
i hälsolänet Kalmar

De goda exemplen



KALMAR LÄN har i tre års tid arbetat med att finna 
samverkan mellan hälsa och kultur i 
projektet Hälsa och kultur i hälsolänet 
Kalmar. Insikten om att man arbetar mot 

samma mål och kan ha nytta av varandra är den 
viktigaste lärdomen. 

Mycket positivt har hänt under de år som länet, fram-
förallt genom pilotkommunerna Mönsterås, Emma-
boda och Västervik, har samverkat på området. Många 
utbildningar, seminarier, föreläsningar och diskussioner 
har genomförts. 

I vår strävan att skapa goda exempel och hitta nya 
samarbetsformer, har en rad pilotprojekt och utveck-
lingsprojekt genomförts. Det första handlade om att låta 
människor med nedsatt hälsa prova olika konstarter. 
Därefter togs initiativ till fler och mer omfattande pilot-
projekt som vi presenterar här: 

REHABPROJEKT –  
KONST OCH HEMSLÖJD I EMMABODA

Deltagare från socialpsykiatrin träffade en konstnär och en 
hemslöjdare under ett halvår och fick möjlighet att skapa själva. 
Återbruk har varit en av de utvalda metoderna – gör om och gör nytt, vilket 
gynnar både miljön och deltagarna när de befinner sig i processen. 

Forskningsrapporten som togs fram, visade att flertalet av deltagarna upplever 
sin hälsa som bättre efter deltagande i kulturaktiviteterna. En av deltagarna 
har dessutom slutat med sina antidepressiva läkemedel och ansåg att cirklar-
na var den främsta anledningen till detta. 

Samtliga deltagare i arbetsför ålder har antingen påbörjat arbetspraktik eller 
utbildning efter projektet. Verksamheten har integrerats i den ordinarie verk-
samheten i Emmaboda.



KULTUR PÅ RECEPT I MÖNSTERÅS 

Projektets syfte var att prova enkla och långsiktigt hållbara metoder för 
att öka välbefinnande och hälsa och bidra till att bryta isolering genom att 
erbjuda deltagande i kulturaktiviteter. Grundtanken är Kultur på recept som 
förebyggande hälsovård – jämför Motion på recept. 

Målgruppen var cirka 120 nyblivna pensionärer per år, sjukskrivna och perso-
ner med psykisk ohälsa. Deltagarna fångades upp på hälsocentralens livsstils-
mottagning. 

Kulturförvaltningen, med biblioteket i spetsen, samverkade med Studieför-
bundet Vuxenskolan, lokala kulturföreningar samt Kalmar 
konstmuseum och tog fram ett kulturkort samt en studiecir-
kel.

Deltagarna fick ett kulturkort som under ett år gav fritt 
inträde eller rabatt på utvalda arrangemang. Resultatet utföll 
positivt för alla parter, även om omfattningen blev mindre 
än beräknat. Projektledarna, hälsocentralen och kultur-
förvaltningen ser dock en framtid där fler väljer att delta i 
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kulturaktiviteter. Arbetet kommer att fortsätta 
efter projektets slut och det finns en ambition 
att sprida erfarenheterna till fler aktörer.

DANS MED ÄLDRE OCH KULTUR-
OMBUD INOM VÅRD OCH OMSORG, 
VÄSTERVIKS KOMMUN

Projektet rivstartade med inspirations-
dagen Dans med äldre. Intresset var stort bland 
länets vårdpersonal och dagen blev snabbt 
fulltecknad. Under inspirationsdagen 
visades olika metoder för att arbeta 
med musik och rörelse med äldre.

Nätverket, bestående av kulturom-
bud inom vård och omsorg, fick en 
gemensam utgångspunkt i inspirations-
dagen. Kulturombuden är 14 personer, två från varje geografiskt område i 

Västerviks kommun. Dansprojektet och nätverket av kulturombud har 
gjort att samverkan mellan socialförvaltning och kulturenhet blivit väl 

etablerad. Projektet föll mycket väl ut. Metoderna 
förankrades inom omsorgen i Västerviks 

kommun under ledning av danspedagogen 
från Kulturskolan. Flera av äldreboende-
na som var med, har fortsatt med dans 
med äldre och arbetssättet har spridits 
i länet. Kulturombud finns nu i flera 
kommuner. Några av framgångsfakto-

rerna för nätverket är att kulturombudens 
roll är förankrad hos respektive arbetsle-

dare i en skriftlig överenskommelse samt 
att kulturombuden delar erfarenheter och kompe-

tensutvecklar varandra.

