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”…. allt fler människor drabbas av psykisk ohälsa och
livsstilssjukdomar orsakade av det moderna samhällets
krav och stress. För att klara av dessa utmaningar behövs
nya metoder och otraditionella samarbeten. Här har kunskapen om kulturens roll för att främja hälsa och livskvalitet en stor betydelse.”
Ur Regional kulturplan för Skåne 2013-2015.
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KULTUR PÅ RECEPT
I hälso- och sjukvården ökar andelen patienter med livsstilssjukdomar,
psykisk ohälsa och stress. För patienter med dessa tillstånd räcker
vårdens traditionella behandlingar oftast inte till. I stället behövs komplement där fokus ligger på att stärka individens fysiska, psykiska och
sociala hälsa. Forskning* visar att kulturaktiviteter kan förkorta vårdtider
och vara en resurs i rehabiliteringsarbetet. Det behövs nytänkande och
samarbeten över gränser både inom hälso- och sjukvården, myndigheter,
på arbetsplatser och inom forskning för att kunna komma tillrätta med
ohälsan i samhället.
Kultur på recept Skånemodellen i Helsingborg är ett initiativ som erbjuder en process som kan fungera som ett komplement till traditionella
behandlingar. Processen fokuserar på kulturaktiviteter, upplevelser och
eget skapande som ska stärka det friska hos varje deltagare. Det är ett
samarbete mellan Region Skåne, Finsam Helsingborg och Helsingborgs
stad.
Den här metodrapporten beskriver hur Kultur på recept Skånemodellen i
Helsingborg fungerar och är organiserad. Rapporten kompletteras med
en film som bygger på intervjuer med deltagande aktörer. Filmen kan ses
på www.skane.se/kulturparecept och www.youtube.com (sök på kultur
på recept).

*Referenser:
Sigurdson, Ola (red) Kultur och hälsa. Ett vidgat perspektiv (2014), Göteborgs universitet
Springett, Jane, Kultur: att införliva den holistiska och mänskliga aspekten, kapitel i
Andersson & Ejlertsson (red) Folkhälsa som tvärvetenskap- möten mellan ämnen (2009)
Studentlitteratur
Statens Folkhälsoinstitut, Kultur för hälsa- en exempelsamling från forskning och praktik
(2005)
www.ckh.gu.se
www.kulturellahjarnan.se
www.kulturochhalsa.org
www.vardalinstitutet.net/kultur
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HISTORIK
2009 tog Region Skåne i samarbete med Kulturdepartementet, Socialdepartementet och Helsingborgs stads kulturförvaltning initiativ till Kultur på
recept Skånemodellen.
Projektets syfte var att undersöka om kultur, eget skapande och kulturupplevelser kan vara en del i en rehabiliteringsprocess och återgång till
arbete. En modell togs fram och utvärderades.
Resultatet blev Kultur på recept 2.0 ett treårigt samverkans- och forskningsprojekt i större skala. Samverkansparter blev Region Skåne, Helsingborgs stad och Finsam Helsingborg (Finansiellt samordningsförbund
för Region Skåne, Helsingborgs stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen). I projektet skapades även en arena för metodutveckling när
det gäller kultursektorns möten med nya grupper, vilket kan bidra till att
de kulturpolitiska målen om ökad delaktighet och tillgänglighet uppnås.
Under perioden januari 2012 till december 2014 deltog 187 patienter i
Kultur på recept 2.0. Oxford Research AB utvärderade och bedömde
modellen med fokus på samverkan och den övergripande processen.
Den medicinska utvärderingen som pågår, genomförs av Epidemiologioch registercentrum Syd vid Skånes universitetssjukhus.
Beslut fattades att under 2015 fortsätta med projektet Kultur på recept
Skånemodellen i en implementeringsfas i Helsingborg för att säkra kvalitet
och innehåll.

