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Kultur 365 
Ett samarbete mellan Kultur- och fritidskontoret och  
Social- och omsorgskontoret.

KULTUR 365 HAR UNDER 2018 fortsatt 
att arbeta med ett brett och varierat 
utbud av aktiviteter för seniorer. 
Kultur 365 har tagit till sig nya förslag 
från äldre och personal för att skapa 
både kontinuitet och överraskningar i 
 utbudet av aktiviteter. Kultur i vardag 
och till fest. 

Kultur 365 har fortsatt att vara i 
framkant nationellt i arbetet med att 

skapa nya perspektiv och synsätt på 
aktivitet, social tillvaro och kulturellt 
tänkande för seniorer. Kultur- och 
fritids kontoret och  social- och 
omsorgs    kontoret har gjort en överens-
kommelse om vilka resurser som res-
pektive kontor ställer till förfogande. 
2016 tecknades ett nytt avtal för 2017-
2019. Under 2019 behöver detta avtal 
förnyas för perioden 2020–2023.

Enligt äldreomsorgens nationella 
värde grund ska vård- och omsorgs-
arbete präglas av trygga boende-
förhållanden och en aktiv och 
menings full tillvaro i gemenskap  
med andra. 

KULTUR 365 HAR UNDER 2018 GENOMFÖRT 

480 AKTIVITETER DÄR TOTALT 10 270 DELTAGIT.

”Vi slutar inte leka för att vi åldras,  
vi åldras för att vi slutar leka.”  

- George Bernard Shaw
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Bakgrund
DEN DEMOGRAFISKA UTVECKLINGEN VISAR 

att minst en fjärdedel av befolkningen 
i Sverige kommer att vara 65 år eller 
äldre år 2050. Den grupp människor 
som vi betecknar som ”äldre” utgör 
således en allt större andel av befolk-
ningen, vars behov och rättigheter 
behöver tillgodoses i ett samhälle  
som är till för alla generationer.

Den förändrade åldersstrukturen 
ställer därför nya krav på samhället 
och dess tjänster. Hälsa, deltagande, 
självständighet/oberoende och säker-
het är enligt FN:s äldrepolicy några  
av grundpelarna för att främja ett 
 aktivt åldrande.

I Socialstyrelsens allmänna råd, 
 Värde grunden i socialtjänstens om-
sorg om äldre, framgår bland annat 
att socialnämnder ska verka för att 
de äldre personerna får möjlighet att 
ha en aktiv och meningsfull tillvaro 
i  gemenskap med andra och att de 
äldre personernas behov av ett socialt 
innehåll ska beaktas.

Aktuell hjärnforskning visar hur 
 kulturell verksamhet påverkar 
 hjärnans funktioner positivt. 
 Forskningen pekar på att ett aktivt 
kulturliv medverkar till att äldre 
 personer kan vara friska och aktiva 
längre upp i åldrarna. Därmed blir 
frågan om kulturvanor och kultur-
utbud även en angelägenhet för 
 äldreomsorgen. 

”Statistik visar att ju äldre vi blir 
desto mindre deltar vi i sociala och 
kulturella aktiviteter och risken för 
ensamhet i form av social isolering 
ökar. Ensamhet är en av de vanligaste 
orsakerna till försämrad livskvalitet 
hos äldre personer mellan 65 och  
80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer  
för psykisk hälsa att känna sig del-
aktig, ha ett socialt nätverk och att  
få social stimulans.

Digitala verktyg och kommunika-
tionskanaler skapar möjligheter att 
vara socialt delaktig utan att behöva 
ta sig från hemmet. Dessvärre lever 

400 000 äldre personer idag i digitalt 
utanförskap.” (ur ”Digital teknik för 
social delaktighet bland äldre perso-
ner”, Folkhälsomyndigheten, 2018)

Med PlaymÄkers som grund har 
Södertälje kommun blivit en före-
dömlig  katalysator – även för resten  
av  Sverige – i utvecklingen av empati  
och teknik inom äldreomsorgen.

Det är mot den bakgrunden som 
Södertälje kommuns verksamhet 
 Kultur 365 arbetar och utvecklas.

2005 blev Kultur 365 ett projekt 
inom Södertälje kommun. Sedan har 
det utvecklat med ett gemensamt 
treårs avtal mellan Kultur- och fritids-
kontoret och Social- och omsorgs-
kontoret. 2007 startade PlaymÄkers 
som ett projekt och med hjälp av 
en miljonsatsning från Kulturrådet 
kunde vi arbete med strategi och ut-
veckling av denna  verksamhet.

