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INTRODUKTION
Nyeste kvalitetsmålsætninger indenfor sundhedsfeltet tager udgangspunkt i det hele menneske,
hvor man må styrke de indre ressorourcer, der allerede eksisterer i den enkelte. Denne model
bygger på at sygdom og sundhed indgår i en kompleks sammenhæng, hvor biologiske,
individuelle, sociale, kulturelle, strukturelle og historiske dimensioner fletter sig ind i hinanden
(Diderichsen et el. 2011, Glasdam, 2009, Marmot, 2008, Seedhouse, 2001, Dahlgren & Whitehead,
1991).
Nyere international forskning (WHO, 2019)peger på at der i kunsten ligger et potentiale i dets evne
til at bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme. Det handler om at se på kunst i et humanistisk
og holistisk perspektiv. At engagere mennesker gennem kunsten og derved skabe forbindelse til
indre ressourcer i den enkelte borger.
Et relevant udviklingsområde ses derfor i et tværfagligt samarbejde mellem fagprofessionelle
i social- og sundhedssektoren og fagprofessionelle fra kunst- og kultursektoren om at
tilrettelægge og gennemføre kunst- og kulturprojekter, der er rammesat med henblik på at skabe
sundhedsfremmende effekt, både fysisk, psykisk og socialt (Jensen et al. 2016). Det bliver således
interessant at undersøge forskellige modeller for hvordan kunst kan gøres i de rammer som
eksisterer og er tilgængelige i sundhedsvæsnet.
Et centralt element i udviklingen af det nye nordjyske sundhedsvæsen er derfor at det skal
drives og udvikles med mennesket i centrum, så borgerne får adgang til de bedst mulige ydelser
med særlig vægt på tryghed og tillid. Her skal kunsten spille en rolle. Der er således iværksat
flere projekter hvor kunstneres værker og performances bliver til med henblik på at skabe
sundhedsfremmende rammer for personale og patienter.
Region Nordjylland og Dansk Kunstnerråd står som samarbejdspartnere bag nærværende
pilorprojekt “Ventetid” og ønsker med dette at rette opmærksomheden på et behov for en ny måde
at tænke sundhedsfremme i ældre hospitalsrum, der er båret af æstetik og sanselighed.
Dansk Kunstnerråd har som paraplyorganisation for 24 professionelle kunstorganisationer,
stået for rekruttering af kunstnere, der i samarbejde med sundhedspersonale på Aalborg
Universitetshospital i Thisted skulle udvikle et helhedsorienteret koncept til et forbedret miljø i
særligt udvalgte rum på hospitalet.
Visionen var at pilotprojektet ville kunne udvikle kvalificeret viden på området og bidrage med en
eksemplarisk model for kommende lignende projekter og ligeledes skabe nye samarbejder mellem
kunst og sundhed i det Nordjyske Sundhedsvæsen.
Formålet med denne rapport er således at fremlægge erfaringer fra projektets gennemførelse,
som kan bidrage til mere kvalificeret viden om kunstens processer og helende virkning i ældre
hospitalsbyggeri. Evalueringen rejser spørgsmål der handler om hvad kunsten gør ved stedet og
hvad stedet gør ved kunsten. Hvad gør kunsten ved menneskene og hvordan den blev til.
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RESUME
Med udgangspunkt i en ny måde at tænke sundhedsfremme, bidrager dette projekt med en
tværkunstnerisk, stedsspecifik og helhedsorienteret kunstoplevelse til Aalbrg Universitetshospital
i Thisted. Kunsten rummer både visuelle, auditive og sproglige greb i fortolkningen af hospitalets
rum og brug og er båret af en æstetisk og sanselig atmosfære, der skaber nærhed for patienter og
sundhedspersonale.
Med projektet lægges der op til at transformation af ældre hospitalsrum bør blive til i et samspil
mellem sundhedsområdet og kunsten, så transformationens karakter fremstår understøttende på
et helende hospitalsmiljø.
Projektets kunstnere har forsyne arkitekturen med stor kontekstbevidsthed gennem en sansebåret
atmosfære som virker understøttende på et mere holistisk perspektiv i hospitalsmiljøet. Kunsten er
ikke totalitær, men giver snarere indtrykket af en vis ømhed og varme for menneskene på stedet.
Ved at gøre brug af æstetikkens metoder til at skabe en atmosfære, der vækker sansemæssige
erindringer, genskabes kontakt til en fælles forståelse af kulturen i den nordjyske natur og hermed
også et fællesskab mellem patienter og personale på hospitalet.
Med denne rapport peger Dansk Kunstnerråd således på, at der findes et rigt udviklingspotentiale
i kunstneres metoder og samarbejder med sundhedsområdet, når der arbejdes inddragende og
stedsspecifikt samt med det holistiske persektiv som fællesnævner.
Anbefalinger
På baggrund af rapportens konklusion følger hermed Dansk Kunstnerråds anbefalinger til
stedsspecifikke sundhedsfremmende kunstprojekter i ældre hospitalsbyggerier.
Anbefalingerne er tænkt som et refleksionsmateriale til udviklingen af nye strategier i kultur- og
sundhedsfeltet der kan bringe kunstneres faglighed i spil som fast procedure i sundhedsvæsnet.
De konkrete anbefalinger kan ligeledes tages i brug og arbejdes videre med i andre lignende
samarbejdsprojekter, hvor midlerne er små.
I det følgende udfoldes de tre anbefalinger som Dansk Kunsterråd betragter som de væsentligste
punkter.
1. En holistiske tankegang er fællesnævner mellem kunst og sundhed
Kunst kan være med til at sætte fokus på behovet for en mere holistisk tilgang i sundhedsvæsnet.
Kunsten kan tilbyde sundhedsområdet et komplimentært tilbud til heling i måden man kan aktivere
sanserne positivt hos de mennekser som færdes i hospitalsrum. Ved at gentænke sanseoplevelsen
af hospitalsrum gennem et kendskab til æstetikkens og materialitetens påvirkning og relation til
erindring, kan kunstnere skabe rum og atmosfære for heling. Det handler om at få patienter på
stedet til at reflektere over sine sanser og om at aktivere nogle af de fælles kulturelle erindringer
som hænger ved og omkring det sted de kommer fra. Et sted hvor mennesker kan føle et nærvær.
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2. Samskabelse og inddragelse giver varighed i forankringen af kunstneriske rum
Ved at vælge et samarbejde mellem forskellige kunstnere der tillige formår at anvende et
brugerinddragende udgangspunkt, får man en deltaljeorienteret og kvalitetssøgende metode til et
transformationskoncept, der søger forening mellem rummelighed, fællesskabsfølelse og skønhed.
Dette vil kunne præge forankringen af kunsten så værket får lov at leve videre gennem de
mennekser der færdes i rummene.

