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Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2017-09-25 klockan 10.00 - 12.00

Plats:

Rosenlunds vårdcentrum plan 11 - rum Rosetten

Närvarande:

Paula Bergman
Micael Edblom
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Tomy Eklöf
Lars Johansson
Lena Larking
Sergei Muchin

Ej närvarande:

Ola Bengtsson
Laila Bradling
Johan Gärskog
Jörgen Lindvall
Irene Oscarsson
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Välkommen
Föregående mötesanteckningar gicks igenom.
Representant för Kultur i vården, Micael Edblom,
sjukvårdsdirektör och ansvarar för psykiatri och rehabilitering i
Region Jönköpings län.
Punkten för Kulturprogram flyttades upp på dagordningen.
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Ersättare för deltagare i styrgruppen
Viktigt att det finns en ersättare i styrgruppen när ordinarie inte
har möjlighet att närvara.
Beslut: Alla utser en ersättare och meddelar Birgitta senast den
20/10.
Nätverket för kulturchefer i länet har träff den 13/10 och vid den
träffen bestäms vilka 2 personer som ska representera styrgruppen
Kultur för hälsa för året som kommer.
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Kulturprogram
Under 2018 ska vi erbjuda kulturprogram till vården samt några
äldreboende i länet. Vi ser detta som ett pilotprojekt.
Antalet program är inte det viktiga men att de genomförs med
kvalité. Det ska vara väl förberett från kultur- och vårdsidan.
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Interna och externa kulturprogram
Förslag har inkommit från SMoT, Jönköpings läns museum och
Kultur och utveckling.
Förslag finns även för externa kulturprogram.
På mötet föreslogs att en arbetsgrupp ska bildas för att samordna
kulturprogrammen.
Hur ser ”vår” modell ut?
Vi måste från början tänka på hur vi kan bygga hållbara
strukturer.
För att bygga en hållbar modell i vårt län är det av stor vikt att
vården/personlen får kunskap i på vilket sätt kulturen påverkar
men också vara förberedd att ta emot kulturaktörer.
Hur kan denna process se ut?
Å andra sidan är det av stor vikt att kulturaktörerna får kunskap i
målgruppen de träffar för att anpassa sitt program/förbereda sig på
bästa sätt inför mötet. Hur kan denna process se ut?
Kulturombud
Vi har tidigare tittat på hur de genomför kulturprogram i Region
Uppsala. Ingen enhet tar emot kulturaktörer/kulturprogram om de
inte har ett utbildat kulturombud. Kulturombudet är med och
planerar tillsammans med ansvarig vilka kulturprogram som kan
passa.
Klicka på länken titta på vilket utbud de har under hösten 2017.
https://www.regionuppsala.se/sv/Kultur/Kultur-i-varden/
Hur marknadsför vi idén?
Markandaföring till vården, hur kan den se ut?
Vilka enheter är mest lämpade för kulturprogram?
Samordning med plattformen Aktivt liv.
Beslut: För att förankra på rätt nivå från början ska
verksamhetscheferna inom Hälso- och sjukvård informeras på
något av deras inplanerade möten Storgrupp Sjukvård.
Beslut: Birgitta är sammankallande till arbetsgruppen för
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samordning av kulturprogrammen. SMoT, Kultur och utveckling
samt Jönköpings läns museum är representerade.
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Konferens Kultur för hälsa
Tema
Temat på konferensen är Kultur för hälsa.
Moderator är kulturchefen i Värnamo, Lars Alkner.
Tid och plats
Datum: 28/2
Var: Gummifabriken i Värnamo.
Tid: 8.30 med registrering och avslutas klockan 16.30.
Mer detaljerat upplägg för dagen var god se bifogat.

Plenarföreläsare
Suzanne Axell, journalist och känd från ”Fråga doktorn”.
Föreläsning kl. 15.15 – 16.15. Det kommer att vara försäljning av
biljetter för allmänheten ca 50 kr/styck till denna föreläsning.
Pia Bergström, är socionom och initiativtagare till
högskolekursen Biblioterapeutiskt arbetssätt 7,5 poäng på
högskolan Ersta Sköndal. Hennes föreläsning är på förmiddagen.
Workshops/seminarier
På mötet visades inkomna förslag på workshops/seminarier.
Påminna om att skicka in fler förslag på workshops/seminarier.
Arbetsgruppen planerar för ca 4 workshops/tema (barn och unga,
äldre, funktionsnedsättning, integration och hälso- och sjukvård).
Var god se bifogat inkomna workshops

Budget
Arbetsgruppen fick i uppgift att ta fram en budget med
egenavgift.
Den preliminära budgeten enligt följande:
 Plenarföreläsare Suzanne Axell – 32 000 kr (25 000 kr +
momssats 25 %) plus resekostnader.
 Plenarföreläsare Pia Bergström – ca 7 000 kr exkl. moms
och resekostnader + ev. övernattning.
Regionbiblioteket står för hennes ersättning.
 Lokalkostnader Gummifabriken – ca 15 000 kr.
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Egenavgift för maten (förmiddags- och eftermiddagsfika +
lunch) 180 kr/deltagare.
 Biljettköp för allmänheten till föreläsning på
eftermiddagen ca 50 kr/biljett.
 Eventuellt 10 000 kr från Regionens övergripande medel.

Utgifter
 Plenarföreläsare Suzanne Axell – 32 000 kr (25 000 kr +
momssats 25 %) plus resekostnader.
 Lokalkostnader Gummifabriken – runt 15 000 kr.
Intäkter
 Biljettköp för allmänheten till föreläsning på
eftermiddagen ca 50 kr/biljett.
 Eventuellt 10 000 kr från Regionens övergripande medel.

Beslut: Styrgruppen beslutade att tillmötesgå Suzannes förslag på
ersättning.
Politisk representation
Lars stämmer av med presidiet igen på grund av att datumet
ändrades och återkommer (representanter från ANA-nämnden och
hälso-och sjukvårdsnämnden).
Flyer
På mötet visades ett utkast av flyern och arbetsgruppen arbetar
vidare med layouten innan utskick under oktober månad.
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Artikel
Vid förra styrgruppsmötet bestämdes att Lars skulle titta på de
båda förslagen och göra ett nytt utifrån dessa.
Vi resonerade kring den nya artikeln på mötet.
Har du några synpunkter/kompletteringar i det nya förslaget så
ändra i dokumentet och skicka det till Birgitta innan den 27/10.
Dokumentet bifogas mötesanteckningarna.

- Artikel släpps i samband med konferensen.
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- Förslag sedan tidigare att göra en artikelserie.
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Biblioterapeutiskt arbetssätt
En förfrågan från förra mötet var om arbetet med det
biblioterapeutiska arbetssättet ska läggas in i
styrgruppens handlingsplan 2018.
Beslut: Det beslutades att det inte ska ingå.
Frågan tas upp igen vid revidering av vår handlingsplan.
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Mötestider under hösten
27/10 Regionens hus sal F, kl. 10.00 – 12.00
4/12 Regionens hus sal F, kl. 14.00 – 16.00

Vid tangentbordet,
Birgitta Ekeberg
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