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1.

Inledning och sammanfattning

Kultur på recept 2.0 (KPR) har väckt stor uppmärksamhet genom att utgöra ett pionjärprojekt på området kultur och hälsa, särskilt som ett exempel på nytänkande kring hur vård och kultur kan samverka.
Projektet skapade en samverkansarena mellan vården, kommunal förvaltning, kulturinstitutioner och
regionen.
Oxford Research fick i december 2013 uppdraget ett genomföra en processutvärdering av KPR med
syftet att kartlägga och bedöma samverkansprocessen samt belysa det övergripande resultatet av projektet. Rapportens fokus låg på samverkan, den operativa processgruppens funktioner, kommunikation
och förankring, implementering samt det viktiga samarbetet mellan kulturen och vården. Mottagarna
för processutvärderingens löpande återrapportering var ledningsgruppen, den politiska styrgruppen och
den operativa processgruppen. Denna rapport utgör slutrapportering av vårt uppdrag och sammanfattar
processutvärderingen.
Parallellt med processutvärderingen genomfördes en medicinsk utvärdering av deltagare i KPR som
remitterades till projektets kulturaktiviteter. Utvärderingen leds av Epidemiologi- och registercentrum
Syd vid Skånes universitetssjukhus ERC och slutredovisas i december 2015.

SLUTSATSER
Utvärderingens resultat har löpande redovisats genom diskussioner, delrapportering och tillfällen för
förankring av resultaten med projektets operativa arbetsgrupp och ledningsgrupp. Utvärderingens huvudresultat kan sammanfattas på följande sätt;
Projektet har utvecklat en modell i form av en samverkansstruktur med arbetssätt och rutiner
som används och uppskattas av både vården, kulturen och berörda myndigheter. Projektet har
utvecklat modellen Kultur på recept som är ett system för remittering av deltagare, rutiner för kommunikation, återkoppling och uppföljning av personer som remitteras till kulturaktiviteter som en del i
deras rehabilitering. Samverkansparterna har under projekttiden genomfört de åtgärder som man varit
överens om, på det sätt som är beslutat under den tid som är avsatt. Det ger en tydlig indikation på att
den modell som utgör resultatet av samverkansarbetet fungerar.
Modellen har kvalitetssäkrats och definierats genom en handbok. En utmaning var att följa upp
och säkra att modellen genomfördes inom kulturen och vården på det sätt som var tänkt. Projektet
gjorde löpande justeringar och förtydliganden i syfte att förbättra modellen och tydliggöra rutiner som
var avgörande för ett framgångsrikt genomförande. En slutlig kvalitetssäkring av Kultur på recept modellen gjordes genom framtagande av en handbok.
Modellen är förankrad på hälsovalsenheter i Helsingborg. Totalt elva vårdcentraler och två psykiatriska mottagningar har medverkat i projektet. De har känt till projektets verksamhet och idé och
remitterat deltagare till projektets aktiviteter. Deltagande rehabkoordinatorer menar att projektverksamheten varit känd på mottagningen.
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Vården ser Kultur på recept som en möjlighet när det gäller att hitta lämpliga rehabiliteringsalternativ. Utvärderingen visar att vården ser KPR som ett komplement vid sidan av det ordinarie
utbudet av insatser för målgruppen. De medverkande vårdenheterna upplevde att projektet påverkat
deltagande patienters psykiska välbefinnande på ett positivt sätt och även bidragit till att minska social
isolering. Ett upplevt mervärde var den ökade möjlighet KPR ger att tillämpa ett holistiskt perspektiv i
vården som omfamnar synen på människan som social varelse.
Kulturen upplever mervärden som gett inspel och inspiration för utveckling av verksamheter.
Mervärdena handlar om synliggörande av en ny målgrupp som fortsätter konsumera kultur efter aktivitetsslut, nya inspel till utveckling av kulturens förmedlingsverksamhet, professionell och personlig utveckling för pedagoger och inspiration till att arbeta med målgrupper som inte är aktiva kulturkonsumenter.
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2. Introduktion till Kultur på recept
Projektet Kultur på Recept initierades av Social- och Kulturdepartementen 2009 med anledning av Region Skåne och Kommunförbundet Skånes erfarenheter av kultur i vården. Projektet var en del av en
satsning adresserad till två regioner; Region Skåne och Västerbottens läns landsting. Helsingborgs stad
utgjorde genomförandeplats för pilotprojektet i Skåne med ett 25-tal deltagare på en vårdenhet i
Helsingborg. Endast långtidssjukskrivna patienter inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig smärta över tre månader, nacke, axel, rygg samt generaliserad
smärta inkluderades i pilotprojektet. Genom pilotprojektet, som genomfördes 2010, utvecklades en
modell för hur kulturaktiviteter kan användas som komplement till medicinsk behandling, den modell
som idag kallas Kultur på recept.
Kultur på Recept 2.0 startade i januari 2012 och pågick till december 2014 och byggde vidare på resultaten från pilotprojektet. Projektet utgick från en samverkansstruktur mellan Region Skåne, FINSAM
Helsingborg, Helsingborgs Stads kulturförvaltning, offentliga och privata vårdcentraler och psykiatriska
öppenvårdsmottagningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
GRUNDLÄGGANDE IDÉ
Kultur på recept 2.0 handlade om att vidareutveckla modellen och applicera den på ett större antal
deltagare. Projektets grundläggande idé handlade om att undersöka hur eget skapande och kulturupplevelser inverkar på deltagarna i deras rehabiliteringsprocess och att bidra till metodutvecklingen på
området.
MÅL
Enligt projektplanen1 hade Kultur på recept 2.0 följande målsättningar;
-

1

Modellen ska ha prövats och förankrats på hälsovalsenheter i Helsingborg.
Projektet ska bidra till att stärka patientens autonomi och funktion i syfte att underlätta för
deltagaren att vara kvar i eller (åter-) inträda i arbetslivet.
Resultatet ska medföra vinster för de samverkande verksamheterna, både hälso- och sjukvården
och kulturen samt för den enskilde patienten.
Projektets samlade effekter ska komma till nytta i både hälso- och sjukvården samt i kultursektorn.
Hälso- och sjukvården, framförallt primärvård och psykiatrisk öppenvård ska se Kultur på recept som en bland flera möjligheter när det gäller att hitta lämpliga rehabiliteringsalternativ som
passar patientens individuella behov.
Kulturförvaltningen ska utveckla ny kunskap om metoder i mötet med nya grupper och får
samtidigt hjälp att nå målen om tillgänglighet och ökad delaktighet. Projektets erfarenheter ska
få en bred spridning inom kultursektorn och på så vis bidra till en generell kompetenshöjning.

Projektdirektiv, 2012-02-01.
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MÅLGRUPP
Målgruppen för projektet var patienter med psykisk ohälsa och/eller generaliserad smärta, risk för social
isolering, med eller utan hotande sjukskrivning.2 Målgruppen utgjordes av personer hemmarörande i
Helsingborg. Projektet hade målet att omfatta 200 deltagare ur målgruppen.
PROJEKTORGANISATION
Organisationen för Kultur på recept bestod av en operativ processgrupp, en ledningsgrupp och en
politisk styrgrupp. Processgruppen utgjordes av en processledare med ansvarar för genomförande, samordning, planering, förankring, kommunikation, löpande analys och uppföljning. Processledaren ansvarade också för tidplan och budget med regelbunden återrapportering till ledningsgruppen. Processledaren stöddes av två viktiga funktioner, kulturkoordinatorn och vårdkoordinatorn. Processgruppen arbetade i nära samarbete för att säkra att mål och syfte uppnåddes, identifiera möjligheter och risker och
säkerställa att modellen följdes i alla led.
Kulturkoordinatorn var anställd på kulturförvaltningen Helsingborgs Stad och hade rollen som samordnare av kulturaktiviteterna. Detta innebar ansvar för planering, beställning, utformning och utveckling av innehållet i kulturaktiviteterna tillsammans med kulturpedagogerna. Men också organisering,
sammansättning och uppföljning av deltagargrupper. Kulturkoordinatorn hade en viktig roll genom att
vara både kulturpedagogernas och de enskilda deltagarnas kontaktperson under deltagande i aktiviteterna. I rollen ingick att samarbeta med vårdkoordinatorn samt även att återkoppla genomförandestatus
och förlopp till rehabkoordinatörerna.
Vårdkoordinatorn ansvarade för att informera och utbilda rehabkoordinatörerna i Kultur på recept
modellen, närmare bestämt hur information, administration och rutiner ska skötas enligt modellen.
Vårdkoordinatorn fungerade som en stödfunktion för läkare och rehabkoordinatorer i vården men
också för deltagare i kulturaktiviteterna, för den senare gruppen i samarbete med kulturkoordinatorn.
Ledning och styrning av projektet låg på ledningsgruppens bord. Ledningsgruppen bestod av representanter från de organisationer som bedömdes vara nödvändiga för att skapa en sammanhållen kedja av
utvecklingsinsatser för de deltagande individerna. I ledningsgruppens roll låg att stödja den operativa
processgruppen och ansvara för uppföljning, resultat och utvärdering. Ledningsgruppen hade totalt 10
ledamöter med kulturkoordinatorn och vårdkoordinatorn som adjungerade.
Projektet hade även en politisk styrgrupp, vilket är ovanligt i en operativ fas. Den politiska styrgruppen
bestod av fyra representanter från kultur- och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne respektive
i Helsingborgs stad, samt två representanter från Finsam Helsingborgs styrelse. Den politiska styrgruppens roll var att följa genomförandet och löpande informera sig om projektet. Den hade även en avgörande roll i beslutsfattandet om projektets framtida inriktning och omfattning i frågor om implementering och spridning.