Sista samarbetsavtalet skrevs för 
2017-2019 och behöver under detta år 
förnyas för perioden 2020–2023.

”Digitala verktyg och 
kommunikationskanaler 

skapar möjligheter att 
vara socialt delaktig 

utan att behöva ta sig 
från hemmet”
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Verksamhetens  
organisation 2018
n Styrgrupp
UNDER 2018 BESTOD STYRGRUPPEN av 
 Staffan Jonsson, Kultur- och fritids-
chef och Jenny Eriksson, Chef 
funktions nedsättningsområdet och 
äldreomsorg. Fr.o.m. augusti 2018 
 ersätter Lenita Granlund, Social-
direktör, Jenny Eriksson i styrgruppen. 

Kultur 365 leds av Lars Ahlin, 
Kultur mäklare på 100 %. Anställda 
som PlaymÄkers är Kajsa Falk på 
100 % och Joel Holm på 100 %. Kultur 
365 har under året haft 3 konsulter 
från Telge Tillväxt AB på 75%.

n Aktivitetsutvecklare 
PÅ VARJE ENHET INOM äldreomsorgen 
finns utsedda aktivitetsutvecklare 
som fungerar som referensgrupp för 
Kultur 365. I aktivitetsutvecklarens 
roll ingår ”Att utveckla aktivitets-
former och aktiviteter på sin enhet. 
Att informera, inspirera och  väg leda 
övrig personal på enheten”.   Vi  
arbetar även med utvärdering och 
tester av nya aktiviteter och  material 

i verksamheterna, där våra äldre 
 tillsammans med aktivitetsutvecklare 
ger sina synpunkter och informerar 
om sina upplevelser. Kultur 365 ser 
aktivitetsutvecklarna som otroligt 
viktiga ”livlinor” inom äldreomsorgen. 
Dels för en mer levande omsorg men 
också att för ökad kommunikation 
angående aktiviteter som arrang - 
eras. I december 2018 fanns det  
35 aktivitets utvecklare och under  
året har 6 aktivitetsutvecklarmöten 
genomförts.

n Inspirationsföreläsning för 
aktivitetsutvecklare
PÅ AKTIVITETSUTVECKLARMÖTET I MAJ hade 
vi ett besök av Södertälje kommuns 
dietist Stina Franzén från Stöd- och 
utvecklingsteamet. Hon berättade om 
sitt arbete med att öka aptiten hos 
dem äldre genom reminiscens. 

På aktivitetsutvecklarmötet i 
 oktober hade vi besök av Åsa N. 
Åström som arbetar med danshälsa 
på Balettakademien som gav en work-

shops i Neurodans. Många övningar 
kunde personal enkelt ta med sig 
 direkt till verksamheten.

Aktivitetsutvecklarmöte i augusti 
hölls på Saltskog Gård, en plats som 
många aktivitetsutvecklare blev in-
tresserade att besöka med de äldre. 

Aktivitetsutvecklaremötet i 
 november hölls på Torekällberget  
där aktivitetsutvecklarna fick en 
 guidad tur genom Södertäljes  historia 
av Susanna Lovén, Intendent på 
 Torekällberget. 

n Snällkalendern
PÅ ÅRETS SISTA AKTIVITETSUTVECKLARMÖTE 

i december delades en julkalender 
ut från Kultur 365 och projektet 
 ”Förbättrade arbetsvillkor inom hela 
äldreomsorgen” inom Södertälje 
kommun. Varje arbetslag inom äldre-
omsorgen fick denna Snällkalendern 
som uppmanar att göra något snällt 
varje dag fram till julafton. Snäll-
kalendern är skapad av Friends. 
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Verksamheten 2018
n Kära hjärtanes
DEN 14 FEBRUARI INFALLER ”Alla hjärtans 
dag” och Kultur 365 vill lyfta denna 
dag för en bättre kontakt mellan barn 
och äldre i Södertälje. För fjärde året 
i rad ordnade vi så att barn från för-
skolor och skolor i Södertälje kunde 
skicka ett vykort med en målning  
till alla våra äldre som har omsorg  
i  Södertälje. 

n Triggarlådor
IBLAND BEHÖVS DET NÅGONTING litet 
eller stort som triggar oss. Syftet 
med triggarlådorna är just att skapa 
tankar, samtal och aktivitet kring 
inne hållet i dem. Det kan vara en 
bild, ett föremål eller en text inom ett 
valt tema. Samtliga triggarlådor har 
under året fortsatt cirkulera runt på 
vård- och omsorgs boenden och dag-
verksamheter. Triggarlådor som fanns 
2018: Folkparken, Fiskaren, Fåret, 
Stina i Lina, Donna i Ronna, Björken, 
Waldorf, Scania, Las Vegas, Dock-
skåpet, Olympiad, Södertälje, Tom 
Tits Experiment samt en finsk och  
en arabisk triggarlåda.

n Generationsprojektet  
”Kan du vissla Johanna”
KULTUR 365 PRODUCERADE TEATER

FÖRESTÄLLNINGEN ”Kan du vissla Johanna” 
av Ulf Stark. Både äldre och yngre var 
välkomna till föreställningen, vars syfte 
är att bygga broar mellan generationer.

