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Kunst, kultur og natur i sundhedsindsatsen – et 
tværgående samarbejde 
 
Kunst, kultur og natur kan med fordel bidrage som et redskab til at 
fremme den mentale sundhed for den enkelte borger i alle dele af den 
kommunale sundhedsindsats. 
 
Kulturelle aktiviteter indenfor kunst, kultur og natur kan nemlig tilknytte et 
menneske socialt til en aktivitet, der bidrager til at fremme den enkeltes 
psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne 
udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv. 
 
Dette notat er en beskrivelse af kendetegn for det tværgående 
samarbejde om bidrag til sundhedsindsatsen mellem kulturområdet og 
andre fagområder (Social- og sundhedsområdet, 
Beskæftigelsesområdet samt Børn og Familie) 
Kendetegnene viser, hvor kunst, kultur og natur kan bruges i 
sundhedsindsatsen til at forbedre trivslen for borgere i sårbare 
situationer.  
 
Kendetegnene beskriver formålet med tiltagene, deres forankring 
overordnet set samt inklusion af borgere i tiltagene.   
 
Det relativt nye videns- og forskningsområde ”Kultur og sundhed” er i 
hastig udvikling. 
I Rudersdal Kommune samler vi viden og erfaring om projekter og tiltag 
inden for denne indsats. Dette sker for at styrke samarbejdet mellem de 
relevante fagområder, for at styrke kendskabet til tiltagene hos de 
medarbejdere, som møder borgerne og ikke mindst for at kunne udvikle 
nye indsatser, som tager afsæt i den nyeste forskning og viden på 
området.  

Præsentation af Kulturområdet 
I store træk omfatter Kulturområdet forskellige kulturinstitutioner, 
facilitering og administration i forhold til frivillighed og foreninger i 
kommunen samt formidling af fritidstilbud- og -muligheder. 
Kulturområdet initierer og faciliterer projekter og aktiviteter for ALLE 
borgere gennem hele livet. 
 
Området er organiseret med en koordinerende enhed, 
Kultursekretariatet (forvaltningen), Kulturinstitutioner samt hele 
foreningslivet.   
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Kultursekretariatet er organiseret i teams med en administrativ enhed, 
med konsulentområder og forskellige faglige koordinatorer.  
 
Kulturinstitutionerne omfatter Biblioteker, Musik- og Billedskole, Ung i 
Rudersdal, Museer & Arkiv, Idrætsanlæg og Kulturhuse / Biografer. 
 
Foreningerne tæller omkring 360 foreninger bestående af 
folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, idrætsforeninger og 
frivillige sociale foreninger. 
 
Kulturområdet varetager endvidere formidling og initierer aktiviteter i 
naturen, herunder særligt i forhold til RudersdalRutens Univers.  Link til 
Rudersdalrutens univers 
 
Kulturområdet er koordinerende leverandør med tilbud til Åben Skole til 
såvel klasser i almindelighed, som skræddersyede tilbud til børn og 
unge med særlige behov. Link til skoletjenesten 
 
Kendetegn for kulturelle aktiviteter indenfor 
sundhedsindsatsen 
 
Kendetegn 1: Formålet med at de tværgående tiltag 
Kulturelle aktiviteter indenfor sundhedsindsatsen har til 
formål at forbedre trivslen, styrke fællesskabet eller 
bidrage til nye perspektiver i livet for borgere, som er 
udfordrede eller i sårbare situationer.  

 
I Sundhedsstyrelsens indsats ”Kultur på Recept” lykkedes det at udvikle 
og afprøve kulturelle aktiviteter med det formål at fremme den mentale 
sundhed og trivsel hos deltagerne i et samarbejde mellem kommune og 
kulturinstitutioner (Sundhedsstyrelsen 20201).  
 
Kulturområdets opgaveløsninger bygger på fællesskaber med 
udgangspunkt i kulturelle aktiviteter, så det åbner op for muligheder for 
at have lignende i Rudersdal Kommune. 
 
