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Artikel
Ett utkast av en artikel har tagits fram.
Vi resonerade på mötet att det är viktigt att artikeln speglas från
olika håll och att det vinklas från olika
discipliner/kunskapsområde.
Alla i styrguppen ska stå bakom vad som skrivs.
Därför är det av stor vikt att det finns tid för bearbetning och
förankring av texten i sin organisation.
Beslut: Paula fick i uppdrag att utveckla befintligt förslag.
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Utveckla tankar kring innovativa verksamheter
Laila berättade hur de arbetat i Örebro län mellan Region Örebro
folkhälsa och Örebro läns folkbildningsförbund.
Två folkhälsoavtal har tecknats under tiden 2009 -2016.
Örebro läns bildningsförbunds första folkhälsoavtal föregicks av
ett treårigt projekt NaKuLiv - det goda livet genom natur, kultur
och hälsa.
Under det andra folkhälsoavtalet (2012-2016) har folkbildningen
haft ett antal utvecklingsprojekt som varit ”spjutspetsar” för att
nå prioriterade målgrupper och främja samverkan i det lokala
folkhälsoarbetet. Det framgår att utvecklingsprojekten varit
möjliggörare både för att nå prioriterade grupper som äldre,
funktionsnedsatta och ekonomiskt svaga grupper samt samverkan
internt och externt. Utvärderingen av folkhälsoavtal visade på att
grupper i samhället som var svåra att nå, till exempel nya
svenskar, blev bättre och det synliggjorde också
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studieförbundens arbete. Styrgruppen bestod av chefer i
bildningsförbunden och en representant för folkhälsan.
Var god se bifogat för att läsa mer.
Jönköpings perspektiv
Hur kan vi göra för att omsätta detta i ett Jönköpings perspektiv?
Förslag är att göra en ”avsiktförklaring” – förbinder sig att testa
nya idéer och sedan sprida fungerande projekt.
Jesper nämnde att vi kan göra översiktsblid á la GRIDD.
I denna översikt ser vi vilka aktiviteter som är igång samt hur
spridningen är i länets kommuner. Här noteras även om
aktiviteten är i sin linda eller i full gång (röda, gula, gröna
markeringar).
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Konferensdag februari 2018
Äldre och kultur-arbetet i länet involverar flera av styrgruppens
medlemmar (Laila, Sergei, Åke och Paula). De genomför en
konferens 1gång/år. Denna konferens riktar sig till personal som
arbetar inom äldreomsorgen.
Styrgruppen Kultur för hälsa har tidigare lyft att vi ska
genomföra en konferens för att synliggöra området kultur för
hälsa samt att öka kunskapen inom området. För att inte
konkurera om de som kommer så är vårt förslag att utöka kultur
för äldre-konferensen till en Kultur för hälsa konferens och göra
den tillsammans.
En förfrågan har gått ut till styrgruppen Äldre och kultur och när
anteckningarna skrivs har de haft sin styrgrupp och de beslutade
att vi har denna dag tillsammans.
Konferensen är tänkt att börja med en gemensam föreläsning och
sedan delas upp i mindre workshops med fokus på olika
temaområden; integration, barn, personer med
funktionsnedsättning, äldre och hälso-sjukvård.
Hur får vi beslutsfattare/chefer intresserade av denna konferens?
Det finns ett förslag att ett seminarium som genomförs ska vara
riktat till politiker och beslutsfattare.
Alla deltagare i styrgruppen skickar in förslag till Birgitta inför
nästa möte med förslag på olika workshops inom ovan nämnda
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temaområden.
Utkast till konferensdag bifogas.
Beslut: Genomförande av konferensdag februari 2018
Beslut: Lars tar kontakt med Malin Olsson som inledare när vi
arbetat fram ett utförligare program.
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Kulturutbudskatalog
Hur kan vi erbjuda vården och omsorgen att beställa
kulturprogram till sina enheter och hur mycket resurser behövs
det?
För att få mer kunskap så lyftes två exempel på mötet från
Region Uppsala och Stockholms läns lansting.
Stockholms läns landsting:
Programkatalogen kultur i vården 2016 – 2018
I programkatalogen finns det ca 120 program av varierande
storlek och genre och av dessa är 20 riktade till barn.
Både verksamheter inom landsting, kommun(äldreomsorg) och
privata aktörer kan beställa kulturprogram.





