
Konst & hälsa – open call för konstnärer
Konstfrämjandet Skåne har i över 15 år på olika sätt drivit verksamheten ”Konst i vården” med syftet 
att skapa kvalitativa konstupplevelser inom äldrevården. Sedan 2021 arbetar vi för att vidga fokus och 
räckvidd eftersom hälsa är en samhällsangelägenhet bortom ålder och sjukdomstillstånd. Verksamheten har 
därför bytt namn till ”Konst och hälsa”. 

Med ett växande intresse för fältet Konst och hälsa, samt Konstfrämjandet Skånes utökade arbete inom det, 
söker vi nu konstnärer som är intresserade av att utveckla processer inom vård och hälsa.

Konstfrämjandet Skånes verksamhet ”Konst och hälsa” arbetar processbaserad, vi ämnar ge så många 
personer som möjligt tillgång till den estetiska upplevelsen och dess hälsofrämjande effekter. Inom 
”Konst och hälsa” är våra målgrupper först och främst personer inom vården – patienter, brukare, 
anhöriga och inte minst, vårdpersonal. 

Vi arbetar med längre processer som växer naturligt utifrån de behov och önskemål som upptäcks 
tillsammans med gruppen. Vårt förhållningssätt bygger på att inte reducera personer till enbart en 
erfarenhet, såsom en ålder, medborgarskap, diagnos eller könsidentitet. 

Vi är medvetna om att hälsa är en stor samhällsfråga som inte kan reduceras till enbart stunder av 
sjukdom. Hälsa angår oss alla. 

• Konstnärer som vill arbeta kring konst och hälsa med olika målgrupper: äldre, ungdomar, barn, 
vårdpersonal, lärare, personer med demens och personer som lever med psykisk ohälsa.

• Konstnärer som vill arbeta med de möjligheter konst- och hälsafältet kan erbjuda, som är flexibla 
i sitt arbete och som är lyhörda.

• Vi arbetar med och för våra målgrupper. Vi skapar ingenting utan att träffa personer, 
verksamheter och/eller grupper, lyssnar på deras behov och frågor och skapar sedan processer 
som är relevanta för alla. Vi tror på konst som en katalysator till upptäckter om sig själv. 

• Konstfrämjandets arbete med konst och hälsa inte handlar om konstterapi. Det som sker under 
de träffar och workshoppar vi faciliterar, har som mål att skapa meningsfulla upplevelser i nuet, 
som kan resultera i djupa insikter, men det är inte det som är vårt främsta mål.

• Detta är en öppen anmälan och inte en garanti för uppdrag.
• Konstfrämjandet Skåne är den som arrangerar och projektleder och därmed väljer konstnärer 

efter de behov som finns.

Känner du igen dig i det vi har beskrivit här? 
Skicka gärna ett mail till anamaria.bermeo@konstframjandet.se med en 
kort beskrivning av dig, varför detta låter som något du vill göra, vilka 
grupper du hade velat arbeta med, om du jobbat med konst och hälsa 
tidigare, samt portfolio eller eventuell länk till en hemsida. Skriv ”Konst 
och hälsa – Konstnär” i ämnesraden.
Inget sista datum, intresseanmälan tas emot löpande.  

Konstfrämjandet
Skåne

Vå
rt

 a
rb

et
ss

ät
t

Det vi söker
Ob

se
rv

er
a 

at
t