3. Tydelighed omkring proces og kunstnerens mange arbejdsopgaver
Ambitionen har været at man med et lille budget kan medvirke til store æstetiske og sanselige
oplevelser i ældre hospitalsrum. Dog er det er vigtigt at fastslå at den kunstneriske proces har
mange faser, når der arbejdes stedsspecifikt og inddragende.
Derfor vil det være vigtigt for alle parter at der laves en udførlig beskrivelse af arbejdsopgaver og
ansvarsområder som skal indgå i kontrakten. Dette forarbejde vil gøre det nemmere at lave en
realistsik tidsplan med et ansvarligt budget.
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KAPITEL 1
Indledning

1.1 Uddybning af formål
Med pilotprojektet “Ventetid” er det formålet at:
1. bidrage til øget velvære, oplevelse og rehabilitering for patienter og personale.
2. fremme tilgængeligheden af forskellig kunst for alle generationer
3. opnå erfaringer med og øge opmærksomheden på kunstens sundhedsfremmende potentiale i
sundhedsvæsnet.
Gennem forskellige kunstneriske greb og strategier er det formålet at transformere udvalgte
hospitals rum på Aalborg Universitetshospital i Thisted med et sundhedsmæssigt perspektiv,
så oplevelsen af de fysiske rammer er understøttende for det gode arbejdsmiljø og virker mere
tillidsvækkende og trygge. Hensigten har været at der på kunstens præmisser bidrages til øget
trivsel og sundhed for personale, patienter og pårørende.
Dansk Kunstnerråd har kurateret projektet med henblik på at fremme et samarbejde på tværs af
kunstneriske professioner og dermed rumme organisationens mange medlemmer samt gøre de
forskellige professioner tilgængelige for alle på lige vilkår.
Det kuratoriskegreb har derfor været at lægge op til helhedsorienteret kunstoplevelse, der både
rummer visuelle, auditive og sproglige greb i fortolkningen af rummene og deres brug.
Det har været et særligt fokus at bringe kunstneriske strategier i spil indenfor det stedsspecifikke,
det sanselige og inddragende, for at fremme en mere holistisk tankegang i kunstnernes arbejder.
Formålet er at fremhæve og etablere en ny tværfaglig samarbejdsmodel, hvor kunsten med
egne strategier kan skabe nysgerrighed, fællesskaber og aktivere sanserne i hospitalsmiljøer.
Koncepter der kan bidrage til bedre trivsel, livskvalitet og sundhed for den enkelte patient og
sundhedspersonalet.
Pilotprojektet skal således bidrage til en undersøgelse af de deltagende kunstneres
tværfaglige samarbejde på Aalborg Universitetshospital i Thisted samt bidrage til fremtidige
samarbejdsmodeller i regionen.
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1.2 Design af pilotprojektet
Pilotprojektet er forløbet i 4 faser:
1. En indledende fase, hvor forudsætningerne for projektet beskrives. Her undersøges projektets
praktiske forudsætninger, beskrevne erfaringer med lignende projekter samt eksisterende
forskning på området. Disse undersøgelser danner grundlag for designet af det kuratoriske greb.
2. En kurateringsfase, hvor konceptet gøres mere specifikt i forhold til hvilke fokusområder kunsten
skal kunne rumme og kunstnerne udvælges med et bedømmelsesudvalg.
3. En gennemførelsesfase, hvor kunstnerne udfører deres værk på hospitalet.
4.En evalueringsfase, hvor værkproduktion og proces gøres til genstand for analyse med
udgangspunkt i den indsamlede empiri.

