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1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja
Avd 84 Rehab med. kliniken Danderyds
sjukhus
TOTALT

2

35 000 kronor KUN 2008/228
35 000 kronor

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 en ansökan.
Förutsatt att kulturnämnden beslutar om fördelning av stödet enligt förvaltningens förslag kommer 35 000 kr att fördelas ut och hela anslaget för 2008
är fördelat.

3

Förvaltningens synpunkter

3.1

Ansökningar som tillstyrks

3.1.1

Avd 84 Rehab med kliniken Danderyds sjukhus KUN 2008/228

Stöd: 2007

27 000 kronor (nov.)

Avd 84, Rehab med kliniken, Danderyds Sjukhus ansöker om 80 000 kronor
för att kunna fortsätta verksamheten med musikterapi i tidig hjärnskaderehabilitering under hösten 2008 och våren 2009. Musikterapiprojektet vänder sig
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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 27 000 kronor har använts till musikterapi på institutionen
vid 16 tillfällen på tillsammans 48 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 35 000 kronor för projektet ”Musikterapi”

Hans Ullström

