
Sluttrapporter for innovasjonsprosjekter som fikk tildelt kommunale midler i 2021 

Sammendrag av prosjektet er hentet fra det originale saksframlegget.   

Kunst som metode og verktøy i områdereguleringer (kr.1 100 000) 

Sammendrag av prosjektet: Kunstnere har unike verktøy til å skape engasjement, bruker stemninger 
og følelser, og formidler stedskvaliteter på en måte som når ut til en større bredde av befolkningen 
enn tradisjonelle metoder gjør. Slik kan kunstnere bidra til at vi får en kritisk masse som mener noe 
om områdene i en tidlig fase, når muligheten for å påvirke planen er størst. Kunstnere kan også stille 
uvante spørsmål, og herved få oss til å se området på en ny måte, og oppdage andre kvaliteter og 
muligheter ved stedet. I dette prosjektet ønsker man å bruke kunst som metode og verktøy i 
områdereguleringer til å skape engasjement, hente og formidle kunnskap, og utvikle nye måter å 
drive medvirkning, kartlegging og analyser på. 

Områdereguleringer er i utgangspunktet en tradisjonell øvelse og med dette prosjektet ønsker By og 
samfunnsplanlegging å prøve ut nye metoder for å skape noe i fellesskap med innbyggere og 
brukere. Dette vil gi gevinster som mer engasjement og medvirkning i befolkningen slik at terskelen 
for å involvere seg senkes. For kommunen vil det gi et større repertoar av virkemidler, bygge 
kunnskap internt i organisasjonen, bidra til bedre samhandling og ikke minst tilføre 
kunstnerkompetanse. Dette er primært kvalitative gevinster, men prosjektet vil også muliggjøre en 
økonomisk gevinst gjennom bedre forankring og ved å unngå potensielle omkamper. Det innovative 
ligger i å prøve ut en tilnærming som ikke er tatt i bruk av Stavanger kommune tidligere og i å 
utfordre den tradisjonelle måten å drive områderegulering på. 

Oppsummering sluttrapport: 

Gjennom kunstprosjektene har vi blitt kjent med områdene langs sjøkanten av Paradis og Hillevåg på 
en annen måte enn det som er mulig å få til gjennom bruk av tradisjonelle metoder som 
stedsanalyser og spørreundersøkelser. Vi har også engasjert innbyggerne på nye måter, og fått ny 
kunnskap om stedet. Dette er spesielt tydelig gjennom Line Anda Dalmar sin audioguide.  

Videre organiserte vi en felles åpning av alle kunstprosjektene den 11. juni 2022. Det kom ca. 1500 
personer på åpningen, hvilket har gjort at folk har fått oppleve området selv slik at de kan gjøre opp 
sin egen mening. Sjøkanten langs Hillevågsvatnet skal romme viktige friområder i fremtiden, og det 
er viktig at innbyggerne kobler seg på denne prosessen. Vi har gjennom prosjektet klart å gjøre folk 
oppmerksomme på områder som de ikke visste om fantes.  

Vi har engasjert barn og unge gjennom kunstverksted og fotosafarier. Dette skal vi dra nytte av i 
høringen av Paradisplanen blant annet. 

Se nettsiden for mer info: https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/kunst-
i-byutvikling/  Se også: https://paradiserangers.com/  

Kunstprosjektet Paradise rangers har endret vårt syn på natur i by, og har ført til at vi har gått langt i 
å bevare eksisterende naturmiljø langs Lagårdsveien, på tross av at det er ikke har en opplagt 
parkfunksjon. Naturen har en egen verdi, som er løsrevet fra menneskenes verdsetting av naturen.  

Prosjektet har bidratt til å skape engasjement for planprosesser i en tidlig fase gjennom bruk av nye 
metoder, det har trukket folk ned til områdene og fått dem til å oppleve steder de ikke visste om, og 
prosjektet har også bidratt i å nå grupper som er vanskelig å nå igjennom tradisjonelle 
medvirkningsformater. 

