Kultur i äldreomsorgen i
Kristianstads kommun – bakgrund
I Kristianstads kommun är kultur i äldreomsorgen
ett samarbete mellan omsorgsnämnd/omsorgsförvaltning och kultur- och fritidsnämnd/kultur- och
fritidsförvaltning.
I mer än 20 år har Kristianstads kommun arbetat
med kultur i äldreomsorgen och har under dessa år
utvecklat nätverk för att främja möjligheterna till,
och framhäva vikten av, kultur i äldreomsorgen. Det
viktigaste nätverket är kulturombuden som har en
nyckelfunktion som både mottagare och förmedlare
av kultur ute i verksamheterna på äldreboenden,
mötesplatser och inom hemtjänsten.

Kristianstads kommun har en lokal värdighetsgaranti, beslutad av omsorgsnämnden, som bygger
på den nationella värdegrunden. Projektet För och
med alla sinnen – äldres rätt till kultur utgår ifrån
den lokala värdighetsgarantin som en bas för att
implementera kultur i vårdvardagen.

Vill du veta mer?
Ann-Christin Albinsson, projektledare

tel: 0733-13 97 12
mail: ann-christine.albinsson@kristianstad.se

Projektet genomförs av Omsorgsförvaltningen i
samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Adress: Rådhuset Skåne
Besöksadress: Västra Storgatan 12
Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad

www.kristianstad.se

Följ projektet på
facebook.com/AldresRattTillKultur

Det handlar både om att föra in konst, litteratur,
musik, film, teater etc. för den kulturella upplevelsen men också som verktyg och hjälpmedel för att
uppnå välbefinnande, livslust och glädje!

Kristianstad har som enda kommun i Skåne fått 1,8
miljoner kronor från Statens Kulturråd till kultur i
äldreomsorgen. Projektet är tvåårigt och löper från
1 februari 2014 till 31 januari 2016.

Ett samarbetsprojekt mellan Omsorgsförvaltningen och Kulturoch fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun för och med
äldreomsorgen med stöd av
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Kultur som en naturlig del av vårdvardagen!
Kristianstads kommun vill fördjupa, förstärka och
implementera kultur i äldreomsorgen som en naturlig del av vårdvardagen.
Utifrån den kulturella infrastruktur som byggs upp
inom förskola- och skola (”kulturgaranti-modellen”,
i Kristianstads kommun kallad Kulturnyckeln) ska
möjligheten att etablera och utveckla en ”kulturgaranti” för äldre på särskilda boenden samt mötesplatser undersökas under projektets gång.

Målgrupp
Den primära målgruppen är pensionärer på vårdoch omsorgsboenden och mötesplatser. Övriga målgrupper är vårdpersonal inom äldreomsorgen och
professionella kulturaktörer samt vårdutbildningar.

Syfte
Med projektet För och med alla sinnen – äldres rätt
till kultur vill Kristianstads kommun arbeta strategiskt långsiktigt och genomgripande med kultur
inom de olika verksamhetsdelarna i äldreomsorgen.

Hur gör vi?
Fyra insatsområden, som syftar till att skapa
långsiktiga och hållbara strukturer, har identifierats. Projektet kommer att fokusera på dessa:

1. Fokus kulturaktörer

Dialog med framförallt lokala kulturaktörer som
Biblioteket, Kristianstads teaterförening, Regionmuseet Kristianstad, Studieförbunden med
flera. Samtal som syftar till att stärka möjligheter/finna modeller för att få in professionella
kulturaktörer i äldreomsorgen.

2. Fokus personal inom äldreomsorgen

Förstärkning av nätverket kulturombud genom
kulturombudsträffar samt dialog med enhetschefer och kulturombud. Identifiera och aktivera
fler nyckelpersoner med kulturintresse som kan
verka som motor ute i verksamheterna och därmed höja intresset för kultur i äldreomsorgen.

3. Fokus kultur i verksamhet

Initiera och prova olika kultursatsningar där
äldres behov och önskningar står i centrum.
Stödja och utveckla pågående kultur i vården insatser och samarbeten som till exempel Senioroch personalkören.

4. Fokus vårdutbildningar

Inleda en dialog med nyckelpersoner på vårdutbildningar på gymnasie- och högskolenivå med
utgångspunkten äldres rätt till kultur och kultur
som hälsofrämjare inom äldreomsorgen.