2

Projektdirektiv, 2012-02-01.
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Figur 1 Översikt av samverkande parter i projektets ledningsgrupp

*Sjukskrivningsprojektet är Region Skånes verksamhet för att förbättra patientens sjukskrivningsprocess i form av en rätt,
lagom, säker och jämställd sjukskrivning. Satsningen har sin grund i den s.k. Sjukskrivningsmiljarden.

Genomförandeprocessen återrapporterades regelbundet från processgruppen till ledningsgruppen och
till den politiska styrgruppen. De övriga samverkande ledamöterna ansvarade för att återrapportera och
informera till sina hemorganisationer och bidra med kunskap om system och regler i syfte att underlätta
en smidig genomförandeprocess.
Finansieringen av Kultur på recept baserades på samverkan mellan kulturen, vården och Samordningsförbundet i Helsingborg. Kostnaderna för verksamheten bestod av tjänster inom den operativa arbetsgruppen, kulturaktiviteter, utbildningar och informationsarbete samt utvärdering.

REMITTERINGSPROCESSEN
Med remitteringsprocess avses den process då vårdenheter remitterade personer till aktiviteter i KPR.
Deltagare i projektet identifierades på vårdenheterna som var knutna till projektet. Om vårdenheten
bedömde att en remittering till KPR var lämplig och möjlig kunde en remittering till kulturaktiviteterna
bli aktuell. Remitteringar gjordes av läkare och rehabkoordinatorer. När rehabkoordinator remitterade
fanns alltid en läkare med i bedömningen i syfte att inkludera det medicinska perspektivet.
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Om patienten visade intresse för att delta, var första steget efter remitteringen att patienten träffade
rehabkoordinatorn på mottagningen. Patienterna fick information om vad det innebar att delta i KPR
av en läkare eller rehabkoordinator. Rehabkoordinatorn tog kontakt med patienten och berättade mer
om vad det innebar att delta i KPR. Rehabkoordinatörerna beskrev målgruppen för KPR som långtidssjukskrivna personer med psykisk ohälsa och övervägande långvariga symptom. En stor del av deltagarna var enligt rehabkoordinatörerna kvinnor i medelåldern. Två rehabkoordinatorer menade att det
var svårt att rekrytera yngre deltagare till KPR.3
Vad som skedde efter det första (telefon-)mötet mellan patienten och rehabkoordinatorn berodde på
antalet remitteringar som mottagningen gjorde totalt sett. Om det rörde sig om en mottagning som
remitterade ett mindre antal patienter, träffade rehabkoordinatorn patienten personligen och gav ytterligare information om KPR samt instruerade patienten i ifyllandet av de blanketter som kopplades till
den medicinska utvärderingen. Om ett större antal patienter remitterades från mottagningen arrangerades gruppinformationsmöten. I sådana fall inbjöds patienten att delta i ett gruppmöte med 3-7 deltagare.
Under gruppmötet delades den medicinska utvärderingens frågeformulär ut. Patienterna uppmanades
att besvara frågeformulären hemma eller tillsammans med rehabkoordinatorn. Efter det personliga mötet med rehabkoordinatorn eller gruppinformationsmötet, uppmanades patienten att lämna slutligt besked om deltagande i KPR. En del patienter efterfrågar ytterligare betänketid innan de känner sig redo
att lämna slutligt besked.
Under patienternas deltagande i kulturaktiviteterna hölls s.k. mittmöten. Ett mittmöte var ett avstämningsmöte mellan deltagaren i Kultur på recept och rehabkoordinatorn i syfte att säkerställa att deltagandet avlöpte väl och enligt plan. På mittmötena diskuterades deltagandeförloppet, vilket var en möjlighet för deltagarna att diskutera sina upplevelser. En vanlig synpunkt från deltagare var funderingar
kring vad som skulle hända efter de tio veckorna med kulturaktiviteter avslutades.

KULTURAKTIVITETERNA
Kulturpedagogerna beskriver sig själva i termer av ledare och utförare av aktiviteter. Aktivitetstillfällena
har stora likheter med traditionell kursverksamhet vad avser upplägg och lärande och flera av pedagogerna menade att aktiviteten presenteras för deltagarna som en kurs. Deltagarna möts tre gånger i veckan
för ett aktivitetstillfälle om en till två timmar.
Syftet med Oxford Researchs intervjuer med kulturpedagoger var tudelat; dels att kartlägga modellen
för KPR, d.v.s. vilka moment som ingår och hur de fungerade, dels att undersöka hur modellen fungerade med fokus på samarbetet mellan kulturen och vården. I följande stycke presenteras kulturpedagogernas upplevelse av att arbeta med modellen, kulturens upplevda nytta och kulturpedagogernas syn på
en implementering av modellen. Fyra av de fem intervjuade kulturpedagogerna deltog i KPR:s pilotprojekt som föregick Kultur på recept 2.0.
Pedagogerna beskrev två syften med kulturaktiviteterna; att skapa ett nytt socialt sammanhang i form
av gruppen och att genom kulturen utveckla sig själv. Gruppen skulle, om sammansättning och omständigheter tillät, ge gemenskap och bli en källa för gemensamt skapande. Kulturen, exempelvis sången
3

Enligt projektets uppföljningar av deltagare återfinns emellertid majoriteten av deltagarna i åldersspannet 20-30 år.
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eller museet, utgjorde verktyget som gruppen gemensamt använde för att skapa något nytt. På så sätt
utvecklade deltagarna inte bara sig själva och sin kreativitet och skapande, utan lämnade även vardagen
och känslan av sjukdom för en stund. En av pedagogerna beskrev det som att deltagarna ”finner vila i
det nya”. En annan som att deltagarna ska kunna släppa sin vardag och sin sjukdom helt under den tid
som aktiviteten pågick.
Vid första aktivitetstillfället presenterade pedagogen sig som aktivitetsledare och berättade vad som
skulle hända under de kommande träffarna. Under första tillfället var deltagarna ofta nervösa inför vad
de förväntades utföra och delta i. Enligt en av pedagogerna vågade en del deltagare inte delta på det
första aktivitetstillfället p.g.a. osäkerhet och nervositet. Pedagogerna hade olika sätt att hantera den initiala osäkerheten hos deltagarna. I en aktivitet inleddes det första tillfället med en enkel namnlek och en
trumma, i en annan inleddes första träffen med andningsövningar eller att sjunga sånger som alla kunde
och kände igen.
De två första aktivitetstillfällena utformades utifrån deltagarnas utgångspunkt (förmågor och intresse)
vilket krävde en god dialog med deltagarna. Pedagogerna strävade efter att hitta en nivå och en takt för
aktiviteten som var stimulerande för hela gruppen. Upplägget var flexibelt och det fanns möjlighet till
snabba förändringar i vad som skulle hända beroende på intressen och sinnesstämningen i gruppen.
När aktiviteter innehöll promenader utomhus valde pedagogerna ibland att bestämma tempot efter den
”långsammaste” deltagaren i gruppen och på så sätt ta hänsyn till deltagare med fysiska begränsningar.
Samtidigt poängterades att det inte var nödvändigt att alla deltagare deltog i samtliga aktivitetsmoment.
Aktivitetsinnehållet kunde också skilja sig i mindre delar mellan deltagargrupperna. Exempelvis menade
en pedagog, som bl. a genomförde aktiviteter utomhus, att deltagare som saknade fysiska förutsättningar
att promenera i kuperad terräng inte behövde göra det, utförandet var flexibelt och kunde anpassas efter
gruppen.
Samtliga kulturaktiviteter innehöll ett moment med fika för hela gruppen. Några av pedagogerna använde fikastunden som avslutning, andra använde den som en paus under aktiviteten. Fikastunden beskrevs som viktig för deltagarna att lära känna varandra, för aktivitetsledaren att lära känna deltagarna
och för att stärka sammanhållningen i gruppen.
Flera av deltagarna visade intresse för fortsatt kulturkonsumtion eller skapande efter aktiviteternas avslut. När kulturaktiviteterna avslutades informerade en del av pedagogerna om andra liknande aktiviteter
som deltagarna kunde delta i. Kulturkortet4, som samtliga deltagare erhöll, hade en väsentlig roll för den
fortsatta kulturkonsumtionen.

Kulturkortet ger ett års fri tillgång till Dunkers Kulturhus, Fredriksdals trädgårdar, Kärnan och Sofiero Slott men också
rabatter på konserter, teater och andra erbjudanden. Kulturkortet är framtaget av Helsingborgs stads kulturförvaltning.
4
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3. Utvärderingsuppdraget
Oxford Researchs uppdrag var att utföra en processutvärdering av samverkansprocessen samt en kartläggning av det övergripande resultatet av KPR. Fokus låg på samverkansprocesser, processgruppens
funktioner, kommunikation och förankring, implementering samt samarbetet mellan kulturen och vården.
Kartläggningen av samverkansprocessen syftade till att ge en bild av processens innehåll och funktion
samt en beskrivande bild över de faktorer som möjliggör samverkan. Det senare rörde sig om samverkansparternas motiv och drivkrafter, rådande strukturer, rutiner och arbetssätt som möjliggjorde samverkan. En viktig del av kartläggningen var att identifiera eventuella brister och möjligheter i samarbetet
mellan de samverkande parterna. Analysen av samverkansprocessen grundade sig på kvalitativ data som
samlats in genom semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier.
Processutvärderingen avgränsades till att omfatta perioden juni 2012 – december 2014. Processutvärderingen rapporterades löpande och slutrapporterades i december 2014.