Forslag på eksisterende tiltag er f.eks.: 

• Guidet fælleslæsning, Rudersdal Biblioteker. 
• Erindringsbio, Reprisen 
• Musikbesøg på plejehjem 
• PLUS 1 koncerter, Mantzius 
• Ud i naturen, huset På sporet 
• Billedkunst, Ruder Es 

https://oplev.rudersdal.dk/rudersdalrutensunivers
https://oplev.rudersdal.dk/rudersdalrutensunivers
https://skoletjenesten.dk/rudersdal
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Kendetegn 2: Forankring af tiltagene 
Kulturelle aktiviteter indenfor sundhedsindsatsen er 
kendetegnet ved, at de har udspring i og primært være 
forankrede i kulturområdet og er som udgangspunkt ikke 
behandlingstilbud. 
 
Indsatsen er struktureret som specifikke projekter og indsatser, der alle 
samles under overskriften ’Kunst, kultur og natur i Sundhedsindsatsen’. 
Fælles for projekterne er, at de alle har til formål at forbedre trivslen, 
styrke fællesskabet eller bidrage til nye perspektiver i livet for borgere, 
som er udfordrede eller i sårbare situationer.  
 
Indsatserne har høj faglighed, evt. suppleret med relevante 
sundhedsfaglige kompetencer. 
 
Kendetegn 3: Inklusion af borgere i tiltagene 
Kulturelle aktiviteter indenfor sundhedsindsatsen er 
kendetegnet ved, at de både kan være visiterede eller 
uvisiterede indsatser, der supplerer de eksisterende 
indsatser, samt kan ”vende borgerne i døren” inden de bliver 
en del af en visiteret indsats. 
 
Kulturområdet skal ses som samarbejdspartnere, der kan være med i 
indsatser, der kan fungere som et indslusning- eller opfølgningsforløb. 
 
Forslag til tiltag er f.eks.: 

• 8-ugers forløb i tilknytning til Sundhedssamtalerne og 
forløbsprogrammerne 

• ”Kulturvenner” i tilknytning til Sundhedssamtalerne og 
Forløbsprogrammer 

 
Kulturområdet kan være med til at udvikle nye indsatser målrettet 
forskellige målgrupper. 

Kontakt/organisering  
Med udgangspunkt i Kulturområdets centrale konsulentteam vil der være 
et koordinerende overblik over projekter og indsatser. Der vil være en 
kontaktperson, som bl.a. vil støtte udviklingen af de forskellige projekter 
overordnet set og være ressourceperson for nye initiativer m.v. 
Den koordinerende ressource vil kunne bidrage med at linke relevante 
parter om at indgå samarbejde og kan således altid kontaktes for 
rådgivning og vejvisning. 
Frivilligkonsulent Marie Bergmann, Marie Bergmanns mailadresse 

mailto:maber@rudersdal.dk
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De enkelte initiativer, indsatser og projekter vil have sin egen 
organisering med deltagelse fra f.eks. kulturområdet, social- og 
sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, organisationer, foreninger 
eller private. 
 
Øvrig kontaktinformation: 
 
Kultursekretariatet – kultur@rudersdal.dk 

- Idræts- og motionskonsulent Sven-Erik Lauridsen – 
sel@rudersdal.dk 

- Kulturkonsulent Merete Arnoldi – mear@rudersdal.dk 
- Kunstkonsulent Katrine Thygesen – katt@rudersdal.dk 
- Foreningskonsulent – Bo Eriksen – boe@rudersdal.dk 
- Frivilligkonsulent Marie Bergmann maber@rudersdal.dk 

(koordinerende rådgivning og vejvisning) 
 

Rudersdal Biblioteker – bibliotek@rudersdal.dk 
Ung i Rudersdal – ungi@rudersdal.dk 
Rudersdal Musikskole – musikskolen@rudersdal.dk (herunder 
Billedskolen) 
Rudersdal Museer – museum@rudersdal.dk 
Reprisebiografen – reprisen@rudersdal.dk 
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