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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
Kulturföreningen Dans & rörelseakuten
Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus
Avd 84 Rehab med kliniken, Danderyds
sjukhus
TOTALT

2

50 000 kr KUN 2009/35
60 000 kr KUN 2009/52
50 000 kr KUN 2009/76
160 000 kr

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 tre ansökningar.
Förutsatt att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet enligt förvaltningens förslag kommer 160 000 kr att fördelas ut och 245 000 kr att återstå
till kommande ansökningar.

3

Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som tillstyrks

3.1.1

Kulturföreningen Dans & Rörelseakuten

KUN 2009/35

Stöd 2008:
50 000 kr (mars)
Kulturföreningen Dans & Rörelseakuten ansöker om 100 000 kr för en fortsättning av dansterapi för barn med särskilda behov i samarbete med barnoch ungdomspsykiatrins samverkansklassteam. Dans & Rörelseakuten har
beviljats stöd från nämnden sedan 2005.

Bilaga:
Ansökningar
Redovisningar
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I dansterapin erbjuds barnen kreativa uttrycksformer i dans, rörelse och lek
med kroppen i kombination av reflektion och samtal. Syftet är att stärka deras
självkänsla, kroppsuppfattning, symboliseringsförmåga och affektintegrering.
Dessa barn har ofta inlärningssvårigheter, nedsatt studieförmåga, skadad
självkänsla och svårigheter att få kamrater. Arbetet med grupp i lekar och danser innefattar sociala spelregler som att leda, att följa, turtagning, samspel, att
gå till mötes, frihet/struktur och lekregler. Projektet är tänkt att löpa över två
terminer och omfatta totalt mellan 80-100 timmar.
Under 2008 har 13 barn deltagit under 40 sessioner á 60 minuter. Under
2008 har samverkansklassteamet satsat på en ny grupp som inte tidigare fått
ta del av projektet, nämligen flickor i högstadieklasser. Förutom de diagnoser
som tidigare funnits hos de barn som deltagit i projektet (bl a Autism, Asperger, ADHD) så fanns det nu även ätstörning och kroppslig/känslomässig problematik bland deltagarna som ingick i projektet. Upplägget har specialanpassats efter barnens mognadsnivå och behov. Projektet genomfördes på tre olika
skolor där barnen gick i samverkansklass. Barnen blev trygga i situationen,
ville delta och hade mycket hög närvaro. Vissa barn har fått individuella sessioner men de flesta har ingått i små grupper. Samtliga barn har stärkts i sin
självbild.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Kulturföreningen
Dans & Rörelseakuten 50 000 kr för dansterapi för barn inom BUP:s samverkansklass 2009.
3.1.2

Capio Geriatrik AB, Dalens sjukhus

KUN 2009/52

Stöd 2008:
60 000 kr (mars)
Dalens geriatriska klinik ansöker om 115 000 kr för fortsättning av projektet
”Ett levande trädgårdsprojekt”. Dalens sjukhus har fått stöd från nämnden till
trädgården sedan 2001. Fr. o. m 2009 drivs verksamheten på Dalens sjukhus
av Capio Geriatrik AB men man söker för verksamhet som gäller landstingspatienter.
Under 2009 vill man fortsätta att underhålla och utveckla trädgården med
perenna växter, krukor och inköp av nya rosor. Dessutom behövs projektpengar till vinterträdgården, med blommande växter efter årstid, som ligger i anslutning till en konstkorridor. Liksom tidigare år söker man även pengar till
den årliga äppelutställningen och till trädgårdsfesten.
Årets nyhet under 2008 var en gångbarr och en trappa ute i trädgården som
patienterna kunde träna i och samtidigt uppleva floran. Dessutom köpte man
in ett litet vattenfall, en stenbänk i granit och vackra betongkrukor med lavendel som sattes i Linnéträdgården.
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I redovisningen av 2008 års verksamhet framgår att trädgården är mycket väl
utnyttjad av både patienter, anhöriga och personal. I genomsnitt besöker cirka
100 personer per dag trädgården under den varma årstiden. Som vanligt anordnades midsommarfirande och varje vecka musikunderhållning som lockade ut patienter och anhöriga till doftande, blommande blomlådor och perenna
växter. I övrigt har projektmedlen använts för inköp av olika växter till att utsmycka vinterträdgården i konstkorridoren så att den följer årstiderna och
högtider.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Capio Geriatrik AB, Dalens
sjukhus 60 000 kr för projektet ”Ett levande trädgårdsprojekt” 2009.
3.1.3

Avd 84 Rehab med kliniken, Danderyds sjukhus KUN 2009/76

Stöd: 2008
35 000 kr (maj)
Avd 84, Rehab med kliniken, Danderyds Sjukhus ansöker om 62 000 kr för att
kunna fortsätta verksamheten med musikterapi i tidig hjärnskaderehabilitering under 2009. Musikterapiprojektet vänder sig till patienter på avd 84, Danderyds sjukhus där man utvecklat en specialiserad verksamhet för rehabilitering av yngre nyskadade patienter med grava hjärnskador. När patienten kommer till avdelningen befinner de sig i ett mycket tidigt skede av sin rehabilitering och vårdtiden kan vara upp till 2 år.
Syftet med musikterapin för de svårast skadade är att öka patientens vakenhet,
skapa kontakt och kommunikation. För patienter med grava minnesstörningar
kan man med hjälp av musik aktivera minnen och stärka patientens identitet.
Musikterapin kan också vara avslappnande och lugnande för motoriskt oroliga
patienter. Musikterapeut Ulrika Glembrandt bedriver terapi på avd 84 med av
teamet utvalda patienter. Omfattningen är ca 3 tim/vecka.
Senaste stödet på 35 000 kr har använts till musikterapi på institutionen vid
42 tillfällen på tillsammans 126 timmar. Liksom tidigare så har i genomsnitt 4
patienter deltagit per tillfälle. Rehabteamet är fortsatt mycket angelägna om
en fortsättning och anser att musikterapin är ett värdefullt komplement till
övriga insatser på avdelningen.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Avd 84 Rehab med kliniken, Danderyds sjukhus 50 000 kr för projektet ”Musikterapi”.

Hans Ullström