Lydfordelingsutstyr i klasserom (kr.200 000) 

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/kunst-i-byutvikling/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/kunst-i-byutvikling/
https://paradiserangers.com/


Sammendrag av prosjektet: Pedagogisk praksis viser at god og tydelig tale fra lærerne øker elevenes 
læringsutbytte. Videre viser erfaring at elever som oppfatter hva de skal gjøre i mindre grad utfordrer 
miljøet med uro. Derfor ønsker man å gjøre en pilot på å montere lydfordelingsutstyr i et lite antall 
klasserom. I tillegg til å gi bedre lyd for alle elever vil dette gi mindre belastning for lærernes 
stemmebruk og ikke minst vil det komme elever med nedsatt hørsel og elever som er vant med 
andre morsmål til gode. 

Dette prosjektet vil i hovedsak gi en kvalitativ gevinst gjennom bedre likestilling av alle elever i 
klasserommet, bedre læring for elevene og mindre belastning på stemmen til lærerne. Innovasjonen 
består i å prøve nytt utstyr som ikke er tatt i bruk i skolene i Stavanger. Generelt er dette lite utprøvd 
i Norge og også Oslo er i pilotstadiet.  

Oppsummering sluttrapport: Dette prosjektet ble ikke gjennomført. 

Sykepleiere i stab - innføring av Team STEPPS (kr.130 000) 

Sammendrag av prosjektet: Slåtthaug sykehjem har i flere år hatt store utfordringer med mangel på 
sykepleiere og har gjort endringer mot en mer teamorientert organisering av arbeidet. Dette har 
bidratt til å gjøre det mulig å ha en organisering med færre sykepleiere og lavere behov for å hente 
inn vikarer. For å kunne videreføre dette på en trygg måte, ønsker de å innføre Team STEPPS. Dette 
er et forskningsbasert teamarbeidsprogram utarbeidet for å optimalisere teamarbeid og 
pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Det er særlig ment å bedre rutiner til 
informasjonsutveksling og ansvarsoverdragelse og vil gjøre det mye mer effektivt å jobbe i team. De 
ansatte vil dele mer erfaring på tvers av teamene, konflikter og uenigheter som oppstår vil minimeres 
og planlegging vil fungere bedre mellom forskjellige team.  

Det er ingen tvil om at hvordan arbeidet organiseres på sykehjemmene er viktig med tanke på å 
kunne møte fremtidens utfordringer. I dette prosjektet kan man vise til både kvalitative og 
økonomiske gevinster. Kvalitative gjennom bedre kvalitet på tjenestene, lavere konfliktnivå og økt 
kompetanse. Økonomiske gevinster gjennom lavere behov for sykepleiere og lavere behov for å 
hente inn vikarer. Innovasjonen består i å prøve ut en ny metode innen teamorganisering for å se om 
dette kan forsterke de gevinstene de allerede ser i form av bedre kommunikasjon og lavere 
kostnader til sykepleiere. 

Oppsummering sluttrapport: Dette prosjektet ble ikke gjennomført. 

Medisin safe (kr.140 000) 

Sammendrag av prosjektet: Oppbevaring av medisiner i medisinsafe i den enkeltes leilighet i Bo og 
aktivitet psykisk helse. I dag oppbevares medisiner som er underlagt kommunens ansvar på 
medisinrom, medisintraller og i personalbaser. Når beboere skal ha sine medisiner kommer de da 
enten til faste tidspunkt til personalrom for å få sine medisiner, eller medisinene deles ut i døren til 
den enkeltes leilighet. Ved å oppbevare medisinene innelåst i beboers leilighet vil man komme et 
steg bort fra institusjonalisering og et skritt nærmere behovstilpasning og mestring i eget hjem. I 
tillegg kommer en rekke fordeler som færre tilfeller av uønsket deling av taushetsbelagt informasjon 
i forbindelse med utdeling av medisiner, personalet får tilgang til leilighetene, reduksjon i de 
hyppigste avvikene og forsterket satsing på recovery. 

Prosjektet beskriver en gjennomførbar måte å løse ideen på og har tydelig tatt høyde for sikkerhet 
både med tanke på sikring av safene, hvilke type medikamenter som kan tillates å lagre i leilighetene 
og ROS analyse på den enkelte beboer vil bli oppdatert ved bruk av medisinsafe. I tillegg er de 
kvalitative gevinstene godt beskrevet som nevnt over. Det vil også bli enklere å overholde 
taushetsplikten da diskusjon rundt medisinering tas vekk fra fellesområder og inn i leilighetene. 
Tilgang til leilighetene vil i større grad enn i dag muliggjøre tidlig avdekking av dårlige perioder hos 



beboeren og bidra til en økonomisk gevinst ved redusert behov for periodevis økt bemanning. 
Innovasjonen består ikke nødvendigvis i selve safen, men organiseringen rundt dette og tanken om at 
en annen måte å løse medisinutdelingen på vil løse utfordringer de har identifisert i dag.  

