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Strategi för kultur och hälsa 2017-2019 

 

Bakgrund 
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar vilket kräver nya lösningar 

och samarbetsformer mellan landsting, kommuner, näringsliv och civilsam-

hälle. Kultur och hälsa bygger på samarbeten mellan olika sektorer med syfte 

att bidra till ökad livskvalitet och hälsa för medborgare och skapa ett gott ar-

betsklimat hos vårdgivare. Utgångspunkt är kulturens egenvärde och allas rätt 

till att ta del av och aktivera sig inom kultur men också att det finns ett sam-

band mellan kultur och hälsa som kan ge positiva effekter. Denna strategi ska 

bidra till att utveckla området kultur och hälsa inom Norrbottens läns lands-

ting och skapa förutsättningar för samverkan internt och externt. Detta för att 

länets hälso- och sjukvårdsmiljöer med kulturen som komplement bidrar till 

bättre förutsättningar för ett gott liv i linje med landstingets vision: Tillsam-

mans för Norrbotten- Bästa livet, bästa hälsan.  

 

Syfte 
Strategin för kultur och hälsa ska bidra till en utveckling av området kultur 

och hälsa inom Norrbottens läns landsting med ambitionen att kultur blir ett 

självklart komplement i arbete som berör vård, omsorg och rehabilitering samt 

vid hälsofrämjande och förebyggande insatser inom landstinget.  

 

Strategiskt mål 
Kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa. 

 

Effektmål 
Önskade effekter är att landstingets arbete med kultur och hälsa:  

 Utgör en del av hälso- och sjukvården för att bibehålla och uppnå en 

god hälsa. 

 Bidrar till hälsofrämjande förhållningssätt i verksamheten. 

 Leder till ökad tillgänglighet av kultur. 

 Grundlägger samverkan internt och externt och bidrar till en utveck-

lande och attraktiv arbetsplats. 

 Bidrar till att vi ser hela människan, personcentrerad vård. 

 Skapar förutsättningar för en jämlik hälsa.  
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Målgrupper 
Kultur och hälsa berör olika målgrupper: medborgare, medarbetare, samar-

betsparter och beslutsfattare. Fokus läggs på målgrupper där det finns ett sär-

skilt behov av att överbrygga hälsoklyftor och uppnå en mer jämlik hälsa. 

 

Framgångsfaktorer 
Grundförutsättningar är att landstinget i arbetet med kultur och hälsa:   

 Har ett öppet klimat som stimulerar nytänkande. 

 Utgår från kulturens egenvärde och konstnärlig frihet. 

 Kommunicerar nytta för verksamheterna och hur strategin möter 

medborgarnas behov. 

 Är medveten om att nya perspektiv kräver uthållighet och ett långsik-

tigt engagemang: förändring tar tid.  

 
Prioriterade åtgärder 

Integrera i planer och styrdokument 

Att införliva värdet av kultur och hälsa i de styrdokument som sätter ramar för 

de verksamheter som berörs av arbetsområdet.   

 

Infrastruktur 

Att utveckla samverkan mellan landstingets divisioner och stötta framväxten 

av hållbara strukturer för arbete med kultur och hälsa inom landstinget. Att 

skapa förutsättningar för interna och externa mötesplatser och samarbeten och 

utarbeta tydliga arbetssätt och metoder samt kvalitetssäkring av aktiviteter, 

program och koncept. 

 

Utbildning och information 

Att öka medvetenheten och kunskapen om kulturens möjlighet att bygga och 

uppnå god hälsa och kontinuerligt genomföra insatser för att inspirera, infor-

mera och utbilda om sambandet mellan kultur och hälsa internt och externt.  

 

Projekt 

Att stimulera till interna och externa kultur och hälsa-projekt och initiativ.  

Prioritera, genomföra och utvärdera projekt som kan vara lärande exempel och 

som synliggör effekter med kultur och hälsa.  

 

Uppföljning 
Kultur och hälsa ska drivas som en integrerad del av arbetet i landstingets 

enheter. Ansvarig för verksamheten ska därför följa upp att arbetet kring kul-

tur och hälsa sker i linje med övrig uppföljning. Strategin ska kompletteras 

med en handlingsplan som beskriver konkreta insatser för att uppnå strategins 

långsiktiga syfte och mål.  