METOD
En processutvärdering innebär att systematiskt följa och dokumentera en verksamhets genomförande.
Denna typ av utvärdering har även en förklarande ambition, att beskriva hur och varför målen nåtts.
Eftersom utvärderingsföremålet för denna utvärdering inte bara utgör projektets förmåga att nå sitt
resultat, utan även något så komplext som en samverkansprocess, utformades en utvärderingsdesign
som kan fånga så många olika aspekter av detta fenomen som möjligt.
Tre olika metoder har använts i utvärderingen; dokumentstudier, kvalitativa intervjuer och observation
genom deltagande på projektets ledningsgruppsmöten.
DOKUMENTSTUDIER
Eftersom Kultur på recept 2.0 pågick i ca 2 år innan processutvärderingen påbörjades var det viktigt att
utvärderaren skapade sig förståelse för den tidsperioden. Detta gjordes genom dokumentstudier av projektets interna dokumentation. Dokumentstudier var också ett viktigt steg i kartläggningen av samverkansprocessen då strukturer och rutiner kring samverkan är möjliga att identifiera genom att granska
projektdokumentationen. Det skriftliga materialet utgjordes av följeforskningsrapporten, bidragsansökningar, projektplan, mötesprotokoll, informationsmaterial och verksamhetsredovisningar.
INTERVJUER
Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mera
fullständiga uppfattningar av processen som studeras. Genom intervjuerna identifierades synsätt, perspektiv, attityder, framgångsfaktorer, barriärer, förutsättningar och framtida behov. Intervjuer genomfördes med fyra grupper av respondenter, ledningsgruppens ledamöter, rehabkoordinatorer och läkare
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som remitterat till aktiviteter samt pedagoger som ansvarat för innehåll och genomförande av kulturaktiviteter.
Samtliga intervjuer var semistrukturerade. Det innebär att intervjuerna utgår från frågeområden snarare
än exakta, detaljerade frågor. Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som utgångspunkt. Detta
frågebatteri utgjorde ramen för intervjun. Fördelen med denna metod var flexibiliteten och möjligheten
att ställa följdfrågor när det ansågs motiverat. Intervjuguider återfinns i bilaga 1.
Under februari 2014 genomfördes intervjuer med samtliga ledamöter i projektets ledningsgrupp. Syftet
med intervjuerna var att identifiera vilka motiv som drev samverkan, vilken prioritet samverkan hade i
ledamotens hemorganisation, vad som upplevdes utgöra god samverkan och slutligen upplevda framgångsfaktorer och hinder för samverkansarbetet.
I maj 2014 intervjuades kulturpedagoger, rehabkoordinatorer och läkare. Totalt intervjuades fem kulturpedagoger, sex rehabkoordinatorer och en läkare inom psykiatrin. Mottagningarna var i både privat
och offentlig regi. I rapporten används ”vården” som samlande uttryck för respondenter inom vården
och ”kulturen” för respondenter inom kulturen.
DELTAGANDE PÅ LEDNINGSGRUPPSMÖTEN
Eftersom utvärderingen till stor del hade ett lärandefokus har återkoppling skett löpande. Detta är vad
som kännetecknar den interaktiva delen i den valda utvärderingsmodellen. Återkoppling har skett genom tre delrapporter och presentationer för ledningsgruppen och den politiska styrgruppen. Deltagande på ledningsgruppsmötena har även varit viktigt för förståelsen av samverkansprocessen.
3.1.1

Att utvärdera samverkan

Utvärderingsuppdragets huvuduppgift var att kartlägga och bedöma samverkansprocessen. Uppdraget
var tudelat, en kartläggning och en efterföljande analys. Samverkan analyserades mot bakgrund av aktuell forskning om samverkan i offentlig sektor.
Med samverkan menar vi en dialog som sker mellan självständiga (fristående) och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål. Kultur på recept utgör ett gott exempel på ett
samverkansprojekt där flera discipliner med sinsemellan olika värderingar och förutsättningar att arbeta
förenas. Samverkansarbetet innebär ett möte mellan regelverk, normer, föreställningar och metoder
som samlokaliseras och samverkansparterna förväntas finna gemensamma arbetsformer. Som en följd
av detta uppkommer frågor kring organisation, roller, ansvar och befogenhet som löpande måste lösas.
Det är viktigt att ha en bild av vilken problematik och vilka möjligheter som karakteriserar samverkan
med och inom offentliga organisationer för att kunna stödja utvecklingen av sådana processer. Nedan
presenteras den analysmodell som använts för att analysera samverkan i KPR.
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Figur 2 Analysmodell för bedömning av samverkan
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Samverkan i offentlig sektor karakteriseras av decentraliserade styr- och organisationsmodeller. Detta
har av forskare kopplats samman med ett antal risker. Gränsdragning är ett område som kan skapa problem i samverkansprocessen. Samverkan handlar delvis om att överskrida gränser i enskilda verksamheter för att nå bättre resultat gemensamt. Aktörerna som deltar i ett samverkansprojekt tar dock med
sig gränser, i form av värderingar, föreställningar, och regler från sin vanliga arbetsplats. När dessa möter
andras gränser kan samarbetet försvåras.5 Ytterligare en svårighet är att samverkan ofta sker i projektform, likt Kultur på recept. Projekt som arbetsform innebär begränsningar både i tid och rum. Detta
kan innebära svårigheter för de olika aktörerna att utarbeta hållbara rutiner och arbetssätt, samt att
bevara kunskapen hos organisationerna efter att projekttiden löpt ut.6
Traditionen av samverkan mellan organisationerna är enligt forskningen viktig för framgångsrik samverkan. I vilken mån har myndigheter och andra inom Kultur på recept samverkat tidigare? Enligt tidigare studier finns risk att interaktioner mellan olika aktörer präglas av osäkerhet, framförallt när det rör
sig om olika aktörer som inte tidigare samverkat med varandra. Om en aktör är osäker på hur de andra
aktörerna kommer att agera i framtiden eller hur gränsdragningen och ansvarsfördelning ser ut, så minskar incitamentet för den aktören att delta aktivt. Genom att skapa tydliga regler och begränsningar,
minskas risken för denna typ av osäkerhet.7 Kopplat till detta problem är osäkerheten om vem som
faktiskt är auktoritet på området, formulerat av Danemark & Kullberg (1999)8 som frågan ”vem äger
rätten att tala och vem är den verklige experten”? Detta anspelar också på närliggande problemformuleringar, som maktrelationer och konkurrens mellan olika professioner.9
Löfström, M. (2010).
Löfström (2010, 2012).
7 Sandberg (2006).
8 Danermark & Kullberg (1999).
9 Danermark & Kullberg (1999).
5
6
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Det är alltså ofta gränserna mellan olika offentliga verksamheter som gör att man startar ett samverkansprojekt, men också dessvärre dessa gränser som skapar svårigheter i samverkan.10 En bedömning
av processen kan alltså genomföras genom att bedöma hur samverkansprocessen står i förhållande till
dessa aspekter.
Implementering är en del av samverkansprocessen och har analyserats med hjälp av Guldbrandssons
modell för bedömning av implementeringsprocesser.11 Den innehåller tre aspekter på möjligheter att
tillämpa samverkan och som skulle kunna sägas vara avgörande faktorer för en framgångsrik implementering, Veta, Vilja, Kunna. Dessa tre begrepp sägs kunna fånga enskilda aktörers möjligheter att gå från
ord till handling.12 Veta syftar på att de berörda aktörerna känner till implementeringsobjektet, dess
innehåll och verksamhet. Vilja syftar på huruvida det finns riktlinjer hos de olika aktörerna att genomföra implementeringen i samverkan. Kunna syftar på om det finns organisatoriska förutsättningar för
implementeringen och om aktörerna anser sig ha förutsättningar och resurser att samverka för att genomföra implementeringen.

Löfström (2010).
Gullbrandsson. (2007).
12 Lundquist, 1987; Johansson, (2010).
10
11
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4. Resultat och måluppfyllelseanalys
Syftet med KPR var att undersöka om kulturaktiviteter, eget skapande och kulturupplevelser kan vara
en del av rehabiliteringsprocessen, att finna nya metoder för rehabilitering av patienter som är vårdkrävande.
Det viktigaste målet bestod i att utveckla modellen för Kultur på recept så att den kan implementeras i
kulturen och vården. En sådan modell ger primärvården och den psykiatriska öppenvården fler alternativ till komplement till rehabilitering i i fall där traditionell behandling inte lett till förbättring.13 Under
processens gång har syftet definierats som att modellen ska vara utformad och återgiven på ett sätt så
att den kan spridas och användas av aktörer utanför den krets som deltagit i modellens utveckling.
Ytterligare en målsättning var att 200 deltagare skulle ingå i projektet.
När projektet avslutades skulle modellen ha prövats och förankrats på hälsovalsenheter i Helsingborg.
Projektet förväntades medföra vinster för de samverkande verksamheterna och dess samlade effekter
skulle komma till nytta inom både hälso- och sjukvården samt kultursektorn. Hälso- och sjukvården,
framförallt primärvård och psykiatrisk öppenvård, skulle se Kultur på recept som en bland flera möjligheter när det gällde att hitta lämpliga komplement till rehabiliteringsalternativ som passade patientens
individuella behov.
Ett effektmål var att kulturförvaltningen skulle utveckla sin kunskap om metoder i mötet med nya grupper och projektets erfarenheter skulle få en bred spridning inom kultursektorn och på så vis bidra till
en generell kompetenshöjning.
Ytterligare ett effektmål var att stärka patientens autonomi och funktion för att underlätta för patienten/deltagaren att vara kvar eller återgå i arbete.14 Effekter av projektet som rörde deltagarna undersöktes separat av Region Skånes ERC-syd med planerat slutdatum december 2015.
Projektet lyckades uppnå majoriteten av de målsättningar som kunde mätas vid dess avslut, nämligen;






Projektet har undersökt hur kulturaktiviteter kan bli en del av rehabiliteringsprocessen.
Totalt 187 deltagare har ingått i projektet, vilket är strax under målsättningen om 200 deltagare.
Projektet har genom sitt metodutvecklingsarbete tagit fram en modell för Kultur på recept.15
Modellen har prövats och förankrats på 13 hälsovalsenheter och psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Helsingborg.
Hälso- och sjukvården såg modellen som en av flera möjligheter i valet av komplement till rehabilitering.