Oppsummering sluttrapport: 

Prosjektet er ikke ferdigstilt. Midlene er brukt på innkjøp av utstyr, men iverksetting av dette har ikke 
blitt utført på grunn av omorganisering i virksomheten og endring av arbeidsoppgaver i forbindelse 
med pandemi. Det er planlagt å gjenoppta prosjektet høsten 2022. 

  

Krisesenteret – digitalisering av tjenester for å tilby mer likeverdige tilbud til brukere med 
minoritetsbakgrunn (kr.55 500) 

Sammendrag av prosjektet: Ved bruk av allerede eksisterende applikasjon vil krisesenteret bygge ut 
funksjon for gjøremålsliste ved å sette opp skjerm i resepsjonsområdet i både avdeling for kvinner og 
menn. Her skal beboere selv på eget språk kunne be om tjenester slik som samtale med 
primærkontakt, ønske om å ta kontakt med andre hjelpeinstanser og praktiske gjøremål som skifte 
av sengetøy, tv som ikke virker, for å nevne noe. Krisesenteret erfarer at mange brukere med 
minoritetsbakgrunn ikke vil være til bry for de ansatte i en travel hverdag og dette vil ta ned 
terskelen for å be om hjelp.  

Som tjenesteyter skal kommunen tilby likeverdige tjenester til alle innbyggere. Et likeverdig 
tjenestetilbud innebærer at alle skal ha tilgang til tjenestene, at kvaliteten på tjenestene skal være 
god for alle og at tjenestene skal søke å avhjelpe behovet den enkelte har. Dette prosjektet styrker 
dette og har i tillegg en økonomisk gevinst ved å spare tolketjenester for disse enkle forespørslene 
brukerne har i det daglige. Innovasjonen ligger her i å prøve en ny tilnærming i å gjøre hverdagen litt 
enklere for brukere samt å spare inn på bruken av tolk. 

Oppsummering sluttrapport: 

Prosjektet var ferdig utviklet og på plass i slutten av 2021, men ikke ferdig iverksatt pga. pandemien. 
Bruken av midlene gikk til innkjøp av padnettbrett og stativ, konsulenttjenester, og språkvask. 
Gevinster identifisert i prosjektet er at brukeren kan be om tjenester fra senteret på eget språk, og 
dette gir bedre bruk av personalressurser når man kan gi tjenester når det passer inn i tidsplan. 
Målet på lang sikt er å gi bedre tjenester samtidig som man bruker mindre ressurser på personal og 
tolk.  

Den gode samtalen med pasienten i sentrum (kr.100 000) 

Sammendrag av prosjektet: En film der man følger samtaler som overlege og sykepleiere i 
kommunalt palliativt team har med pasienter og pårørende. Filmen lages for å bli brukt i 
undervisning/veiledning og refleksjonsgrupper for leger og sykepleiere og eventuelt annet 
helsepersonell.  Her ønsker man å vise hvordan en kan lytte til og snakke om det som står på spill for 
den enkelte, om tap og sorg, tåle pauser, tolke reaksjoner og lignende. Vise at dette kan bli gode 
samtaler med utgangspunkt i pasientens agenda. 

Filmen er ment å bli brukt for å øke samhandlingen med pasienten, pårørende og de forskjellige 
aktørene i helsevesenet. Prosjektet skal gi en kvalitativ gevinst for pasienter og pårørende gjennom 
det å oppleve å oftere bli sett, hørt og tatt på alvor i en sårbar situasjon. Innovasjonen i prosjektet 
ligger i å lage en film med ekte situasjoner uten skuespillere. Kommunalt palliativt team er ikke kjent 
med at dette er gjort tidligere. 

