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KORTLÆGNINGEN
 Tak for jeres deltagelse

 Udsendt skema til kommunerne, bearbejdet mhp at skabe overblik over den nuværende 
indsats, så vi ved, hvad der kan bygges videre på

 Formål: 

 Kvalificere det videre arbejde i netværket.

 Arbejdsredskab for arbejdsgruppen i det fremtidige planlægningsarbejde.

 Mulighed for gentagelse ved projektperiodens afslutning
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ANTAL PROJEKTER OG DERES FORDELING PÅ FAGOMRÅDERNE

 Antal igangværende projekter 35. 

 Dette inkluderer også en række projekter, hvor sundhed og beskæftigelse samarbejder, uden at 
projektet har en kulturdimension. 

 Kommunerne har mellem 1 og 11 igangværende projekter inden for kultur/sundhed, 
kultur/beskæftigelse eller kultur/sundhed/beskæftigelse.

 Antallet af projekter afhænger bl.a. af hvor bredt sundhedsbegrebet forstås i den enkelte kommune. 
Især Horsens Kommune (der har angivet 11 projekter), har en bred forståelse af, at 
sundhedsdimensionen også indgår i projekter, der henvender sig til en bred gruppe af borgere uden 
specifikke helbredsproblemer.
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TYPER AF TVÆRFAGLIGHED
 6 projekter, hvor alle tre forvaltninger deltager 

 3 med sundhed som projektleder

 2 med kultur som projektleder

 1 med beskæftigelse som projektleder

 7 projekter, hvor både kulturforvaltningen og beskæftigelsesforvaltningen deltager

 13 projekter hvor kultur og sundhed deltager 

 6 projekter, hvor beskæftigelse og sundhed deltager (men disse er ikke nødvendigvis kortlagt i alle kommuner) 
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KULTURDIMENSIONEN I PROJEKTERNE

 Typen af kultur varierer meget fra projekt til projekt

 Litteraturformidling eller aktiviteter på bibliotekerne går igen

 Musik og sang går igen

 Herudover fx museumsbesøg, billedkunst, filmproduktion

 Nogle projekter inkluderer uspecificerede kulturelle aktiviteter/en bred vifte af tilbud

 Præmis om, at kultur bidrager til mental sundhed, øget fællesskabsfølelse og generel 
trivsel
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SUNDHEDSDIMENSIONEN I PROJEKTERNE
 Mental sundhed frem for fysisk sundhed

 Enkelte projekter vægter mental og fysisk sundhed lige højt, kun få beskæftiger sig kun med fysisk 
sundhed

 Mental sundhed kobles til trivsel og ensomhed

 Andre centrale begreber

 Helbredsmestring, selvvurderet helbred og livskvalitet

 Fællesskab

 To tilgange

 En bred, uspecifik sundhedsdimension 

 En sundhedsdimension knyttet til en bestemt sundhedsmæssig udfordring
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BESKÆFTIGELSESDIMENSIONEN

 Fokus på at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet

 Målgrupperne varierer, og der er både projekter for langtidssygemeldte, borgere med 
nedsat funktionsevne og borgere med fx stress eller angst

 Klart det mindst udviklede felt, og det knyttes typisk tæt sammen med kultur og/eller 
sundhed

 Mental sundhed som et middel til at knytte borgeren tættere til arbejdsmarkedet
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DELTAGERE: MÅLGRUPPER

 Mental sundhed dominerer

 Langt de fleste projekter har en meget specifik målgruppe. Enkelte tilfælde, hvor ‘den 
almindelige borger’ er målgruppen

 Der er mange projekter, der desuden henvender sig til ældre borgere og yngre udsatte

 I mindre omfang er der projekter der er målrettet børnefamilier eller udsatte 
forældregrupper
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DELTAGERE: ANTAL

 Deltagerantal

 Varierer meget fra helt små projekter med 5-6 personer til projekter med over 1000 deltagere.

 De helt store er typisk dem, der henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen, mens de mindre 
projekter henvender sig til borgere med en bestemt type udfordring.

 Mange af projekterne har 20-70 deltagere (pr. år) 
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TIDSPERIODE, EVALUERING OG FINANSIERING
 Opstart

1 projekt er startet i 2013 og 1 i 2016
7 er startet i 2017
5 i 2018
15 i 2019

 Afslutning
5 i 2019
5 i 2020
2 i 2021
1 i 2022
6 har angivet ”intet” (drift)

 Evaluering
7 projekter evalueres eksternt
13 projekter evalueres (udelukkende) 
internt
5 projekter evalueres ikke

 Finansiering
1 projekter finansieres eksternt
12 projekter finansieres eksternt og internt
15 projekter finansieres internt
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