1.3 Evalueringens fokusområder og metode
Evalueringen anvender pilotprojektet som casestudie for at opnå specifik viden om kunstneriske
strategier i forbindelse med stedsspecifikke transformationer af hospitalsrum. Denne viden vil være
relevant for udviklingen og etableringen af en ny praksis, hvor kulturen rykker ind som en god ven
i sundhedsfeltet. Evalueringen er udafbejdet med udgangspunkt i den kontekst der rammesætter
den specifikke case og er struktureret ud fra tre overordnede fokusområder:
1. Den organisatoriske og kuratoriske ramme i pilotprojektet
2. Kunstneriske strategier og kunstnernes samarbejde
3. Værkoplevelse og virkning
Det empiriske materiale, der danner grundlag for evalueringsfasen, er indsamlet og bearbejdet ud
fra kvalitative metoder i forbindelse med selve pilotprojektets udførelse og indeholder følgende:
1. Fotografisk dokumentation fra før og efter den kunstneriske udførelse.
2. Fokusgruppe interviews med kunstnere
3. Individuelle interviews med hospitalets sundhedspersonale
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1.4 Kuratorisk ramme for kunstneriske bidrag
Dansk Kunstnerråd har som repræsentant for 24 kunstorganisationer, formuleret det kuratoriske
greb, der fokuserer på samskabelse på tværs af kunstgrene samt på inddragelse af stedet og
brugerne.
Kriterierne har derfor været at samle en kunstnertrio som kunne skabe en helhedsorienteret
stedsspecifik kunstoplevelse til begge afdelinger, der både rummer visuelle, auditive og sproglige
greb i fortolkningen af hospitalsrummene og deres brug,
Et bedømmelsesudvalg blev sammensat på baggrund af følgende kvaliteter:
1. Kunstfaglig spredning
2. Forskning
3. Kuratering
4. Projekterfaring i feltet
5. Geografisk spredning
Bedømmelsesudvalget opgave var at vælge 3 kunstprojekter, der skulle indstilles til styregruppen.
Formålet med denne proces var at sikre en god balance mellem kunstnerisk kreativitet og hensyn
til stedet, de lokale forhold samt de sundhedsfaglige aspekter.
Bedømmelselsesudvalget bestod af følgende fagligt kompetente personer:
Tatiana Chemi, Viggo Steincke, Ruth Campau, Ulrikka Gernes, Lene Bøgh Rønberg
Ved udvælgelsen af kunstnernes indsendte forslag har bedømmelsesudvalget lagt vægt på kunstnerisk kvalitet samt på ideer der rummer dele af følgende ønsker fra styregruppen:
1. Et sanseligt interaktivt miljø
2. En platform for patientfortællinger
3. Unikke æstetiske oplevelser med øje for patienternes trivsel
4. Krydsfeltet mellem det sundhedsvidenskabelige, sundhedsvæsnets praksis og kunst.
Den økonomiske ramme for kunstprojektet lød på et honorar til kunstnere på 70.000kr samt
produktionsudgifter på 90.000kr. Med denne ramme blev der lagt op til et lille projektforslag.
I det følgende præsenteres det Open Call som blev sendt ud til de kunstneriske organisationer der
samarbejder med Dansk Kunstnerråd.
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OPEN CALL

Kunstnertrio søges til
kunstprojekt ”ventetid” på
Aalborg Universitetshospital
i Thisted
Dansk Kunstnerråd og Region Nordjylland inviterer professionelle kunstnere indenfor
billedkunst, lydkunst og lyrik til at indsende forslag til mindre kunstprojekt på Aalborg
Universitetshospital i Thisted.
Om projektet
Aalborg Universitetshospital i Thisted satser på kunst og kultur.
For at imødekomme en fremtidig udvikling af nære hospitalsrum med mennesket i centrum,
har Aalborg Universitetshospital i Thisted et ønske om, at etablere et samarbejde med
kunstnere i forbindelse med et pilotprojekt. Til projektet skal de udvalgte kunstnere skabe
stedsspecifikke værker, der inddrager patienter og pårørende på afdelingerne for
Akutmodtagelsen og M5 Palliation.
Med arbejdstitlen ”Ventetid” er det hensigten at kunstprojektet skal bidrage med en helhedsorienteret kunstoplevelse til begge afdelinger, der både rummer visuelle, auditive og sproglige
greb i fortolkningen af rummene og deres brug.
Der søges derfor en trio af professionelle kunstner, der kan arbejde sammen indenfor ovennævnte kunstgreb og som har erfaringer med at arbejde med kunst i det offentlige rum.
Formålet
1/
At bidrage til øget velvære, oplevelse og rehabilitering for patienter
og pårørende ved brug af kunstneriske greb.
2 //
At fremme tilgængeligheden af forskellige former for kunst for
forskellige generationer.
3 /// At opnå erfaringer med og øge opmærksomheden på kunstens
potentiale i sund hedsvæsnet.

Kriterier
Alle professionelle kunstnere kan i et samarbejde med to andre kunstnere indsende forslag til
et helstøbt kunstprojekt, der udfolder sig fysisk og stedsspecifikt og som tager begge de
vedrørende afdelinger under kunstnerisk behandling.
Udvælgelsen af indsendte forslag sker med vægt på ideer der rummer dele af følgende:
1/
2 //
3 ///
4 ////

Et sanseligt interaktivt legemiljø.
En platform for patienthistoriefortællinger.
Unikke æstetiske oplevelser med øje for patienternes trivsel.
Krydsfeltet mellem det sundhedsvidenskabelige,
sundhedsvæsnets praksis og kunst.

Projektet lægger op til kunstnerisk frihed
indenfor den budgetterede ramme.
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Økonomisk ramme for kunstprojektet
Honorar samt produktionsomkostninger for det udvalgte kunstprojekt.
– Honorar til kunstnertrio: 70.000kr.
– Produktionsomkostninger for hele kunstprojektet: 90.000kr.
– Den økonomiske ramme omfatter yderligere ophold på personalehotel over to perioder med
tilbud om kontorplads/produktionslokale. Rejseomkostninger og ophold er betalt.