Region Skåne, Koncernkontoret – avdelningen för hälso- och sjukvård, Rapport Kultur på recept 2.0, Dnr. 1200828,
2012-06-12.
14 Ibid.
15 Modellen var vid denna rapports slutförande inte spridd men var definierad och preciserad i en handbok som skulle
tryckas i syfte att spridas.
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Processens idé har fått spridning inom kultursektorn i Helsingborg och bidragit till en generell
kunskapshöjning hos de kulturaktörer som deltagit i projektet.

I följande avsnitt beskrivs och diskuteras projektets väg mot måluppfyllelse närmare. Processer och
resultat ställs mot projektets grundläggande idé.

SAMVERKANSRESULTAT
Med samverkan menar vi en dialog som sker mellan självständiga (fristående) och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål. Att bygga upp fungerande samverkansformer
utgjorde en av projektets viktigaste frågor och har ansetts som särskilt viktigt för skapandet av en fungerande och hållbar KPR-modell. Fungerande samverkan är avgörande för att kunna erbjuda en god
upplevelse av remitteringsprocessen för de berörda inom kulturen och vården och särskilt för deltagande individer. Samverkansprocessen är även viktig för att ta itu med en av de mest utmanande delarna
i ett projekt, implementeringsfrågan.
Det främsta förväntade resultatet av samverkan var att åstadkomma en modell för KPR som möjliggör
att kulturaktiviteter kan bli ett bestående alternativ jämte andra i rehabiliteringsprocessen. Arbetet med
utvecklingen av modellens grundstenar gjordes av rehabkoordinatorer inom vården och pedagoger
inom kulturen. En stor del av modellens utveckling genomfördes alltså på utförarnivå, under ledning
av den operativa processgruppens funktioner. Modellen preciserades och analyserades av den operativa
projektgruppen och behandlades i ledningsgruppen under hela projektgenomförandet. Modellen är därmed ett resultat av samverkan mellan olika nivåer inom kulturen, vården och andra berörda myndigheter.
Detta kapitel innehåller en redogörelse för samverkande aktörers motiv och drivkrafter, hur rådande
strukturer, regler, arbetssätt och synsätt sett ut, använts och samspelat och hur detta har påverkat genomförandet av projektet och framtagandet av modellen. Här redogör vi också för eventuella brister
och möjligheter som påverkat processen mellan parterna.
4.1.1

Samverkan i ledningsgruppen

Detta avsnitt fokuserar på de samverkansparter som ingår i projektets ledningsgrupp och som i några
fall även utgjort finansiärer till projektet. Redogörelsen baseras på tre typer av datainsamlingar; intervjuer, dokumentstudier och observationer av deltagande på ledningsgruppsmöten under 2014 (se kapitel 3).
Ledningsgruppen ansvarade för projektet styrning och ledning mot måluppfyllelse och hade det operativa beslutsmandatet. De samverkande aktörerna framgår av figur 1, s.9. Ledningsgruppen var emellertid
inte fullständigt bemannad vid projektstart utan växte fram under projektets första månader. De aktörer
som var med vid uppstarten var Region Skånes representant för Sjukskrivningsprojektet, Helsingborgs
Kulturförvaltning, Finsam Helsingborg, den offentliga vården och Försäkringskassan.
När olika aktörer ska samverka, till exempel i en ledningsgrupp, är en gemensam lägesbild en nödvändig
förutsättning för framgång. Lägesbilden byggs upp av information om nuläge och genomförande och
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beskriver hur individerna har varseblivit läget. Individernas tolkning av lägesbilden ligger sedan till grund
för beslutsfattande. Det förekom vissa variationer mellan hur syftet uppfattades, några ledamöter lade
betoningen i nyttan för individerna medan andra poängterade nyttan för sin organisation.
Enligt ledningsgruppsledamöternas uppfattning handlade samverkan om att bygga en struktur som kan
fungera utan ett projekt. Det definierades som att arbeta tillsammans över organisationsgränserna på ett
sätt som skulle möjliggöra genomförandet av projektet men också att skapa förutsättningar för implementering av resultatet (som skulle baseras på en precisering av KPR-modellen). Dessa strukturer skulle,
enligt majoriteten, baseras på den nytta de ger för den berörda individen och i andra hand på nyttan för
de enskilda samverkansparterna. Med nytta för individen menades att finna snabbare och annorlunda
beslutsprocesser och nya rehabiliteringsalternativ som gynnar målgruppen. Den upplevda nyttan med
samverkan för de enskilda organisationerna varierade starkt mellan ledamöterna, från ”ett generellt lärande av att delta i ett projekt” till att ”bidra till att ta fram en ny form av förrehabilitering”.
Sammantaget låg lägesbilden kring samverkan i linje med projektets grundläggande idé. Ledamöterna i
ledningsgruppen hade genomgående en väldigt god samsyn kring projektets syfte, mål och aktiviteter
och riktning. Majoriteten upplevde dessutom att samsynen ledamöter emellan var god. Samsyn kring
dessa aspekter och upplevelsen av att alla ledamöter drar åt samma håll är avgörande för framgångsrik
samverkan. Det är också viktigt för att ledningsgruppen ska kunna stötta och styra på ett sätt som
effektivt gynnar den operativa verksamheten. Under observationerna noterades att ledamöterna checkade av varandras lägesbild och bekräftade bilden hos varandra inför varje steg. Även att gruppen skapade sig en gemensam förståelse av problem innan lösningar diskuterades.
Det är vidare viktigt att kartlägga vad som driver olika aktörer att samverka. Framgångsrik samverkan
kännetecknas av att samverkansmönster och partnerskap bygger på tydliga motiv och drivkrafter. Det
har därför varit angeläget att försöka identifiera och beskriva dessa drivkrafter och motiv. Tre huvudsakliga motiv till samverkan utkristalliserades;




Reglerat samverkansuppdrag - Det låg i den samverkande partens uppdrag att samverka i
frågor som rörde målgruppen för projektet.
Behov av metodutveckling - Det fanns ett intresse för och behov av utveckling av metoder
för rehabilitering och typer av rehabiliteringsinsatser.
Aktiv omvärldsbevakning - Det fanns ett intresse att hålla sig informerad om projektets verksamhet och dela med sig av information som bidrog till projektets genomförande.

Exempelvis deltog Försäkringskassan mot bakgrund av sitt intresse för tidiga och förebyggande insatser
och hur sådana kan användas för att hjälpa den berörda individen. Försäkringskassan hade också ett
motiv grundat på sitt uppdrag; Försäkringskassan har samordningsansvar i alla individärenden, där det
finns dokumenterad ohälsa, vilket kräver samverkan. Även övriga ledamöter i ledningsgruppen redovisade motiv för sitt deltagande som kan kategoriseras enligt de tre typerna.
Den tredje punkten, aktiv omvärldsbevakning, eller att ”sitta med” för att hålla sig informerad, utgör
vanligtvis en risk för effektiva ledningsgrupper. Det förekom ett fåtal ledamöter som med svårighet
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kunde motivera sin medverkan. Dessa menade vid tiden för intervjun att det faktum att projektet utgjorde ett utvecklingsprojekt, vars resultat var ovisst, i kombination med att det låg i gränslandet kring
den egna organisationens verksamhet, gjorde att skälen för deltagande enbart var att följa processen
och registrera utfallet. Detta indikerar ett passivt deltagande. En ledningsgrupp bör bara bestå av personer som har en vilja att aktivt bistå, bedöma och besluta i projektet.
Förekomsten av ledamöter som upplever sig ha en roll som enbart medsittare är vanligt i alltför stora
ledningsgrupper. Som figur 1 visar bestod KPR:s ledningsgrupp av totalt 12 ledamöter, vilket bör räknas
som en ovanligt stor ledningsgrupp. Förklaringen till ledningsgruppens sammansättning var att det var
önskvärt ur förankringssynpunkt att aktivt involvera de berörda aktörerna och på så sätt löpande förankra metoder och resultat. Observationerna av ledningsgruppsmötena under 2014 visade att de risker
som brukar följa av för stora ledningsgrupper (bevakning av särintressen, avsaknad av tillit och gruppkänsla och svårigheter att ta beslut) inte förverkligades. Det kan delvis förklaras med att projektet utgjorde ett fortsättningsprojekt på ett pilotprojekt och att flera av aktörerna samverkat kring samma fråga
tidigare. En annan förklaring är att projektets genomfördes i en lokal kontext där samverkansparterna
hade kännedom om och geografisk närhet till varandra.
Rollfördelning och ansvar är nära sammankopplat med motiv till samverkan. Hur ledamöterna uppfattade sina roller i ledningsgruppen, vad var och en förväntades bidra med, undersöktes genom att samtliga ledamöter uppmanades att beskriva sin roll. Merparten av ledamöterna kunde redogöra för vad de
trodde att de förväntades bidra med, vilka perspektiv och vilken typ expertkunskap de hade som kunde
bidra till genomförandet. Graden av aktivitet i synen på den egna rollen varierade, från emottagande och
vidaberfordrande av information och vice versa och till att aktivt undersöka möjliga lösningar som
kunde driva processen framåt.
En ytterligare risk med stora ledningsgrupper är möjligheten för samtliga att mötas regelbundet. Det
rådde stora skillnader mellan ledamöterna vad gällde närvaro på ledningsgruppsmötena och därmed
också möjligheten att delta i processens utveckling och beslutsfattande. Detta uppmärksammades av
den operativa processgruppen och åtgärder vidtogs för att lösa bristerna med närvaro och återkoppling.
Initiativet till detta togs innan processutvärderingen påbörjades och åtgärdades genom särskilda möten
för att säkra alla samverkande organisationers delaktighet och säkra att information om projektets fortskridande tillgodogjordes.
4.1.2 Implementering
Hur samverkan fungerar och kan användas ställdes på sin spets när projektet påbörjade sitt sista år och
förutsättningar för implementering började undersökas. Möjligheterna för en implementering undersöktes genom modellen Veta, Vilja, Kunna16. Med veta menas att metoden ska vara känd, med vilja menas
att metoden måste vara attraktiv och relevant och med kunna menas att det måste finnas resurser i bred
mening för att genomföra det förändrade arbetssättet.
Som redogjorts ovan var samsynen kring processens mål, syfte och aktiviteter god, det rådde ingen
större tvekan om att samverkansarbetet handlade om att utforma en modell som skulle kunna fungera
16