Oppsummering sluttrapport: 



Det viste seg å være vanskeligere enn forventet å rekruttere brukere til å delta i filmen. Dette i 
kombinasjon med covid 19 har gjort at det har tatt lenger tid en planlagt å få laget filmen. Målet har 
hele veien vært å lage en undervisningsfilm om det å snakke med pasienter og pårørende om de 
vanskelige tingene i livets siste fase. Vi hadde tenkt at vi skulle filme samtaler med pasienter og 
pårørende, men dette ble vanskeligere enn forutsett. Vi har nå endre konseptet noe og har startet 
arbeidet med å lage en undervisningsfilm på samme tema, men uten å filme pasientsamtaler. Målet 
er at denne filmen vil være ferdig i løpet av 2022. Prosjektet har fremdeles en helt klar forventning 
om at filmen vil være til stor nytte for de som jobber ute i hjemmebaserte tjenester og sykehjem og 
som jobber med palliative pasienter. 

Terapi i en virtuell virkelighet (kr.100 000) 

Sammendrag av prosjektet: I dette prosjektet ønsker man å prøve ut VR-briller i behandling og 
trening av mennesker med nevrologiske sykdommer. Det kommer stadig mer forskning på bruk av 
VR-teknologi i nevrologisk rehabilitering, og resultatene så langt tyder på at treningen kan gi bedre 
kognitive ferdigheter, bedret armfunksjon, og smertereduksjon. VR- briller kan være en motiverende 
og gøy treningsform, som igjen kan bidra til økt mestring og mengdetrening. I dette prosjektet er 
målet å prøve ut VR- briller for barn med Cerebral parese (CP) og voksne etter hjerneslag. Treningen 
vil foregå fysisk sammen med terapeut, men også som egentrening i brukers hjem. 
Videokonsultasjoner vil da benyttes for best mulig veiledning. 

Prosjektet legger opp til stor grad av samhandling mellom brukere, pårørende, hjemmebaserte 
tjenester, terapeuter, velferdsteknologiske tjenester ved Helsehuset og gjennom erfaringsutveksling 
med andre kommuner. Det finnes både kvalitative og økonomiske gevinster. Den kvalitative 
gevinsten går ut på å på den ene siden øke verktøykassen til terapeutene og på den andre siden 
stimulere til mer motivasjon i rehabiliteringen. Økonomisk sett kan dette bidra til å effektivisere 
bruken av terapeuter da brukere i større grad kan gjøre dette selv og på egen hånd og på den måten 
frigjøre kapasiteten hos terapeuter så de kan nå over flere pasienter enn de gjør i dag. Innovasjonen 
her ligger i å bruke eksisterende teknologi til å nå ut til denne typen pasienter på en ny måte for å 
bedre tjenestene samt få mer ut av de timene terapeutene har til rådighet. 

Oppsummering sluttrapport: 

Prosjektet har bidratt til innovasjon og utvikling gjennom å prøve ut og ta i bruk ny teknologi i 
behandlingen, som ikke er brukt i avdelingene før. Flere brukere har fått testet VR-brillene med spill 
som bl.a. utfordrer balanse, koordinasjon, bevegelighet, kognisjon og utholdenhet. Det er også 
utarbeidet en praktisk veiledning og retningslinjer for bruk av VR i virksomheten. Det har vært noen 
tekniske utfordringer rundt pålogging, utfordringer å finne aktuelle brukere til utprøving samt å finne 
tid til utprøving. Erfaringen er allikevel at barn, voksne og eldre kan ha nytte av teknologien – men de 
eldre trengte mer veiledning fra terapeutene for å forstå menyene i spillene. Treningen var 
lystbetont og gav avbrekk i vanlig repetitiv trening. Det vil bli mer av disse formene for behandling i 
framtiden, og nå har terapeutene i avdelingene blitt kjent med utstyret og har fått tilgang til 
veiledning og retningslinjer.  

Virksomheten har også presentert arbeidet på Tekprat i region vest, og fått forespørsel om å bidra i 
andre prosjekter rundt forskning og velferdsteknologi. 

Integrasjon av assistert selvhjelp (kr.500 000) 

Sammendrag av prosjektet: Innkjøp og implementering av veiledet selvhjelp som en del av 
tjenestetilbudet ved avdeling for helsefremming og mestring på Helsehuset. Veiledet selvhjelp er en 
metode for systematisk samarbeid mellom pasient og helsepersonell, der pasienten selv står for 
gjennomføringen av tiltakene. Forskning har vist at denne fremgangsmåten gir gode resultater ved 
en rekke former for psykiske helseplager/lidelser. Ved å integrere veiledet selvhjelp som en del av 



tjenestetilbudet i avdeling for helsefremming og mestring vil tjenestetilbudet som helhet bli mer 
ressurseffektivt, mer fleksibelt og tilgjengelig for innbyggerne, bedre tilpasset den enkeltes behov, 
samt legge bedre til rette for tidlig intervensjon. 

