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Kunst, kulturelle aktiviteter  

og mental sundhed 
 

En oplagt symbiose! 
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Apollon 
Apollon – gud for  
 

 Musik og Digtning 

 

 Far til Asklepios, gud 

for lægekunsten 

 

 Asklepios er far til 

Hygia, gudinde for 

sundhed 

 
 Spådomskunst og Bueskydning 

http://130.226.236.38/smkweb/Vark.asp?Objectid=61407
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Kunsten er identitetsdannende  

og stimulerer sanser og nysgerrighed 
 ”Kunsten og deltagelse i de kulturelle 

aktiviteter bidrager til, at selvet i os 

udvikles: At vi bliver bedre til at give vort 

liv en fortællestruktur og bedre til at tolke 

de stemte indtryk, vi modtager fra vor 

omverden” (Mogens Pahuus, filosof). 

 

 … og giver en ”Eksistentiel Oplever” ved 

at stiller spørgsmålstegn til, hvad et 

menneske egentlig er? 
 

 …og kan give adgang til sociale 

fællesskaber. 
 

 … og stimulerer sanser, intellekt, 

nysgerrighed og følelser. 
 

 …og kan bringe ro og (smerte)lindring i 

en fortravlet og måske smertefuld verden.  
 

 …osv. osv, osv…. 
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Forebyggelse 

 

 

 

 

 

Sundhedsfremme 

 

 

Det Dobbelte KRAM 

USUND 
Svag følelse af 

sammenhæng 

svag følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Kost         Rygning         Alkohol         Motion 

Kompetencer        Relationer        Accept        Mestring      

Sundhed i et livsperspektiv 
 

(Hverdagslivet med en sygdom/lidelse,  

mestring, netværk, inklusion, 

muligheder, læring, håb…) 

Helbred i et   

biologisk perspektiv 
 

(sygdom/lidelse, diagnose,  

fejl/mangeltilstand, behandling….) 

Thybo  P (2013). Neuropædagogik. – Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag. 
(videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002) 
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Sundheds- 

arbejdet mellem  

”Forklaring” og  

”Forståelse” 

Sundhedsarbejdets 

DNA-kæde 

 

i spændingsfeltet 

mellem naturvidenskab 

og hermeneutik 

 
 

 

Thybo (2013) Neuropædagogik – Hjerne, liv og 

læring. Hans Reitzels Forlag (s. 380). 
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USUND 
Svag følelse af 

sammenhæng 

svag følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 

sammenhæng 

stærk følelse af 

begribelighed 

håndtérbarhed 

meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

 

Indsatser der  

lægger  

år til livet og  

liv til årene! 

 

Sundhedsfremmende 

indsatser 

Forebyggende og 

behandlende 

indsatser  

Mennesket som et biologisk væsen set i et 

naturvidenskabeligt perspektiv  

Mennesket som et eksistentielt og socialt væsen set 

i et hermeneutisk og narrativt perspektiv  

Et bud på en fælles forståelsesramme omkring  

sundhed og helbred i et salutogent perspektiv  

Thybo, 2013 
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Ikast-Brande Kommune 

 Politikområde 3: Fritid, Idræt og Kultur 

 Vision 8: ”IBK sammentænker kulturelle 

aktiviteter med sundhed. Tanken er, at 

sundhed er en værdifuld tillægsgevinst som 

opnås gennem kulturelle aktiviteter”. 

 

 

 Politikområde 7: Sundhed 

 Vision 3: ”Sundhedsfokus er i IBK en 

tværgående tænkning, der omhandler alle 

forhold i og omkring borgernes 

rammebetingelser og livskvalitet – fra idræt 

over foreningsliv og miljø og kostvaner”. 
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”Romaner på Recept” 
 
 

Når kuren er Prosa frem for Prozac 
 

 

 Læsegrupper til forskellige målgrupper, 
bl.a. mennesker med ”ondt i livet”. 

 

 2-årigt projekt med borgere tilknyttet 
Arbejdsmarkedsområdet  (involverer også 
natur, svømmecenter, biblioteket m.v.) 

 

 ”Mennesker, der ikke reagerer på 
konventionel terapi, kan projicere deres 
følelser ud, når de beskæftiger sig med en 
fiktiv skikkelse eller stimuleres af rytmen i et 
vers”      
(Judith Mawer, Mersey Care Mental Health Thrust). 

 
 

 
 

 
Jyllandsposten, 8. jan. 2008 / Information d. 17. jan. 2008 

 

Litteratur kan betyde alverden  

for et menneske, der kun  

akkurat hænger sammen… 
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Biblioteks- og Kulturforeningens  

Kulturpris 2013 
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En tankevækkende 

oplevelse i Schweiz… 
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Stiftsbiblioteket i St. Gallen, Schweiz 

   ”Sjælens Apotek” ”Psyches iatreion” 


