Tua Ranninen
■■Det finns mycket forskningsma
terial kring konstens helande ver
kan. Gamla, dementa människor
som har slutit sig inom sin egen
värld utan kontakt med yttervärl
den öppnar ögonen, piggnar till
och börjar kommunicera på nytt
tack vare musiken. Hela vårdavdel
ningar lever upp. Stämningen blir
gladare, patienternas livskvalitet
klättrar upp många pinnhål och ar
betet blir roligare för vårdarna.
Samtidigt finns det en hel del för
domar både bland konstnärer som
menar att de inte är några vårdare
och bland beslutsfattare som räk
nar pengar och inte tycker att lite
trudeluttande är något att satsa på.
Hur fel har inte de båda. Varför
skulle det vara finare att uppträ
da för en förstå-sig-på-publik än att
musicera tillsammans med äldre
eller patienter och handgripligen
se hur mycket de får ut av det?
Nyckelordet är tillsammans för
att det skall uppstå en dialog och
aktivera båda parter och skapa ge
menskap på avdelningen. Då blir
ett plus ett mera än tre.
Vi lever i en tid då allt fler blir allt
äldre. Att skapa ett gott liv på lång
vården måste vara ett mål i sig.
I dag går alltför många konst
närer arbetslösa eller hankar sig
fram på korta jobb. Vilken idealisk
situation vore det inte att kunna
använda deras professionalitet och
kunnande också inom vården. Ar
betsfältet är oändligt.
Här kommer möjligheten med
olika lärlingsprogram och vidare
utbildning in. Det behövs tvärkun
nande inom många områden. Vård
och kultur är ett sådant, så öppna
öronen och tänk stort!
Gå förresten in på ipod old man
och se vad musik kan göra med en
människa. Det handlar inte bara
om hörlurar utan om att skapa en
dialog.
tua.ranninen@hbl.fi
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Det varma vattnet vid simstränderna krävde 22 människoliv under de
två sista veckorna i maj i olika delar av landet. Under de första dagarna i juni omkom fem personer i
drunkningsolyckor, tre av dessa har
ännu inte återfunnits.
Hälften av de 22 drunknade var
ungdomar under 21 år.
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PARIS Artisterna Jean-Christophe
Hurtaud och Olivia Cubero ska strax
uppträda för patienterna på lång
vården på sjukhuset Sainte Perrine
i östra Paris. De ska “turnera” från
ett patientrum till ett annat.
Artisterna har blivit ombedda
att uppträda här av organisatio
nen Tournesol, med finlandssven
ska Maria Sikström som vice ord
förande.
Tournesol, som betyder solros, är
en av flera organisationer som för
medlar kontakten mellan sjukhus
och artister.
– Det råder alltid viss spänning in
nan uppträdandet är i gång, erkän
ner Maria Sikström.
– För artisterna är det som att kom
ma in på en scen och man kan ald
rig gissa patienternas reaktioner i
förväg, säger sjukhusets kulturchef
Mohammed Bouazouzi.
Sikström säger att man på sjukhu
set försöker anpassa repertoaren en
ligt patientens behov.
– Det gäller att ständigt försöka
känna av stämningen som råder i
de sjukas rum. De skall helst erbju
das upplevelser som berör dem – via
konstnärliga framträdanden.
Kulturchefen Bouazouzi förkla
rar för patienterna att det nu ska
bli dans och musik och strax därpå
bjuder han artisterna att komma in
i rummet.
Jean-Christophe Hurtaud spelar
på sitt instrument och Olivia Cubero
dansar i takt till musiken. Det märks
på patienternas ögon att uppträdan
det engagerar.
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Livet måste
inte vara grått