Avdeling for helsefremming og mestring opplever stor økning i tilstrømning av brukere og ser dette 
som et godt verktøy for å kunne stå i dette. Metoden bidrar til en mer tilgjengelig og fleksibel 
tjeneste og til at flere innbyggere kan få tilbud om psykisk helsehjelp. Tjenestetilbudet kan bedre 
tilpasses den enkelte brukeren og kan i større grad nå innbyggere i en tidlig fase før de psykiske 
plagene har blitt store. Det kan også brukes som et foreløpig tilbud i de tilfellene brukere må vente 
på annen behandling. For brukere med mildere symptomtrykk vil veiledet selvhjelp kreve mindre enn 
å for eksempel møte opp fysisk på mestringskurs. I tillegg til det som er beskrevet over, som kan 
anses som kvalitative gevinster, er det en fremtidig mulig økonomisk gevinst i at de rette 
målgruppene får et tilpasset tilbud raskere og at man gjennom dette bedre kan få mer ut av 
kapasitetsutnyttelsen. Med de store avstandene kommunen har kan det også nevnes at digital 
helsehjelp hjemme kan være med å redusere behovet for reiser og med det gi lavere utslipp. 
Innovasjonen i dette prosjektet er å ta i bruk en metode som Stavanger kommune ikke har testet ut 
tidligere. 

Oppsummering sluttrapport: 

Tjenesten har kunnet gi et helsetilbud raskere og til flere innbyggere som følge av dette prosjektet. 
Tjenestetilbudet har også blitt mer tilgjengelig og fleksibelt, noe som har bidratt til å muliggjøre 
større grad av individuell tilpasning samt forlenget støtte for innbyggere som har behov for dette. 
Verktøyet er nå godt integrert i tjenestens drift. Prosjektet har blant annet bidratt til endrede 
holdninger hos fagpersoner omkring bruk av digitale verktøy i utøvelsen av helsehjelp. Flere er nå 
mer positive og nysgjerrige på mulighetene som ligger på dette feltet både for å styrke kvalitet på- og 
ressurseffektivitet i tjenesten. 

Vitenhagen (kr.201 000) 

Sammendrag av prosjektet: Nylund skole utvikler en vitenhage som en nyvinning fra den gamle 
skolehagetenkningen. Hovedmålet er bærekraftig utvikling, helsefremmende kosthold og livsstil samt 
en levende og utforskende naturfagundervisning med fokus på permakultur. Mye er på plass og nå 
gjelder det å kunne ta i bruk dette på en god måte som er med på å utvikle skoletilbudet. Prosjektet 
får derfor midler til å sikre at det er ressurser til stede som sørger for en god, korrekt og trygg bruk av 
vitenhagen. 

Gevinstene i dette prosjektet ligger i å skape et sted der levende undervisning praktiseres. 
Vitenhagen skal sørge for økt kompetanse, mer motiverte lærere og elever og et av målene er å lage 
undervisningspakker som kan tilbys andre skoler. I og med at deler av maten som brukes i mat- og 
helsefaget dyrkes i vitenhagen vil det være reduserte utgifter i forbindelse med dette. Innovasjonen 
ligger i å prøve nye tilnærminger for å nå opp til endringene i læreplanene fra 1. august 2020. Disse 
stiller nye krav til metodikk og gir nye roller for elever og lærere.  

Oppsummering sluttrapport: 

Sluttrapport blir i neste tertialrapport.  

Digital formidling av kunstbøker i folkebibliotek (kr.60 000) 

Sammendrag av prosjektet: Som folkebibliotek har Sølvberget en av de største kunstboksamlingene i 
landet. Sølvberget ønsker å finne nye måter å formidle denne samlingen på, slik at flere kan ha glede 
av den. Så lenge den store samlingen er analog, er planen i dette prosjektet å formidle samlingen 
digitalt slik at informasjonen kan nå ut til flest mulig der de er. Dette skal bidra til økt utlån og økt 



interesse for fagfeltet. Gjennom videoer og nettartikler, ved bruk av utvalgte kunstnere som 
fagpersoner, ønsker man å nå ut med dette materialet på en ny måte. I tillegg er det ønskelig å starte 
en samskaping med kunstmiljøet og vise at Sølvberget kan være en relevant arena og ressurs for dem 
som folkebibliotek og galleri. Dette vil igjen føre til en positiv omdømmebygging. 

