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Kompetenscentrum för kultur och hälsa – 

inriktningsdokument  

Uppdrag och syfte 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att verka för att kultur 

ska integreras i regionens ordinarie vård- och omsorgsverksamhet samt att 

främja ett integrerat och humanistiskt synsätt på området kultur och hälsa. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa är den unika part som har i uppdrag 

att driva denna utveckling långsiktigt.  

 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska: 

 

 samla, sprida och främja forskning, metod- och kompetensutveckling 

vad gäller en kulturunderstödd vård. I uppdraget ingår även att få till 

stånd samverkan och utbyte mellan målgrupperna i nätverk, 

arbetsgrupper och seminarier. 

 

 tydliggöra och medverka till ett ökat närmande mellan olika 

vetenskapsteoretiska synsätt såsom humaniora, medicin och 

konstnärlig forskning. I detta uppdrag ligger även en pedagogisk 

utmaning att synliggöra hur dessa synsätt kompletterar och berikar 

varandra. 

 verka för att inkludera en kulturunderstödd vård och omsorg i 

kommunala och regionala styrdokument och arbetsbeskrivningar.  

 

 bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte såväl nationellt som internationellt 

t.ex. genom samfinansierade projekt.  

 

 verka för en ökad kunskap inom relevanta utbildningar på gymnasial 

nivå och högskole- och universitetsnivå såväl vad gäller hälso- och 

sjukvårdssektorn, men även inom kulturlivets motsvarande 

utbildningar.  
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1 Bakgrund 

Under 2015 beslutade Stockholms läns landsting att ge kulturförvaltningen 

och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att gemensamt utveckla ett 

kompetenscentrum för kultur och hälsa inom länets hälso- och sjukvård samt 

äldreomsorg. (LS 2015-0039, LS 1312-1542, LS 1403-0399, HSN 2016-3286).  

 

I två förstudier har kulturförvaltningen utrett kulturens roll som hälsofaktor i 

länets vård och omsorg. En av studiernas viktigaste slutsatser var att kulturen 

är outnyttjad som hälsofaktor i regionen och behovet av en unik aktör som ska 

ha i uppdrag att bygga en långsiktig infrastruktur för samverkan mellan 

vården och kulturlivet. Dessa slutsatser framkommer även i den brittiska 

rapporten Creative Health – National Alliance for Arts, Health and 

Wellbeing. Den lyfter förutom forskning och goda exempel även fram de 

samhällsekonomiska och rent mänskliga vinster som ett ökat samarbete 

mellan vården och kulturen leder till.  

 
Enligt Projektdirektiv Kompetenscentrum för kultur och hälsa i vården (2016-

11-24) är projektets övergripande mål att etablera strukturer och system för ett 

långsiktigt och verksamhetsintegrerat arbete med kultur och hälsa i vården av 

hög kvalitet. 

 

Landstingsfullmäktige har beslutat om en regional kulturstrategi. Strategin 

knyter an till RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

Den regionala kulturstrategin är en vägledning för hur Region Stockholm och 

kommunerna i länet tillsammans kan arbeta med de övergripande 

kulturfrågorna. Kulturstrategin lyfter fram hur kultur genom att bl.a. bidra till 

en ökad inkludering och delaktighet kan ha en positiv inverkan på människors 

hälsa och på länets folkhälsoarbete.  
 

I budgeten för Region Stockholm 2019 anges att ”Konst och kultur är en 

naturlig del av vård och omsorg. Därför ska Region Stockholm fortsatt 

utveckla och bedriva verksamhet genom Kompetenscentrum för kultur och 

hälsa.” I budget för 2020 framgår Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska 

syfta till att främja ett tvärvetenskapligt synsätt på området kultur och hälsa 

och utvecklas mot att bli ett ledande kompetenscentrum för kultur inom 

vården i länet. 
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Regeringens utgångspunkt är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att 

genomföra Agenda 2030. Kultur och hälsa kan vara ett bidragande 

kompetensområde i arbete med att uppnå mål 3: Säkerställa hälsosamma liv 

och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 

Regeringen lyfter fram kulturens roll i arbetet för en jämlik och 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård i sin proposition God och jämlik hälsa – 

en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249). De noterar att forskning 

om kultur och hälsa har fått ökad betydelse och genomslag, både i Sverige och 

i omvärlden och nämner Region Stockholms arbete med att skapa ett 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa.  

