MÖTESANTECKNINGAR

1(5)
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Tid:

2018-05-15 klockan 14.00 - 16.00

Plats:

Sal C, Regionens hus

Närvarande:

Paula Bergman
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Åsa Eklund
Tomy Eklöv
Inger Gustafsson
Lars Johansson
Lena Larking
Jörgen Lindvall
Annika Veith

Adjungerande

Johanna Billvén
Marie Hallberg
Katinka Borg

Ej närvarande:

Mazar Alijevski - ingen ersättare
Micael Edblom - ersättare Annika Veith
Sergei Muchin – ingen ersättare
Irene Oskarsson- ingen ersättare
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Välkomna
Presentationsrunda.
Ny i styrgruppen är Inger Gustafsson. Hon ersätter Laila Bradling
som slutar i styrgruppen. Hon efterträder även Laila i uppdraget
som ordförande i Jönköpings läns bildningsförbund.
Vi hälsar Inger varmt välkommen!
Varmt TACK till Laila för allt det hon har tillfört i vår styrgrupp!
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Föregående minnesanteckningar
Ersättare till kulturcheferna kan vara chef från socialförvaltningen
eller barn- och utbildningsförvaltningen för att få en bredare
täckning från kommunerna.
Vilka som ska vara med i arbetsgruppen för nästa konferens tas
upp i punkt 8.
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Rapport från Storgrupp sjukvård 20 april
Jesper och Lars upplevde att det var en positiv anda när de
informerade om kulturprogrammen.
Deltagande på storgrupp sjukvård var samtliga regionråd,
verksamhetschefer samt privata aktörer i regionen.
En fråga som kom upp var om vården nu också ska administrera
kultur?
Den här frågan kanske vi andra stöter på och då är svaret att det är
koordinatorns roll att administrera kulturprogrammen.
Vi erbjuder kulturprogram till vårdenheter och de tar emot.
Beslut: Vi använder inte kulturombud utan vi benämner personen
på vårdenheten för kontaktperson.
Bifogar bildspelet som användes på storgrupp sjukvård med
mötesanteckningarna.
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Nuläge budgetprocess
Budgetprocessen har förändrats till att nu är det mer en politisk
inriktning istället för skrivna texter.
Lars har haft möte med ANA-nämnden och visat på behov.
Det är en styrka att ta upp våra behov från två håll – ANAnämnden och Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden.
Beslut om justeringar i underlaget:
Koordinatorn för kulturprogrammen höjs upp till 100 % från
2019.
Vi ska inte använda ordet samverkansmodell i texten inom KUR
för det kan misstolkas med samverkansmodellen nationellt.
Folkhälsan fick i uppdrag att revidera budgetförslaget utifrån
ovan ändringar.
Bifogar det reviderade underlaget med mötesanteckningarna
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Språklust – presentation
Språklust leder till Läslust
Johanna Billvén, utvecklare regionbiblioteket, Marie Hallberg,
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logoped barnhälsovården/rehabiliteringscentrum samt Katinka
Borg, regionbibliotekschef presenterade projektet Språklust.
I strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Region
Jönköpings län, som antogs av regionfullmäktige 2015, står det i
handlingsplanen under barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och
hälsa att Språklust ingår under det strategiska målet: jämlik hälsa
och bra livvillkor genom hela livet.
Under deras presentation användes ord som fick ny betydelse, se
nedan;
- språket utvecklas näsa mot näsa
- pratläsa
-boktuggarpaus – viktigt att föräldrar/närstående som kommer in
på biblioteket med små barn får ett bra bemötande som till
exempel att det är ok att det lilla barnet ”smakar” på boken
Ur filmen som visades (Klicka på film-länken i bildspelet)
- Men den bästa grejen när du läser för mej är att vi är
tillsammans – I sagor kan man flyga som ett flygplan utan vingar
Bildspelet bifogas mötesanteckningarna.
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Nuläge & nästa steg Kulturprogram
Kulturprogram Hälso-och sjukvården
Alla tre psykiatriska kliniker i länet samt
rehabiliteringsmedicinska kliniken på Ryhov(denna klinik har ett
upptagningsområde från hela länet) vill vara med i piloten. Det
innebär sammanlagt 9 scener (6 scener på vårdenheter och 3
scener i foajéer på de tre sjukhusen).
Fortsatt planering i arbetsgruppen. Kristina Ögren är med i
arbetsgruppen med tanke på fortsatt behov av marknadsföring och
infomaterial.
Kulturprogram äldreomsorgen
En pilot har genomförts på 4 olika äldreboenden i länet.
Kulturaktörerna har varit 3 tillfällen på varje boende.
Den 4 juni är det planerat för en återkoppling/utvärdering.
Då kommer Ann Lundh från kommunal utveckling att vara med
som har ansvar mot kommunernas äldreomsorg.