Tidsplan
Deadline for ansøgning:
(02/03) eller (01/04) - 2020 kl. 23,59
Svar på ansøgning:
(30/03) eller (29/04) - 2020
Maj - 2020 (Uge 20)
De udvalgte kunstneres research på stedet og ideudvikling. Kunstnerne tilbydes residens på
personalehotel i perioden.
Juni - 2020
Kunstnerne afleverer detaljerede beskrivelser og skitser af værker.
Tilladelser til værkerne indhentes.
Sommer/efterår - 2020
Produktion samt installation af værker. Kunstnerne tilbydes kontorplads/produktionslokaler og
residens på personalehotel efter behov eller i hele perioden. (Tidspunkter for produktion af
værkerne er med forbehold for ændringer ifm. byggetilladelser.)
23. oktober - 2020

Åbning

Bedømmelse
Bedømmelsesudvalget består af eksterne kunstfaglige specialister.
1/
2 //
3 ///

Repræsenterende billedkunst
Repræsenterende lyd/musik
Repræsenterende forfattere

Sådan søger du
Ansøgningen skal indeholde nedenstående:
1/

2 //
3 ///
4 ////

Ansøgning (max 1 side) - der beskriver jeres idé, hvordan værkerne er
stedsspecifikke/helhedsorienterede og inddrager patienter og
pårørende samt hvordan i (rent praktisk) vil realisere idéen.
Skitser på idéer til værker (max 1 side)
CV (max 1 side pr. person) på alle medvirkende inkl. kontaktoplysninger
Eksempler på tidligere værker, evt. link til hjemmeside (max 2 sider)

Ansøgningen sendes samlet i én PDF-fil til:
dkr@dansk-kunstnerraad.dk

Akutmodtagelsen

3/5

Palliativ afdeling

4/5

Legeområde

5/5

KAPITEL 2
Udviklingsmæssige forudsætninger

I det følgende beskrives de overordnede forudsætninger som projektets udvikling skriver sig ind
i. Dette indebærer et indblik i generel viden omkring kunst som sundhedsfremmende samt et
overblik over eksisterende retningslinier indenfor generel kunstudsmykning i offentligt byggeri både
statsligt og regionalt.
2.1 Kunst i et sundheds perspektiv
De seneste års forskning af kunst i sygehusmiljøer viser at kunst har en understøttende helende
effekt på patienter og pårørende. Man taler i dag om sansernes hospital og om helende arkitektur.
Blandt andet viser en dansk interviewundersøgelse baseret på svar fra ca 600 danske patienter,
pårørende og personale på fem danske hospitaler, at kunsten har en stor betydning for hvordan
brugerne oplever en indlæggelse. Undersøgelser af kunstens direkte effekt på helbredelse og
indlæggelsestid kan være svære at måle, dog peger kvalitativ forskning på positiv effekt på
patienter og pårørendes oplevelser af sygdomsforløb og indlæggelser.
KØS, Museum for kunst i det offentlige rum bidrog i 2018 med en kortlægning af betydningen af
kunst på hospitaler. Undersøgelsen viste gennem en forskningsbaseret udstilling flere eksempler
på hvad hospitalskunst er. Selvom undersøgelsen overvejende viste at kunst gør en positiv forskel
for mange, må det fremhæves at kunst opleves forskelligt og at folk har deres egen personlige
mening om det samme kunst.
KØS’ bud på en fællesnævner, der kan anvendes i nutidens kunststrategier på hospitaler lyder:
“ Kunsten skal humanisere hospitalssektoren og etablere en menneskelig skala ved for eksempel
at skabe hjemlige, trygge og afstressede rammer, parallelt hermed må den godt have en
skærpende effekt, der gør miljøet tankevækkende, udfordrende og stimulerende. Kunsten skal
kunne tilbyde distraktion, refleksion og oplevelser, samtigt med at den ikke må være nærgående.”
Konferencen “Kultur som Sundhedsfremme” er udviklet som en digital platform hvor
fagfolk indenfor kunst- og kultursektoren formidler deres viden om hvad kunsten kan i et
sundhedsmæssigt perspektiv. Under koncepter som bl.a Kultur på Recept arbejdes med
kunststrategier i et udvidet felt og udfolder således flere grene indenfor kunst og kultur. Det kan
være udsmykning, forestillinger, koncerter og inddragende æstetiske aktiviteter.
Et sammentræk af deres udtalelser giver følgende indblik i erfaringer fra sundhedsfremmende
kunstprojekter, der er blevet afviklet under bl.a. konceptet Kultur på Recept
Kunsten giver flere perspektiver på livet.
Kunsten giver et priviligeret rum til at træne sansning.
Kunst kan give stressramte mennesker en praksis til at mærke sig selv.
Kunsten giver mulighed for patienter at tænke på noget andet og arbejde med noget andet der
ikke handler om deres sygdom.
Kunsten kan danne fællesskaber
På baggrund af dette kan man antyde at kunsten taler entydeligt ind i de ting der kan genopfinde
og definere et mere helhedsmæssigt syn på menneskers trivsel. Kunst kan være med til at sætte
fokus på behovet for en mere holistisk tilgang som kan bygges ind i sundhedssystemet som et
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komplimentært tilbud i et rehabiliteringsforløb.