Gullbrandsson (2007).
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i ordinarie verksamhet. Vad som skulle implementeras var med andra ord känt, åtminstone i övergripande drag. Flera ledamöter menade emellertid att modellen inte var helt tydlig för dem, inte heller om
modellen borde bli implementerad i sin helhet, eller om enbart delar av den var värda att bevara. Detta
var helt naturligt då utvecklingen av modellen pågick, modellen i sin helhet var inte nedtecknad och
därmed överblickbar och den medicinska utvärderingens preliminära resultat var väldigt osäkra. Även
om ledningsgruppen hade mycket god kännedom om modellens innehåll gjorde det faktum att den inte
var nedtecknad och resultaten ännu inte tydliga, att kriteriet Veta inte kunde anses uppfyllt.
Grundläggande för implementeringsprocesser är att samverkande aktörer upplever att det finns skäl
och förutsättningar för att modellen ska bli permanent, det måste finnas en Vilja. Bland de skäl som
angavs för fortlevnad genom implementering framträdde tre särskilt tydligt. För det första upplevdes
projektet som positivt av omvärlden och de som i praktiken arbetade med modellen inom kulturen och
vården. För det andra fanns ett tecken på att antalet deltagare skulle uppnås, vilket var en indikation på
att vården såg ett värde i att använda remitteringsmöjligheten. För det tredje efterfrågades alternativ till
ordinarie rehabiliteringsmetoder och medicinering av flera de samverkande parternas organisationer.
Det var alltså tidigt tydligt att det fanns en vilja hos majoriteten av de samverkande parterna att på allvar
påbörja en implementeringsdiskussion. Men samtidigt uttryckte sig majoriteten mycket vagt kring den
egna organisationens roll i en implementeringsprocess. Ett fåtal kunde tänka sig ha som mest en biroll
i implementeringssammanhang. Ytterligare ett fåtal resonerade löst kring ett delat ansvar. Endast en
ledamot, som representerade vården, såg sig vid denna tid ha en viktig och aktiv roll i en implementeringsprocess. Några ledamöter menade också att det var oklart om viljan som fanns berodde på vad
projektet åstadkommit eller om implementeringsviljan var en följd av valet under hösten 2014.
Även om det hos majoriteten fanns en vilja att diskutera implementering rådde alltså oklarhet kring
framtida finansiering och roller och ansvar inför en eventuell implementeringsprocess. Ett annat orosmoment var hur de ekonomiska förutsättningarna för implementering skulle komma att påverkas av
valet hösten 2014. Kriteriet Kunna, var därmed inte heller uppfyllt. Ledamöternas syn på implementering
tydliggjorde därmed ett flertal risker för det fortsatta samverkansarbetet men samtidigt tydliggjordes ett
antal möjligheter. Dessa sammanfattas i figur 3.
Figur 3 Upplevda risker och möjligheter inför implementeringsprocessen

Upplevda möjligheter

Upplevda risker
•Att frågan om ansvar och
finansiering skulle bollas
mellan samverkansaktörerna
• Sval implementeringsvilja
•Att det intresse som fanns
berodde på valet hösten
2014

• Projektet bedömdes
kunna nå sina mål
• Det fanns en positiv syn
och stöd för grundidén
• Det fanns ett uttryckligt
behov och efterfrågan på
nya rehabiliteringsinsatser
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Så småningom åtog sig ledningsgruppen ansvar att ”tänka framåt” kring projektets framtid. Frågan om
implementering lyftes av ledningsgruppen i den politiska styrgruppen som efterfrågade ett underlag för
implementeringsdiskussion från ledningsgruppen. Detta blev ett klartecken för ledningsgruppen att aktivt och systematiskt undersöka möjliga implementeringsförslag. På nästkommande politiska styrgruppsmöte presenterades således därmed möjliga framtidsscenarier för KPR. Utgångspunkten var att processen fortsättningsvis skulle ägas av Region Skåne.
Den politiska styrgruppen uppdrog åt ledningsgruppen att skissa på två spår, en plan för implementering
i Helsingborg och en plan för fortsatt spridning i Skåne. De utarbetade förslagen behandlades i ledningsgruppen i juni 2014 och presenterades för den politiska styrgruppen i augusti 2014. På det politiska
styrgruppsmötet togs ett inriktningsbeslut om att två parallella projekt skulle genomföras under 2015,
enligt förslagen. Det ena projektet var ett implementeringsprojekt avgränsat till Helsingborg med syftet
att göra KPR till en del av den ordinarie verksamheten inom både vården och kulturen. Det andra
projektet var ett spridningsprojekt som inriktade sig på resten av Skåne. Spridningsprojektet innehöll
aktiviteter för kartläggning, spridning, förankring och dessutom start av ett pilotprojekt i en ytterligare
kommun i Skåne.
4.1.3 Samverkan mellan kulturen och vården
Detta avsnitt fokuserar på det praktiska samverkansarbetet mellan kulturen och vården. Det var i kulturen och vården som projektets kärnverksamhet hade tagit plats, d.v.s. i remitteringsprocessen och
utförandet av kulturaktiviteterna. Det var också på denna nivå som den operativa processgruppens
funktioner verkade. Den främsta samverkan mellan kulturen och vården skedde mellan två funktioner;
kulturkoordinatorn, vårdkoordinatorn. Det var mellan dessa funktioner den löpande verksamheten avstämdes, kontrollerades och följdes upp eftersom dessa funktioner hade ansvar för deltagarna i olika
skeden. Bedömningen av samverkan mellan kulturen och vården i detta avsnitt tar sin utgångspunkt i
intervjuer med dessa funktioner, men också med rehabkoordinatorer inom vården och pedagoger inom
kulturen.
VÅRDENS UPPLEVELSE AV KULTUR PÅ RECEPT
Den allmänna upplevelsen av KPR bland respondenterna inom vården under projektets sista år var
positiv. Den positiva inställningen hade, förutom erfarenheterna av projektet, grund i förhandskunskap
om forskning kring sambandet mellan kultur och hälsa eller en personlig övertygelse om att kultur gör
människan gott.
Ett syfte med intervjuerna var att identifiera varför mottagningarna valt att delta i KPR, vilka motiv och
drivkrafter som låg bakom. Respondenterna inom vården uppmanades beskriva varför deras mottagning deltog och om de trodde att deltagandet i projektet skulle kunna gynna dels patienterna, dels mottagningens verksamhet. Det rådde en övertygelse bland respondenterna om att det inte bara är medicinska insatser som kan göra nytta för målgruppen, speciellt inte för personer som lider av utbrändhet,
ångest, depression eller smärtor. Mot bakgrund av den ökade sjukskrivningsgraden hos de grupper av
individer som utgjorde målgrupp för projektet upplevdes KPR som en insats som uppfyller ett behov.