”Kan du vissla Johanna” var en 
humoristisk och stark berättelse om 
vänskap mellan generationer, kärlek, 
liv och död. En bok som blev en film 
som Kultur 365 spelade upp som en 
teaterföreställning. Föreställningen 

turnerade på  äldreboenden dit även 
skolkasser från Södertäljes grund-
skolor hade bjudits in. Efter föreställ-
ningen bjöds det på fika och samtal 
över generations gränserna. Föreställ-
ningen spelades även på Södertälje 
stadsscen för inbjudna skolor.

Medverkande: Gustav Gälsing, 
 Kajsa Falk, Conny Hector och Jane 
Berulf. Regi: Hans Qviström. 

”Kan du vissla Johanna” var ett 
samarrangemang med Södertälje 
Teateramatörer och Amatörteaterns 
riksförbund.

HÄR KAN NI LÄSA VAD PAULINA, ÅK 5 SKREV 

EFTER ATT SETT FÖRESTÄLLNINGEN: ”Min 
kära mormor är den snällaste perso-
nen som finns. Varje gång jag kommer 
dit så blir jag så glad för hon sprider så 
mycket kärlek. Mitt bästa minne med 
henne är när vi bakade en hallon  tårta 
och överraskade min mamma. Det var 
supernervöst men hon blev jätteglad 
och det känns bra. En dag när jag blir 
en mormor eller farmor kommer jag 
sprida glädje till alla och laga den 
 godaste äppelpajen som existerat”.

n Wendela Hebbegymnasiet 
gästspelar med folkmusik
MUSIKELEVER FRÅN WENDELA HEBBE

GYMNASIET bjöd på underhållning för 
boende på Artursberg och Bergviks 
seniorboende. Programmet hette 
”Från Byss-Kalle till Mando Diao”  
och bestod av folkmusik och visor.

n Cirkusföreställning om 
”Sångfågeln Peppina”
UNDER VÅREN OCH HÖSTEN arrangerade 
Kultur 365 cirkusföreställningen om 

”Sångfågeln Peppina” på flera äldre-
boenden i Södertälje. Cirkusartisten 
Josefine Asker Beck framförde denna 
föreställning som handlade om en 
äldre operastjärna som tappar bort sitt 
minne, men med musik och kläder 
får tillbaka vissa minnesbilder av sitt 
tidigare liv.

Till varje föreställning bjöd vi in 
en förskoleklass som såg denna till-
sammans med de äldre på boendet.

n Folkparksdag Nykvarn
DEN 21 AUGUSTI ANORDNADE Kultur 365 en 
Folkparksdagen i Nykvarns Folkets 
park. En heldag med dans och live-
musik av Kent Lindén och hans band 
Jonas Hofer and the Boppin´Cats 
(tidigare medlem i Larz Krister). 
Gästspelade gjorde även Södertälje-
musikern Göran Wiklund. En väl-
besökt dag med bl.a. chokladhjul, 
tombola, minigolf, pilkastning och 
fika. Arrangemanget riktade sig till 
äldre i Södertälje och Nykvarn. 

n Camp 65+ - Världens första och 
största vintage-kollo
DEN 24 MAJ ARRANGERADE Kultur 365 
världens första vintage-kollo med 
 syfte att fylla staden med en galen 
mix av roliga, involverande och so-
ciala  aktiviteter för seniorer i alla 

”En dag när jag  
blir en mormor  
eller farmor 
kommer jag sprida 
glädje till alla”
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åldrar, hälsor, bakgrunder och livs-
situationer. Programmet bestod av 
bl.a. dansband, Fulslipsamnesti, Buss 
Drag-Show,  CityMon Go, Gå-fotboll, 
Rörelse-Bingo, Pensionär Parkour, 
Vardagsrums-Gym och prova på 
Nyfika. Arrangemanget ägde rum i 
 centrala Södertälje och var ett sam-
arbete med Södertälje Centrum-
förening,   Destination Södertälje, 
företag och föreningar.

n Gårdsmusikanter 
SUCCÉN FRÅN TIDIGARE ÅR med Gårds-
musikanter fortsatte under sommaren 
2018. Kultur 365 hade tre team med 
sammanlagt åtta feriepraktikanter.  
De anställda ungdomarna åkte runt 
till enheter inom äldreomsorgen 
och spelade musik under dagtid i tre 
veckor per team.

