
Norrbottens läns landsting bedriver sedan 2006 projektet Kultur och 
hälsa. Syftet är att praktiskt pröva hur kultur kan vara ett verktyg i vård, 
omsorg och rehabilitering. Det här är en kort presentation av vårt arbete, 
tillvägagångssätt, resultat samt en förteckning över de aktuella projekten. 

Kultur främjar hälsa

Det finns idag en hel del forskning som visar att konsumtion av och delta-
gande i kulturella aktiviteter främjar god hälsa. Forskningen ger dessutom 
stöd för påståendet att kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komple-
ment till rehabilitering. Kulturupplevelser kan påverka människan både 
fysiologiskt och psykologiskt, allt från stärkt immunförsvar till minskad 
risk för depressioner och förbättring av problemlösningsförmågan. 

*) Källa: Kultur för hälsa – Statens folkhälsoinstitut R 2005:23

Mer information om projekten finns på www.nll.se/kultur

Kultur och hälsa

                 Foto: Bild 2 och 3 ovan Kjell Öberg, övriga bilder Barbro Alatalo



Introduktion och genomförande  
 
För att anlägga en bred bas för projektarbetet och för 
att skapa nätverk i länet, har projektledaren sökt upp 
och informerat tjänstemän och politiker i kommuner 
och landsting, vårdpersonal och andra samarbetspart-
ners om projektet.  
 Vid introduktionsmöten har metoder för genomför-
ande, uppföljning och även finansieringsfrågor presen-
terats.
 På seminarier och inspirationsdagar har goda exempel 
visats för personal inom vård, omsorg och rehabilite-
ring, samt för studieförbund och andra organisationer. 
 
Nätverk för framtiden

Projektets nätverksarbete har resulterat i att kontakter 
har etablerats med verksamma pedagoger och konst-
närer i Norrbotten.
 Mottagande enheter inom vård och omsorg har ge-
nom sitt deltagande i projekten fått erfarenheter  och 
kunskap om metoder, vilket kan underlätta en fortsatt 
verksamhet med kulturaktiviteter för olika målgrupper.
 Projekt Kultur och hälsa ingår även i det nationella  
nätverket Kultur i vården.

Gott om projektidéer i Norrbotten 
 
Idéer till projekt har inte saknats. Totalt har drygt tjugo 
projekt genomförts under 2006-2007, varav några fort-
sätter 2008. Projekt har initierats av projektledningen 
inom division Kultur och utbildning, men även många 
externa projektidéer har tagits tillvara och utvecklats. 

Kultur och hälsa-projekten i Norrbotten har genomförts 
inom äldrevård och inom rehabilitering, bland annat i 
samarbete med studieförbund, folkhögskolor och kom-
munernas kulturförvaltningar. 
 Med hjälp av pedagoger inom dans, musik och konst 
har den aktuella målgruppen fått utöva kultur och 
skapa på sina villkor. 

Vad vi ville undersöka

Syftet för Kultur och hälsa-projekten har varit att utrö-
na om konst, dans, musik etc kan fungera som verktyg 
i vård, omsorg och rehabilitering, samt om aktiviteterna 
har hälsofrämjande effekter och påverkar livskvaliteten
för målgrupperna. 
 
I några fall har syftet också varit att ge personalen kun-

skap om metoder, för att de själva ska kunna använda 
dem i fortsatta aktiviteter efter projektets slut.

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning har skett genom kontinuerliga kontakter 
mellan projektledaren och den för respektive projekt 
engagerade kulturpedagogen. 

Vid utvärdering har sex projekt (se tabell) utvärderats 
med Uggledalens välbefinnandeenkät. * 
 Vid övriga projekt har mätning gjorts av hälsoeffekter, 
aktivitet och livskvalitet för deltagarna, samt graden av 
inspiration och kunskapsöverföring för utvald personal. 
 
Under 2008 skall utvärderingsmodellen fördjupas med
avseende på patientnytta och förutsättningar för en 
mer varaktig användning av kultur som verktyg i vård 
och omsorg.

Kultur är bra för hälsan! 

Utvärderingarna visar att deltagarna, oavsett målgrupp, 
påverkats positivt av att aktivt delta i kulturaktiviteter. 
 Deltagarna mår bättre, de har blivit mer aktiva och 
många gamla har dessutom kommit ut ur sin ibland 
ganska isolerade tillvaro genom de utflykter som pro-
jekten medfört.

