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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
Glädjeverkstan
Eva Gabriella Sjöblom, enskild firma
Södra Stockholms Geriatriska klinik
TOTALT
att avslå
Stockholms Barnteaterscen

2

350 000 kr KUN 2007/792
95 000 kr KUN 2007/827
150 000 kr KUN 2007/830
595 000 kr

KUN 2007/824

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 fyra ansökningar.
I särskilt ärende rörande slutlig budget för 2008 har förvaltningen föreslagit
kulturnämnden att budgetera 1 200 000 kr för projektstöd till Kultur i vården
2008.
Förutsatt att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet enligt förvaltningens förslag kommer 595 000 kr att fördelas ut och 605 000 kr att återstå
till kommande ansökningar.

Bilaga:
Ansökningar
Redovisningar
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3

Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som tillstyrks

3.1.1

Glädjeverkstan

Stöd 2007:

KUN 2007/792
340 000 kr (febr)

Glädjeverkstan ansöker om 374 000 kr för projektet ”Clown i vården” 2008 på
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Pengarna ska användas för clownverksamhet
en dag i veckan på avd Q 83 b endokrin och gastro samt avd Q 80 akut & infektion.
Glädjeverkstan har funnits på Astrid Lindgrens barnsjukhus sedan 1998. Totalt 11 artister i olika konstellationer arbetar i verksamheten, sju kvinnor och
fyra män. Man har verksamhet fem dagar i veckan. De besök som görs sker
oftast familjevis. Man anpassar besöken efter familjens ork och önskemål och
är ibland med vid lättare behandlingsmoment för att hjälpa till och avleda.
Syftet med clownbesöken är att underlätta sjukhusvistelsen för de sjuka barnen, deras syskon och föräldrar samt övrig familj. All verksamhet sker i dialog
med personalen.
Förutom de avdelningar som man söker pengar för hos kulturnämnden så bedrivs även verksamhet på ytterligare fyra av sjukhusets avdelningar men dessa
kostnader täcks av andra bidragsgivare.
Verksamheten på avd Q 83 planeras att fortsätta på samma sätt som under
2007. Avdelningen kommer att besökas av clownerna en eftermiddag i veckan
under hela 2008 frånsett vecka 1, 26-30 samt vecka 52. Sammanlagt blir det
verksamhet under 45 veckor med fördelningen 24 veckor på vårterminen samt
21 veckor på höstterminen.
Under 2007 har cirka 3 750 personer deltagit i verksamheten. Avd Q 83 har
besökts ½ dag per vecka samt avdelning Q 80 några gånger vilket gav 55 besök 2007. Både personal, föräldrar och barn ger uttryck för att man uppskattar
verksamheten. Något som också lyfts fram är övertygelsen att små glädjeämnen under sjukdomsperioden hjälper till med läkeprocessen hos barnen. Personalen märker att medicineringen mot illamående och smärtstillande sjunker
när clownerna är på avdelningen. Clownverksamheten har blivit ombedd att
utöka sin verksamhet och försöka nå stickrädda och narkosrädda barn.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Glädjeverkstan 350 000 kr
för clownverksamhet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus under 2008. Vilket är
en utökning med 10 000 kr jämfört med 2007.
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3.1.2

Eva Gabriella Sjöblom, enskild firma

Stöd 2007:

90 000 kr (jan)

KUN 2007/827
13 000 kr (sept)

Eva Gabriella Sjöblom ansöker om 96 000 kronor för fortsättning av projektet
”Kultur med bildkonst i den geriatriska vården”. Ansökan avser 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 har utökats
2006 till att gälla två sjukhus.
Ansökan 2008 avser besök på avd 30 Danderydsgeriatriken med 1 besök per
vecka. Dessutom avser ansökan att inom Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge avd 73 genomföra en projektperiod med ett återkommande veckobesök under vår och höst 2008. Vid besöken förs samtal med patienterna utifrån konst som visas i ”konstkorridoren”, samt konstmappen vilken är framtagen och sammanställd i samråd med konstansvariga på kulturförvaltningen.
Mappen vänder sig i första hand till de patienter som är rörelsehindrade eller
som av annan anledning inte bör lämna avdelningen.
Projektet har som huvudmålsättning att patientgruppen på sina egna villkor
ges möjlighet att få kontakt med de minnesöar som ofta finns trots stor förvirring i tid och rum. De dementa försöker hela tiden kommunicera med sin omgivning men ofta i ett sorts kodat språk, vilket gör att det finns en gemensam
nämnare mellan konstnärligt uttryck och deras eget uttryckssätt. Arbetsmetoden har fungerat mycket väl. Genom att patienterna ges möjlighet till att få
uttrycka sig själva, finna sitt egenvärde och sin självstyrka lindras deras oro
och rädsla. Även personal och anhöriga uppskattar det arbetssätt som har utvecklats.
Under 2007 har Eva Gabriella Sjöblom besökt Danderyds geriatriska avd 30
en eftermiddag per vecka sammanlagt 40 tillfällen. I genomsnitt har 5 - 10
personer deltagit per tillfälle. Enligt kontaktpersonen på berörd avdelning så
har projektet fallit väl ut och uppskattas av både patienter, personal och anhöriga. På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge avd 73 har Eva varit vid
37 tillfällen under 2007. I genomsnitt har 5-10 personer deltagit per tillfälle.
Också här har kontaktpersonen på berörd avdelning skriftligen uttryckt att
projektet är väldigt uppskattat. Varje tillfälle varar 2,5-3 timmar.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Eva Gabriella Sjöblom
95 000 kr för projektet ”Kultur i den geriatriska vården” på Danderyds geriatriska avd 30 samt Karolinska universitetssjukhuset Huddinge avd B 73 under
2008.
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3.1.3