21

En av respondenterna berättade att dennes mottagning arbetar med ett sjukskrivningstungt upptagningsområde. Därför ville de arbeta aktivt med att få ner sjukskrivningstalen och aktivera människor.
KPR sågs som ett verktyg bland flera för att lyckas.
Respondenterna inom vården var överens om att de resultat de själva identifierat hos avslutade deltagare
i KPR överensstämde med sin arbetsplats förväntningar. Förväntningen var att deltagarna skulle komma
närmare en hållbar sysselsättning, men också få känna sig värdefulla, bli del av en social gemenskap och
få ett sammanhang där andra frågade efter dem om de inte kom dit. Det viktigaste var att deltagarna
skulle få ett socialt sammanhang som låg helt utanför vården. För att tydliggöra det nämnde flera respondenter kulturaktiviteternas fikapauser där deltagarna kunde umgås kravlöst. Dessa tillfällen till
social interaktion betonades som mycket viktiga. En av rehabkoordinatörerna hade flera exempel på
positiva resultat hos patienter med olika sjukdomsbilder, exempelvis en sjukskriven som återgått till
arbete, en depression som lindrats och en multisjuk som blivit bättre på att hantera sin hälsa.
Vårdrespondenterna var samstämmiga kring att om KPR inte funnits som alternativ för målgruppen
hade det inneburit en längre väg tillbaka mot ett normalt liv för en del av dem. Genom KPR har de
kunnat ta ett ytterligare steg i sin utveckling. KPR sågs i det sammanhanget som en förstärkande del
utifrån ett rehabiliteringsperspektiv, en möjlighet till socialt aktiverande och ett komplement till den
medicinska vården och terapi:
”En del patienter hade ju jag haft på samtal, men många jag skickat iväg har gått på KBT eller samtal. Men de behöver något mer och då har de remitterats [till Kultur på recept], annars finns inget att erbjuda.”
För rehabkoordinatörerna innebar deltagande i KPR även nya kontaktytor och möjligheter att ta del av
de senaste forskningsresultaten inom rehabilitering. Projektets återkommande träffar där kulturen och
vården kunde mötas, inhämta och utbyta kunskap och mingla uppskattades. Dessa tillfällen till möten
över organisations- och sektorsgränserna har sannolikt också bidragit till att skapa en förståelse för vad
som sker i projektet inom kulturen respektive vården och skapa sammanhållning och kontakter som
var viktiga för viljan att samverka.
Majoriteten av respondenterna inom vården bedömde att KPR var känt bland kollegor på mottagningarna och att de flesta har insatsen i åtanke i planeringen av behandling för målgruppen. Trots detta
menade vissa att det var långt ifrån alla som faktiskt föreslog KPR som möjlig insats för patienter, vilket
sades bero på att läkare i allmänhet var skeptiska till insatser för målgruppen som inte utgjordes av
medicinering. Men en svag förankring på vårdenheterna kunde även ha andra förklaringar, någon menade att akut läkarbrist medförde stor användning av hyrläkare, vilket gjorde det svårt att förankra KPR
på den specifika mottagningen. En annan förklaring var den upplevda avsaknaden av evidens för att
metoden fungerade. Flera av respondenterna trodde att när resultaten av KPR skulle presenteras genom
den medicinska utvärderingen skulle kunna påverka läkarnas inställning. Enligt respondenterna skulle
ett positivt resultat av den medicinska utvärderingen bidra till att remitteringsmöjligheten används mer.
STYRKOR OCH SVAGHETER I REMITTERINGSPROCESSEN UR VÅRDENS PERSPEKTIV
Vårdens allmänna uppfattning var att remitteringsprocessen fungerade som den var tänkt. Vården framhöll att processens främsta styrka var att det fanns en tydlig ansvarsgräns mellan vård och kultur.
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Några av respondenterna inom vården upplevde en ”förstärkande friskfaktor” i KPR, genom att kulturaktiviteterna inte på något sätt skulle handla om deltagarnas sjukdomsbild. Det bidrog till att patienten förstod vikten av egenvård. Samtidigt upplevde de att vissa patienter hade svårt att ta till sig vad
KPR egentligen handlade om. Eftersom den grundläggande idén med KPR ligger utanför ”vårdtänkandet” och den typ av insatser vården vanligtvis remitterar till, hade en del patienter svårt att förstå vad
det egentligen innebar att delta i KPR. Samtidigt framhölls att patienter upplevde det som befriande att
engageras i någonting som fokuserade på det friska.
En viktig sammanhållande länk under hela processen utgjordes enligt vården av en särskild funktion,
närmare bestämt kulturkoordinatorn. Ett flertal menade att det var mycket viktigt att det fanns en sammanhållande länk och kontaktperson för de berörda individerna när de skulle delta i kulturaktiviteterna,
just för att de befann sig i en oviss livssituation. Rollen som sammanhållande länk innehades av kulturkoordinatorn. Utan kulturkoordinatorn hade deltagarbortfallet sannolikt varit mycket större menade en
av respondenterna.
Flera av respondenterna inom vården lyfte fram en specifik situation som en svaghet i processen. Det
hade identifierats risk för att ett ”vakuum” uppstod efter att en deltagare avslutat sin tid i KPR. Deltagandet i KPR frigjorde energi hos deltagarna och motiverade dem till att ta fortsatta steg framåt i sin
personliga och professionella utveckling. Om resultatet i form av ökad aktivering och motivation inte
förvaltas efter aktivitetsavslut kan ett glapp eller vakuum uppstå som leder till att individer faller tillbaka
i sjukdom och social isolering. För att undvika den beskrivna situationen efterfrågade vården förstärkt
beredskap från övriga myndigheter i samband med att kulturaktiviteterna avslutades. Projektet svarade
med preciserade riktlinjer för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att tydliggöra behovet av
att fånga upp avslutade deltagare. Av förtydligandet framgick att rehabkoordinatorn borde ha kontakt
med patientens handläggare på aktuell myndighet. Rehabkoordinatorn skulle komma överens om hur
kontakt och återkoppling skulle ske under aktiviteterna. Bristen åtgärdades således genom utveckling av
de riktlinjer som låg till grund för samverkan mellan kulturen och vården.
Sammanfattningsvis behövdes enligt vården ett antal förutsättningar för att remitteringsprocessen skulle
fungera;



Att ledningen för mottagningen möjliggjorde för rehabkoordinatörerna att påverka och informera läkarna att utnyttja remissmöjligheten.
Att deltagare fångades upp av en myndighet direkt efter att kulturaktiviteten avslutats.

KULTURENS UPPLEVELSE AV KULTUR PÅ RECEPT
Den allmänna upplevelsen av deltagande i KPR var, precis som i vården, generellt positiv. Pedagogerna
upplevde att deltagandet var berikande för deras själsliga och professionella utveckling. De menade
också att deltagandet i Kultur på recept var bra för de kulturinstitutioner de arbetade på. Från kulturinstitutionernas perspektiv blev KPR ett sätt att använda kultur och natur till att förbättra det allmänna
välmående hos en grupp som är i behov av det, vilket tydliggör kulturens helande eller läkande egenskaper. Detta upplevdes stärka kulturens ställning i samhället.
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Vilka patienter som blev deltagare i KPR bestämdes helt av vården.17 Kulturkoordinatorn erhöll en
namnlista på de remitterade, blivande deltagarna. Det hör till modellens koncept att kulturkoordinatorn
inte skulle ha för mycket bakgrundsinformation om deltagarna. Utifrån listan satte kulturkoordinatorn
samman grupper om ca 10-12 personer per grupp. Namn var den enda information kulturpedagogerna
fick om deltagarna innan aktivitetens start. Även eventuella språksvårigheter eller funktionsnedsättningar informerades om innan start, då kulturaktiviteterna kunde behövas förberedas med hänsyn till
detta.
Pedagogerna hade olika erfarenheter av att arbeta med personer med den typ av fysiska och psykiska
förutsättningar som karaktäriserade målgruppen. Majoriteten av respondenterna inom kulturen hade
tidigare inte arbetat med målgrupper likt den inom KPR. Det rådde skilda uppfattningar bland pedagogerna kring huruvida målgruppen krävde särskild kompetens. Två pedagoger trodde att erfarenheter av
att arbeta med barn med särskilda behov var en fördel i genomförandet. En annan menade att deltagarna, precis som deltagare i andra grupper, inte medförde några särskilda utmaningar som krävde särskild kompetens. En ytterligare respondent hade en föreställning om att deltagarna behövde ”hanteras
varsamt” med tanke på sin sjukdomsbakgrund men berättade att när aktiviteten väl startade var deltagarna precis som vilken annan grupp och relationerna byggdes naturligt. Flera av respondenterna menade att det bidragit positivt till genomförandet att pedagogerna inte fått veta något alls om enskilda
personers sjukdomsbilder.
En av pedagogerna uppgav att åldersspridningen i grupperna var stor, vilket medförde att deltagarna
hade olika erfarenheter och bakgrund. Detta beskrevs som positivt i bemärkelsen att de olika livsbakgrunderna gav upphov till spännande samtal mellan deltagare. En respondent framförde däremot att
det förekom att deltagarna var lite väl olika varandra, att de har svårt att relatera till varandra. Ett exempel på en olikheter som enligt respondenten kunde påverka genomförandet var språkkunskaper eller
förmåga till fysisk aktivitet.18 Motsatsvis menade andra pedagoger att språkkunskaper inte hade någon
större inverkan på genomförandet. En annan av respondenterna förklarade att det emellertid fanns en
utmaning i att arbeta med deltagarna när det gällde att skapa bra gruppdynamik och stämning, eftersom
deltagare har olika förmåga att interagera med andra;
”De är olika, alla är olika. Väldigt olika hur de agerar socialt. Från början tänkte jag att utmaningen låg i hur
mycket de fysiskt kunde, men nu märker jag att utmaningen ligger i det sociala.”
Respondenterna hade olika uppfattningar kring hur grupperna fungerade och lämnade sinsemellan motsägelsefulla svar när det gällde gruppsammansättningen. Å ena sidan var deltagarna som vilka andra
grupper som helst, å andra sidan förmedlades att sammansättningen kunde förbättras för att deltagarna
hade särskilda egenskaper som påverkade genomförandet. En av respondenterna som framförde kritik
mot gruppsammansättningen beskrev det som att inflytandet över gruppindelningen var litet och gruppsammansättningen var ogenomtänkt. Samma respondent menade att detta bidrog till att deltagare som
När intervjuerna genomfördes (maj 2014) innehöll grupperna deltagare med mer komplex och tyngre problematik än i
tidigare grupper. När processgruppen informerades om detta gjordes remittenterna omedelbart uppmärksamma på läget och
på vikten av följa kriterierna för bedömning av deltagare.
18 I den förtydligade instruktionen till rehabkoordinatörerna skulle stor hänsyn tas till patientens förmåga att förstå och
tillgodogöra sig aktiviteten vid bedömning om deltagande. Patienten skulle, förutom att fungera i grupp, kunna prata och
förstå svenska och kunna ta sig till och från de olika aktiviteterna.
17
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inte varit tillräckligt redo eller mottagliga för aktiviteten remitterats till en aktivitet. När sådan kritik
identifierades behandlades den på interna möten tillsammans med kulturkordinatorn i syfte att tydliggöra modellens idé och arbetssätt.
Pedagogerna uppgav att antalet deltagare alltid var högre vid start än vid avslut. På aktiviteterna deltog
färre än vad som faktiskt ingick i grupperna deltagarlistor. Normalt hade en aktivitet 10-12 deltagare vid
start, men 6-8 deltog från gång till gång. Majoriteten av respondenterna hade i liten utsträckning reflekterat kring varför inte samtliga deltagare kom på aktivitetstillfällena. En av pedagogerna trodde att några
av deltagarna inte var redo för tre träffar per vecka och att antalet träffar per vecka upplevdes som
betungande. Motsvarande uppfattning återfanns inte inom vården som menade att deltagarna hade rätt
förutsättningar och dessutom accepterat aktivitetsfrekvensen. Gemensamt för samtliga respondenter
var emellertid vilken storlek grupperna borde ha för att säkra ett positivt genomförande. Grupper om
8 personer upplevdes som lagom. En grupp med över 10 personer upplevdes som för stor för att stämningen och dynamiken skulle bli bra.
Kulturinstitutioner som museer, kulturhus och trädgårdar riktar sig till en bred skara målgrupper. Det
kan röra sig om den historieintresserade allmänheten, barn och ungdomar, turister, företag, föreningar
etc. Innehåll och utformning av utställningar och aktiviteter, marknadsföring och förmedlingsverksamhet anpassas och utarbetas för att nå dessa målgrupper. Flera av kulturpedagogerna menade att även
om deltagarna i Kultur på recept var en del av den kulturintresserade allmänheten, så hade de inte utgjort
en uttalad målgrupp för dem. Enligt dem hade kulturinstitutionerna inte arbetat aktivt för att nå denna
målgrupp, såsom de arbetade för att nå andra målgrupper. Enligt pedagogerna innebar KPR att kulturinstitutionerna fick upp ögonen för en undermålgrupp som hade ett intresse för deras verksamhet.
Pedagogerna upplevde även att deltagarna visade ett ökat intresse för det lokala kulturutbudet i allmänhet som en följd av deltagandet. Efter aktivitetsavslut stötte de på deltagare som besökte kulturinstitutionerna, återkommande och spontant. Detta bidrog till att kulturinstitutionerna tog steg mot att vidareutveckla sin verksamhet och tillgängligheten till kulturen.
Samtliga intervjuade pedagoger uppgav att de ofta såg en stor utveckling hos deltagarna under pågående
insats. Utvecklingen handlade om den individuella skapandelusten och hur deltagaren fungerar i gruppen. Men också deras självbild ifråga om kulturkonsumtion påverkades, vilket illustreras av citatet nedan;
”Först är de oftast väldigt blyga och tystlåtna, men sen öppnar de upp sig och blir nyfikna. Till slut sitter de här på fikat och är värsta konstkritikerna och teaterrecensenterna. Ett tag diskuterade de om de verkligen kunde hålla på med
finkultur – det var ju ’inte de’! Men de kom fram till att de kan det och att man inte behöver tänka så, att det är finkultur.”
Majoriteten av respondenterna inom kulturen menade att deltagandet i KPR bidragit till deras egen
personliga utveckling och att de blivit stärkta i sin yrkesroll. Erfarenheterna från projektet har använts
för att utveckla pedagogiken och verksamheten i stort. De pedagoger vars kulturaktivitet innehöll guidning och naturupplevelser hade särskilt goda erfarenheter. Eftersom aktiviteterna var återkommande
uppstod möjligheter till återkoppling och feedback på förmedlingsverksamheter, något som var ovanligt
i deras kontakter med andra besöksgrupper.
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KOMMUNIKATION OCH FÖRANKRING
Kommunikation och löpande förankring av projektets resultat och utveckling var nödvändigt både internt inom projektet och med övriga berörda av projektets verksamhet. Projektets kommunikationsaktiviteter styrdes av en kommunikationsplan framtagen av en kommunikatör på Region Skåne med syfte
att användas för all kommunikation. Kommunikationsplanen konkretiserade vad som skulle kommuniceras, hur det skulle kommuniceras och till vilka det skulle kommuniceras. I planen preciserades vilket
budskap som skulle förmedlas och vilka avsändare som hade rätt att kommunicera det. De kanaler som
användes var webb, trycksaker, massmedia och muntlig information.
KPR rönte ett mycket stort intresse från omvärlden, redan under pilotprojektet. Den mediala uppmärksamheten fortsatte även under uppskalningen av projektet, exempelvis genom processledarens frekventa deltagande i konferenser och seminarier. KPR:s exponering i tryckt dagligpress tydliggörs genom
figur 4 nedan som visar att projektet omskrevs som mest under 2009, när uppdraget att genomföra
projektet kom från Socialdepartementet. Det förekom en peak även under 2012, året för starten av KPR
2.0.
Figur 4 Projektets medieexponering, Sökord "kultur på recept" AND Region Skåne (n=143)