SAMVERKAN
En av utmaningarna för sjukvården är att möta det ökade behovet av
insatser för personer med psykisk eller psykosocial ohälsa. En förutsättning för att lyckas är att flera berörda samhällsaktörer samverkar kring
rehabilitering.
- Kultur på recept är ett alternativ som ger möjligheten och verktyg
		 att bryta ett mönster och att återvända till ett aktivare liv igen. När
		 flera samhällsaktörer är med och delar på kostnaderna för en
		 rehabiliteringsprocess skapas kvalitet, effektivitet och ekonomiska
		 vinster för alla. Om ett recept på kultur kan bidra till att avlasta sjuk		 vården och få människor att må bra är det en samhällsekonomisk
		 vinst, menar förbundschef Karin Herron-Sjöholm, Finsam
		Helsingborg.

6

ARBETSMODELL

Vårdenhet med
utbildad rehabkoordinator
Uppföljning
Vårdenhet/Försäkringskassan/Arbetsförmedling/
Arbetsmarknadsförvaltning/
Arbetsgivare

Rehabkoordinator/
läkare identifierar patient
och föreskriver recept

Rehabkoordinator
informerar Patienten och
förmedlar kontakt till
kultutkoordinatorn

Kulturkoordinator
uppföljningsmöten

Kontakt
Försäkringskassan/Arbetsförmedling eller Arbetsmarknadsförvaltning/
Arbetsgivare

Vårdenhet
halvtidsavstämmning

Kulturpedagoger
leder gruppen i
kulturaktiviteter

Kulturkoordinator
informerar Deltagaren
om schema och upplägg

Modellen säkerställer:
• hur remittering från vårdenhet ska gå till,
• tydliga rutiner för kommunikation, återkoppling och uppföljning
		 mellan samtliga aktörer,
• tydlig ansvarsgräns i övergången från vården till kulturen,
• hur kulturaktiviteterna planeras och genomförs,
• hur uppföljning av kulturprogrammet ska ske mellan aktörerna.
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VÅRDEN SKAPAR MÖTET MED KULTUR PÅ RECEPT
Det finns olika medicinskt och psykologiskt inriktade verktyg som används vid behandling av stressrelaterad sjuklighet som kronisk trötthetssyndrom, kronisk smärta, depression, och utmattningssyndrom. Kultur på
recept erbjuder ett komplement till ordinarie behandlingar.
		
		
		
		

För många patienter kan det vara en stor hjälp att få fokusera
på något annat än den egna ohälsan. Att addera kulturupplevelser
till vardagen ger möjlighet att låta känslor och upplevelserna kring
den egna ohälsan få mindre betydelse, säger Elisabeth Palmqvist,
vårdkoordinator för Kultur på recept Skånemodellen i Helsingborg.

Alla offentliga och privata vårdenheter eller allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Helsingborg med en utbildad rehabkoordinator kan
remittera patienter. Elisabeth har ett samordningsansvar för de deltagande vårdenheterna och är utpekad kontaktperson till kulturkoordinatorn. I
uppdraget ingår att kvalitetssäkra rutiner och genomföra utbildning samt
att skapa intresse och förtroende för modellen.

Vårdkoordinatorns uppdrag:
• Genomför utbildning löpande för vårdenheternas rehabko-		
		ordinatorer.
• Uppdaterar informationsmaterial, administration och rutiner.
• Planerar och genomför fortbildning för kulturpedagoger och rehab		 koordinatorer tillsammans med kulturkoordinator.
• Kontaktperson och samtalspart när det gäller vårdfrågor för läkare
		 och rehabkoordinatorer som ingår i de deltagande vårdenheterna.
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Elisabeth Palmqvist, vårdkoordinator Kultur
på recept Skånemodellen i Helsingborg