Innan besöken ute i äldreomsorgen 
fick samtliga Gårdsmusikanterna en 
utbildning om hur det fungerar ute på 
olika enheter inom äldreomsorgen och 
om demenssjukdomar, men även om 
vilken musik som äldre kan tänkas öns-
ka för att anpassa underhållningen efter 
publiken. Sommaren fylldes av musik-
stunder med generationsnära möten, 
med nöje för både unga och äldre.

n Sommarhäng på Gillberga
DEN 2 JUNI BJÖD Kultur 365 in till 
 sommarhäng på Gillberga friluft-
center i närheten av Bastmora.  
En trevlig dag med sol och fika. 

n Utflykt till kakslottet i Taxinge
DEN 7 JUNI ARRANGERADE Kultur 365 och 
Nobina en utflykt med SL-bussar från 

Södertälje till Taxinge Slott. Vi hade 
en underbar dag med 35 brukare  
och personal från Glasberga och 
 Mariekällgården. 

n Scania teamstärker på  
särskilt boende
EN STOR AVDELNING PÅ Scania ville prova 
med en kombination av att ta socialt 
ansvar i samhället och team building 
för personalen. 30 personer fick vara 
på Mariekällgården och 30 personer 
på Glasberga. Arbetsuppgifter var att 
tillsammans med boende och perso-
nal göra olika utmaningar: sätta ihop 
en tunna, göra arbete i trädgården, 
informera om Scania och avslutnings-
vis fika ihop. Det blev en stimulerande 
dag för Scaniaanställda, brukare och 
personal på dessa enheter.

n Tomtar på loftet
KAJSA FALK OCH GUSTAV Gälsing plockar 
upp julpyntet och bekantar sig med 
julens figurer och skrönor i en före-
ställning med sång och teater! Vem 
var egentligen Lucia? Varför har 
 Rudolf en röd mule? Känner Tomten 
och Jesus varandra?

Denna musikteater blev en mycket 
uppskattad rundtur på dem flesta 
äldre boende, dagverksamheterna, 
några mötesplatser och avslutades 
den 18 december.

n Julstämning
DEN 16 DECEMBER BJÖDS äldre i Södertälje 
in till en julbuffé på Park Hotell. Med 
underhållning och god mat  samlades 
drygt 350 gäster för att  värma upp 
 inför julen. Julstämning var finan-
sierat av donationer från privat-

personer och företag och kostnadsfritt 
och  arrangerat i samarbete mellan 
 Kultur365 och Moshe Kucukkaya. 

n Balett 65+ med 
Studieförbundet Folkuniversitet
UNDER VÅREN 2018 ÖPPNADE vi upp för att 
åtta 65+are skulle få möjligheten att 
prova på att dansa balett. Balett 65+ 
var tillgänligt för alla nivåer och hade 
ett lugnare tempo än en vanlig balett-
klass. Kultur 365 har bidragit med 
deltagaravgiften.

n ”JOY Dance Crew” -  
Sveriges äldsta dance crew!
JOY DANCE CREW ÄR en grupp på 18 
 deltagare som träffas en gång i veckan 
där gruppen tränar olika danser och 
stilar inom streetdance. Under lek-
tionerna arbetar deltagarna med att 
förbättrar balansen som reducerar 
stel heten i musklerna och förebygger 
fallrisk. Deltagarna har stärkt kroppens 
olika delar och genom dans och musik i 
grupp skapas en härlig gemen skap och 
välbefinnande. Mål för denna grupp 
var att närvara på scen, då vi gjort några 
framträdande under hösten och som 
gett stor  respons och publicitet. Jaana 
Rundberg, verksamhets ansvarig på 
JAM dans studio via ABF Södertälje-
Nykvarn höll denna kurs och Kultur 
365 bidrog med deltagaravgiften.

n Månadens konstverk från 
Södertälje konsthall
SÖDERTÄLJE KONSTHALL DISTRIBUERAR OCH 

erbjuder varje månad en ny tavla i ett 
publikt utrymme på äldreboenden.  
Det medföljer även information till 
varje verk. Det är Artursberg, Wij-
backen, Ljungbacken, Oxbacks hemmet 
och Glasberga som har deltagit i detta 
projekt för att möjliggör nya konst-
upplevelser även på äldreboenden.