2.2 Kunstnerisk udsmykning i offentligt byggeri
Regionerne er ikke omfattet af de statslige regler i forbindelse med kunstnerisk udsmykning. Det er
dog alligevel relevant at skele til de statslige retninger indenfor kunstnerisk udsmykning af statsligt
byggeri, for at få indblik i den rammesætning man bør anskue er de udviklingsmæssige forudsætninger i nærværende pilotprojekt.
Ifølge vejledningen til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri skal 1,5 procent
af de samlede håndværkerudgifter afsættes til kunstnerisk udsmykning af bygningerne. Generelt
søger vejledningen at sikre følgende værdier i forbindelse med kunstsager udløst af cirkulæret:
1. Høj kunstnerisk kvalitet
2. Økonomisk forsvarlig anvendelse af de afsatte midler
3. Ensartet praksis
4. Effektive arbejdsprocesser med klar ansvarsfordeling
5. Kvalitetssikring af det administartive grundlag
6. Fokus på drift og vedligehold og aftaler om værkets levetid
7. Dokumentaion og formidling overfor omverdenen.
“Formålet med loven er at fremme billedkunst og de kunstneriske dimensioner af arkitektur,
kunsthåndværk og design i Danmark. Det er intentionen at kunsten skal tilføre en kvalitativ
dimension til bygningens arkitektur og til brugernes oplevelse af den”.
Rundt om i Danmark bliver der i øjeblikket bygget seks nye supersygehuse med et budget på
41,4mia. kr. til i at 20 byggeprojekter.
Generelt for den kunst der bliver afsat midler til er at den bliver en integreret del af den
pågældende arkitektur der er kendetegnet ved hvert syghus. Det har derfor betydning at kunsten
indtænkes tidligt i byggeprojektet. Ofte er kunststrategierne blevet kritiseret for at kunsten bliver
et prestigefyldt projekt til flere millioner som ikke kommer borgerne til gavn. I langt flere tilfælde
bliver beløbet til den kunstneriske udsmykning beskåret i forbindelse med besparelser ved byggeri.
Processerne på det organisatoriske plan bør derfor skele til en ensartet praksis som allerede er
eksisterende i cirkulære om kunstnerisk udsmykning.
Regionernes økonomi styres af årlige aftaler mellem finansministeriet og Danske Regioner. Her
fastlægges den overordnede økonomiske ramme for hospitalsdriften og de overordnede mål
for den regionale del af sundhedsvæsnet. Der udarbejdes løbende en overordnet strategi for
kvalitetsmålsætninger.
Skal kunsten ind i hospitalsbyggeriet på en mere nærværende måde for den enkelte borger, bør
man i kvalitetsmålsætningerne forholde sig til hvordan kunststrategier skal anvendes for at opnå
et meningsfuldt samarbejde mellem kultursektor og sundhedsvæsnet. Det vil være nødvendigt at
understøtte indsatsområdets formål gennem en Kultur- og Sundhedspulje.
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2.3 Området for kultur og sundhed i RegionNord
Region Nordjylland har bidraget til etableringen af Nordjysk Center for Kultur og Sundhed
(NOCKS) i samarbejde med Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og Aalborg
Kommune. NOCKS er nu etableret som et videnscenter på Aalborg Universitet og som et formelt
netværk, der beskæftiger sig med, hvordan kulturprodukter og kulturoplevelser kan bruges til at
forbedre borgeres sundhed.
Herudover er Regionens formål at inspirere til fornyelse af sundhedssektoren ved at inddrage
kunstnere og kunstneriske metoder af forskellige genrer.
Regionen står derfor som tovholdere og samarbejdspartnere på flere kunstprojekter med et
sundhedsfremmende perspektiv, herunder det pågældede kunstprojekt.
I kulturplanen 2019-2022 fremgår bl.a. følgende handlinger indenfor kultur og sundhed:
• Støtte nyskabende strategiske samarbejdsprojekter, der understøtter indsatsområdets
formål gennem en Kultur- og Sundhedspulje.
• En styrket og forenklet adgang til brug af kunstnere på sundhedsområdet gennem
opkvalifcering af nordjyske kunstnere og synliggørelse af deres kompetencer i forhold
til Kultur og sundhed.
I kulturaftalen 2021-2024 vil man arbejde videre ud fra den viden der er opnået på baggrund
af de kunstprojekter som er gennemført i sundhedssektoren. I indsatsområdet sund med kultur
er det formålet at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand samt at skabe nye
arbejdsområder for kunstnere.
Det er bl. a. et mål at muliggøre eksperimentelle samarbejder med sundhedssektoren, hvor man
trækker på resourcer og erfaringer fra kulturregionen og afprøve nye ting i koblingen mellem kultur
og sundhed.
Regionens sats de næste fire år har afsat 5.000.000 kr. heraf en åben pulje på 1.000.000kr til 3-4
kunstprojekter.
I udviklingen af en ny strategi vil man fokusere på at få delt viden til kunstneres uddannelser.
Man ser et behov for at bygge bro mellem uddannelse og det kunstnerliv som venter efter endt
uddannelse.
Dokumentation og vidensopsamling skal sikres for at resultater kan skabe en forbedret platform
for hvordan kunstneriske strategier og kvalitetsmålsætninger i sundhedsvæsnet kan fungere
komplimentært med hinanden. Ved forsat at arbejde med cases, hvor kunsteres praksis gentagne
gange kommer ind i sundhedspersonalets rutiner, vil man få opbygget et veldokumenteret
fundament af erfaringer, der kan forplante sig hos dem som har været indvolveret.
Dette vil gavne levedygtigheden i projekterne og dermed også muligheden for at skabe nye
arbejdsområder for kunstnere. I det organisatoriske arbejde ligger en stor opgave i at følge et
værdisæt i forbindelse med en ensartet praksis, en økonomisk forsvalig ramme samt aftaler om
implementering.
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Region Nordjylland Kulturplan 2019-2022