Vårdenheterna beställer själva och tar kontakt med
kulturaktörerna när det är lämplig tid att komma.
Samtidigt meddelas de ansvariga på kulturförvaltningen.
Landstingets vårdenheter subventioneras till 100 %
medan kommuner/privata aktörer subventioneras med
50%.
Stockholms läns landsting subventionerar verksamheten
med offentliga medel, som bugeteras årligen, för att verka
för en utveckling av kulturens hälsofrämjande effekter.
Stockholms läns lansting – Kulturförvaltningen - har en
verksamhet som heter Kultur i vården som omsatte ca
14.5 mnkr 2016.
Beloppet innefattar programkatalogen, projektstöd, film i
vården samt ersättning till STIM.
Gå in på länken för att se vilket utbud som finns;
http://kultur.sll.se/sites/kultur/files/kultur-i-varden-2016-
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17-katalogen.pdf
Region Uppsala
Kulturenheten i Region Uppsala tar fram och planerar ett antal
kulturprogram för Region Uppsalas vård inför varje höst och vår.
Våren 2017 är det inplanerat ca 15 kulturprogram. Dessa
kulturprogram är endast riktade till Regionens verksamheter.







Kulturombud, som finns på de enheter som tar emot
kulturprogram, är med i planeringen för vilka
kulturutövare som är lämpliga på deras vårdenhet och
möta upp kulturutövaren på plats.
Målgrupper för verksamheten är patienter, närstående och
personal inom Regionens vårdverksamheter och
subventioneras med 100%.
Regionen avsätter 500 000 kronor/år
Kulturenheten samarbetar med regionala
kulturinstitutioner/organisationer samt kulturombud.
Den som är ansvarig på kulturenheten region Uppsala
lägger ca 50% av sin tjänst för att ta fram och planera
kulturprogrammen.

Gå in på länken för att se vilket utbud som finns
http://www.lul.se/Global/Kultur/program_kulturiv%c3%a5rden_
v%c3%a5ren2017.pdf
Modell för Jönköpings län
Vi resonerade oss fram till att modellen från Region Uppsala
skulle vara lämpligt för Jönköpings län.
Vi har erfarenhet från tidigare projekt i vår Region (Själaglad och
Stärkande kultur) att erbjuda kulturprogram till vård och omsorg
som vi nu kan ta med oss in i detta arbete.
Förslag är att vi börjar med att ta fram 20 program första året och
sedan öka upp för varje år. Första året börjar vi med att erbjuda
kulturprogram från våra egna verksamheter (styrgruppens
deltagare).
För att kunna genomföra Uppsala-modellen behövs en
koordineringstjänst på 50 %.
Ett förslag som finns just nu är att koppla denna tjänst till

MÖTESANTECKNINGAR

5(6)

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2017-03-31 14.00-15.30

samordnaren för Aktivt liv, som är 50% och som ska
implementeras under 2018.
Uppsala-modellen vänder sig bara till Regionens verksamheter
men förslag finns att vi skulle kunna bredda så även
äldreomsorgen kan inkluderas.
Beslut: Alla i styrguppen funderar på till nästa möte vad man
kan bidra med från sitt sammanhang till kulturutbudskatalogen.
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Styrgruppens handlingsplan
Ett förslag har tagits fram som bifogas mötesanteckningarna.
Eftersom det var flera återbud på styrgruppsmötet ser vi det av
stor vikt att vi alla tänker till på vad som ska vara med i vår
handlingsplan.
Beslut: Alla i styrguppen får i uppdrag att fundera vad som ska
finnas med i handlingsplanen.
Bifogar ett tomt dokument där man kan fylla i.

6

Kulturkartläggningen i Jönköpings län
Sergei Muchin och Åke Carlsson har fyllt i kartläggningen.
Lena Robért är på gång med ifyllandet och hon meddelade via
mail att de lagt in evenemang som passar på plattformen Aktivt
liv och streaming på äldreboende är på gång och länkar har lagts
upp på Aktivt liv. Samtal förs med kulturkoordinatorn för
kulturunderstödd rehabilitering för att utveckla samarbetet och
att hitta det bästa för målgruppen.
Ola Bengtsson har informerat sina kollegor i nätverket
kulturchefer i Jönköpings län, att de ska fylla i kartläggningen
utifrån hur det ser ut i deras kommuner.
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Organisation
I vår organisationsbild finns ju även Kultur i vården. Här har vi
ännu inte hittat någon bra struktur. Klicka på länken för att se
den nuvarande organisationsbilden.
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http://plus.rjl.se/info_files/infosida44244/organisation_20161124.pdf

Vi funderade över att styrgruppen för Kultur i vården kan vara
densamma som den nuvarande styrgruppen men då behövs det
representanter från sjukvården. Förslagsvis kan de ansvariga
direktörerna för de tre spåren inom hälso-och sjukvård vara med i
styrgruppen (medicinsk vård, kirurgisk vård och
rehabilitering/psykiatri).
Beslut: Jesper fick i uppdrag att ta kontakt med ovan nämnda till
nästa möte.
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Representation i styrgruppen
Tomy Eklöf, Landstingarkivarie, ersätter Åke Carlsson,
Arkivförbundet.

Vid anteckningarna

Birgitta Ekeberg