”Försäkringskassans medverkan kan ge trygghet dels genom att stötta med
ersättning, dels genom att samordna deltagarens väg tillbaka till arbetslivet om
behovet finns. Vi arbetar nära våra partners och kommer tillsammans att göra
vårt bästa för att stötta deltagaren i sin rehabilitering.”
Margareta Fagerhov samverkansansvarig Skåne Väst Försäkringskassan.
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REHABKOORDINATORN IDENTIFIERAR PATIENTEN
I det dagliga arbetet på vårdenheten är det oftast rehabkoordinatorn som
identifierar patienten och presenterar innehållet i Kultur på recept. En medicinsk bedömning av läkare är dock en förutsättning för att bli remitterad. I
dialog med patient och läkare tar rehabkoordinatorn initiativ till möjligheten
för ett recept på kultur. Kraven för ett deltagande ska uppfyllas. Kan nya
upplevelser och intryck ge patienten möjlighet att fokusera på ett välmående? Fungerar patienten i grupp? Är det praktiskt möjligt för patienten att
närvara de tio schemalagda veckor som ett deltagande kräver?
Om ett recept på kultur bedöms som ett lämpligt komplement eller alternativ till ordinarie behandling erbjuds ett deltagande. Rehabkoordinatorn
meddelar kulturkoordinator och informerar patienten. Patienten får sitt
recept samt en tid inbokad för ett möte med kulturkoordinatorn.
Kontakten med rehabkoordinatorn har patienten under deltagandet i Kultur
på recept. Uppföljningsmöten bokas och vid avslut är det rehabkoordinatorn som ansvarar för överlämning till arbetsförmedling, försäkringskassan
eller arbetsgivare.

Rehabkoordinatorns uppdrag:
• Identifierar patienten och gör tillsammans med läkare en bedömning
		 om patienten kan tillgodogöra sig Kultur på recept.
• Har samtal med patienten före, under och efter tiden i programmet.
• Ansvarar för kontakter med patientens handläggare på Arbetsför		 medlingen, Försäkringskassan och/eller arbetsgivaren.
		 Återkommande avstämningsmöten tillsammans med patient och
		 handläggare bokas under programmets gång.
• Kontaktperson för kulturkoordinatorn.

Vilka krav ska patienten uppfylla?
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•
		
		
		

Egen vilja och motivation att pröva på nya möjligheter och alterna-		
tiv. Intresset för kultur är inget måste, men det ska finnas en vilja att 		
bryta isoleringen i vardagen för att delta i något nytt. Att våga vilja ta 		
nästa steg i sin personliga utveckling.

•
		
		
		
		

Förståelse för programmets upplägg och möjlighet att tillgodogöra		
sig olika aktiviteter. Programmet bygger på frivillighet, men med en 		
obligatorisk närvaro. Det är mänskligt att det kan vara jobbigt vissa 		
dagar att motivera sig att delta. Men patienten ska ha insikt i att det 		
ändå är bra att delta, för att må bättre på sikt.

•
		
		
		

Fungera i ett socialt sammanhang och kunna delta i aktiviteter tillsammans med andra. Att kunna röra sig utan hjälp krävs för att kunna 		
tillgodogöra sig den fysiska miljö där en del av aktiviteterna genom-		
förs. Transport till och från aktiviteterna ansvarar man själv för.

”Arbetsförmedlingen ser Kultur på recept som förrehabilitering med målet att
förbättra och förkorta personers bortavaro från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens medverkan gör att deltagarna fångas upp när kulturaktiviteterna är över.
På så sätt tillvaratas resultatet i form av ökad aktivering.”
Marit Nordstrand, chef för Arbetsförmedlingen i Helsingborg.
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Malin Bennborn, kulturkoordinator Kultur på
recept Skånemodellen i Helsingborg
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KULTUREN MÖTER DELTAGAREN
En person som tackar ja till ett recept på kultur är fortsatt patient i vården
men patientidentiteten försvinner när man blir deltagare i programmet.
I kulturprogrammet ska ingen veta något om deltagarens sjukdomsbild
eller vårdhistorik. Kulturpedagoger och kulturkoordinator som möter deltagaren vet att personen är remitterad från vården, men får ingen annan
information. På så vis säkerställs integriteten för deltagaren, som kan och
ska bemötas på samma sätt som andra kulturkonsumenter. I själva kulturupplevelsen får deltagarna möjlighet att fokusera på sitt egna välmående.

KULTURKOORDINATORN HAR HUVUDANSVAR
Rollen som kulturkoordinator ställer krav på förmågan att tänka kreativt
och gärna utanför boxen. En som vet är Malin Bennborn, kulturkoordinator i Helsingborg, som varit med från start. Hon är huvudpersonen som
ser till att kulturaktiviteterna genomförs; från planering till avslut.
		