Internationell familj
Maria Sikström berättar att hon
kom till Frankrike via Israel. När
hon på 1970-talet arbetade på en kib
butz träffade hon sin blivande ma
ke Elias, som i dag är känd fotograf.
Paret gifte sig i Finland men flytta
de snabbt till Parisregionen.
De har två barn, äldst är sonen
Yann, dataingenjör och gift med en
portugisiska. Dottern Anna söker
in till högskolan för studier i fysik
och kemi.
På 70-talet studerade Maria Sik
ström vid Åbo Akademi, men ef
tersom det då ännu inte fanns nå
gon speciell musikterapiutbildning,
fick hon studera musik och psykolo
gi som skilda ämnen. När hon flyttat
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Kultur för de sjuka

• I Parisregionen finns cirka 400 statliga och privata sjukhus.
• Ett 30-tal av dem ansökte om att få sitt kulturutbud certifierat, men bara
nio sjukhus uppfyllde de
mycket stränga kraven.
• Certifikatet anses vara
mycket viktigt när sjukhusen söker sponsorer
till kulturutbudet. Det är
även viktigt att enbart
professionella artister står
för utbudet.
• Det är läkare, sjuksköterskor och representanter för patienterna som
beslutar om kulturprogrammen.

SCENKONST. Jean-Christophe spelar flöjt och
Olivia Cubero dansar för
patienter på sjukhuset
Sainte Perrine i Paris.

till Frankrike vidareutbildade hon
sig till musikterapeut, och vid sidan
av sitt yrke sjunger hon i barockkö
ren Bach Collegium Paris.
– Musiken har gått i arv, säger
hon med hänvisning till sin pappa,
kompositören Immanuel Sikström
som också var kyrkomusiker i Esbo
svenska församling.
Ett par gånger om året brukar hon
ta flyget till Finland.
– Då blir det mest besök hos släkt
och vänner i Esbo och Grankulla och
i Österbotten.
Kontakten med systern Kjerstin
Sikström är nära. Kjerstin grunda
de på 70-talet det nuvarande Musik
institutet Kungsvägen i Esbo.
Musik bryter ensamhet
Organisationen Tournesol startades
1990 av Elisabeth de la Genardière
som arbetade inom kulturbran
schen. Hon ville på detta sätt få ut
artisteri till sjukhussektorn.
– Den hjälp man kan ge patienter

FINLANDSSVENSK FRANSYSKA. Maria Sikström, med
rötter i Esbo, är musikterapeut och vice ordförande för
organisationen Tournesol.

na genom ett artistiskt program går
varken att mäta i statistik eller peng
ar, säger de la Genardière och under
stryker att kultur av detta slag kan
få många patienter att glömma bort
sina sjukdomar för ett tag.
– En spännande idé vore att kunna
erbjuda franska artister på sjukhu
sen i Finland, tycker hon.
Maria Sikström håller med om att
levande musik och dans kan förmed
la stor kraft till de sjuka.
– Patienterna är ofta socialt isole
rade. Att lyssna på musik och delta i
olika konstnärliga aktiviteter är en
form av social träning, som gör att
isoleringen kan brytas.
När artisterna Jean-Christophe
Hurtaud och Olivia Cubero tar en
paus i uppträdandet, säger en av pa
tienterna att hon känner sig hedrad
av att artisterna står vid hennes säng
och spelar och dansar.
– Jag har aldrig tidigare fått kom
ma artister så nära. Detta är helt
ofattbart, säger hon och tillägger
Kulturchef Philip Teir
kultur@hbl.fi, 029 0801 383
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• Under 2012 delade de
franska myndigheterna
för första gången ut ett
certifikat för kulturpolitik
på sjukhusen. Certifikatet
är ett bevis på att kulturprogrammen sköts efter
vissa regler.
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Avancerade kulturprogram inom
vården fungerar i
Frankrike sedan
flera år tillbaka.
– Målet är att få
patienterna att
må bättre under
sjukhusvistelsen,
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terapeuten Maria
Sikström i Paris.
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Musiken tänder livsgnistan hos patienter

Kulturchef Philip Teir
kultur@hbl.fi, 029 0801 383

■■Solen
Helsingfors
Jyväskylä
Uleåborg

mitten

■■Namnsdagar i morgon
Svenska: Selim
Finska: Toivo
Ortodoxa: Mitro

dagbok

■■Namnsdagar i dag
Svenska: Viola
Finska: Orvokki, Viola
Ortodoxa: Valo, Paula, Pauliina