Källa: Sökning i mediedatabasen Retriever Research 2014-10-14.

Figuren ovan baseras på en sökning av projektnamnet och den aktör som ansvarar för vården i Skåne
och som varit en av flera huvudmän för KPR, Region Skåne. En sökning på projektet genomförandeplats, figur 5, visar att antalet publicerade artiklar som nämnt projektet var högst under 2010, samma år
som pilotprojektet startade.

26

Figur 5 Projektets medieexponering Sökord "Kultur på recept" AND Helsingborg (n= 219)

Källa: Sökning i mediedatabasen Retriever Research 2014-10-14.

Projektet har uppmärksammats frekvent och under lång tid i nationell press, mer än vad som kan anses
normalt för ett utvecklingsprojekt av rehabiliteringsinsatser i en lokal kontext. Det förklaras dels av
projektets banbrytande verksamhet, men också av strategisk kommunikation och närvaro på de arenor
som behandlat projektets frågeställningar.
Projektet har dessutom haft en nära kontakt med den politiska nivån genom hela genomförandet, framförallt genom projektets politiska styrgrupp. Den politiska förankringen har rimligtvis bidragit till projektets mediala uppmärksamhet. Genom processledarens ordförandeskap i Nätverket för Kultur i vården i Sverige samt expertfunktion i Föreningen Kultur och Hälsa i Sveriges Riksdag har projektet förankrats på nationell nivå. Projektet har dessutom löpande följts av Kultur- och Socialdepartementen.

SAMMANFATTANDE ANALYS
Svaret på vad som utgör ett gott samverkansresultat i detta fall torde vara uppnående av projektmålen.
Dessa har till stor del uppnåtts; projektet har resulterat i en modell som prövats och uppskattats av de
tänkta användarna. Men ett gott samverkansresultat handlar också om att identifiera hur samverkan
bidragit till uppnåendet av projektmålen. Mot bakgrund av vad som presenterats i denna rapport kan
svaret på hur samverkansstrukturen möjliggjort ett positivt resultat sammanfattas i följande punkter;





Sammansättningen av ledningsgruppen har inkluderat alla relevanta perspektiv, d.v.s. de organisationer som direkt berördes av utvecklingen av modellen. Det faktum att samtliga berörda organisationer medverkat i ledningsgruppen har kunnat minimera risken för felriktade satsningar, osäkra och
icke förankrade beslut.
Ledamöterna i ledningsgruppen hade en gemensam bild av vad de samverkade om och vart de var
på väg, samsynen var god.
Insatserna för att involvera ledamöter med viktiga perspektiv, men med låg närvaro på ordinarie
möten (genom extratillsatta separata möten), har varit framgångsrika.
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Låg omsättning på ledamöter i ledningsgruppen och den hos majoriteten identifierade känslan av
att ha en roll och ett syfte med sin medverkan har med stor sannolikhet påverkat ledningsgruppens
förmåga att leda och styra på ett positivt sätt.
Mötestekniken och informationsförmedlingen på mötena har följt en tydlig struktur och det har
gjorts tydlig skillnad på frågor som rört roller, genomförande, deltagare och strukturer. Goda exempel från den löpande verksamheten har redovisats som just detta och har skiljts från övriga frågeställningar.
Processgruppens funktioner, kulturkordinator och vårdkoordinator, har varit viktiga som samordnare, informatörer och kontaktpersoner för vården och kulturen. De två tjänsterna har på ett tydligt
sätt bidragit till att göra den gränsöverskridande samverkansprocessen smidig, exempelvis genom
att identifiera och svara på utmaningar löpande och snabbt.
Modellens genomförande har baserats på tydliga rutiner och riktlinjer till kulturen och vården, där
regler för genomförande, kontakter och uppföljning framgår.
Det faktum att projektet haft en politisk styrgrupp möjliggjorde att svåra frågor rörande implementering inte blev hängande i luften. Den politiska styrgruppen kunde ge direktiv kring den framtida
implementeringen och uppdrog åt ledningsgruppen att ta fram konkreta förslag att ta ställning till.

Under projektets sluttamp identifierades en brist i ansvarskedjan efter att deltagare avslutat sitt KPRdeltagande. Avslutade deltagande som uppvisar resultat i form av ökad aktivering och motivation måste
fångas upp av de sociala stödmyndigheterna och få hjälp att ta sig vidare i sin personliga och professionella utveckling för att inte riskera att återfalla i sjukdom och isolering. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har en avgörande roll i sammanhanget, som tydliggjordes av projektet, för att långsiktigt
säkra individens positiva resultat av deltagandet.
Som nämnts ovan var den allmänna upplevelsen av att delta i KPR positiv inom både kulturen och
vården. Detta förklaras främst av samstämmighet kring den grundläggande idén och att löpande aktiviteter och rutiner fungerade väl. Deltagande i projektet gav även synliga mervärden. För kulturens del
handlade det om följande punkter:






Synliggörande av en ny målgrupp som fortsätter konsumera kultur efter aktivitetsslut.
Inspel på förmedlingsverksamheten som bidragit till diskussioner kring dess utveckling.
Professionell och personlig utveckling för pedagoger som lett kulturaktiviteter för deltagare.
Inspiration till att fortsätta arbeta med andra målgrupper som inte utgör aktiva kulturkonsumenter.
Kunskapshöjning kring forskningsområdet kultur och hälsa.

