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Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020  

Inledning 

Sambanden mellan kultur och hälsa har kommit allt mer i fokus, såväl nationellt 

som internationellt. Insatserna i Skåne ligger i framkant. Forskning har visat att 

kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av 

sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och 

sociala problem. Forskningen visar också att kultur kan förkorta vårdtider, vara en 

resurs i rehabiliteringsarbete, minska behovet av mediciner. Kultur främjar det 

salutogena perspektivet, det vill säga sätter fokus på det friska istället för det sjuka. 

Kultur ger även en bättre vårdmiljö och bidrar till bättre vårdrelation och 

kommunikation mellan vårdare och patienter (se referenslista). 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Bland annat på grund av 

demografiska förändringar, som innebär ökande kostnader och en minskande andel 

skattebetalare. För att klara av utmaningarna behövs långsiktigt arbete, nya 

metoder och otraditionella samarbeten. En nyckel till framgångsrikt arbete är 

samverkan över politikområden.  

Kulturlivet arbetar ständigt med det kulturpolitiska målet; ökad tillgänglighet och 

delaktighet i kulturlivet. Region Skånes kulturnämnd har som mål att alla ska ha 

möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser. Fler personer oavsett 

individuella och geografiska förutsättningar ska ha tillgång till ett brett och varierat 

utbud samt ha möjlighet till eget skapande. I kulturplanen står det att kulturen ska 

vara en viktig del av samhällets utveckling och människors vardag. Ökad 

samverkan mellan kultur och andra samhälls-/politikområden pekas ut som 

exempel på ett prioriterat område. Framtagandet av en strategi för kultur och hälsa 

ligger alltså i både hälso- och sjukvårdsnämndens och kulturnämndens intresse och 

har därför tagits fram i ett samarbete mellan dessa två. 

Strategin är skriven med inspiration och koppling till den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS), som antogs av regionfullmäktige i juni 2014. Den 

regionala utvecklingsstrategin ska fungera som en plattform för samverkan i Skåne 

och formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne 2030. 

Den gemensamma målbilden om ”Det öppna Skåne 2030” ska förverkligas genom 
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fem prioriterade ställningstaganden. Strategin om kultur och hälsa kan särskilt 

kopplas till tre av dem: 

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 

• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster 

• Skåne ska vara globalt attraktivt  

I den regionala utvecklingsstrategin går att läsa att ”kulturen ska ses som en 

drivkraft till en hållbar utveckling” och ”detta förutsätter både att kultursektorn ges 

möjlighet att utvecklas och att samverkan mellan kultursektorn och andra 

samhällsområden förstärks”. Vidare står det att ”gränserna för vad som kan vara 

hälso- och sjukvård tänjs allt mer” och att ”kulturens positiva påverkan på vår hälsa 

i högre grad ska tas till vara”. 

Strategin hänger också väl samman med Region Skånes övergripande vision 

”Skåne- livskvalitet i världsklass” som bland annat betonar att kulturen är en kraft 

som skapar social gemenskap och bidrar till individens och samhällets utveckling 

och välfärd. 

Bakgrund 
Region Skånes kulturnämnd har sedan år 2003 bedrivit verksamhet inom området 

kultur i vården/kultur och hälsa och har utvecklat den så kallade Skånemodellen. 

Modellen innebär kunskapsspridning, nätverksbyggande och stöd till verksamheter 

och projekt som innebär ett längre och djupare samarbete mellan kulturaktörer och 

företrädare för vården. De huvudsakliga målgrupperna för insatserna har hittills 

varit barn- och ungdomssjukvården, psykiatrin och äldreomsorgen.  

Ett nordiskt projekt som tidigare drivits av kulturnämnden har genererat ett 

uppdrag från Nordiska Ministerrådet att kartlägga och analysera kultur och hälsa-

området i Norden. Kartläggningen ska genomföras under ett års tid och presenteras 

för de nordiska kulturministrarna hösten 2014.  

Sedan 2010 har Region Skåne bedrivit ett försök med Kultur på recept, som syftar 

till att undersöka om kulturaktiviteter, eget skapande och kulturupplevelser kan 

vara en del i en rehabiliteringsprocess. Det nu pågående projektet drivs i 

samverkan mellan FINSAM Helsingborg, Helsingborgs stad samt Region Skånes 

hälso- och sjukvårdsnämnd och kulturnämnd. 

Hälso- och sjukvården arbetar med området kultur i vården utan att det sätts under 

den rubriken. Sjukhusbiblioteken och lekterapierna är några exempel. På lekterapin 

vid Skånes Universitetssjukhus Lund/Malmö finns t ex en barnkulturansvarig.  

Även satsningar på attraktiva och stimulerande miljöer inom sjukvården är kultur 

och hälsa/kultur i vården-verksamhet. Inom Region Skåne arbetar bland annat 

Konstservice med området. De ansvarar för konstsamlingen samt planerar och 

upphandlar platsspecifika konstnärliga gestaltning i nya lokaler.  

