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Årsberättelse 2020 
Kultur- och hälsoenheten 
Under 2020 har Kultur- och hälsoenheten haft spännande projekt och samarbetar med båda lokala-, 
regionala och internationella aktör.  

Kultur på recept  

Under 2020 anställdes en koordinator på först 10, sedan 15 timmar i veckan, vars uppgift har varit 
och är att hålla kontakten med dels kulturarrangörerna liksom de vårdcentraler som deltar i 
projektet. Koordinator är även ansvarig för att ta fram schemat för aktiviteterna, att hålla kontakten 
med de deltagare som remitteras till Kultur på recept samt intervjua deltagare efter avslutat 
program.  

Våra samarbetspartners på kultursidan är: Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall 
Malmö Opera, Malmö Stadsbibliotek, Malmö Stadsarkiv, ABF – körsång, Hälsa, Vård och 
Omsorgsförvaltningen i Malmö. De vårdenheter som ingår i projektet är: Vårdcentralen Eden, 
Vårdcentralen Granen, Vårdcentralen Lunden, Vårdcentralen Sorgenfri, Vårdcentralen Södervärn, 
Viktoria Vård och hälsa och Mottagningen för Unga Vuxna.  

Grupperna har i allt varit tre under 2020. Varje grupp har aktiviteter under tio veckor, i allt 20 
tillfällen. Varje aktivitet varar i två timmar och variera från guidade turer och workshops på 
kulturinstitutionerna till körsång, stadsvandring och att lyssna på musik.  
Grupp ett startade i januari, pga. pandemin fick grupp två senareläggas till augusti. Under en period 
på tre veckor var grupp två igång samtidigt som grupp tre startade. Då pandemin tog ny fart igen 
under senare delen av hösten, har programmet för grupp tre justerats i takt med att 
kulturinstitutionerna fått stänga ner, men vi har lyckats göra diverse workshops i lämplig lokal på CRC 
istället.  

Maxantalet för grupperna har varit 12 deltagare, men vi har som mest varit åtta personer. Åldern har 
varierat från 23 – 70 plus. Deltagarna är remitterade till Kultur på recept pga. någon form av psykisk 
ohälsa som ångest, stress, mild till måttlig depression samt social isolering eller ensamhet.   
Utvärdering görs efter varje grupp i form av intervjuer av några deltagare och frågeformulär om det 
psykiska välbefinnandet fylls i vid start och slut, vilket också ligger till grund för att se ett ”före och 
efter-mående” hos deltagarna. Utvärderingen är pågående men de preliminära är positiva och visar 
att en stor majoritet har ökat sitt välbefinnande utifrån WHO (fem) Välbefinnandeindex och Short 
Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale (SWEMWBS) som bland annat mätare optimism inför 
framtiden, hantering av problem, kontakt med andramänniskor, humör och intresse i vardagen. 
Dessutom har det visats i de kvalitativa intervjuerna med deltagarna att de upplevde medverkan som 
en katalysator för att må bättre på olika sätt och bryta sin isolering: 

”Jag mår bättre, mer glad och inte så depressiv eller ledsen. Samma dagar och tider i 
programmet underlättade. Allt var intressant, jag gjorde sånt som jag inte hade 
möjlighet att göra annars”. 

”Det har varit bra att bryta isoleringen, komma ut och få lite ljus, svårt att aktivera sig 
annars utomhus”. 
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” …tyckte om att vara med på aktiviteterna, ha roligt, uppleva saker och få lära mig 
saker, att träffa gruppen. Det har varit bra för mig att få komma ut, jag har varit lite 
isolerad innan”. 

”Jag har prioriterat mig själv lite mer, glömt bort annat som varit lite jobbigt. Kontakt 
med andra människor och inspirerande aktiviteter har stärkt mig”. 

Det finns också en forskningsdel av projekten som är finansierat av interna FoU medel och är i 
samarbete med Anglia Ruskin Universitet i Storbritannien var vi håller på att undersöka vårdgivarnas 
perspektiv kring kultur på recept. Insamlade kvalitativdata från Sverige och Storbritannien analyseras 
och jämförs. Resultaten från forskningen förväntas vara klar under 2021.  