		
		

I mitt uppdrag är det allra viktigaste att se till att kulturpedagogerna
har de verktyg som behövs för att aktiviteterna ska löpa smidigt,
att skapa delaktighet genom att se varje deltagare och bry mig om
hur gruppen fungerar, säger Malin Bennborn.

Framgångsfaktorn är, enligt Malin, att erbjuda det som kulturen är bäst på
nämligen varierande, lustfyllda och lärande kulturaktiviteter. Och vården
erbjuder det som de är bäst på. Utmaningen är att skapa en begriplig och
tydlig övergång från patient till deltagare för alla involverade.
Pedagogerna och kulturkoordinatorn träffas regelbundet för att utbyta
erfarenhet och diskutera hur man förhåller sig till vissa situationer. Under
programperioden har Malin återkommande kontakt dels för att veta hur
gruppen fungerar dels för att delta i aktiviteter för pedagogens skull.

13

14

Remissen på kultur får kulturkoordinatorn från vårdenhetens rehabkoordinator. Någon information om varför receptet är utskrivet finns inte och det
framgår inte heller något om diagnos. Genom att remissen är accepterad
av den blivande deltagaren är villkoren accepterade.
- Det är betydelsefullt att vi kan möta varje deltagare som en person
		 utan att vara färgade av en diagnos. Alla ska delta på lika villkor,
		 säger Malin.
Det första mötet är viktigt för att skapa de bästa förutsättningar för deltagarna. Det får, som Malin uttrycker det, gärna dofta kaffe och ett varmt
välkomnande. Praktiska detaljer kring närvaro och frånvaro, funderingar
om aktiviteterna, förhållningsregler och förväntningar tas upp. Deltagarna
ska veta att kulturkoordinatorn är deras kontakt till kulturpedagogerna.
Det är också viktigt att kulturkoordinatorn är tillgänglig på telefon och
e-post.

Kulturkoordinatorns uppdrag:
• Planerar och beställer aktiviteter från kulturförvaltningens		
		institutioner.
• Gör budget för kulturaktiviteterna.
• Utformar programaktiviteter tillsammans med kulturpedagogerna.
• Sätter samman deltagargrupperna.
• Informerar deltagarna.
• Kontaktperson för deltagarna.
• Följer upp och utvärderar aktiviteterna.
• Kontaktperson till vården.
• Planerar och genomför fortbildning för kulturpedagoger och
		 rehabkoordinatorer tillsammans med vårdkoordinator.

Till vänster: Charlotte Alheim Fredriksdal Museer och Trädgårdar
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TRE TRÄFFAR I VECKAN
Programmet är på 10 veckor. När det avslutas har deltagarna fått erfarenhet av aktiviteterna, kommit in i schemat, fått rutiner, relationer har skapats och man har slappnat av. Gruppsammansättningen sker slumpmässigt och 10 i en grupp har visat sig optimalt för att alla ska kunna ta plats,
synas och höras. Är gruppen för stor är risken att deltagare upplever att
det inte spelar någon roll om man är där för man ”syns ändå inte”, är den
för liten kan det upplevas som allt för krävande och kvävande.
Deltagarna träffas tre gånger i veckan. Via pedagogerna får Malin en tydlig
bild hur grupperna fungerar och hur det går för var och en av deltagarna.
Två avstämningsmöten med deltagarna är planerade under programmets
gång. Vid båda deltar kulturkoordinatorn först i en aktivitet, sedan för att
samtala med deltagarna under fikapausen. Det som tas upp kan handla
om feedback på aktiviteterna, problem eller svårigheter som behöver
diskuteras. Om någon deltagare till exempel har hög frånvaro eller har
svårighet att genomföra programmet sker återkoppling till respektive
rehabkoordinator.