Även vården menade att deltagande i projektet fortlöpt enligt förväntan och bidragit till följande nytta:





Att deltagarnas psykiska välbefinnande förhöjs och social isolering minskar på ett märkbart sätt.
Att vården fick möjlighet att erbjuda en ny metod som fyllde en lucka i det ordinarie utbudet av
insatser.
Att vården kan signalera till allmänheten att de tillämpar ett holistiskt perspektiv och ser människor
som sociala varelser.
Kunskapshöjning kring forskningsområdet kultur och hälsa.
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Bilaga 1
INTERVJUGUIDE - LEDNINGSGRUPP
1.

Vilken roll/tjänst har du i din organisation?

2. Hur kommer det sig att du och din organisation har engagerats i processen?
a. Vem fattade beslutet?
b. Syftet med att din organisation deltar?
i. För deltagare/individnivå?
ii. På processnivå?
iii. På lokal och regional nivå?
3. När blev ni involverade i processen? Hur länge har du varit involverad?
4. Vilken roll har du i processens ledningsgrupp?
5.

Vad har du fått för beslutsmandat från din organisation?

6. Återrapporterar du processens resultat/fortskridande till din organisation? Vilken typ av information och till vilka funktioner?
7.

Hur skulle du beskriva processens syfte, mål och vision?
a. Övergripande mål och syften?
b. Vilka är processens kärnaktiviteter/kärnverksamhet?
c. Har ni jämställdhets- och tillgänglighetsmål för processen?

8. Hur skulle du beskriva målgruppen för processen?
9. Vad har styrt just den inriktningen?
10. Hur skulle du beskriva att ledningsgruppen som du är engagerad i är organiserad?
a. Ansvarsområden (metod och arbetssätt, information och marknadsföring, budget, omvärldsbevakning etc.)
11. Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan inblandade aktörer?
b. Vad ska samverkan handla om?
c. Vad är nytt avseende samverkan? Vilka värden skapas?
d. Vad i samverkansstrukturen är det som fungerar?
e. Är rätt aktörer med? Hur deltar de olika aktörerna?
f. Hur fattas besluten?
12. Upplever du att det finns en samsyn mellan de olika inblandade aktörerna (exempelvis processledning, ledningsgrupp och styrgrupp) kring innehåll och riktning på processen?
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13. Hur arbetar ni med att förankra processen/processens metod och idé i din organisation?
g. Vilken roll har du i detta arbete?
h. I vilken utsträckning upplever du att processen är förankrad? Finns det några skillnader i
förankring hos olika aktörer?
14. Hur upplever du förutsättningarna för processen att nå goda resultat?
15. Kan processens verksamhet bli permanent?
16. Hur skulle organisationen utformas efter processens slut?
i. Vilken roll skulle din organisation kunna ha i sådant arbete?
j. Vilken roll upplever du att andra samverkande organisationer bör ha i detta arbete?
17. Vilken roll och uppgift har styrgruppen?
18. Vad är ambitionen med styrgruppen?
19. Enligt din bild av mål och syfte – hur utvecklas processen jämfört med denna bild?
20. Vilka av processens inslag och aktiviteter är
a. unika för Kultur på recept?
b. kritiska för att nå framgång i processen/med metoden?
21. Vilken potential tror du att processen har att
c. Nå sina mål?
d. Nå de mål som din organisation har för processen?
e. Skapa en hållbar samverkansstruktur?
22. Vilka insatser tror du hade genomförts om processen inte hade beviljats medel?
23. Vilka skillnader hade det medfört för din organisation/målgruppen om processen inte hade påbörjats?

INTERVJUGUIDE - PEDAGOGER INOM KULTUREN
1. Berätta om ditt arbete och arbetsplats. Hur länge har du arbetat här?
a) Sedan hur långt tillbaka har du arbetat med att leda aktiviteter inom Kultur på recept
(KPR)?
2. Vad ingår i din roll som pedagog i KPR?
3. Hur skulle du beskriva Kultur på recept, processens mål och verksamhet?
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a) Hur skulle du beskriva behoven/förutsättningar hos de personer som remitteras/har
remitterats till KPR?
b) Har du tidigare arbetat med målgrupper som har likheter med KPR:s målgrupp?
c) Känner du till andra organisationer/verksamheter som arbetar med liknande metoder
som KPR?
4. Berätta om de gruppaktiviteter du leder med deltagare inom KPR, hur fungerar de?
a) Hur går en aktivitet via KPR till? Kan du beskriva genomförandet från start till avslut?
b) Vad är unikt i aktiviteterna för dessa grupper?
5. Vilka rutiner för kommunikation finns mellan din verksamhet och vården avseende deltagande
individer?
a) När behöver du kommunicera med kulturkoordinatorn (Malin)? Vården?
b) Är nuvarande rutiner och kommunikation tillräckliga? Om ja, varför?
6. Hur arbetar ni för att säkerställa att alla deltagare i aktiviteterna får ett jämlikt bemötande?
7. Har ni särskilda rutiner för att säkerställa ett jämlikt bemötande för individer som remitterats
till er?
8. Har ni särskilda rutiner för att säkerställa att den fysiska miljön fungerar för alla i er verksamhet?
9. Ställer vården eller andra myndigheter krav på er verksamhet utifrån deltagarnas förutsättningar
när det gäller skriftlig och muntlig kommunikation o/e fysisk miljö?
a) Om ja. Hur går ni tillväga för att uppfylla dessa krav?
10. Hur har du upplevet att arbeta med grupper via Kultur på recept?
a) Finns/har det funnits någon begränsande omständighet i arbetet? Om ja. Hur har det
lösts?
11. Hur känt, om alls, bedömer du att KPR är bland dina kollegor?
12. KPR avslutas vid årsskiftet 2014/2015 och nu diskuteras en eventuell fortsättning av
verksamheten.
a) Vad skulle det innebära för er verksamhet om KPR:s aktiviteter lades ner?
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b) Vilka förutsättningar krävs enligt din mening och utifrån din roll som kulturpedagog för
att KPR:s modell ska fortsätta användas?
13. Har deltagandet i denna process (KPR) gett något mervärde för din organisation o/e dess
verksamhet?
a) Om ja. Kan du ge något exempel?
14. Har det uppstått något mervärde för dig i din yrkesroll att delta i KPR?
15. Om remitteringarna till kulturaktiviteterna skulle fortsätta, vilka skäl för och emot finns enligt
din mening?
a) Har du förslag på förbättringar av verksamheten? Av vilken typ?

INTERVJUGUIDE – REHABKORDINATORER OCH LÄKARE
1. Berätta om ditt arbete och arbetsplats. Hur länge har du arbetat här?
a) Sedan hur långt tillbaka har du arbetat med att remittera individer till aktiviteter inom
Kultur på recept (KPR)?
2. Vad ingår i din roll som rehabkordinator i KPR?
3. Hur skulle du beskriva Kultur på recept, processens mål och verksamhet?
a) Hur skulle du beskriva målgruppen som remitteras/har remitterats till KPR?
b) Har du tidigare arbetat med målgrupper som har likheter med KPR:s målgrupp?
c) Känner du till andra organisationer/verksamheter som arbetar med liknande metoder
som KPR?
4. Varför remitterar du personer till aktiviteter i KPR?
a) Berätta om något fall där du remitterat en person till KPR. Hur gick det?
b) Finns det andra organisationer/verksamheter som arbetar med liknande metoder som
KPR?
5. Hur skulle du beskriva behoven/förutsättningar hos de personer som remitteras/har remitterats
till KPR?
a) Varför är KPR lämpligt för just denna grupp personer?
b) Om KPR inte funnits, vad hade dessa personer fått för hjälp istället?
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6. Hur fungerar remitteringen till KPR själva processen från remittering till avslut? Beskriv!
a) Vilka är styrkorna och svagheterna i processen som du ser det?
7. Hur har du upplevt att arbeta med att remittera individer till Kultur på recept?
a) Finns/har det funnits någon begränsande omständighet i arbetet? Om ja. Hur har det
lösts?
8. Hur känt, om alls, bedömer du att KPR är bland dina kollegor?
9. Vilka resultat förväntar du dig efter remittering av en individ till KPR?
a) Överensstämmer resultatet av remitteringarna med det du förväntade dig?
b) Har det uppstått andra resultat än de tänkta?
c) Bedömer du att de resultat som har uppnåtts/förväntas är en följd av hur KPR fungerar
och de metoder som KPR använder sig av?
10. KPR avslutas vid årsskiftet 2014/2015 och nu diskuteras en eventuell fortsättning av
verksamheten. Vilka behov av fortsatta insatser finns efter projekttidens slut?
a) Finns det behov av fortsatta KPR:s typ av aktiviteter för målgruppen?
b) Vilka förutsättningar krävs enligt din mening och utifrån din roll som
rehabkordinator/läkare för att KPR:s modell ska fortsätta användas?
11. Vad skulle hända om KPR:s verksamhet läggs ned? För målgruppen? För din arbetsplats?
12. Har deltagandet i denna process (KPR) gett något mervärde för din organisation o/e dess
verksamhet?
a) Om ja. Kan du ge något exempel?
13. Har det uppstått något mervärde för dig i din yrkesroll att delta i KPR?
14. Om remitteringarna till kulturaktiviteterna skulle fortsätta, vilka skäl för och emot finns enligt
din mening?
a) Har du förslag på förbättringar av verksamheten? Av vilken typ?
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