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Video "Inte med skurhink allenast" 
 
Ett intensivt arbete pågår för närvarande ute i kommunerna inför genomförandet av 
Ädelreformen. 
 
Ekonomiska beräkningar, förhandlingar med landstinget, organisations- och personalfrågor 
har tagit och tar mycket tid. 
 
Från många håll kommer propåer om att syftet med Ädelreformen åter måste lyftas fram, 
eftersom innehållsfrågorna upplevs ha kommit i skymundan. 
 
I den film "Icke med skurhink allena" som Svenska Kommunförbundet har tagit fram 
debatteras inte bara innehållet i vården utan ges konkreta exempel på inslag som inneburit 
en ny kontakt med kulturen för de äldre och en stimulans för personalen som lett till ökad 
trivsel i arbetet. 
 
När det gäller kultur skiljer sig människors behov och önskemål - som när det gäller vård 
och omvårdnad. 
 
I alltfler kommuner organiseras så kallad kulturombudsverksamhet. Det innebär att 
vårdbiträdena inom hemtjänsten blir förmedlande länkar mellan kulturen, det vill säga det 
lokala/ - regionala kulturutbudet och brukarna. 
 
Budskapet i filmen riktar sig både till beslutsfattande politiker och till tjänstemän och 
kvinnor på alla nivåer och lyder: 
 
"Det krävs inte höga pengatillskott för att tillgodose de äldres stora behov av kultur och för 
att ge en, ofta utsatt personalgrupp, ny stimulans och motivation, det kan räcka med en ny 
syn på begreppet kultur." 
 
De vårdbiträden som genomgått vidareutbildning till kulturombud och deras närmaste 
chefer, vittnar enhälligt om det goda resultat för självkänslan som blivit följden, detta utöver 
det positiva utfallet för de äldre. 
 
En annan mycket värdefull effekt av kulturombudsverksamheten har blivit ett nytt 
samarbete mellan kultur- och socialförvaltningarna. 
 
Uppfinningsrikedomen är stor. Det lokala kulturlivet med bibliotek, hembygdsföreningar, 
muséer, studieförbund, lokalt musikliv etc blir viktiga samarbetspartners. 
 
I videon "Inte med skurhink allena" vill vi ge smakprov på hur man gått till väga i några 
kommuner. 
 
För många är det här säkert inget nytt. Men innehållet i verksamheten måste ständigt lyftas 
fram och diskuteras. 
 
Förhoppningsvis kan filmen tjäna som påminnelse och/eller inspirationskälla. Den kan 
också utgöra starten för en diskussion tillsammans med den personal som kommer från 
landstinget, där kultur i vården är ett etablerat begrepp. 



 
Att gemensamt ta itu med Ädelreformens intentioner är en både spännande och 
stimulerande uppgift. 
 
Följande personer som arbetar med kulturombudsverksamhet står till tjänst med 
upplysningar, råd och tips: 
 
         Tfn 
 
-  Nils Erik Jönsson         040-34 39 52 
   Chef för äldreomsorgen 
   Centrum Väst distriktet Malmö 
 
-  Inger Persson         0525-185 75 
   Kulturkonsulent i Bohuslandstinget 
 
-  Louise Jansson         0293-117 60 
   Utredningssekreterare på 
   äldreomsorgen, Tierp 
 
-  Birgitta Hansson         0766-382 04 
   Kulturchef, Värmdö 
 
-  Anna Greta Jakobsson        0766-382 97 
   Kanslist, kulturförvaltn 
 
-  Gull Britt Hedberg        0920-935 64 
   Kultursekreterare, Luleå 
 
-  Tina Lindeman         0455-834 31 
   Kulturchef, Karlskrona 
 
Videon kan beställas genom Helena Fux-Karlsson, tfn 08-772 43 22, till en kostnad av 1 000 
kr. 
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