Viktiga faktorer 

Generella erfarenheter är att ett nära samarbete med 
personalen är viktig och en förutsättning för ett fram-
gångsrikt utförande av projekten.  
 Personalen förbereder sina vårdtagare/patienter inför 
mötet med pedagogen, så att tiden kan användas på 
bästa sätt för avsedd aktivitet. 
 Vidare är kontinuitet en viktig faktor, särskilt vid kon-
takter med personer med demenssjukdom. Personalen 
kan genom samtal hålla intresset vid liv mellan aktivi-
tetstillfällena.

Kulturarbetarnas medverkan i olika projekt kan inte 
nog poängteras då projektets kvalitet bygger på deras 
kunskap om pedagogik samt förmåga att omsätta den 
till fungerande aktiviteter för olika målgrupper.

* Enkäten är utformad av Uggledalens äldreboende i Askim 
    Källa:  En bättre demensvård, SKL 2006
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Naturen är återuppbyggande 
(Källa: Naturen som kraftkälla - Naturvårdsverket 2006)

Även naturen har en positiv inverkan på människans 
hälsa och välbefinnande. Vardagens behov av uppmärk-
samhet kräver mycket energi och kan ge upphov till 
utmattning och stress. 

Forskning visar att naturen är återuppbyggande. Sjuka 
med utsikt mot naturen tillfrisknar fortare och har färre 
komplikationer. Ibland räcker det att omge sig med na-
turbilder för att hjärnan skall få vila och återhämta sig. 
 
Naturbilder används till exempel i Kultur och hälsa-
projektet ”Tavlor i taket”, men också som ett viktigt 
element i de hälsofrämjande väntrum, som är under 
uppförande på fem vårdenheter i Norrbotten.

Kulturen en resurs att räkna med

Kulturen är tyvärr en alltför ofta förbisedd resurs när 
vårdens behov diskuteras. Kultur i vården kan vara mer 
än erbjudanden om kulturkonsumtion, dvs att passivt 
ta del av en kulturinsats som någon annan levererar. 
 Räknar man med kultur som en aktiv resurs, pekar
Kultur och hälsa-projekten på en ny dimension: 

Tabellen ovan 

Utvärdering av de projekt som genomförts med finansiering genom So-
cialstyrelsens stimulansbidrag. Projekten genomfördes i sex kommuner. 
Målgruppen var äldre och personer med demens vid äldreboenden.
Totalt deltog 352 personer. 
Uggledalens skala för mätning av glädje och välbefinnande har följande
definitioner:

”Tavlor i taket” är ett projekt vid palliativa enheten vid Gäl-
livare sjukhus. Syftet är att ge sängliggande patienter, som inte 
kan se naturen på annat sätt eller ta del av konst, en vilsam 
utsikt in i naturbilden.  (Foto: Mats Fjellström)

När deltagarna aktiveras genom eget utövande av bild-
konst, dans- och rörelse, musik etc under ledning av 
kulturpedagog, och detta sker med viss kontinuitet över 
längre tid, då uppnås fler positiva effekter som kan 
bidra till tillfrisknande och vitalisering. 

Effektmätning av sex projekt i Norrbotten:
Mätning av glädje och välbefinnande före och efter kulturaktivitet.  

Andel som skattat 4 och 5 på skala enligt Uggledalens välbefinnandeenkät (se nedan)

 
1 - djupt olycklig, nedslagen, väldigt nedslagen eller illa till mods 
2 - bekymrad, en smula olycklig
3 – neutral  
4 - någorlunda nöjd och belåten, relativt harmonisk
5 - mycket glad, på väldigt gott humör, obekymrad och harmonisk
                              (Källa, skattningsskala: En bättre demensvård- SKL 2006)



Musik och rörelse  - äldreomsorgen Arvidsjaur 
Samverkan med Dans i Nord och Arvidsjaur kommun. Pro-
jektet pågår även 2008. 

Share Music  Kurser i musik, teater och dans för funk-
tionshindrade oavsett funktionsnedsättning. Samarbete 
med Framnäs folkhögskola och Share Music Sweden.  
Projektet fortsätter under 2008. 

