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Yttrande avseende motion om program och strategi för
kulturens roll i äldreomsorgen
Erika Josbrandt, för kristdemokraterna, anför följande i motion 2007-03-06.
Många av oss är medvetna om att vi mår bättre om vi håller kroppens
rörelseorgan i gott skick. Att stimulera och träna hjärnan är också viktigt för
välbefinnandet och hälsan. Kulturens roll i folkhälsan borde vara självklar.
Människans åldrande är ett naturligt förlopp men faktum är att hjärnan
utvecklas även hos vuxna och inte bara hos barn som man trodde förr.
Kulturen är ett av hjärnans motionsredskap och något som vi borde nyttja i
större utsträckning. Inom äldreomsorgen behöver vi ta ett mera samlat och
medvetet grepp för att ge kulturen utrymme både i den förebyggande och i
den behandlande vården.
Sång, musik, bild, rörelse och drama är värdefulla vägar till bättre hälsa och
värdigt liv. Vi menar att det inom varje vårdområde ska finnas med ett kulturoch hälsoperspektiv. För att detta ska möjliggöras behövs relevant kompetens.
Det gäller för det dagliga livet där vardagskultur ska vara en självklar del av
omvårdnaden. Kultur är då ett medel för att träna koncentration, minne, språk
och samarbetsförmåga. När orden tar slut tar sången och bilden vid.
”I en studie genomfördes ett projekt på ett ålderdomshem där en grupp äldre kvinnor
med demens fick samtala kring konstbilder flera gånger varje vecka. Efter enbart en
kort period kunde personalen notera lägre blodtryck, bättre sinnesstämning, ökade
sociala aktiviteter, ökad kreativitet samt minskad förbrukning av laxeringsmedel bland
de kvinnor som deltog i studien.”
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Det är dags att vi drar nytta av kulturens läkande effekter och
Kristdemokraterna i Luleå föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att Luleå kommun arbetar fram ett program för kultursatsningar inom
äldrevården
att Luleå kommun till nästa verksamhetsår tar fram en strategi för kulturen
som friskfaktor och behandlingsfaktor i äldreomsorgen

Socialnämndens yttrande
Socialnämnden instämmer i motionärens uppfattning att kulturens roll
oavsett ålder är viktig. Sång, musik, bild och drama är värdefulla för
människans välbefinnande oavsett ålder och/eller funktionshinder.

Program och strategi för kulturens roll inom äldreomsorgen
I socialnämndens handlingsplan för äldreomsorgen för perioden 2007-2009
finns aktiviteter som tar fasta på att utveckla det sociala innehållet inom
äldreomsorgen i såväl särskilt som ordinärt boende. Möjligheten att få delta i
sociala aktiviteter där kultur av olika slag är ett naturligt inslag bidrar till att
äldre personer kan upprätthålla och förbättra sin funktionsförmåga samtidigt
som det ger innehåll i vardagen.
Planering är att för åren 2007-2008 nyttja statliga stimulansmedlen för
ändamålet med följande aktiviteter:

• Identifiera behovet av sociala aktiviteter
• Etablera samarbete med landstinget när det gäller kulturella aktiviteter
• Etablera en virtuell mötesplats i samverkan med
pensionärsorganisationerna

• Identifiera minst tre mötesplatser
• Etablera samarbete med frivilligorganisationerna
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Aktiviteter som är igång
1. Identifieringen av mötesplatser har påbörjats i samverkan med bl.a.
pensionärsorganisationerna. Fyren, Örnen och Råneå är de platser som
identifierats. Därefter kommer innehållet att preciseras. En medarbetare från
vardera verksamheterna särskilt och ordinärt boende kommer inledningsvis i
projektform påbörja arbetet med att precisera innehållet. Exempel på
kulturella aktiviteter på mötesplatserna förutom möjligheten att samlas över
en kopp kaffe är musik, teater och rörelse.
2. En arbetsgrupp bestående av representanter för frivilligorganisationer,
kyrkan, pensionärsorganisationerna, studieförbund och kommunens
representanter har bildats under hösten 2007. Denna leds av kommunens
anhörigkonsulent tillika enhetschef på Fyrens korttidsboende.
3. Inför övertagandet av hemsjukvården 2009 kommer en ny äldrestrategi att
utarbetas. I denna kommer också kulturens betydelse att tas med.
Mot bakgrund av detta är Socialnämndens uppfattning att motionärens
begäran är påbörjad och att motionen med detta anses besvarad.
Förslag till beslut
överlämna ovanstående motionssvar till Kommunstyrelsen.
_____
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
överlämna ovanstående motionssvar till Kommunstyrelsen.
_____
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