MÖTESANTECKNINGAR

4(5)

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2018-05-15 klockan 14.00 - 16.00

Up with people
Under hösten 2018, vecka 45, kommer vi få tillskott i utbud av
kulturprogram på Länssjukhuset Ryhov och äldreomsorgen i
Jönköping av deltagare i Up with people.
(Up with People, som startades 1965, är en amerikansk ungdomsorganisation som ger
ungdomar i åldern 17-29 år möjlighet att resa 6-12 månader runt om i världen. Up with
People är en non-profit, icke-religiös och opolitisk organisation. Syftet är att utbilda och
skapa förståelse för olika kulturer runt om i världen. Ungdomarna gör volontärarbete
och bor i värdfamiljer i varje stad gruppen besöker.)

Nuläge Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)
Det pågår en forskningsstudie på KUR som Paula Bergman på
Folkhälsosektionen genomför.
Det har genomförts 42 KUR-grupper nu till sommaren. Det finns
en finansiell samverkan mellan respektive kommun och regionen
i länets 7 av 13 kommuner.
Från och med hösten 2018 så erbjuds äldre, som kommer till
vårdcentralen med psykisk ohälsa och risk för isolering, att ingå i
KUR-grupper i mån av plats.
Samtal förs med Nässjö kommun om hur upplägget kan se ut att
erbjuda kulturaktiviteter i preventivt syfte (innan de kommer till
vårdcentralen för ohälsa) för seniorer som liknar upplägget i
KUR.
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Konferens – Kultur för hälsa 2019
Förslag att genomföra konferensen feb/mars 2019.
Vem ska vara med i arbetsgruppen?
Arbetsgruppens uppdrag är att planera samt att vara med i
genomförandet av konferensen.
Förslag på mötet var att stommen i arbetsgruppen ska vara de
olika grenar vi representerar i styrgruppen. Representationen kan
kompletteras med det fria kulturlivet.
(Länsarkivet, Hembygdsförbundet, Länsbildningsförbundet Jönköpings läns
museum, Smålands musik och teater, kommunrepresentanter, Kultur och
utveckling och representanter från folkhälsan).
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Förslag att vi fortsätter att ha kvar de 5 olika målgrupperna.
(barn och unga, äldre, hälso- och sjukvård, integration, funktionsnedsättning)

Beslut: Vi har i ”sommarläxa” att återkomma med idéer och
tematiska uppslag till konferensen vid vårt första möte för hösten
den 30/8.
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Handlingsplan 2019
Vad ska handlingsplanen innehålla för 2019?
Bra förhållningsregel är 75 % pågående bra hållbara saker och
25 % nya idéer.
Det som redan finns med i handlingsplanen från årets är:
- Genomföra kultur för hälsa-konferensen
- Fortsätta att utveckla kulturprogrammen
Beslut: Vi har i ”sommarläxa” att fylla på handlingsplanen till
vårt första möte för hösten den 30/8.
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Mötesdatum för Hösten 2018
30/8 kl. 14.00 – 16.00 Regions hus, sal C
23/10 kl. 14.00 – 16.00 Regions hus, sal C
4/12 kl. 14.00 – 16.00 Regions hus, sal F

Vid anteckningarna

Birgitta Ekeberg