Den umiddelbare kvalitative gevinsten ved dette prosjekter er økt folkeopplysning om kreativitet, 
kunst og visuelle uttrykksformer for innbyggere og organisasjoner. Dette vil forhåpentligvis føre til en 
videre gevinst som er å øke utlånet av denne typen fagbøker. Det innovative ligger i å bruke digitale 
verktøy i samarbeid med kunstnere for å øke bevisstheten for denne typen litteratur i stedet for å 
satse på den tradisjonelle analoge formen som ellers kjennetegner bibliotektjenestene. 

Oppsummering sluttrapport: 

Prosjektet har bidratt til å danne et grunnlag for digital formidling av fagbøker som ikke har vært 
formidlet på denne måten tidligere. Vi har testet ut forskjellige måter, i form av konkrete 
produksjoner og hvordan vi skal gå fram for å gjøre dette, og klart å lage en form som brukes i 
formidling av faggruppen kunstbøker. Vi har også kunne benyttet en videreutvikling av denne formen 
også på formidling av mediene tegneserier for voksne på samme avdeling. Der har vi begynt på to 
nye serier med spillelister på Youtube.  

Vi har klart å få en god kontakt med kunstnermiljøet i Stavanger, og deretter en anerkjennelse fra 
dem som betyr mye for oss i vårt arbeide med å formidle samtidskunst og tilhørende faglitteratur.  

Vi har sett at de anbefalte kunstbøkene blir lånt ut, og en videreutvikling av former for digital 
formidling av andre medier som tegneserier for voksne på vår avdeling har også kommet ut av dette.  

Her er linker til publiserte videoer og artikler.  

VIDEO Sølvberget sin kanal på YouTube  

Kunstbokprat med Anna Roos: https://youtu.be/YZhrdubiQNg  

Kunstbokprat med Hans Edward Hammonds: https://youtu.be/zBLGs7JXSIE   

Kunstbokprat med Kristin Velle-George: https://youtu.be/EuxWKsP62pg   

Kunstbokprat med Helene Espedal-Selvåg: https://youtu.be/_cV36E169hI   

Kunstbokprat med kunstnergruppen SKAUS: Kommer i løpet av høsten, etter et årsopphold i New York.  

ARTIKKEL sølvberget.no  

Kunstnere om kunstbøker # I (Helene Espedal-Selvåg og Kristin Velle-Geirge): 
https://www.solvberget.no/anbefalinger/Kunstnere-om-kunstboeker-1   

Kunstnere om kunstbøker # II (Hans Edward Hammonds): 
https://www.solvberget.no/anbefalinger/kunstnere-om-kunstboeker-3-hans-edward-hammonds   

Kunstnere om kunstbøker # III (Anna Roos): https://www.solvberget.no/anbefalinger/kunstnere-om-
kunstboeker-2-anna-roos   

Kunstnere om kunstbøker # IV (Kunstnergruppen SKAUS): Kommer i løpet av høsten, etter et årsopphold i 
New York  

BONUS Sølvberget sin kanal på YouTube  

Tegneserier for voksne fra A-Å med bibliotekar Lars Gundersen, produksjon Anne Klovning:  

(Her er første av 26 videoer): https://youtu.be/u8thcQ2BzPU   

https://youtu.be/YZhrdubiQNg
https://youtu.be/zBLGs7JXSIE
https://youtu.be/EuxWKsP62pg
https://youtu.be/_cV36E169hI
https://www.solvberget.no/anbefalinger/Kunstnere-om-kunstboeker-1
https://www.solvberget.no/anbefalinger/kunstnere-om-kunstboeker-3-hans-edward-hammonds
https://www.solvberget.no/anbefalinger/kunstnere-om-kunstboeker-2-anna-roos
https://www.solvberget.no/anbefalinger/kunstnere-om-kunstboeker-2-anna-roos
https://youtu.be/u8thcQ2BzPU


To min. om tegneserier, med Jelena Usken og Anne Klovning:  

(Her er første av 10 videoer): https://youtu.be/Gh_cA3l2QIs   

 

https://youtu.be/Gh_cA3l2QIs

