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Sal A, Regionens hus

§ 51

Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?
Diarienummer: RJL 2016/260
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
besluta att


avslå motionen

Reservation
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet finns
ett beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse från 2016-05-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Elisabeth Töre yrkar på återremiss, men ändrar sitt yrkande och
instämmer i Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande om
att motionen ska bifallas.
Helena Stålhammar, med instämmande av Liberalerna,
Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkar bifall till
föreliggande förslag, att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att nämnden bifaller Helena Stålhammars med fleras
yrkande om bifall till föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot
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Socialdemokraternas med fleras yrkande (NEJ).
JA röstar följande 8 ledamöter: Anne Karlsson, Maritha
Josefsson, Lis Melin, Bertil Nilsson, Marianne Andersson, Lena
Skaring Thorsén, Helena Stålhammar och Marie Frisk.

Nej röstar följande 7 ledamöter: Mona Forsberg, Per Svenberg,
Desiré Törnqvist, Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre
och Marcus Eskdahl.
Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Marianne Andersson

Desiré Törnqvist
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Motion – Sjukhusclown, är det inte dags
nu?
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår Regionfullmäktige besluta att
 avslå motionen

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet finns ett
beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Sjukhusclown, är det inte dags nu? att:
 inom ramen för oförutsedda medel bekosta ett projekt där sjukhusclown i
större omfattning än idag prövas
 projektet följs upp efter ett år och inrättas permanent om resultatet varit
gynnsamt
Sedan hösten 2012 finns clownverksamhet på Länssjukhuset Ryhov. Dr Lowe
besöker varje vecka barn och unga på mottagningen, dagvården och
vårdavdelningarna. Från april 2015 pågår ett projekt med fokus på sång och musik
integrerat med clowneri varannan vecka. Verksamheten är organiserad av
KulturSjukhuset och finansieras med hjälp av bidragsmedel. Arbetet kommer att
fortgå även under 2016. Idag finns ett fungerande samarbete med lekterapin på
Länssjukhuset Ryhov och är ett bra komplement till deras arbete för de sjuka
barnen.
På alla sjukhus som har en Barn- och Ungdomsmedicinsk klinik ska det finnas en
lekterapienhet, Skollagen kap 24, § 16. Verksamheten är väl förankrad i
Barnkonventionen ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet” (artikel 3)
och ”Barnet har rätt till lek, vila och fritid” (artikel 31). Lekterapin är idag en
enhet inom Barn-och Ungdomsmedicinska kliniken, Ryhov, med uppdraget att
erbjuda möjlighet till meningsfull sysselsättning och aktivitet i en pedagogisk
miljö för sjuka barn och deras syskon. För barn är leken av fundamental betydelse
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för utveckling och bearbetande av intryck. Verksamheten omfattar barn som får
vård och behandling inom Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, men även
barn som vårdas på t.ex. IVA och Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov.
Kunskapen om konsekvenserna för barn som inte uppmärksammas som anhöriga
är väl känd och det finns stora önskemål om att göra en insats för att förebygga
och/eller minska psykisk ohälsa i sammanhanget. Behovet av att möta barn som
anhöriga är därför större än att permanenta clownverksamheten.
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