 

Utvärderingsguide 
Kultur- och hälsostrategen i Primärvården har i samarbete med Region Nordjylland og Aalborg 
Universitet i Danmark utarbetat en forskningsbaserad guide för hur man utvärderar konst och 
kulturaktiviteter inom hälso- och socialsektorn. Guiden riktar sig till yrkesverksamma som arbetar 
med kultur- och hälsoprojekt. Utvärderingsguiden finns på danska, finska och svenska. Den har 
utarbetats med hjälp av fackmän inom Kultur och hälsa från hela Norden.   

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-
utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/rapportserier/utvarderingsguide-
kultur-och-halsa.pdf  

 
Spridning  
Enheten har varit involverat i fem publikationer under   pågående år:  

Jensen, A, Torrissen, T & Stickley, T. (2020). Arts and public mental health: exemplars from 
Scandinavia Public Health Panorama. 6(1), 193-210 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331582/php-6-1-193-200-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (peer-reviewed) 

Jensen, A. & Bonde, L.O. (2020). An Arts on Prescription Programme: Perspectives of the Cultural 
Institutions. Community Mental Health Journal https://doi.org/10.1007/s10597-020-00591-x (peer-
reviewed)  

Jensen, A, Pulvere-Marat, E. & Frödeberg, A. (2020). Kultur på recept. Allmänmedicin, 2. 
https://allmanmedicin.sfam.se/1919/AllmanMedicin/304347/Nr-2-2020/r/17 (inte peer-reviewed) 

Torrissen, W., Jensen, A & Salamonsen, A. (IN PRESS). Bokkapitel: The Healing Power of Art: Old 
Nordic Folk Knowledge Re-claimed. I Applied Arts and Health, Education and Community: Building 
Bridges. Intellect Book: UK. (peer-reviewed) 

Jensen, A. (2020). Developing an Evaluation Guide for Arts and Health Projects. Nordic Journal for 
Arts, Culture & Health. 2 (2), 154-157. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-7913-2020-02-07  
(inte peer-reviewed).  

Dessutom har kultur- och hälsostrategen deltagit i digitala konferenser och nätverksmöten både som 
organisatör och med föreläsningar i olika länder.   Vi har även fått en hemsida: 
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-
utbildningsenhet/kultur-och-halsa/#181054  

https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/rapportserier/utvarderingsguide-kultur-och-halsa.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/rapportserier/utvarderingsguide-kultur-och-halsa.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/rapportserier/utvarderingsguide-kultur-och-halsa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331582/php-6-1-193-200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331582/php-6-1-193-200-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1007/s10597-020-00591-x
https://allmanmedicin.sfam.se/1919/AllmanMedicin/304347/Nr-2-2020/r/17
https://doi.org/10.18261/issn.2535-7913-2020-02-07
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/kultur-och-halsa/#181054
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/kultur-och-halsa/#181054
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Nordic Arts & Health Research Network 
Nordic Arts & Health Research Network är ett forum för utbyte och samarbete mellan Kultur och & 
hälso-forskare inom Norden, som kultur- och hälsostrategen är en del av, har fått Euro 60 000 (från 
Nordic Culture Point) i stöd för de kommande tre åren https://nordicartshealth.turkuamk.fi/  
 

Samarbete med Lunds universitet 
I samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet arrangerar Kultur och 
Hälsoenheten i Primärvården i Region Skåne en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom 
vård och omsorg. Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om konst, 
kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny 
vetenskaplig forskning om hur engagemang i konstarterna kan främja hälsa, välbefinnande, läkande 
och rehabilitering. Kursen anlägger såväl medicinska som humanistiska perspektiv på människan och 
hennes förmåga att skapa och uppleva skönhet och mening i en hälso- och vårdkontext. Kursen 
innehåller både teoretiska och praktiska moment. Kursen vänder sig till personal inom vård och 
socialt arbete samt personal vid kulturinstitutioner samt till alla med intresse för det tvärfackliga 
fältet kultur och hälsa. Konst, Kultur och Hälsa kursen ger 7,5 ECTS poäng och börjar på höstterminen 
2021:  https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?id=1668  

 

Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH) 
Kultur och hälsostrategen har varit medredaktör och skrivit två lederar för NJACH i 2020 som är ett 
nordiskt samarbete med aktörer i båda Danmark, Finland och Norge: 
https://www.idunn.no/nordic_journal_of_arts_culture_and_health?languageId=2  
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