CLOWNER INOM VUXENPSYKIATRIN I VÄSTERVIK

Under vintern 2015/2016 kom Plats på scen, bestående av 
professionella clowner som är specialutbildade för att arbeta 
med barn och vuxna med nedsatt psykisk och/eller fysisk 
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hälsa, att besöka vårdavdelningar på vuxen-
psykiatrin i Västervik. Besöken var fyra till 
antalet och vid varje tillfälle mötte clowner-
na 30 personer. Målen var bland annat 
att undersöka vad som sker i mötet 
mellan clownerna, patienterna och per-
sonalen, men även att visa på att mötet med 
clowner ger en högre grad av välbefinnande. 

Reflektioner visade på att clowner är utmärkta att använda för att 
bryta språkliga barriärer då de kommunicerar med kroppsspråk, musik och 
magi. Vidare är clownen öppen för vad som sker i varje situation och behöver 
inte förhålla sig till ett givet manus. Utvärderingsmaterial kring självupplevd 
hälsa har inte använts. Ansvariga läkare och clownerna själva framhåller 
längre projektperioder för att exempelvis kunna mäta minskad medicinan-
vändning. 

KULTURARV SOM METOD INOM  
ÄLDREOMSORGEN I KALMAR OCH MÖRBYLÅNGA

Länsmuseet har tillsammans med äldreomsorgen i Mörbylånga och Kalmar 
utvecklat en metod för att använda kulturarvet inom omsorgen. Arbetet 
påbörjades redan 2009. Genom att använda de äldres kulturarv, livsberät-
telser, föremål och lokala kulturmiljöer, kan man skapa en mer meningsfull 
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tillvaro för de äldre. Man kan arbeta med minnesväskor, tidsresor, berättelser, 
historiska kläder och platser, traditioner, matlagning och musik. Länsmuseet 
har genomfört utbildningar för chefer och undersköterskor på flera boenden 
samt skapat ett profilboende mot kulturarv, Rönningegården i Mörbylånga. 
Ytterligare två profilboenden är under uppbyggnad, i Smedby och Södermöre. 
Utvärderingarna har varit mycket positiva och förändringsarbetet har haft 
stor betydelse. En utvärderingsstudie har gjorts av Linneuniversitetet under 
hösten 2016. Studien visar att kulturarv fungerar som en konkret metod för 
att uppnå målen för verksamheten. 

NÖJESPARKEN – I KALMAR, MÖNSTERÅS OCH EMMABODA

Byteatern Kalmar Länsteater 
producerade under våren 2015 en 
musikalisk varietéföreställning, 
Nöjesparken. Föreställningen var 
uppdelad i tre besök: 

Det första besöket var ett berätteri 
om svunnen tid. Vid det andra be-
söket kompletterades berättelserna 



med andra sinnen som lukt, smak och känsel. Under besök nummer tre väck-
tes berättelserna till liv på scen i en föreställning med musik, sång, sketcher 
och lotterier. Syftet var att levandegöra gamla minnen hos de äldre, att få dela 
dem med andra och ge individen ett större sammanhang. Av den utvärdering 
som genomförts, framgick att brukarna upplevde ett ökat välbefinnande i 
nuet. Andra kommuner i länet har köpt in Nöjesparken i efterhand. Byteatern 
har fortsatt att arbeta med målgruppen i nya föreställningar.

KRAVLÖS DANS FÖR UNGDOMAR 
 MED NEDSATT PSYKISK HÄLSA I EMMABODA

Målet med att erbjuda streetdance för elever med nedsatt psykisk hälsa, var 
att uppnå ett ökat välbefinnande och en ökad livskvalitet. Pojkar och flickor 
från årskurs sju i Emmaboda har träffats en kväll i veckan i sex veckors tid 
under ledning av en utbildad dansare. Rekryteringen var en utmaning men 
erfarenheterna från projektet kommer att ligga till grund för kommande häl-
sa- och kultursatsningar inom skola och kultur i andra kommuner i länet. 



