
Kultur på recept 2.0 

Skånemodellen

Ett samarbete mellan Region Skåne, 

Helsingborgs stad och FINSAM Helsingborg



Pilotprojektets modell ”skalades upp” 

• Projekttid: jan 2012 - dec 2014

• Projektplats:  Helsingborg,

Hälsovalsenheter och

psykiatriska öppenvårdsmottagningar 

samt stadens kulturförvaltning

• Antal patienter: 200 



Finansiering 2012-2014

• FINSAM Helsingborg 3,6

• Region Skåne

- Hälso- o sjukvårdsnämnden 2,0

- Kulturnämnden 0,6 

• Helsingborgs stad 

- Kulturnämnden 1,5

Totalt miljoner kronor 7,7



Patientmålgrupp

• pågående eller hotande sjukskrivning

• risk för social isolering

• psykisk ohälsa

• utbredd smärta



Vinna - Vinna

Individen

• Bättre mående, socialt sammanhang, 

personlig utveckling, förutsättningar för 

att (återinträda på arbetsmarknaden

Vården

• får ett nytt verktyg i 

”rehabiliteringslådan”

Kulturen

• ska angå/nå fler (tillgänglighetsmålet,

vidgat deltagande)

• kompetensutveckling



Nytta för kulturen?

• Ny målgrupp synliggjord. Inspiration till arbete med 

målgrupper som inte är aktiva kulturkonsumenter

• Utveckling av förmedlingsverksamheten; 

korsbefruktning

• Professionell och personlig utveckling för pedagoger

• Ökad kunskap om forskningsområdet kultur och hälsa

Processforskning resultat och iakttagelser



Nytta för vården?

• Ökad kunskap om forskningsområdet kultur och hälsa

• Patienternas psykiska välbefinnande ökar och social 
isolering minskar

• Möjlighet att erbjuda patientmålgruppen även andra 
metoder än de traditionella

• Synligt att vården tillämpar ett holistiskt perspektiv 
och ser människor som sociala varelser 

Processforskning resultat och iakttagelser





Modellen
Vårdenhet 

med utbildad 

rehabkoordinator
Rehabkoordinator /

läkare

rekryterar & förskriver

Vårdenhet 

följer upp

Kulturkoordinator

följer upp

Rehabkoordinator

informerar PATIENTEN

och förmedlar 

kontakt 

till kulturkoordinator

Kulturpedagoger 

leder gruppen i

kulturaktiviteter

Kulturkoordinator

informerar DELTAGAREN

om schema

och upplägg 

FK/AF/UVN/AG

följer upp

kontakt

FK/AF

eller

UVN/AG



V 1 V 10

Kulturupplevelser i grupp, 3 gånger per vecka i 10 veckor. 

Helsingborgs stadsbibliotek  

Sofiero slott  

Konserthuset Fredriksdals museum 

och trädgårdar

Dunkers kulturhus  



Ett hälsohistoriskt perspektiv
De fyra sjukdomsvågorna under det 20:e århundradet

Fritt från Christensen, Vagn: ”Laegekunst i informationssamfundet”

Ringköbing AMT 1995

Infektionssjukdomar

Civilisationssjukdomar

hjärta- & kärl

cancer

olycksfall

1900 1950 2000

Ålderssjukdomar

Samsjukdomar

i relation till

- samarbete

- samliv

- samhälle

- stress



Sydsvenska 

Dagbladet 

Debatt 

20130918



Implementering i Helsingborg



Strategi för kultur och hälsa

Regions Skånes 

• Hälso och sjukvårdsnämnd

och

• Kulturnämnd

fattade i september beslut om en 

gemensam strategi som ska följas av en 

handlingsplan



christina.gedeborg-nilsson@skane.se
PROCESSLEDARE

malin.bennborn@helsingborg.se
KULTURKOORDINATOR

www.skane.se/kulturparecept

Tack för att ni lyssnade !

mailto:christina.gedeborg-nilsson@skane.se
mailto:malin.bennborn@helsingborg.se


ResursteamKBT

Verktygslåda för god vård i hälso- och sjukvård



Kultur och hälsa

• Arts in hospital

• Centrum för kultur och hälsa (GU)

• Den kulturella hjärnan (KI)

• Nätverket för kultur i vården i Sverige

• Föreningen för kultur och hälsa i Sveriges 

riksdag (GU)

• Medical humanities

• Nordiska ministerrådet – kartläggning 



Ledningsgrupp

RS, Hbg stad, FINSAM Hbg,  AF, FK, Primärvård 

Processledare

Politisk styrgrupp

RS, Hbg stad, FINSAM Hbg

Kulturkoordinator Vårdkoordinator
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”Det har varit så positivt, 

man har lämnat det tråkiga hemma och 

gått dit med inspiration och glädje”

”Det är den bästa medicin man kan få”

”Det är så mycket fint man har  glömt”