MOTIVERA TILL DELTAGANDE
Det är alltid rehabkoordinatorns uppgift att motivera till aktivt utnyttjande
av receptet. Däremot kan kulturkoordinatorn motivera till att delta i en
aktivitet som någon är tveksam till.
- Motivation är inget givet, men kan påverkas, menar
		 Malin Bennborn.
När det är dags för avslutning av programmet gör kulturkoordinatorn en
utvärdering av aktiviteterna tillsammans med gruppen. De får bland annat
berätta vad de gjort under de senaste 10 veckorna, aktiviteterna utvärderas och de största utmaningarna ventileras. Malin uppmuntrar till fortsatta
kulturaktiviteter med Kulturkortet, som alla fått. Antingen på egen hand
eller tillsammans.
Sammanfattning av utvärdering skickas till vårdenheterna. I vissa fall tar
kulturkoordinatorn kontakt med berörd rehabkoordinator. Det kan till exempel handla om hur en deltagare som i början var tyst och inåtvänd blev
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Bodil Rasmusson, Dunkers Kulturskola

Siw Leijon, Dunkers Kulturskola
Rita Winde, Dunkers Kulturskola

Fakta om Kulturkortet Helsingborg
I Kulturkortet ingår fria entréer till kulturplatser och utställningar,
rabatter på konserter och föreställningar samt erbjudanden. Kulturkortet är giltigt under 12 månader.
www.kulturkortet@helsingborg.se
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den som höll ihop gruppen, eller att någon deltagare har önskemål om att
få mer resurser från Arbetsförmedlingen.
En bonus med Kultur på recept är att deltagare som tidigare har haft liten
erfarenhet av kulturutbudet i Helsingborg gärna blir kulturkonsumenter.
Alla deltagare får Kulturkortet som gör det lättare att komma över tröskeln
att till exempel boka biljetter till en konsert eller gå på en konstutställning.
Planering är A och O för att lyckas. Och det är till stor hjälp om man som
kulturkoordinator är strukturerad. Malin skriver ner det mesta under ett
program; hur det fungerar i de olika grupperna, om det är händelser eller
särskilda frågor som behöver tas upp i grupperna eller med kulturpedagogerna. Det kan även handla om en deltagares egen berättelse. Men
hon värderar den inte.

KULTURPEDAGOGEN STYR INNEHÅLLET
Alla aktiviteter är förlagda till kulturverksamheterna inom Helsingborgs stad.
Kulturupplevelsen ska vara precis lika professionell som kulturpedagogen
erbjuder alla andra besökare. Aktiviteterna ska ge deltagarna upplevelser
och vara utformade så att de passar de flesta i gruppen. Var och en av deltagarna ska hitta lusten utifrån sina förutsättningar. Det är kulturpedagogen
som styr över hur innehållet utformas. Men det finns en regel som ska följas:
varken kulturpedagogen eller deltagarna får prata om sjukdom när de möts.
Viktigt är även att deltagarna får en presentation av den besökta kulturplatsens hela utbud. Deltagarna ska känna sig välkomna att på egen hand göra
återbesök. När programmet avslutas har deltagarna möjlighet att själva ta
del av Helsingborgs kulturutbud. Under ett års tid får de fritt använda Kulturkortet Helsingborg.

Syfte med kulturaktiviteterna:
• Sprida glädje, lust och inspiration.
• Ge en möjlighet till återhämtning med fokus på det friska hos		
		deltagarna.
• Skapa förutsättningar för deltagarna att bli en del av ett sammanhang.
• Erbjuda professionella och erfarna kulturpedagoger som har		
		 förmågan att vägleda deltagarna.
• Visa på stadens många kulturaktiviteter och uppmuntra till fortsatt
		 aktivitet efter programmets slut.
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Klas Wounsch, Helsingborgs
konserthus

Viktoria Munck af Rosenschöld, Dunkers
Kulturhus

Kulturinstitutionens roll
• Kulturförvaltningen genomför en inventering av vilka		
		 verksamheter som är intresserade att delta i programmet.
• Verksamheterna leder självständigt aktiviteterna för 		
		deltagarna.
• Programmet löper under en 10-veckorsperiod.
• Deltagarna är indelade i grupper. Varje grupp består av cirka
		 10 deltagare.
• Programmet erbjuder tre schemalagda kulturaktiviteter per 		
		vecka.
• En kulturaktivitet kan vara 1 till 2 timmar.
• Kulturaktiviteterna leds av professionella kulturpedagoger.
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PROGRAMINNEHÅLL KULTUR PÅ RECEPT
I HELSINGBORG
Helsingborg erbjuder ett program som innehåller ett 30-tal
kulturaktiviteter.