 

 

1.1 Kulturunderstödd vård och omsorg  

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Den som kommer till vården söker sig dit utifrån sin 

aktuella ohälsa eller funktionsnedsättning, dvs. utifrån ett sjukdomsorienterat 

synsätt, det patogena. Ett kompletterande perspektiv är det salutogena som 

innebär ett fokus på hälsofrämjande faktorer utifrån ett individuellt 

perspektiv. Det betyder att vården bör komplettera ett patogent synsätt med 

ett salutogent som utgår utifrån de resurser personen i fråga har. Hälsa kan 

enligt WHO ses som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, och inte endast som frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning.   

 

Kultur kan i sin bredaste mening betyda allt som människor gör, tänker och 

ger uttryck för, men kan också begränsas till att omfatta estetiska konstuttryck 

som musik och bildkonst. Det senare är giltigt för Kompetenscentrum för 

kultur och hälsa, vars utgångspunkt är fri kultur som främjar upplevelser, 

möten, delaktighet och bildning.  

 

Kulturunderstödd vård och omsorg utgår ifrån ett salutogent synsätt. Det är 

ett tvärvetenskapligt fält vars syfte är att låta humanistisk, 

samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning mötas och korsbefruktas.  

 

Detta ligger också i linje med den nya patientlagen (2014:812) och vårdens 

ambition om att erbjuda en personcentrerad vård. Ett verktyg för att 

åstadkomma en mer personcentrerad vård kan vara en kulturunderstödd vård 

och omsorg.  

 

I centrum för en kulturunderstödd vård står fyra målgrupper; vårdgivare, 

patienten, kulturlivet och forskningen. 
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1.1.1 En kulturunderstödd vård och omsorg i praktiken 

 

o Kultur som demokratisk rättighet: Allas rätt till kultur, oavsett sjuk 

eller frisk (riksdagsbeslut). 

 

o Kultur som hälsofrämjande/salutogen: Kultur för att förebygga, 

bibehålla och bidra till en upplevd hälsa trots sjukdom. 

 

o Kultur som terapeutiskt verktyg: Kultur som del i vård och behandling. 

 

o Kultur som bärare av ett humanistiskt perspektiv: En helhetssyn på 

människan som individ genom ett personcentrerat förhållningssätt. 

 

En kulturunderstödd vård och omsorg utförs av olika professioner: 

 

o Vårdpersonal använder konstnärliga uttryckssätt som ett komplement 

t.ex. i rehabilitering, som smärtlindring eller inom psykiatri.  

 

o Konstnärer inom olika konstområden uppträder och/eller skapar 

tillsammans med vårdtagare och personal. 

 

o Äldreomsorgspersonal använder konstnärliga uttryckssätt i det 

vardagliga bemötandet och omsorgen av de äldre. 

 

o Terapeuter med en konstnärlig utbildning ingår som en del av vård, 

behandling och omsorg. 

 

o Bild- och formkonstnärer, arkitekter och inredare bidrar till att gestalta 

goda vårdmiljöer. 

 

 

1.1.2 Kultur inom Region Stockholm  

Kulturförvaltningen vid Region Stockholm ansvarar för de konstnärliga 

gestaltningarna i vården. Kulturförvaltningen erbjuder Projektstöd kultur och 

hälsa. Det är ett stöd som ges till mer långvariga samarbeten mellan en 

vårdgivare och en kulturutövare. Sjukhusen har etablerat olika lösningar för 

tillgång till böcker genom sina patientbibliotek. Region Stockholm har även 

länskulturfunktioner inom film, dans, slöjd, bildkonst och musik med uppgift 

att främja tillgången till kultur. Fokus har historiskt sett varit på barn och 
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unga. Under senare år har insatser genomförts mot länets vård och omsorg. 

Film Stockholm har varit särskilt drivande i detta arbete. 

 

1.1.3 Forskning om kultur och hälsa 

Ett kompetenscentrum för kultur och hälsa behöver ha sin grund i forskning 

med olika inriktningar såsom humaniora, medicin och konstnärlig forskning 

och synliggöra hur dessa områden kompletterar och berikar varandra.  

