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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
Eva Gabriella Sjöblom, enskild firma
Södra Stockholms geriatriska klinik,
Dalens sjukhus
TOTALT
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13 000 kronor
60 000 kronor

KUN 2007/435
KUN 2007/501

73 000 kronor

Bakgrund

Syftet med projekten är att vårdtagare, personal och anhöriga skall få en verksamhet som är återkommande. Projekten tas ut för att komplettera varandra
så att institutionerna får en så bred verksamhet som möjligt. Projekten kompletterar programkatalogen med aktiviteter som är försöksverksamhet eller
som till sin utformning är sådana att de inte passar i programkatalogen.
I detta utlåtande behandlas två ansökningar.
Förutsatt att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet enligt förvaltningens förslag kommer 73 000 kronor att fördelas ut och 7 000 kronor att
återstå till kommande ansökningar.

3

Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökan som tillstyrks

3.1.1

Eva Gabriella Sjöblom, enskild firma

Stöd: 2007

KUN 2007/435

90 000 kronor (febr)

Eva Gabriella Sjöblom ansöker om 13 000 kronor för att iordningsställa de
bilder som plockats ut för en konstmapp till Karolinska Universitetssjukhuset

Bilaga:
Ansökningar
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Huddinge avd B 73. Nämnden beviljade i februari 2007 stöd till en fortsättning
av projektet ”Kultur med bildkonst i den geriatriska vården” på Danderyds
geriatriska avd 30 samt Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge avd B 73.
Två avdelningar som bedriver utredning och behandling av patienter med
minnesproblem. Stöd har utgått från nämnden sedan 2002 men utökades
2006 till att gälla två sjukhus.
Bilderna avsedda för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge avd B 73 som
levererades i början av 2007 behöver numreras och listas med uppgifter om
konstnär, teknik, år etc. Det huvudsakliga arbetet består av att arbeta fram en
ordning av dessa 16 bilder för visning och samtal med patienterna. Eftersom
Evas uppgift på avdelningen främst är att stimulera patienternas samtal för att
nå fram till deras ”minnesöar” och stärka deras självförtroende, sker inte visningen av bilderna av en slump. Varje bild bygger ett sammanhang. För att nå
målen måste det finnas en ordning men också en flexibilitet, vilket medför en
genomtänkt och visst komplicerat arbete för att finna bästa formen av turordningen och titlar. Det krävs ofta två olika listor beroende av för vem och av
vem bilderna visas ex projektledare, anhörig el personal. Eftersom hela kärnan
i Evas arbete till stor del vilar på bilderna krävs ett avsevärt arbete med denna
sammanställning. När det gäller bilderna på Danderyds sjukhus så krävs där
ett renoveringsarbete av plasthöljet som skyddar bilderna, vilka användes ofta
särskilt nu då ”konstkorridoren” renoveras och dess bilder är nedtagna. Båda
sjukhusen behöver en stor mapp eller väska för en fungerande förvaring och
förflyttning av bilderna. Då storleken inte följer standarmåtten tillverkar Eva
två stycken själv.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Eva Gabriella Sjöblom 13
000 kronor för iordningsställande av bilderna i projektet ”Kultur i den geriatriska vården” på Danderyds geriatriska avd 30 samt Karolinska universitetssjukhuset Huddinge avd B 73.

3.1.2

Södra Stockholms geriatriska klinik, Dalens sjukhus KUN 2007/164

Stöd 2007:

60 000 kronor för ”ett levande trädgårdsprojekt”

Södra Stockholms geriatriska klinik, Dalens sjukhus söker 60 000 kronor i
stöd för att skapa en sammanhängande fortsättning på projektet ”Hälsotrappan” genom en ”Hälsoslinga” som vindlar sig vidare på ett lustfullt och konstnärligt sätt visar vägen till träning, motion och konstupplevelse. Projektet
”Hälsotrappan” beviljades 200 000 kronor av kulturnämnden i febr i år och
genomförs av organisationen Art production. Invigning och slutförande är
beräknad till september i år.
Motion och konst utgör båda viktiga ingredienser till ett liv vid god hälsa och
psykisk balans. Vårdarbetet är stressigt, psykiskt påfrestande och kräver fysisk
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styrka. Motionsavdelningen på SSgk på Dalens sjukhus är belägen under jord
och består av tre rum, två för träning och motion, ett för stretching och avslappning. En konstnärlig utsmyckning av rummen skulle göra dem mera lustfyllda att vistas i och därmed öka intresset ho de anställda för träning, motion
och konst.
Efter att ha följt konstnärerna Anna-Stina Erlandsson och Annica Einarssons
(Art production) arbete med ”Hälsotrappan” vill man gärna att de forsätter sitt
kreativa arbete med att ta itu med ”Hälsoslingan”. Pengarna ska i första hand
användas till att tillsammans med konstnärerna upprätta och formulera en
projektplan för ”Hälsoslingan” med inriktningen på motionsrummet. Vidare
ska man hitta samarbetsformer med konstnärerna, anställda, verksamhetsansvariga, fastighetsansvariga och uthyraren av träningsredskapen vad gäller
utförande, ekonomi, tidsplan osv. Detta ska utmynna i ett uppdrag åt konstnärerna att skapa en första skiss för ”Hälsoslingans” konstnärliga gestaltning.
När det gäller fortsättningen av genomförandet har man för avsikt att söka
pengar från Kultur i Arbetslivet (KIA) från Statens Kulturråd. Kultur och hälsa
är där ett prioriterat område. Stöd kan lämnas under förutsättning att minst
25 % av projektkostnaden finansieras på annat sätt. Ansökan ska göras senast
den 1 oktober 2007. Man hoppas att eventuellt stöd från landstinget kan skapa
den ”plattform” som behövs för att få ett bidrag från KIA.
Förvaltningen tycker det är bra att ”Hälsotrappan” gett ringar på vattnet och
tycker att denna fortsättning är värt att stödja. Dessutom finns möjlighet till en
ökad finansiering via KIA . Initiativet kommer även denna gång från personalen som har tagit stor del i genomförandet av ”Hälsotrappan”. Samarbetet
med fastighetsansvariga har också fungerat bra. Till skillnad från ”Hälsotrappan” så är det nu sjukhuset som söker pengar och som kommer att hålla i projektet ”Hälsoslingan”.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Södra Stockholms geriatriska klinik, Dalens sjukhus 60 000 kronor för projektet ”Hälsoslingan”.

Hans Ullström