Dunkers kulturhus med museum, konstcentrum och kulturskola rymmer utställningar, scenkonst och pedagogisk verksamhet (musik, media,
dans, teater och konst).
Aktiviteter: körsång, konstnärligt skapande, musik, guidning av konstutställningar.

Fredriksdal museer och trädgårdar är ett levande friluftsmuseum
med miljöer, byggnader och trädgårdar som visar skånsk natur- och
kulturhistoria genom olika tidsepoker.

Aktiviteter: guidning av Fredriksdals kulturhistoriska miljöer och byggnader, husdjursvandring, prova på att skapa hantverk som till exempel att
nåltova och binda kransar.

Sofiero slott och slottsträdgård har en av Europas vackraste parker.
Mest känt är slottet som sommarresidens för kung Gustav VI Adolf vars
stora trädgårdsintresse la grunden för parken.
Aktiviteter: Visning av både kända och mindre kända delar av slott och
park, trädgårdsguidning, prova på att skapa en blomrabatt tillsammans
med trädgårdsmästaren.

Helsingborgs konserthus är scen för stadens symfoniorkester med
regelbundna konserter.

Aktiviteter: följ arbetet från repetition till publik konsert, visning av lokaler
och vad som finns bakom kulisserna, delta i afterwork med soppa.

Stadsbiblioteket är en naturlig mötesplats för kulturella aktiviteter – allt
från att läsa böcker till att lyssna på författarsamtal.

Aktiviteter: guidad visning med presentation av alla aktiviteter som äger
rum på biblioteket, tips om böcker, besök i arkiven, hjälp att ordna lånekort.
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Kaffestunden gör det möjligt för deltagarna att samtala med pedagogen kring aktiviteten och det upplevda. På så vis skapas en social sammanhållning och samhörigheten i gruppen stärks.
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MEDICINSK UTVÄRDERING AV
KULTUR PÅ RECEPT 2.0
Det har länge närmast tagits för självklart att den medicinska vården är
det enda som kan ge den som är sjuk hälsan tillbaka. Idag pågår en diskussion om hur mycket av behandlingen som ska vara medicinskt inriktad
och hur mycket som ska fokusera på det friska hos en patient. Det gäller
inte minst i samband med rehabilitering av personer med psykisk ohälsa
eller smärta i rörelseorganen i yrkesverksam ålder.
Ingemar Petersson, läkare och professor i försäkringsmedicin vid Lunds
universitet leder den medicinska utvärderingen av Kultur på recept 2.0.
Han menar att kultur kan göra skillnad, förändra upplevelser som i sin
tur kan förändra hur vi mår. Kulturupplevelser kan förebygga ohälsa, ger
människor en känsla av sammanhang som ger en viss beredskap att
möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.
- För den som mår dåligt i själen eller kroppen kan kulturupplevelser
		 ge nya perspektiv, nya tankar och medföra möten som innebär
		förändring.
Han menar även att många blir sjukskrivna på grund av situationer i livet
som i själva verket är en del av livet.
- Då bör man inte i första hand få en sjukdomsstämpel. Det ska
		 finnas andra sätt att komma tillbaka. Ett bra alternativ är Kultur på
		 recept, säger han.
Ingemar Petersson genomför den medicinska utvärderingen vid Epidemiologi- och registercentrum Syd vid Skånes universitetssjukhus. Utvärderingen fokuserar på arbetsförmåga, funktion, hälsorelaterad livskvalitet,
upplevd hälsa, hälsoekonomiska resultat, effekter på vårdkonsumtion
samt kulturkonsumtion. Ett slutresultat av studien som bygger på enkätsvar över tid förväntas vara klar under 2015.
		
		
		

Jag får ofta frågan om vi vet att personer som deltagit i Kultur på
recept blir bra. Det kan vi inte veta i dagsläget, men vi har följt
andra personer i olika studier och sett att gör man ingenting händer
det heller ingenting, säger Ingemar Petersson.

FAKTA
Cirka 40 % av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa
och cirka 25 % på smärta och sjukdomar i rörelseorganen. Övriga
sjukdomar står tillsammans för resterande 35 %.
(Källa Försäkringskassan 2014)
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