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Plats:

Regionens hus Sal F

Närvarande:

Lars Johansson (ordf.)
Jesper Ekberg (vice ordf.)
Paula Bergman
Laila Bradling
Micael Edblom
Birgitta Ekeberg
Åsa Eklund
Tomy Eklöv
Lena Larking
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Irene Oskarsson

Ej närvarande:

Johan Gärskog (ingen ersättare)
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Välkomna
Lars Johansson hälsade alla välkomna. Åsa Eklund, Kultur och
Fritidschef Mullsjö, ersätter Ola Bengtsson från länets
kulturchefsnätverk 2018.
Välkommen till Pia-Marit Ekström från Region Uppsala, som ska
berätta om deras kultur i vården, organisation och kulturprogram.
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Föregående mötesanteckningar
Flera av de aktuella punkterna att ta upp i anteckningarna finns
med på mötets dagordning. Punkten Presentation på Storgrupp
sjukvård flyttas upp till beslut om reviderad organisation.
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Artikel
Artikeln har inte varit med i JP.
Vi resonerade oss fram att det skulle vara lämpligt insättande
1 vecka innan vår konferens.
Beslut: Lars initierar insättning 1 vecka innan vår konferens den
28/2 genom presstjänst på Regionens hus.
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Beslut om reviderad organisation
Lena Larking representerar SMoT och Per-Ola Nilsson tas bort.
Ola Bengtsson ersätts av Åsa Eklund, Kultur och fritidschef
Mullsjö kommun från länets kulturchefsnätverk.
Utifrån dessa ändringar godkändes denna organisationsskiss.
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Feedback från mötet med Agneta Jansmyr
Lars och Jesper informerade om att Agneta tycker att upplägget
med avrapportering 1gång/termin är bra och tillräckligt.
Representationsbredden i styrgruppen är bra med tanke på
Tillsammansarbetet i regionen där tanken är att samhälle och
sjukvård möts. Kultur är bra kraft i sjukvården och att sjukvården
kan hänvisa till kultur ute i samhället.
Agneta var lite fundersam över kulturprogrammen inom vården
men i samtalet kom det fram att vissa enheter som till exempel
barn, rehabilitering och psykiatri skulle man kunna erbjuda dessa
program.
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Presentation storgrupp sjukvård
Vi är välkomna till storgrupp sjukvård den 20/4 för att presentera
vårt område/arbete.
På styrgruppsmöte den 27/3 bestäms vad vi ska lyfta på mötet.
Nedan en del förslag som kom fram på vårt styrgruppsmöte:
Kortfattat informera om vår handlingsplan, summering av vår
konferens och artikel.
Viktigt att lyfta fram forskning på hur kulturen påverkar oss och
varför vi ser att det är bra att genomföra kulturprogram på
sjukhusen.
Kulturprogram
Det är av stor vikt att vi tydliggör att vi gör en pilot under hösten
2018 och planeringen är att under 2019 breddar vi utbudet som
innebär att vi kan få fram fler kulturprogram.
Förslag att Sergei, Lena och Jörgen ska vara med på träffen för att
informera om vad de olika aktörerna kan bidra med för
kulturprogram.
Beslut: Micael får i uppdrag att ge förslag på hur en
referensgrupp inom vården kan se och vilka som ska vara med.
Beslut: Birgitta tar kontakt med Kristina Ögren för att ta fram
förslag på en kommunikationsplan samt att ta fram ett utkast på
flyer till vårt nästa möte.
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Konferens Kultur för hälsa
Planering pågår och det har kommit in 150 anmälningar.
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Kulturprogram Region Uppsala
Pia-Marit Ekström från region Uppsala informerade på ett mycket
bra och pedagogiskt sätt hur deras verksamhet ser ut.
Deras upplägg kan vara något som vi kan titta på när vi bygger
strukturerna för våra kulturprogram.
En framgångsfaktor är att det finns en samordnare för
verksamheten.
Powerpoint bifogas mötesanteckningarna.
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Rapport från arbetsgruppen – kulturprogram
Arbetsgruppen har träffats vid 2 tillfällen och tittat på vilka
program som kan vara lämpliga från SMoT, Jönköpings läns
museum och Kultur och utveckling.
Förslag på kulturprogram presenterades på mötet. Lena
informerade att hon inte hade några konkreta förslag just nu men
kommer att få det i mars månad.

Kulturprogram mot äldreomsorgen är i full gång med Minns
med egna ord och musik. De som håller i träffarna är Per-Åke
Wennerberg och Martina Stenman.
Upplägget är 3 besök på fyra äldreboenden i Jönköpings län.
Folkhälsan står för kostnaden.
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Strategisk planering – budgetprocess 2019
Här ser vi att det är strategiskt rätt att lyfta fram behovet både
inför ANA-nämnden och Folkhälsa och sjukvårdsnämnden.
Utifrån vår pilot till hösten redan nu försöka ta fram kostnader
som kan vara relevanta inför 2019.
En fingervisning är att region Uppsala budgeterar 500 000 kr/år
enbart för kulturprogrammen. Kostnader för samordnare kommer
utöver i storleksordning 50% tjänst..

MÖTESANTECKNINGAR

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2018-01-31 14.00 – 16.00

Beslut: Beredningsgruppen tar fram ett förslag till nästa
styrgruppsmöte.
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Kommande möten
27/3 klockan 14.00 – 16.00
15/5 klockan 14.00 – 16.00

/Birgitta Ekeberg
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