HEMSLÖJDSUTVECKLING MED ÄLDREOMSORGEN I KALMAR

Projektet var ett samarbete mellan Hemslöjden i Kalmar län och träffpunk-
terna på två äldreboenden i Kalmar kommun. Syftet var att utveckla den ”pys-
selverksamhet” som man traditionellt genomför på träffpunkter. Hemslöjd-
skonsulenten och hantverkaren har i samråd med äldreomsorgspersonalen 
provat nya metoder och material med de äldre besökarna. Fyra slöjidéer som 
togs fram har sedan presenterats i en manual som har spridits till äldreomsor-
gen runtom i länet. Äldreomsorgen ser gärna mer liknande verksamhet.

MUSIKSERUM I HÖGSBY, EMMABODA OCH MÖNSTERÅS

Länsmusiken samarbetade med tre pilotkommuner kring ett integrationspro-
jekt våren 2016. Målgruppen var ensamkommande flyktingbarn, asylsökande 
barn och barn som nyligen hade fått uppehållstillstånd. Länsmusikens barn- 
och ungdomsverksamhet producerade uppsättningen Bastien & Bastienne 
med hjälp av medel från Hälsa- och kulturprojektet i Kalmar län. Syftet var 
att skapa en mötesplats och göra opera-scenkonst tillgänglig för alla. Länsmu-
sikens pedagog och producent, träffade i förberedelsesyfte utvalda målgrupper 
i Högsby, Mönsterås och Emmaboda kommuner inför föreställningen. Inom 
ramen för föreställningen lyftes frågor som: Hur agerar man mot varandra? 
Vad händer med oss människor när vi förflyttas till en ny miljö? Länsmusiken 
arbetar vidare med nya målgrupper utifrån de erfarenheter som gjorts. 



KULTUR OCH DIGITAL TILLGÄNGLIGHET I KALMAR LÄN   EN FÖRSTU-
DIE PÅ UPPDRAG AV PROJEKTET HÄLSA OCH KULTUR I KALMAR LÄN

Reaktor Sydost, Kalmar konstmuseum och Länsmusiken har gjort en förstu-
die om Kultur och digital tillgänglighet i Kalmar län. 

Genom intervjuer med personal på olika typer av boenden, träffpunkter, 
bibliotek och sjukhus, har gruppen undersökt vilka behov som finns av digital 
kultur och vilka möjligheter man har att ta emot livesändningar. Ett antal 
provsändningar via sociala medier har gjorts – något som upplevts som posi-
tivt då gruppen har kunnat interagera med mottagarna. Gruppen föreslår att 
en app tas fram i syfte att ge en överblick över det regionala kulturutbudet och 
instruera användarna att till exempel producera inslag och ta emot livesänd-
ningar. Gruppen föreslår också att länets konsulenter håller utbildningar för 
kulturinstitutioner och kulturombud/omsorgsassistenter. Ideella organisatio-
ner skulle kunna vara en resurs i det digitala arbetet. 



VILL DU VETA MER OM HÄLSA OCH KULTUR?

www.ckh.gu.se

www.kulturellahjarnan.se

http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/Sverige/Riksdagens-kul-
tur--och-halsagrupp/

http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/

http://kulturochhalsa.org/kategori/eva-bojner-horwitz/

WWW.KALMARLANSMUSEUM.SE

FOTON: BYTEATERN, KALMAR LÄN, KALMAR LÄNS MUSEUM, LÄNSMUSIKEN, 
REHABPROJEKTET I EMMABODA, PLATS PÅ SCEN. ILLUSTRATIONER: PERNILLA 

FRID

Kalmar läns museum har haft projektledningen för  
Hälsa & kultur i hälsolänet Kalmar 2013-2016. Emma Gustavsson och 

Emma Angelin-Holmén har varit projektledare. Från 2017 arbetar  
landstingets kulturkansli med frågorna.