Kultur og sundhed

FORMÅL
• At udvikle og iværksætte initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med
sundhedsområdet og bygger videre på eksisterende erfaringer på området.
• At opbygge stærke samarbejder og udviklingsprojekter, som kan synliggøre værdien af
kunst på sundhedsområdet med fokus på evaluering og erfaringsopsamling.
• At styrke patienters og borgeres mentale sundhed, helbredelse, livskvalitet og
tilfredshed ved brug af kunst og kultur.
HANDLING
• Støtte nyskabende strategiske samarbejdsprojekter, der understøtter indsatsområdets
formål gennem en Kultur- og Sundhedspulje.
• En styrket og forenklet adgang til brug af kunstnere på sundhedsområdet gennem
opkvalifcering af nordjyske kunstnere og synliggørelse af deres kompetencer i forhold
til Kultur og sundhed.
• En målrettet indsats for at synliggøre, formidle og tilvejebringe evidens på
indsatsområdet, herunder workshops, bidrag til forskning, kurser for kunstnere og
institutioner, eksempelvis i NOCKS eller eget regi.
• Sikre bedre sammenhæng og øget effekt på området gennem tæt samspil med
indsatsområdet ”Sund med kultur” under Kulturaftale Nordjylland 2021-2024.
RESULTATMÅL
• At flere nordjyske institutioner og lignende bruger kunst og kultur som virkemiddel til
fremme af livskvalitet, sundhed og brugertilfredshed.
• At kunstnere og sundhedsprofessionelle udvikler deres kompetencer til at samarbejde
og inddrage kunst og kultur i sundhedsarbejdet.
• At flere patienter og borgere gennem kultur- og sundhedsindsatser får en øget
livskvalitet, mental sundhed og forbedret forløbsoplevelse.
• At der er tilvejebragt ny viden om effekten af at bringe kunst og kultur i spil på
sundhedsområdet.
• At området prioriteres højere af begge sektorer, herunder at sundhedsbudgetterne
dækker en væsentlig del af udgifterne.

18

KAPITEL 3
Gennemgang og nedslag
3.1 Skitsering af kunstnerisk proces
Det valgte kunstprojekt ”Udsyn” er skabt af kunstnertrioen rumdesigner Anne Heinsvig, lydkunstner
Ingeborg Okkels samt fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose.
I deres skitserende forslag har kunstnerne fundet en fælles tilgang i den særegne natur som findes
i Thy.
Den kunstneriske intension har været at patienter og pårørende skulle føle sig omfavnet og at
hospitalets personale ligeledes skulle opleve en mere harmonisk atmosfære som vil kunne virke
understøttende på deres helende praksis. Kunstnerne ville med æstetiske greb tage udgangspunkt
i det der for den enkelte i personalegruppen kunne skabe indre ro.
“I en hetisk hverdag på hospitalets gange kan det være svært at finde plads til at finde den indre
ro, der kan få skuldrene ned og luft helt ned i maven. Vi ville derfor gerne undersøge hvad der for
den enkelte kunne skabe ro”(Fra interview med kunstnergruppen).
Udgangspunktet for udviklingen af det æstetiske arbejde har således været præget af en holistisk
tankegang som man også finder i Sundhedsvæsenets nyere strategier.
I det følgende vil processen til det udvalgte kunstprojekt blive beskrevet. Skitseringen afsluttes
med to punkter, som udgør de vigtigste fund der kendetegner projektets proces.
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Kunstnerisk transformation af ældre hospitalsrum
Aalborg Universitetshospital, Thisted.

Figur 1

Figur 2

Indsamling af tavs viden
Som startskud på samarbejdet mellem kunstnere
og sundhedspersonale planlagde Kunstner-trioen
en workshop for en gruppe af sundhedspersonalet.
Her skulle de gennem lydpåvirkning starte en dialog
om hvad der gjorde dem afslappede. Hvad gjorde
lydene i deres hverdag og hvordan kunne lyd
påvirke deres arbejdsliv. Hvilke lyde ville skabe ro i
deres arbejdsliv.
Workshoppens tema handlede om at mennesker
instinktivt er indrettet til at reagere på lyd og at vi
alle relativt hurtigt kan afkode lydene fra genstande
og rum. Forestiller man sig lyden af fodtrin på en
trappe vil man hurtigt kunne genkende lyden af
skotype og trinenes materialitet. Man vil muligvis
også genkende personen på hastigheden af trinene
og kræften bag trinene. Lyden af rummet med
trappen vil ligeledes give en fornemmelse af hvilken
type rum personen befinder sig i. Er det en opgang
vil der være rumklang, er det en trappe i et hus vil
lydene være mere dæmpet måske kan du endda
høre at trappen har tæppe på.

sanseoplevelse som skaber ro? Vil der ikke være
nuancer i vores måde at finde ro i lyden af natur?
Kan genkendelighed og nostalgien i lyd omkring det
sted man kommer fra være generel?

