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• 3-årigt projekt, nov 2013- nov 2016 
• Projekt initierat av Regionförbundet och 

Landstinget 
• Medel från Kulturrådet, Kultur för äldre 
• Projektledning Kalmar läns museum



Bakgrund 
•Regionförbundets och Landstingets gemensamma 
övergripande mål i visionen Hälsolän, Folkhälsoplan, RUS 
och Kulturplan är: 
!

”En hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och 
förkortade läkningsprocesser för personer inom vården” 
!
•Förstuide genomförd 2013



Syfte 
•Att skapa en arbetsmodell med struktur 
och metoder för samverka mellan 
kulturorganisationer, folkhögskolor, vård, 
psykiatri och omsorg 
Genomförande 
•Utbildningar, workshops, nätverk, 
seminarier, pilotprojekt



Målgrupp 
•Ledningsorganisationer och politiker för omsorg, vård och 
kultur inom kommuner, landsting och kulturorganisationer 
•Slutlig målgrupp – omsorgstagare och vårdtagare 
!

Tre prioriterade områden 
•Omsorgen, äldre inom boenden, hemvård, träffpunkter 
•Hälsocentraler, patienter möjliga för ”kultur på recept” 
•Psykiatrin, patienter möjliga för ”kultur på recept”



Samarbetspartners  
•Regionförbundet 
•Landstinget 
•Kommunerna 
•Kulturorganisationerna 
•Linnéuniversitetet



Mål 
•Nätverk mellan vård, omsorg och 
kulturorganisationer 
•Systematisk användning av kultur i vård och 
rehabilitering 
•Kulturorganisationerna kan erbjuda kultur för 
ändamålet med stöd i aktuell forskning 
•Pilotprojekt med kommuner, landsting och 
kulturorganisationer i samverkan



Kommer du ihåg? 



Kulturarv som verktyg 
för högre livskvalitet 
inom den kommunala 
äldreomsorgen



”Tack vare forskning vet vi idag att 
kultur ger positiva hälsoeffekter. 
Meningsfulla aktiviteter och en ökad 
känsla av välbefinnande kan även ha 
effekter på medicinering och 
vårdbehov”.  !
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth



”Kultur är en viktig väg till ett rikare liv 
för äldre. Att ta del av kultur 
 eller för den delen själv vara en del av 
kulturaktiviteter ökar känslan 
  av delaktighet och bryter isolering.” 
Äldreminister Maria Larsson



”Jag glömde bort att jag sitter i rullstolen, ville dansa 
runt.”  
         Sven 85 år 
   
”Jag vill ha en korv! Jag är hungrig.”  
          Svea 86 år som har svårt att äta. 
   
” Det var så här det var. PRECIS!”  
 Kalle 84 år som spelat på många danser 
förr 
   
”Jag dansade två danser, tänk att jag skulle få dans 
igen!”  
 Edith 92 år 
   
”Jag var tvungen att lägga mig ner när jag kom hem, 
minnena sköljde över mig!”  
 Rune 81 år  



Samarbete Sydafrika 
More living – Active age





Hittills och på gång! 
•Konferens Stockholm, Umeå, LNU 
•Ansökningar, formulär, styrgrupp 
•Utbildningar, arbetsgrupp K,M 
•Presentationer kultur, vård, omsorg 
•Skapa pilotkommuner M,E 
•Kontaktnät 
•Planera projekt, utbildningar - hösten


