MÖTESANTECKNINGAR

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2020-03-02 Klockan 14.00 - 16.00

Plats:

Regionens hus sal F
Närvarande:
Paula Bergman
Alexsander Brandt
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Tomy Eklöv
Ante Jankovic
Kari Ruokola
Carl-Johan Stillström
Annika Veith
Frånvarande:
Mazar Alijevski – ersättare Kari Ruokola
Staffan Aspegren – ersättare Alexsander Brandt
Åsa Eklund – ingen ersättare
Inger Gustafsson – ingen ersättare
Ann Lund – ingen ersättare
Sergei Muchin – ingen ersättare
Irene Oskarsson – ersättare Carl-Johan Stillström
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Välkomna
Presentationsrunda genomfördes.
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Föregående mötesanteckningar
Jesper gick igenom föregående mötesanteckningar.
Åter igen tog vi upp att är av stor vikt att vi sprider området
Kultur för hälsa våra sammanhang, regionala och nationella
nätverk. Exempel är Regionsamverkan i Sydsverige där Ante
deltar och Kunskapsråd Hälsa och rehabilitering i sydöstra
sjukvårdsregionen där Jesper deltar.
Förslag kom fram att skriva in detta i vår handlingsplan.
Inget beslut togs om frågan.
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Kulturprogram Hälso- och sjukvård – kostnad
Birgitta gjorde en redovisning av kostnaden för kulturprogram
inom Hälso- och sjukvården som genomfördes hösten 2018 –
februari 2019.
Tillsammans genomfördes 18 kulturprogram (konsert, popupteatrar, litterära träffar och konstvisning) på sex avdelningar
fördelat på alla tre sjukhusen.
Övergripande kostnad ca 80 000 kr.
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Piloten (koordinering och kulturprogram) har gjorts inom
befintlig budget. För att få modellen fungera fullt ut ser vi att det
måste finnas en roll som har en övergripande koordinering.
Hur kan finansieringen se ut framöver?
Möjlighet som diskuterades för finansiering var inom Regionala
utvecklingsstrategi.
Resonemang fördes att det är bra att kostnaden finns i både
kulturens- och sjukvårdens budget.
4

Regionala kulturplanen
Ante informerade om att den gällande kulturplanen ska revideras.
Tidsplanen för revideringen är 2020 – 2021.
Den nya regionala kulturplanen sträcker sig från 2022 till 2025.
Revideringen innebär att olika instanser ska vara med i
remissrundor och även Styrgruppen kultur för hälsa.
Ett kulturutskott har bildats kopplat till ANA-nämnden för att
bereda ärenden kring kulturfrågor.
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Deltagare i styrgruppen
För att få en ännu större täckning i styrgruppen kom förslag upp
att tillfråga Riksteatern om deltagande.
Paula tar med sig frågan.
Det fria kulturlivet representeras av Annika Veith (ordförande i
Scenkonst Jönköping). Annika representerar både primärvården
och det fria kulturlivet i styrgruppen.
Information lämnades att ny museichef efter Sergei Muchin blir
Johan Gärskog. Birgitta tar med sig frågan till Sergei och Johan
om deltagande i styrgruppen.
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Forskningssammanställning Kultur och hälsa
från WHO
Paula gjorde en redovisning av WHO:s
forskningssammanställning gällande Kultur och hälsa.
Utifrån vad vi har gjort och gör så ligger vi i framkant när vi ser
resultaten av sammanställningen.
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Bildspelet bifogas till mötesanteckningarna.
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Övriga frågor
A) En förfrågan har kommit från Ida Davidsson från JONK!
Scenkonst (presenterar nationella och internationella konstnärer inom cirkus,
dans och teater) om föreställningen Molnhoppet, som är ett möte
med en fantastisk berättelse där ett livsöde utmanas och skrivs om
https://via.tt.se/pressmeddelande/olle-brot-nacken-pa-scen---star-nu-pa-samma-scen-med-sinberattelse?publisherId=3036952&releaseId=3249911

Önskan om att kontaktuppgifter till personal som arbetar med
trauma och rehabilitering.
Ett slags kompetenshöjande för inblandad personal.
Skicka kontaktuppgifter Johan björk, Berit Axelsson och Mikael
Edblom.
B) Fortsatt samtal om budget fortsätter på nästa möte.
Hur äskar vi medel för vårt arbete i styrgruppen?
Förslag att lägga fram en rambudget för styrgruppen arbete
Vilka hörnstenar vill vi jobba mot?
Investera på tvären i flera nämnder?
C) Annika informerade om konferensen Naturen & Kulturen –
vår tids hälsorum den 11 mars med början klockan 13.00. i
Växjö. Kostnad 300 kronor.
Är du intresserad att följa med så ta kontakt med Annika så löser
hon anmälan.
https://mockelsnastradgard.se/evenemang/konferens-naturen-och-kulturen-var-tidshalsorum/
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Mötestider


4 maj klockan 13.00 – 16.00 OBS! ändrad tid.
Workshop – utvärdering av den nuvarande Regionala
kulturplanen.
Plats - Klubbhusgatan 13 i Regional utvecklings lokaler.



22 september klockan 08.30 - 12.00
Klubbhusgatan 13 i Regional utvecklings lokaler
Workshop – revidering av den nuvarande Regionala
kulturplanen.
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Vid anteckning
Klubbhusgatan 13arna
Birgitta Ekeberg
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