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Landstingsstyrelsen

Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m.fl. (kd) om kultur som hälsobringare inom
sjukvården

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Motionärerna föreslår kultur som hälsobringare inom sjukvården.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad
dels för egen del besluta
att uppdra åt Forum för kunskap och gemensam utveckling att i projektform undersöka
möjligheter att systematiskt tillämpa kunskaper om kultur som hälsobringare inom Stockholms läns landstings verksamhet.

Motionens intentioner är goda och kan i stort stödjas, men innan beslut fattas om prioriterade insatser behövs mer kunskap. Landstingsstyrelsen instämmer med motionären och
remissinstanserna om att kultur har en hälsobringande effekt och att dagens arbete kan vidareutvecklas, likaså kulturens roll i utbildning. Kulturens effekter på människors hälsotillstånd är dock ofta svåra att mäta med traditionella metoder inom medicinen. Generellt gäll-
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er att krav på mätbar effekt skall vara höga inom vården, och beprövad erfarenhet med
goda resultat skall finnas belagd. Mot denna bakgrund vore det av stor vikt att värdera
redan utfört och pågående arbete för att identi
fiera områden som visat sig vara särskilt angelägna och tillförlitliga. Forum för kunskap och
gemensam utveckling skall därför undersöka vilka möjligheter som finns att systematiskt
tillämpa kunskaper om kultur som hälsobringare.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Sonia Lunnergård m.fl. (kd) har i en motion (bilaga), väckt den 8 juni 2004, föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att skapa förutsättningar för ett
långsiktigt engagemang för forskning om kultur i vården, att utbildning om kulturens betydelse för hälsan ska vara obligatorisk under praktiktjänstgöring och vidareutbildning, att
utreda möjligheterna att inrätta kulturcheckar på motsvarande sätt som personal idag har
rätt ekonomiskt stöd till fysisk friskvård, att patienter ska ha rätt till att få tillgång till en CDspelare för att kunna lyssna på musik, att varje sjukhus ska erbjuda högläsning till de patienter som så önskar.

Yttrande har inhämtats från kulturnämnden.
Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 15 mars 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att avge yttrande
enligt direktörens synpunkter i tjänsteutlåtandet, att uppdra åt Forum för kunskap och gemensam utveckling att i projektform undersöka möjligheter att systematiskt tillämpa kunskaper om kultur som hälsobringare inom Stockholms läns landstings verksamhet.
Kd-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 februari 2005 bifogas (bilaga).

Kulturnämnden har den 18 januari 2005, enligt förvaltningens förslag, avgett följande
yttrande.
”Kulturnämnden stödjer i stort motionens intentioner. Kulturnämnden instämmer med motionären om att kultur har en hälsobringande effekt och att Kultur i Vården kan vidareutvecklas. Nämnden är också av den meningen att deltagande i kulturverksamheter har en
viktig roll i det samlade förebyggande hälsoarbetet och att detta arbete också bör utvecklas.
Det är viktigt med en långsiktig satsning på forskning kring sambanden mellan kultur och
hälsa och att resultaten kanaliseras till vårdutbildningar och vårdarbetsplatser. I dagsläget är
det kulturnämnden som har ansvar för anslaget till forskningsprogrammet ’Kultur i vården
och vården som kultur’. Projektperioden går ut 2005 enligt gällande beslut.
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Kulturnämnden instämmer i att det bör finnas obligatoriska inslag av kultur och dess effekter i vårdutbildningarna.
När det gäller tillhandahållandet av CD-spelare finnas det oklarheter när det gäller ersättning till STIM. Kulturnämnden betalar idag en klumpsumma till STIM för den musik som
spelas i landstingets lokaler, främst via radio. Huruvida befintlig ersättning även skulle inkludera ljudmedia som lånas individuellt måste utredas vidare.
Kulturnämnden erbjuder redan idag landstingets institutioner möjlighet att beställa högläsning ur Kultur i Vårdens programkatalog. Det finns sex olika högläsare som kan återkomma till ’sin’ patient eller patientgrupp. Flera av högläsarna kan även läsa texter på andra
språk. Om man mer generellt ska kunna erbjuda högläsning till de patienter som så önskar
kommer dagens sex högläsare inte att räcka till.”
Kd-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
M-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionens första attsats om ett långsiktigt engagemang för forskning, att avslå motionens övriga att-satser.
”I den mån landstingsfullmäktige kan skapa intresse för forskning kring kultur i vården kan
detta uppmuntras. Samtidigt är det viktigt att fastslå att utbildning – i synnerhet på universiteten – skall stå fri från politiska pekpinnar utan tvärtom vara oberoende.
Bruk av kulturcheckar är inte ett bruk som hamnar inom landstingets kärnverksamhet, och
frågor om högläsning och CD- spelare är alltför detaljerade och teknikbundna (varför inte
Mp3-spelare i stället?) för att kulturnämnden skall vara en lämplig beslutfattare.”
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 december 2004 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 april 2005.