Forts »
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PlaymÄkers 

PLAYMÄKERS ÄR EN VERKSAMHET där 
 ungdomar besöker vård- och omsorgs-
boenden, dagverksamheter och mötes-
platser i Södertälje kommun. Syftet 
är att skapa generationsmöten och att 
väcka minnen och aktivera sinnen med 
ny teknik och kultur som verktyg.

PlaymÄkers dagliga verksamhet 
består av en förmiddag med mingel 
och samtal och en eftermiddag med 
ett interaktivt program där förmidda-
gens möten och samtal är i fokus. 

Under året har dessa program 
genom förts: Gott och Blandat, Sött 
som socker, ”För Kärlekens skull”, 
Pub, ”Från Jazz till rock”, I vår skog, 
Det var på modet, Våren är kommen, 
Frågesport, Ångbåten Ejdern, ABBA, 
Slott och kungligheter, Las Vegas och 
Från folkpark till orienten.

PlaymÄkers startade 2007 och  
har sedan utvecklats till den stora  
och mångskiftande verksamhet som 
finns idag. Under 2018 har finan-
sieringen skett med stöd av Statliga 
stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen. Förutom att  
öka livskvalitén för äldre i omsorgen 

så vill projektet locka fler ungdomar 
att söka sig till äldreomsorgen. 

n Samarbete med Telge Tillväxt AB
TELGE TILLVÄXT AB ARBETAR med att hjälpa 
ungdomar att komma ut i arbetslivet 
och samarbetet startades redan 2011 
då Kultur 365 hade som mål att locka 
fler ungdomar att bli intresserade av 
att jobba inom äldreomsorgen. 

Under deras anställning hos Telge 
Tillväxt AB skall ungdomarna erbjudas 
möjlighet till coachning, studier och 
inläsning av kurser som ökar deras an-
ställningsbarhet och samtidigt få hjälp 
att söka arbeten och vidare studier. 

Ungdomar från Telge Tillväxt AB 
får själva söka till Kultur 365 där arbe-
tet går ut på att följa med PlaymÄkers 
verksamhet ute i äldreomsorgen. 

Genom vårt samarbete har vi sett 

att anställningsbarheten och själv-
känslan ökad hos ungdomarna. Det 
har bidragit till arbetstillfällen eller 
vidare till vårdutbildningar. 

Vi har även påbörjat ett arbete med 
att göra en mer strukturerad utbildnings-
plan tillsammans med  Social-och 
omsorgskontoret. Vi vill utöka denna 
utbildningsplan med mer vårdrelaterat 
utbildningsmaterial framöver. 

Genom samarbetet har vi även fått 
kontakt med ungdomar med bredare 
språkkompetens vilket skapar bättre 
möten med fler äldre inom omsorgen.

I januari 2018 presenterades en 
film om assisterande PlaymÄkers.

n Utvärdering från de äldre och 
personal i november
I SAMBAND MED ÅRETS sista aktivitets-
utvecklarmöte fick personalen göra 
en utvärdering av PlaymÄkers verk-
samhet 2018. Responsen var positiv, 
några av de kommentarer som dök 
upp var: ”När PlaymÄkers är på besök 
sprids det en mysig stämning i huset” 
och ”Program med fina kläder och 
musik”. Utvärderingen gjordes i syfte 
att kunna utveckla verksamheten och 
öka dess kvalitet.

”Syftet är att skapa 
generations möten och att väcka 

minnen och aktivera sinnen”
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n PlaymÄkers workshops
PLAYMÄKERS JOEL HOLM OCH Kajsa Falk 
 besökte Uppsala för tre olika work-
shops under 2018. I juni gjordes 
ett besök för att introducera ferie-
arbetande ungdomar i hur dessa 
skulle arbeta med äldre med hjälp 
av surfplattan som arbetsverktyg. I 
 september hölls två workshops som 
anordnades av Region Uppsala för 
olika roller inom Uppsalas äldre-
omsorg för att inspirera hur man kan 
arbeta med teknik i mötet med äldre.

I oktober anordnade Södertälje 
stadsbiblioteket en e-medborgarvecka 
för allmänheten. Detta innebar 
föreläsningar, handledningar och 
diverse visningar av olika e-tjänster. 
 Ons dagen den 10 oktober medverkade 
PlaymÄkers genom att visa upp olika 
spel och appar, hjälpa pensionärer 
med teknik och upplysa om ny teknik 
som VR-glasögon. 