Södra Stockholms geriatriska klinik, Dalens sjukhus KUN 2007/699

Stöd 2007:

60 000 kr (sept)

Södra Stockholms geriatriska klinik, Dalens sjukhus söker 220 000 kr i stöd
för att kunna slutföra projektet ”Hälsoslingan” som fick ett stöd på 60 000 kr i
september 2007. ”Hälsoslingan” är en fortsättning på projektet ”Hälsotrappan” som fått stöd av nämnden och invigdes i september 2007. ”Hälsoslingan”
ska på ett lustfullt och konstnärligt sätt visar vägen till träning, motion och
konstupplevelse.
Motion och konst utgör båda viktiga ingredienser till ett liv vid god hälsa och
psykisk balans. Vårdarbetet är stressigt, psykiskt påfrestande och kräver fysisk
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 hos de anställda för träning, motion
och konst.
Efter att ha följt konstnärerna Anna-Stina Erlandsson och Annica Einarssons
(Art production) arbete med ”Hälsotrappan” ville man gärna att de fortsatte
sitt kreativa arbete med att ta itu med ”Hälsoslingan”. Pengarna som beviljades i september 2007 har i första hand använts till att tillsammans med tidigare nämnda konstnärerna upprätta och formulera en projektplan för ”Hälsoslingan” med inriktningen på motionsrummet. Vidare har man utvecklat samarbetsformer med konstnärerna, anställda, verksamhetsansvariga, fastighetsansvariga och uthyraren av träningsredskapen vad gäller utförande, ekonomi,
tidsplan osv. Detta har utmynnat i en första skiss för ”Hälsoslingans” konstnärliga gestaltning. Locum har lovat att stå för målning och uppsättningskostnader och sjukhuset står för vissa materialkostnader samt arbetstid.
När det gällde fortsättningen av genomförandet så har man helt enligt planerna sökt pengar från Kultur i Arbetslivet (KIA) från Statens Kulturråd. Tyvärr
fick man avslag på ansökan.
Förvaltningen tycker att projektet är spännande och värt att ge ytterligare
stöd. Initiativet kommer även denna gång från personalen som har tagit stor
del i arbetet. Samarbetet med fastighetsansvariga har också fungerat bra.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Södra Stockholms geriatriska klinik, Dalens sjukhus 150 000 kr för projektet ”Hälsoslingan”.
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3.2

Ansökan som avstyrks

3.2.1

Stockholms Barnteaterscen

Stöd 2007:

90 000 kr (febr)

KUN 2007/824
25 000 kr (nov)

Stockholms Barnteaterscen ansöker om 220 000 kr för projektet ”Ambulerande sagotant” 2008. Stockholms Barnteaterscen har fått stöd för projektet från
nämnden sedan 1999.
Eva Thomé går runt på de olika avdelningarna på Barnens Sjukhus i Huddinge
och framför sagor enskilt för barn. Verksamheten genomförs till stor del på
sena eftermiddagar, kvällar och helger då inte så mycket annat händer. Slutlig
redovisning av 2007 års verksamhet har ännu inte lämnats in.
I samband med att 2008 års ansökan kom in från Stockholms Barnteaterscen
har förvaltningen även fått ta del av ett brev från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge där det framgår att sjukhuset inte vill fortsätta samarbetet
med Eva Thomé och projektet ”Ambulerande sagotant”. Förvaltningen har
efter detta haft kontakt med både sjukhuset och Eva Thomé och kan konstatera och man har olika uppfattning om situationen. Projektstöd Kultur i Vården
förutsätter dock att det finns en vilja till samarbete från lanstingets institution
annars faller det hela. Ingenting har framkommit som styrker någonting annat än att sjukhuset vill avsluta samarbetet.
Kulturförvaltningen föreslår därför med anledning av ovanstående att kulturnämnden avslår ansökan från Stockholms Barnteaterscen.

Hans Ullström