Lydenes påvirkning har indflydelse på vores måde
at navigere på i verden og i vores hverdag. Vi
sanser alle lyde, men lægger knapt nok mærke til
dem alle. Nogle vil være i baggrunden, mens andre
vil tage vores opmærksomhed. Et barn som græder
eller et menneske som behøver hjælp vil aktivere
en akut handling. På den måde er lydene med til
at sætte stemning og retning på vores følelser og
handlinger.
Naturens lyde forbindes ofte med følelsen af ro.
Vinden i det høje græs eller i trækronerne, havets
brusen. Men kan lyden af natur være en generel

I den pågældende workshop fandt kunstnerne ud
af at man i det nordjyske oplever ro ved naturens
mere barske lyde. Herved blev det tydeliggjort
hvordan naturen omkring Thy påvirker de
mennesker der bor i området og at det kan være
kendetegnende for måden at blive berørt på her.
Workshoppen udgjorde således indledningen
på et samarbdeje mellem kunstnere og
sundhedspersonale som var med til at give
kunstnerne deres første pejlemærke for hvordan
de skulle arbejde videre med deres projektidé. For
at kunne nærme sig en æstetik der kunne tale ind
i den kultur som findes på stedet var dette et vigigt
greb.
Workshoppen medvirkede ligeledes til at personalet
tog ejerskab i værket og kunne efterfølgende tage
deres viden videre ud til patienter og dermed få
værket til at leve videre.
Her tydeliggøres et stort potentiale i den
kunstneriske strategi ved at arbejde inddragende og
stedsspecifikt.
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Figur 3

Registrering af stedets farver, lyde og materialitet
Et vigtigt forarbejde for kunstnerne var at udføre
registreringer af naturen omkring Thy for at
indsamle et grundmateriale der relaterede sig til
deres stedsspecifikke udgangspunkt.
Denne proces handler om at blive bekendt med
stedets farver, lyde og materialitet. Man kan kalde
det for en kunstbaseret fænomenologisk metode,
hvor kunstnerne åbner sig for den bestemte verden
ved at rette opmærksomheden mod kategorierne
farve, lyd og materialitet. Herfra kan de zoome
ind på noget ganske specifikt, der kan give viden
til den videre æstetiske proces. Efterhånden som
registreringen giver stof til reflektionen vil der
komme underkategorier til, som kan vokse frem og
få mere betydning for konteksten.

Kunstnernes farveregistreringer (eks. figur 2+3)
blev indsamlet fra naturobjekter som var særlige
for området. Her kan bl.a nævnes farven på
klitvegetationen som er meget forskelligartede og
som vidner om påvirkningen af fysiske forhold,
såsom graden af sandtilførsel, kalkindhold,
næringsstof, klitskråningernes orientering og
afstanden til grundvandspejlet. Naturobjekternes
farver bestemmes også af deres materialitet og
stoflighed. Det påvirker oplevelsen af en farve
om den er blank eller mat, om teksturen er grov
eller fin samt hvilke andre farver der omgiver

Figur 4

den. Ved indsamlingen tages der derfor også
højde for materialitet, stoflighed, tekstur og
farvekombinationer.
Den fotografiske registrering(figur 5) gav mulighed
for at få øje på motiver, der gennem typologier
eller serier kunne give en samlet fortælling af et
særligt udtryk. Et fotografi kan defineres som et
udsnit af virkeligheden som er valgt af fotografen.
Når fotografen ser på verden gennem kameraets
linse vil det der viser sig på linsen være fremhævet.
Det er dette udsnit der er med til at give fotografen
større indblik i stedets natur og det vil blive muligt
at finde netop de motiver der skal fremhæves. Her
kan nævnes fremhævelsen af de store vidder og
vildskaben i naturen.
Lydregistreringer(figur 6) blev optaget omkring
de steder hvor naturobjekterne blev fundet og
fotografierne blev taget. Lydregistreringer har den
mulighed at gøre opmærksom på de store udsving
ved stedets natur. Selv stilheden eller de meget
stille lyde har en vigtig plads i lydbilledets dramatik.
På den store skala finder vi storme, bølgernes slag
mod strandbreden. I den mindre skala finder vi
lyden af små sten som risler efter bølgeslag eller
lyde fra sandet, når vand eller luft leger med det.
Når man lytter, koncentrerer man sig lidt mere om
lige nu.
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Figur 5

Figur 6

Registreringsmaterialet blev således grundlaget
for kunstnernes interageren med stedet og en
refleksionsproces der gjorde det muligt at udvælge
den særlige pallette, motivverden og det lydunivers,
der kunne skabe den kunstneriske helhed og
fortælling.

Lydkunstneren kan have fundet et sted hvor
lyden skal opfanges på en bestemt måde med
en særlig mikrofon for at få det rette udtryk. Det
er et fokus på selve lydens kvalitet eller dele ved
lydens frekvenser der findes interessant. Lydene
skal efterfølgende arrangeres til et lydbillede. I
dette arbejde findes der ligesom ved fotografiet
en redigerings- og produktionsproces der handler
om balanceforhold, bevægelser, frekvenser og
sekvenser.