I Region Skåne har det sedan 2006 funnits en strategi för hälsoinriktad hälso- och 

sjukvård. En hälsoinriktad hälso- och sjukvård verkar genom att främja hälsa 

genom åtgärder för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och 
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sociala välbefinnande. Den vill också förebygga genom åtgärder för att förhindra 

uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller 

sociala problem. I dessa sammanhang finns en naturlig koppling till det arbete som 

beskrivs ovan. Idag när andelen patienter med odefinierade tillitssjukdomar, 

psykisk ohälsa och stress ökar i hälso- och sjukvården ställer detta krav på att det 

finns komplement till de traditionella behandlingarna. Sådana komplement där 

fokus istället ligger på att främja och stärka individens fysiska, psykiska och 

sociala hälsa. För patienter med dessa tillstånd räcker vårdens traditionella 

behandlingsarsenal inte till.   

Definition och avgränsning 

Med begreppet kultur och hälsa avses kulturlivets samverkan med vård- och 

omsorgsområdet, hälso- och sjukvårdsområdet samt folkhälsoområdet, det vill säga 

kultur i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Begreppet kultur 

och hälsa är därför komplext och har många ingångar och inriktningar. Man kan 

säga att kultur och hälsa är ett sammanfattande paraplybegrepp som täcker in ett 

antal aspekter. 

Föreliggande strategi avser främst insatser som kan göras inom kulturnämndens 

och hälso- och sjukvårdnämndens gemensamma arbetsfält. Området benämns ofta 

kultur i vården och utgångspunkten är människors behov av och rätt till kultur, men 

också att samarbete med kultursektorn kan ge positiva effekter för både patienter 

och personal inom sjukvården. För att nå framgång bör vissa patientgrupper 

prioriteras och följas upp initialt såsom barn, äldre, personer med psykisk ohälsa 

och långvarig sjukdom. 

Strategin omfattar inte konstnärlig terapi såsom bild-, musik- och dansterapier med 

flera, då dessa terapiformer främst är kliniska och behandlande. Det huvudsakliga 

målet för kultur och hälsa- eller kultur i vården-insatser är att uppleva eller utöva 

konst och kultur som kan leda till positiva effekter i vårdsituationen. 

Kultur i äldreomsorgen är en fråga för kulturnämnden och de skånska kommunerna 

och tas inte heller upp i denna strategi. 

Syfte, vision och önskade effekter 

Denna strategi syftar till att stärka samverkan mellan de aktuella nämnderna och på 

så sätt ytterligare förstärka kultur och hälsa-området i Region Skåne. Detta är i sin 

tur en förutsättning för att uppnå visionen: 

”Kultur är en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens vardag”.  

(Kultur ska i denna mening förstås som kulturella aktiviteter och konstnärliga 

uttryck som musik, teater, dans, bildkonst, litteratur etc.) 

Strävan mot visionen nås genom ett medvetet och systematiskt arbetssätt inom 

området med tydliga mål i såväl Region Skånes kulturplan samt i hälso- och 

sjukvårdens samlade uppdrag. 
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Önskade effekter 

Satsningar på kultur och hälsa/kultur i vården: 

- Innebär tillvaratagande av kulturens hälsoeffekter 

- Bidrar till en holistisk och salutogen syn på människan  

- Bidrar till delaktighet, välbefinnande och positiva vårdupplevelser 

- Utgör ett komplement till traditionella behandlingsformer 

- Bidrar till en utvecklande och attraktiv arbetsplats för personal 

- Stärker patienter och ger dem verktyg för att kunna påverka sin egen hälsa 

- Innebär att hälso- och sjukvården blir en arena där tillgång till kultur och 

allas rätt till kultur tillgodoses 

Strategiska insatsområden  

Forma mål och riktlinjer 

 Införlivande av kultur och hälsa i hälso- och sjukvårdens styrdokument och 

sträva efter formuleringar om kultur och hälsa även i andra 

verksamhetsområdens styrande dokument. 

Öka kunskap 

 Bevaka kultur och hälsa-området i omvärlden, såväl forskningsresultat som 

exempel på verksamhet 

 Sprida information, kunskap och erfarenheter genom att utveckla nätverk, 

arrangera fortbildningar och skapa tvärsektoriella arenor. 

 Initiera forskning 

 Utvärdera och analysera projekt och verksamheter 

Utveckling  

 Utveckla befintliga arbetsmodeller samt vara öppen för nya  

 Öka antalet aktörer inom området 

 Utöka och definiera målgrupper 

Samverkan 

  

 Skapa former för samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och 

sjukvårdsnämnden på både strategisk- och verksamhetsnivå. I samverkan 

ska tas hänsyn till hur kultur i vården ska förhålla sig till exempel etiska 

frågeställningar inom hälso- och sjukvården, hälsofrämjande arbete, 

utbildningsinsatser, vårdmiljö och estetik i samband med planering av nya 

vårdbyggnader med mera.  

 Skapa förutsättningar för utveckling via samordning av ansvar och 

ekonomiska medel.  
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Slutord 

Strategin ska ligga till grund för en handlingsplan som beskriver vilka insatser som 

måste till för att uppnå strategins långsiktiga mål och vision. Handlingsplanen ska 

också, på ett mer detaljerat plan, ta upp hur samverkan kring frågan inom Region 

Skåne ska se ut samt avhandla frågor kring resurstilldelningen. 

I samband med framtagandet av strategin har en kartläggning av vad som görs 

inom området kultur och hälsa i Region Skåne tagits fram, se bilaga. 
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