 

Under 2005 publicerade Statens folkhälsoinstitut skriften Kultur för hälsan – 

exempelsamling från forskning och praktik som belyste förutsättningarna för 

området. Det vetenskapliga nätverket Cochrane har granskat forskning om 

musikterapi bland annat inom autism, schizofreni, demens, depression, cancer 

(smärta) och stroke. Cochrane förordar fortsatt forskning genom större studier 

och bättre design inom området. Andra studier visar att kulturaktiviteter kan 

öka det fysiska och psykiska välbefinnandet, ge en minskad stressnivå och 

social isolering. Därutöver kan kulturupplevelser i grupp ge individen ett 

socialt sammanhang vilket har en positiv inverkan på hälsan.   

 

Karolinska Institutet har nyligen etablerat Centrum för Kultur, Kognition och 

Hälsa för att skapa en forskningsmiljö kring dessa områden på internationell 

nivå. Centret driver också webbportalen Den Kulturella Hjärnan som löpande 

publicerar forskningsresultat från skärningspunkten mellan kultur, hjärna och 

hälsa.  

 

1.1.4 Nationella riktlinjer för vården 

Utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer kan kulturinterventioner ges inom 

palliativ vård, vid schizofreni och vid demenssjukdom. Riktlinjerna lyfter även 

fram att målgrupperna äldre med psykisk ohälsa och barn och unga med 

funktionsnedsättning bör få ta del av kulturinterventioner. 

  

1.1.5 Kultur i äldreomsorgen 

Andelen personer över 80 år i regionen beräknas öka från ca 88 000 personer 

2018 till 276 000 personer 2060. Mot denna bakgrund kommer en 

kulturunderstödd vård och omsorg få en ökad betydelse. Utredningen Läs 

mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 

2017:21) lyfter fram det salutogena perspektivet. Utredaren pekar på att social, 

kulturell och fysisk aktivitet är bra för såväl hjärta som hjärna och kan 

förebygga psykisk ohälsa och demenssjukdomar.  
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1.1.6 Psykisk ohälsa  

År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, 

inte bara i Sverige utan även globalt. Region Stockholm och samtliga 

kommuner i Stockholms län, har tillsammans med Nationell samverkan för 

psykisk hälsa, tagit fram Länsövergripande analys och handlingsplan psykisk 

hälsa – Inriktning barn, unga och unga vuxna upp till och med 24 år. I denna 

handlingsplan framgår betydelsen av att inkludera representanter för 

kulturens och fritidens områden i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. 

 

 

2 Förutsättningar för att etablera en 
kulturunderstödd vård 

För att kultur ska kunna integreras i regionens ordinarie vård- och omsorgs-

verksamhet krävs ett strategiskt och systematiskt arbete. Detta förutsätter 

stärkta strukturer och en höjd kunskapsnivå med hjälp av fristående resurser 

och medverkan i styrgrupper inom Region Stockholm och länet i övrigt som 

rör samordnade insatser kring hälsa. En betydelsefull del av centrumets 

strategiska kunskapsspridning är även kommunikation genom egen webbsida, 

trycksaker och sociala medier. 

 

 

3 Organisation Kompetenscentrum för kultur och 
hälsa  

Kompetenscentrum för kultur och hälsa organiseras inom Region Stockholms 

kulturförvaltning och bemannas med ett antal personer som är anställda vid 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Verksamhetens budget, inriktning 

och genomförande förankras löpande med en styrgrupp bestående av 

chefsrepresentanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) respektive 

kulturförvaltningen.  Medarbetare anställda vid Kompetenscentrum för kultur 

och hälsa ansvarar för genomförande av verksamheten samt att fortlöpande 

hålla styrgruppen informerad om budget och arbete. Genomförande av 

verksamhet som har en nära anknytning till HSF:s uppgifter ska genomföras i 

samråd med person eller arbetsgrupp inom HSF som kan vara centrumet 

behjälpligt. Utgångspunkten är att det är Kompetenscentrum för kultur och 

hälsa som genomför det av styrgruppen beslutade arbetet på det sätt det 

bedöms lämpligt och att arbetet är förankrat med berörda funktioner på HSF.  
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Resurser 

För att möjliggöra en kulturunderstödd vård och omsorg i enlighet med det 

ovan beskrivna uppdraget behöver Kompetenscentrum för kultur och hälsa 

tilldelas medel årligen. För år 2019 var budgeten 4,8 mnkr och för 2020 

beslutades 4,8 mnkr förutom uppräkning.  

 

Ett nätverk med representanter för berörda målgrupper inklusive 

brukarrepresentanter verkar som ett stöd för Kompetenscentrum för kultur 

och hälsa. 

 

Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska institutet är en 

samverkanspart till Kompetenscentrum för kultur och hälsa.   