För att inspirera fler ungdomar 
att söka sig till äldreomsorgen bjöd 
PlaymÄkers in elever på praktik från 
Morabergsgymnasiet under 4 veckor. 
Eleverna fick se hur en vanlig arbets-
dag kan se ut och hur man på ett 
 enkelt och roligt sätt kan arbeta  
med teknik och kultur för äldre. 

Den assyrisk-syrianska föreningen 
Ikoro genomför aktiviteter för äldre 
i Södertälje. PlaymÄkers framförde 
programmet ”Slott och kungligheter” 
hos dem den 17 oktober. Det blev 
många samtal och skratt tillsammans.

VR-glasögon
VR, VIRTUAL REALITY, ÄR en fantastisk 
 modern teknologi som har ett värde 
långt utanför datorspelvärlden. Det är 

en av framtidens viktigaste  tekniker,  
som tillsammans med artificiell 
 intelligens, internet of things, 5G  
och robotik/automatisering för 
 samhället in i en ny digitalisering.
Terapeutiskt används VR idag världen 
över för t.ex. strokerehabilitering, 
smärtlindring, behandling vid PTSD, 
depressioner och fobier. Den be-
släktade tekniken AR, förstärkt verk-
lighet, har också visat nyttor inom 
vården och inte minst utbildnings-
världen. I delar av Sverige har man  
nu börjat upptäcka de positiva 
 effekterna av VR inom äldrevården, 
och  tekniken används idag i Södertälje 
och andra kommuner och landsting 
för att  aktivera och engagera brukare 
på  äldreboenden.

2016 startade Kultur 365 ett sam  -
arbete med Film Stockholm om VR 
inom äldreomsorgen.

Under 2018 har Kultur 365 fortsatt 
sitt arbete med VR i Södertälje. Detta 
för att undersöka om VR-glasögon kan 
ge ett mervärde i PlaymÄkers arbete 
och lägga grunden för en större  studie 
om hur VR kan användas för ökat 
välbefinnande hos äldre inom äldre-
omsorgen. Därmed har varje enhet 
inom äldreomsorgen nu även egna 
 VR-glasögon redo för att ge digitala 
resor och upplevelser. Vi har även 
producerat egna filmer från  Södertälje 
centrum och julmarknaden på 
 Torekällberget. 

Med hjälp av statligt stimulans-
medel från Socialstyrelsen för att 
öka investeringstakten av välfärds-
teknik inom omsorgen om  personer 
med funktionsnedsättning och äldre-
omsorgen har vi kunnat  intensifiera 
utvecklingen av aktiviteter 
 VR-      tekniken inom äldreomsorgen.

Under 2018 har tre kurstillfällen 
hållits i syftet att utbilda främst äldre-
omsorgspersonal i att använda VR-
glasögon i mötet med den äldre. Två 
av kurstillfällena hölls för  personal 
inom vård- och omsorgsboenden 
samt dagverksamheter. Ytterligare ett 
kurstillfälle ordnades för deltagare 
från verksamheten för personer med 
funktionsnedsättning (VFF).

n KTH forskning av VR i mötet 
med den äldre
SAFIA TAHAR AISSA FRÅN KTH har i sam-
arbete med Kultur 365 utfört forskning 
på i vilken utsträckning VR skulle 
kunna bidra till förbättrad väl mående 
hos äldre på dagverksamheter i Söder-
tälje. Sofia Tahar Aissa är  studerande 
på masterprogrammet inom  medicinsk 
teknik på KTH. Forskningen utfördes 
våren 2018 och gjordes i  samarbete 
med Film Stockholm.

n VR med rörelsestimulans
DANIEL KEMPPI (LUCIDVR) ARBETAR med VR 
på barnsjukhusen i Stockholms län 
och hur det mottagits av personal och 
patienter. I maj 2018 började vi testa 
denna teknik med handkontroller 
även på äldreboende med nya upp-
täckter och användningsområden. 
Efter tre tester på olika platser så såg 
vi en nyfikenhet och välbefinnande 
för vissa äldre. Så i augusti bjöd vi in 
 Social-och omsorgskontoret, Demens-
centrum och fysioterapeuter för att 
visa på testernas positiva effekter. Det 
bestämdes att tre enheter skulle få 
prova på denna teknik tillsammans 
med Daniel. Besöken har skett varje 
måndag mellan september– december. 
Syftet med besöken har varit att intro-
ducera äldre samt personal till den 
nya VR-tekniken för underhållnings-
syften, men även för att kunna se 
möjligheter angående vad som kan 
utföras med tekniken. 

