
Kultur der helbreder 

WHO konkluderer på baggrund af international forskning, at kultur kan være et 
effektivt, omkostningslavt og lavrisiko supplement til den mere traditionelle, 
biomedicinske behandling. Men hvordan skal det fungere i praksis? 

 
Dem kan du møde: 

Maria Gudme (S), medlem af Folketinget og regionsrådet i Region 
Hovedstaden kæmper stærkt for kulturmidlerne i regionen og har 
kæmpet for vedtagelsen af regionens kulturpulje, som har fokus på kultur 
som sundhedsfremme for unge borgere. 

”Kultur kan være en del af den formaliserede behandling – men aldrig i 
stedet for. Til gengæld tror jeg på at man til en vis grad kan tale om kultur 
og fællesskaber som forebyggelse.” 

 

Anna Mette Nathan, praktiserende læge og næstformand for 
Lægeforeningen. Ser kultur som et muligt et supplement til behandling. 

”Kultur kan aldrig stå alene som behandling og på en tid, hvor psykiatrien i 
dén grad mangler kapacitet, er det vigtigt at fastholde den lægefaglige 
behandling som det primære. Men kultur kan noget i forhold til 
menneskelig robusthed, så lægerne kan bruge det til refleksion over egen 
praksis og til bedre at forstå og kommunikere med patienterne.”  

 

Jan Nilsson, leder af Kirke og diakoni på Diakonissestiftelsen har med 
projektet Sammen om Kultur vist, at man gennem 6-ugers kulturforløb 
kan højne livskvaliteten for mennesker med eksempelvis stress, angst og 
depression. 

”I projektet oplevede vi mennesker åbne mere og mere op og blive åbne for 
fællesskab, fordi de mødtes om kulturen og ikke om deres problemer.” 
 

Spørgsmål til debat 
• Hvordan kan kulturtilbud bruges mere aktivt som sundhedsfremme? 
• Skal kultur tilbydes til borgerne  som alternativ til formaliseret behandling?  
• Hvordan visiterer man mennesker med ’ondt i livet’ til kulturel behandling? 
• Hvilken betydning har kultur for den menneskelige trivsel og robusthed? 

Moderator: Mette Fjording, Chef for bæredygtighed, Diakonissestiftelsen 
 

 
Tid og sted 
Apotekerforeningens telt, Kirkegade 13 
Lørdag kl. 12-13. 
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