Hälsovård
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”Jag har
aldrig
tidigare
fått
komma
artister
så nära.”

att hon kommer att tänka på detta när
hon ligger ensam i sin sjukhussäng.
Musikern och dansaren fortsätter till
nästa patientrum med två andra pa
tienter. Artisterna hittar ett hörn bak
om den ena sjuksängen och riggar upp
notställ och sätter i gång igen.
En äldre patient sitter blickstilla i en
rullstol och får ett känslosamt uttryck
i ögonen. Hon kan inte prata, men
hennes dotter som är på besök säger
att hon uppskattar att hennes gamla
mamma får lite förströelse.
Patienterna är ofta svaga. Blir inte ar
tisterna och Tournesols vice ordföran
de nedstämda över att möta de sjuka?
– Nej, svarar Maria Sikström be
stämt. Att kunna finnas till för en pa
tient och konstatera att alla dessa
upplevelser kan bidra till att tillvaron
känns mera meningsfull, gör att även
jag känner mig glad.
text Johan Tollgerdt
feature@hbl.fi
foto Mathieu Génon
foto@hbl.fi

”Skapa musikerpool att beställa ur”
Allt fler projekt som sammanför musik och vård har
dykt upp i Finland. Nu ska
erfarenheterna systematiseras.
Ingen ifrågasätter musikens
terapeutiska verkan, men mu
siken som helande kraft kun
de utnyttjas ännu mera, in
te minst för förebyggande av
sjukdomar och som en del av
vården både på sjukhus och
inom äldreomsorgen.
Beslutsfattarna ser ofta på
kultur och konst ur ett eko
nomiskt perspektiv men tän
ker inte på hur mycket peng
ar som kan sparas genom att
folk mår bra. Därför borde
man ha handgripliga resul
tat att presentera, men lycka

är svårt att mäta, säger pro
fessor Marja-Liisa Honkasalo från Åbo universitet.
Hon är involverad i Care
Music, ett fyraårigt nationellt
projekt, finansierat bland an
nat med EU-medel. Inom pro
jektet har man sysslat med
många olika former av att fö
ra ut musik till vårdinstitutio
ner och nu systematiseras re
sultaten.
Ett av målen är att få till
stånd en professionalisering
av konstnärer som arbetar in
om vården. Det krävs mycket
mer än musikaliskt kunnan
de när man besöker sjuka el
ler dementa personer.
– Man måste vara lyhörd för
stämningen, klara av plötsli
ga och oförutsägbara situatio

ner, kunna hantera sina egna
rädslor och känslor när man
ser människor som har ont
och framför allt skapa en dia
log så att det uppstår ett mö
te, säger Pia-Maria Björkman
som är musikpedagog och vi
dareutbildat sig inom projek
tet att arbeta inom vården.
Petteri Siika-aho, som är
projektledare anser att det
inte behövs en särskild vård
musiker-examen.
– Däremot behövs det utbild
ning och jag anser att ett slags
lärlingsavtal vore värdefullt.
Som konstnär är man ingen
professionell vårdare, men ett
ideal vore att vårdmusikan
terna är en del av vårdteamet
och -gemenskapen.
Han anser att musikerna

skall få lön för sitt arbete och
att det borde finnas en pool dit
beställaren vänder sig. Även
företag borde ta sitt sociala
ansvar och sponsra musiker
till olika vårdinstanser.
Det krävs också ett nytt tänk
inom vården som fortfaran
de är ganska hierarkisk, sä
ger forskningschef Liisa-Maria Lilja-Viherlampi som lett
projektet.
– Det gäller att visa att det in
te går ut över något utan att
arbetet på avdelningen inte
blir tyngre, utan gladare och
lättare för alla. Det tar sin tid.
Det finns inga standardmo
deller och mycket hänger på
chefens attityd.
Tua Ranninen
029 080 1359, tua.ranninen@hbl.fi

