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Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2017-12-04 14.00 - 15.30

Plats:

Regionens hus Sal F

Närvarande:

Lars Johansson (ordf.)
Jesper Ekberg (vice ordf.)
Paula Bergman
Laila Bradling
Tomy Eklöv
Frank Isaksson ersätter Ola Bengtsson
Lena Larking
Sergei Muchin
Carl-Johan Stillström ersätter Irene Oskarsson

Ej närvarande:

Ola Bengtsson ersätts av Frank Isaksson
Micael Edblom (ingen ersättare)
Birgitta Ekeberg (ersätts av Paula Bergman)
Johan Gärskog (ingen ersättare)
Jörgen Lindvall (ingen ersättare)
Irene Oskarsson ersätts av Carl-Johan Stillström
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Välkomna
Lars Johansson hälsade alla välkomna. Närvarande presenterade
sig för varandra då ersättarna Frank Isaksson och Carl-Johan
Stillström, var nya i gruppen.
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Föregående minnesanteckningar


Artikel
Vår artikel är nu skickad till media. I dagsläget är det
tidningen Kulturen och J-nytt på webben som tagit in den.
SR och SVT har hört av sig till Lars Johansson och
meddelat att de inte har möjlighet att ta in den i dagsläget.
Lokalpressen, JP m.fl. har ännu inte tagit in den men inte
heller meddelat att de inte kommer att göra det.
Bedömningen är att artikeln ligger på vänt och kommer att
tas in inom kort.
Beslut: Har artikeln inte tagits in i JP i januari skickar vi
in den på nytt.



Bidragsansökan
I föregående minnesanteckningar noterades att ”Lars och
Jesper gör en gemensam ansökan till regionledningen
angående 10 000 kronor för bidrag till konferensen Kultur
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för hälsa”.
Beslut: Jesper får i uppdrag att ta fram en ansökan som
Lars och Jesper gemensamt skriver under. Ansökan
skickas till Regionstyrelsens arbetsutskott via Agneta
Jansmyr.


Storgrupp sjukvård
Micael Edblom hade till föregående möte fått klartecken
från Storgrupp sjukvård att representanter från
styrgruppen kan komma och informera om vårt arbete.
Inget har hänt sedan dess.
Beslut: Jesper får i uppdrag att undersöka vilket datum
som passar storgrupp sjukvård att vi kommer dit.
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Kulturprogram – besök från Region Uppsala
Pia-Marit Ekström
Punkten utgår p.g.a. sjukdom.
Beslut: Paula tar kontakt med Pia-Marit om hon kan komma på
styrgruppens möte den 31 januari.
Planering av kulturprogram
Birgitta är sammankallande för arbetsgruppen för planering och
samordning av kulturprogrammen på länets sjukhus och
äldreomsorg. I arbetsgruppen är SMoT, Jönköpings läns museum
och Kultur och utveckling representerade.
Arbetsgruppen träffas den 11/12 klockan 14.30–16.00, Regionens
hus sal E.
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Konferensen Kultur för hälsa 28/2 2018
Programmet för konferensen med huvudföreläsare och
delseminarier/workshops är nu helt klart. Konferenssida och
anmälan finns på webbsidan kultur i vården – kultur för hälsa
under konferenser. Program med länk till anmälan kan nu skickas
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ut.
Alla i styrgruppen sprider inbjudan till konferensen i sina nätverk.
För spridning till regionpolitikerna skickar Paula inbjudan till
Lena Lindgren, Linda Byman och Siv Kullberg. Det är också
viktigt att inbjudan når politiker i kommunernas berörda nämnder.
Nationella exempel
Paula lyfte frågan om det finns intresse att lyfta ett nationellt
exempel vid varje seminarium block. Om det är aktuellt finns
inspirerande verksamheter som presenterats på det nationella
nätverket Kultur och hälsa.
Beslut: Styrgruppen beslutar att till denna konferens nöja sig med
befintliga seminarier/workshops. Däremot kan det vara aktuellt i
framtiden.
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Organisation/återkoppling regiondirektör
Organisation
Nuvarande organisationsbild gicks igenom och reviderades,
bilaga 1.
Beslut
 Ledningsgrupp tas bort från organisationsbilden och
ersätts med texten Styrgruppen rapporterar till
regiondirektören en gång per termin, som läggs längst ner
i dokumentet.
 Planeringsgrupp ändras till beredningsgrupp, vilken
består av Lars Johansson, Jesper Ekberg, Paula Bergman
och Birgitta Ekeberg.
Återkoppling regiondirektör
Lars Johansson har förhört sig med Agneta Jansmyr om tid för
avrapportering för styrgruppens arbete. Förslag på tid för
avrapportering är januari och augusti.
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Strategisk planering inför budget 2018
Lars föreslår process för planering inför budget 2018:

7




Regionens budgetprocess startar i april.
Styrgruppens budget tas upp på avrapporteringsmötet med
Agneta Jansmyr i januari. Det gäller då att vi är skarpa
vilka kostnader som finns för planerad verksamhet 20182019, bland annat kulturprogrammen med inriktning
hälso- och sjukvård och äldreomsorg.



Det finns fördelar med att trycka på Jämlik tillgänglighet
till kultur samt Jämlik vård och hälsa.



Styrgruppens process bör inkludera både ANA – och
Folkhälsa och sjukvårdsnämnden.



Lars driver arbetet med att få in kultur för hälsa i ANAnämndens budget. Jesper och Michael arbetar för att få in
det i Folkhälsa och sjukvårdsnämnden.



I processen använder vi befintliga skrivelser i Regionala
kulturplanen och Budget med flerårsplan.



Bra att även använda exempel från andra
regioners/landstings Kultur och hälsa skrivningar och
verksamhet.

Övriga frågor
ST-läkare Annika Liljenroth
Lars Johansson har fått en förfrågan från en ST-läkare på
Rosenhälsans VC, Annika Liljenroth om samvekan inom kultur
och hälsa området. Innan Annika började studera till läkare
utbildade hon sig till operasångare på musiklinjen i Wien och
sedan dess jobbat som frilans i flera år. 2015 startade Annika
tillsammans med sin man föreningen Minopera
(www.minopera.se). Annika har också tillsammans med sin man
(också operasångare) startat föreningen "Scenkonst Jönköping"
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som ska fungera som plattform för de fria grupperna inom teater,
opera, musik och dans i Jönköpings län. (www.scenkonst.nu).
Annika har ett stort intresse inom "kultur och hälsa" och undrar
om vi är intresserade av att hon gör sitt ST-förbättringsarbete
inom detta område och om vi i så fall har förslag på arbeten.
Styrgruppen ser positivt på detta erbjudande.
Beslut
Folkhälsan får i uppdrag att föreslå område inom kultur och hälsa
som Annika kan arbeta med inom sitt förbättringsarbete. Lars
förmedlar kontaktuppgifter till Paula som tar kontakt med Annika.
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Möten VT 2018
31/1 kl. 14.00 – 16.00
27/3 kl. 14.00 – 16.00
15/5 kl. 14.00 – 16.00

Vid anteckningarna
Paula Bergman