Samma utrustning hyrdes även 
från ATEA till Heijkensköldska 
gården. När glasögonen installera-
des hölls en introduktions kurs för 
personalen där 6 närvarade. Denna 
utrustning har möjliggjort att de äldre 
kunde konsumera VR-upplevelser 
i form av 360 och 3D film men även 
spelliknande där man kan fysiskt röra 
sig i ett virtuellt utrymme. 

Forts »



n Statens kulturråd genomför  
en nationell översyn av området 
kultur och hälsa
STATENS KULTURRÅD GENOMFÖRA EN  

översyn om hur det strategiska arbetet 
med att utveckla en ökad samverkan 
mellan kultur- och hälsoområdet 
bedrivs i samtliga län. Översynen ska 
ge en bild av hur kunskapsutbyte och 

samverkan bedrivs och kan vidare-
utvecklas mellan lokala, regionala och 
nationella aktörer. Uppdraget ska om-
fatta kultur och hälsa i vid mening och  
utgå från forskning och beprövad 
er farenhet. Goda exempel på hur 
 området kan främjas bör  redo visas. 
Statens kulturråd hörde av sig till 
 Kultur 365 eftersom vi är ett av landets 

goda  exempel angående och finns med 
i denna  rapport som nu är klar. Rap-
porten finns på Kultur rådets hemsida.

n Studiebesök från  
andra kommuner
UNDER 2018 HAR KULTUR 365 haft studie-
besök från Västervik, Malmö och 

Kultur 365 representerar  
och inspirerar

n Nationell konferens om  
VR inom Äldreomsorgen
DEN 15 NOVEMBER GENOMFÖRDES en 
nationell konferens om VR inom 

äldreomsorgen med underrubriken: 
En resa i den digitala välfärden. På 
konferensen fick besökarna en bild 
både av VR, dess potential och hur 
den konkret används i vården och 
relaterade områden idag. Deltagarna 
kom från hela Sverige och blev väl-
digt lyckad. Konferensen blev en bra 
start för arbetet med VR inom främst 
äldreomsorg, men också omsorg i 
allmänhet. Konferensen arrangerades 
av Kultur 365 på Tom Tits Experiment 
i Södertälje.

n VR över språkgränserna
UTÖVER GEAR VR MED tillhörande telefon 
som har delats ut till alla enheter 
inom äldreomsorgen så har även ett 
VR headset (Oculus Go) delats ut till 
en finskspråkig avdelning på Marie-
källgården. Detta headset har på 
förhand laddats med över två timmars 
material som till mestadels består av 
korta filmer som visar finska platser, 
traditioner och händelser.
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Håbo kommun. De var intresserade  
av att få en inblick verksamheten  
och PlaymÄkers.

n Nordisk kultur- och 
hälsakonferens i Stockholm 
KULTUR 365:S PERSONALGRUPP VAR  

med under en nordisk konferens 
som arrangerades av Stockholm 
läns landstings kompetenscentrum 
för kultur och hälsa den 4 maj på 
 Karolinska institutet. Konferensen  
är ett försök att spegla den bredd  
av kompetenser och synsätt som 
 präglar området och öppna upp för  
ett  nordiskt erfarenhetsutbyte.

Kultur och hälsa är ett växande 
kunskapsfält i de nordiska länderna. 
Fältet har potential att komplettera 
och bidra till ökad hållbarhet inom 
dagens vård och omsorg.  Konferensen 
är ett försök att spegla den bredd  
av kompetenser och synsätt som 
 präglar området och öppna upp för  
ett  nordiskt erfarenhetsutbyte.

n Seniormässa i Täljehallen
DEN 17 MAJ ANORDNADE News 55 senior-
mässa i Täljehallen som Kultur 365 
deltog i. Mässan bestod av utställare 
och programpunkter som möjlig gjorde 
kommunikation mellan seniorer, före-
tag, organisation och kommun. 

n Äldredagen ”Bevara dig väl! 
Med guldkant på vardagen”
DEN 4 OKTOBER ANORDNADES Äldre dagen 
i Södertälje Stadshus. En heldag 
med spännande föreläsningar och 
workshops om film, fotografi och 
 litteratur. Kultur 365 höll en workshop 

där deltagare fick testa VR-glasögon 
och hade även ett informationsbord 
om vår verksamhet. PlaymÄkern Joel 
Holm var konferencier för dagen. 
Dagen arrangerades av kommunala 
pensionärsrådet.

n Digitalt ska bli normalt – 
Stockholms läns Strategiska 
nätverk socialtjänst 
KULTUR 365 PRESENTERADE DEN 8 
 november sin digitala verksamhet 
inom äldreomsorgen. Vi var inbjudna 
för att berätta detta för länets social-
chefer. Syftet var att inspirera och visa 
på hur vi med digitalisering gör en 
mer levande äldreomsorg. 