Minnenas teater -  Kalix  Med teater och drama som me-
tod stimulera sviktande minne. Projektet pågår även 2008.

Sjukhusclowner – Sunderby sjukhus Luleå
Samverkan med Lule Stassteater. Projektet pågår även 
2008. 

Konst, kultur och hälsa – Piteå älvdals sjukhus
Samverkan med LSS Råd & Stöd och ABF Piteåbygden. 

Berättande och teater -  äldreomsorgen  
Samverkan med Övertorneå kommun och Tornedalens 
folkhögskola.

Konst och bild - Rehab Centrum, Björkskatans vård-
central Luleå Eget skapande ledd av konstnär. 

Skapande konst -  Garnis Rehabcenter Boden 
I eget skapande uttrycka sin livssituation under ledning av 
konstpedagog. Samverkan med Sunderby Folkhögskola.

Musik - Avd 42N Rehab Medicin, Sunderby sjukhus 
Musikpedagog från Framnäs folkhögskola leder.

Bilder i taket – Palliativa enheten Gällivare sjukhus 
ger sängliggande patienter på enskild sal möjlighet till  
naturupplevelse och mental stimulans. 

Musiklust -  äldrevården Kiruna kommun 
Samverkan med Kiruna kommun och Malmfältens folkhög-
skola. Projektet pågår även under 2008.

Röda tråden - Kultur o Fritid Piteå kommun.  
Målgrupp: Barn och ungdomar med funktionshinder.

Delaktighet och framtidstro -  ABF Boden
Vänder sig till unga funktionshindrade i Luleå, Piteå, Älvs-
byn, Boden. 

Teaterprojekt  - ABF / PRO Norrbotten
Teaterverksamhet för pensionärer.
 
Konst och bild – äldreboende i Vuollerim
Samverkan med Jokkmokks kommun.

Neuropedagogiskt resurscentrum i Norrbotten 
Utveckling av ett resurscentrum vid Framnäs folkhögskola och 
Grans Naturbruksskola. Aktiviteter såsom dans, drama, sång, 
musik och grön rehabilitering. Projektet ägs av Framnäs folkhög-
skola. 

Cirkus Cirkör  - Kultur o fritid, Piteå kommun 
Nycirkus för funktionshindrade barn och ungdomar. Miniföreställ-
ning i mars och lägervecka med cirkusskola.

Spirande liv – rehabiliteringen Örnäsets vårdcentral
GIM-metoden riktad till kvinnor med hög sjukfrånvaro. 

Sjung och minns – äldreboenden i Pajala. Gällivare, Kiruna, 
Jokkmokk Samarbete med ABF och Medborgarskolan. Projektet 
pågår även 2008.

Berättande i Arjeplog Samverkan med Arjeplogs kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Minnesträning på äldreboenden  - Morjärv, Kalix och Korpi-
lombolo  Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan 

Musik och rörelse - Kaitumgården Jokkmokk
Samverkan med Jokkmokks kommun och Dans i Nord.  
Projektet pågår även 2008.

Minneslådor – Norrbottens museum
Norrbottens museum producerar minneslådor med olika teman för 
användning i kommunernas äldreomsorg. 

Kultur och natur i östra Norrbotten
Samverkan med Studiefrämjandet Norrbotten, på äldreboenden i 
Överkalix och Haparanda. Projektet pågår även 2008.

Skaparkraft -  asylsökande barn och barn med funktions-
hinder 
Skaparkraft använder idéer från Landart-metoden, kompletterat 
med sång, musik och idrott. Pilotprojekt 2006, en lägervecka i 
Boden för asylsökande barn och en lägervecka i Gällivare för barn 
med funktionshinder. 
 Projektet fortsätter under 2008-2010 med medel från Allmänna 
Arvsfonden. Norrbottens läns landsting är regional medfinansiär. 
Andra samverkansparter är Migrationsverket, RBU i Gällivare-
Malmberget samt Bodens och Gällivare kommuner. Norrbottens 
Handikappidrottsförbund driver projektet.

 

Norrbottens läns landsting, Division Kultur och utbildning,  
971 89 Luleå - tel 0920-28 40 00 vx - www.nll.se/kultur

Projektförteckning - Kultur och hälsa