2019 och långsiktig hållbarhet
Kommunfullmäktige har tagit fram 
åtta övergripande mål. Målen har 
kategoriserats i fem målområden som 
på olika sätt är viktiga för långsiktig 
hållbarhet. Kultur 365 berättar här 
vad denna verksamhet kan hjälpa till 
med för att nå upp till målen under 
2019–2021.

n Nationella nätverk 
KULTUR 365 HAR PÅ både nordisk och 
riksnivå fått en plats för sina innova-
tiva, nytänkande och modiga projekt 
med och för äldre. Därför har detta år 
innehållit många inbjudningar från 
andra kommuner, organisationer för 
att locka till liknande verksamhet. Att 
nätverka är viktigt både för att sprida 
den kunskap vi har i projektet men 
också att inspireras av andra aktörer. 

n Nätverk i Stockholms län
DET HAR UNDER ÅRET hållits två halv-
dagsmöten i nätverket ”Kultur och 
äldre i Stockholms län”, som var ett 
initiativ från Södertälje. Detta nätverk 
ingår i Föreningen Storstockholms 
kultur- och fritidschefer (FSKF) och 
är en regional samverkansgrupp för 
kommunala förvaltningschefer inom 
kultur, idrott och fritid i Stockholms 
län samt Region Gotland. Nätverket 
består idag av 24 medlemmar spridda 

över hela Stockholms län.2018 hölls 
möten i Upplands-Bro kommun och 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

n KF mål 1  
Kunskapsstaden Södertälje
KULTUR 365 SAMARBETAR MED utbildnings-
kontoret och social-och omsorgs-
kontoret för att öka  intresset bland  
unga att utbilda sig och  arbeta  
inom äldreomsorgen. Att söka  
och koppla akademisk forskning  
till Kul¬tur 365 för att fortsätta 
 utveckla verksam heten utifrån de 
 senaste rönen.

n KF mål 2 Södertälje medborgare 
och välfärd - social hållbarhet
MÖJLIGGÖR ATT ÄLDRE SOM har behov av 
hemtjänst även får tillgång till kultur-
upplevelser och mer social närvaro i 
sitt genom bl a PlaymÄkers. 

n KF mål 3 Medborgarna  
har goda livsvillkor
KULTUR 365 FORTSÄTTER I sitt arbete 
för att skapa nya synsätt på fysisk 
 aktivitet, social tillvaro och kulturellt 
 tänkande med syfte att öka livs-
kvaliteten för den äldre i Södertälje.

Genom den nationellt uppmärk-
sammade verksamheten PlaymÄkers 
arbetar Kultur 365 för att göra kultur 
och ny teknik tillgänglig främst för per-
soner inom Södertäljes äldre omsorg. 

n KF mål 4 Medborgarna för  
god service och hög tillgänglighet
DEN LÅNGSIKTIGA VISIONEN ÄR att  
skapa ett hållbart samhälle och 
 tillvaro för äldre genom att ut - 
veckla ett  lätt illgängligt och helhets-
skapande utbud av  anpassade kultur-
aktiviteter, tjänster och nätverk. Att 
inventera utbudet och nå en ökad 
samverkan  mellan  aktörer i Södertälje 
kommun och på ett mer effektivt  
sätt ta vara på resurser i form av 
 kompetens, program utbud, kultur-
utövare och mötesplatser. Genom 
satsning på välfärdsteknik för att 
effektivisera, bredda och utveckla 
aktivitets verksamheten.
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Södertälje kommun
Kultur 365
151 89 Södertälje

Mer information:
Läs om vår verksamhet på  
Södertälje kommuns webbplats
www.sodertalje.se/k365

Digitalt nyhetsbrev
Genom att besöka vår hemsida kan intresserade  
anmäla sig till att få Kultur 365 nyhetsbrev.  
Detta mejlas ut den 15:e varje månad. 

Sociala medier
Hitta oss genom att söka efter Kultur 365

    

Kontaktinformation:
Lars Ahlin, kulturmäklare
Direkttelefon: 08-523 034 49
Telefon vxl: 08-523 010 00

LAYOUT: RYTER. TRYCK: KOM
TRYCK