Fællesskab og helhed
Selve bearbejdningen af registreringmaterialet
blev til i en proces, hvor refleksion, sortering,
udvælgelse, nye registreringer foregik i en iterativ
bevægelse.
I processen gennemgik kunstnerne materialet ved
at sortere og sammensætte det i nye kategorier og
med øjne for helheden mellem de tre kunstneres
udtryk. Her fik samarbejdet lov at blomstre.
Kunstnerne mødtes flere gange hvor der blev talt
om forskellige muligheder for det kunstneriske
udtryk. Dette samarbejde styrkede kunstnernes
opfattelse af at være en helhed, hvor beslutninger
blev truffet sammen og hvor fællesskabet blev
styrken i det endelige værk.
Kunstarternes egne processer
Hver kunstart har ligeledes sine egne processer og
finpudsninger som højner kvaliteten af værket.
Fotografen kan have ønske om et særligt lys
i billedet som kun kan optages på særlige
tidspunkter i døgnet eller i et bestemt vejr. Der kan
også være teknikker indenfor eksponering som
hænger sammen med ønsket af udtryk i det valgte
motiv.
Herefter følger en redigeringsproces med korrektion
og farvebalance.

Hospitalrummenes atmosfære
Med det stedsspecifikke udgangspunkt, måtte
kunstnerne forholde sig til de reele rum som var
til rådighed på hospitalet. Rummenes atmosfære
og de fysiske muligheder og begrænsninger skulle
derfor analyseres og måles op.
Det var i denne proces nødvendigt at få kendskab
til rummenes daglige brug. Det betød at kunstnerne
måtte observere rummenes brug og sørge for at
være i dialog med sundhedspersonalet for at sikre
sig at de kunstneriske idéer kunne indfrie ønsket
om et understøttende værk, der kunne levere rolige
helende omgivelser.
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Figur 7

Figur 8

Udstillingsdesign og rumoplevelse

Tid
Registrering af materialet, udviklingen af
kunstværket og de rumlige omgivelser er således
en yderst langsommelig proces fordi sted,
område, kultur og mennesker skal inddrages i
den kunstnerske registrering og proces. Ligesom
der skal bruges tid på hver enkelt kunstarts
kunstneriske overvejelser. Det er konsekvenserne
ved et stedsspecifikt kunstværk, der netop forstår
at rumme disse parter og samtidig være udført i høj
kvalitet.

Selve udførelsen af udsmykningen eller designet
af rumoplevelsen skulle koordineres og afprøves.
Selvom der er blevet tænkt og målt, selvom der er
besluttet, hvilke tiltag der skal gøres samt hvilke
materialer og møber der skulle tilføjes, vil det være
en proces at få alt til at gå op i en højere enhed.
Opsætning, afprøvning, refleksion og diskussion
hører derfor også til den afsluttende fase, hvor det
endelige æstetiske udtryk skal tage form.
Det handler om at koordinere med malere og
håndværkere så transformationen af rummet sker i
den rigtige rækkefølge. Væggene males. Dernæst
indrettes med nyt interiør. De fotorafiske værker
skal indrammes og arrangeres i en rækkefølge hvor
æstetik og fortælling giver mening.
Placering af lybbad er vigtig at få afbalanceret
i forhold til lydniveau og indretning således at
oplevelsen af det får den effekt som ønskes. Et
lydbad over en lænestol (fig.8) skal f.eks. give
oplevesen af et rum i rummet hvor lyde fra loften
føres direkte i retning af stolen. Andre steder vil
man måske ikke lægge mærke til denne intense
oplevelse.

Kunstnerne blev udfordret i tidsplanen primært
på grund af Covid 19 restriktioner. Det har dog
også handlet om at planlægningen tog længere
tid end først antaget. Et mindre kunstprojekt som
er stedsspecifikt og inddragende kræver stadig et
stort koordineringsarbejde. Det er tidskrævende
at få alt på plads i samarbejdet mellem kunstnere,
medarbejdere og styregruppe, finde den passende
lokalitet eller at få den resterende finansiering til at
falde på plads.
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Figur 9

Figur 10

Den endelige transformation
Resultatet af den kunstneriske transformation af
hospitalsrummene fremhæver mindre miljøer med
borde og stole er af træ, som gør det er muligt at
sidde afskærmet for at få ro og heling.
Farven til vægge og tekstiler harmonerer med
fotografierne så helheden virker appellerende,
imødekommende og afbalanceret.

Forandring og forankring
Sundhedspersonalet oplever at det fysiske miljø er
blevet mere hjemligt. Farven i rummene har positiv virkning og virker mere rolige. Det er ligeledes
noget personalet oplever at patienter og pårørende
lægger mærke til.
Både patienter og sundhedspersonale er glade
for den hjemlige atmosfærde og muligheden for
sanselige lydoplevelser.
Et forslag til en forbedret samarbejdsmodel
ville være at der blev afsat tid til at flere af de
sundhedspersonaler som omgås patienterne i
hverdagen blev inddraget i processen. Dette ville
give dem mulighed for at vejlede kunstnerne i
de behov, der er på de konkrete afdelinger og
stuer ligesom det ville skabe større ejerskab til de
forandringerne.

Fotografierne er blevet trykt på store lyddæmpende
akustiklærreder, som skaber en afdæmpet og
omfavnende rumlig atmosfære. På udvalgte steder
vil man blive opmærksom på lydoplevelser og poesi
der relaterer sig til de landskaber som også ses på
fotografierne.
Transformationen af de ældre hospitalsrum står
således med en ny kunstnerisk udsmykning og
indretning, med et fokus på at aktivere en sansning,
der skaber forbindelse til den natur som patienter
og medarbejder kender og færdes i og som
aftegner en fælles erindring og kultur på stedet som
skaber ro og glæde.

Vigtigt er det nu at værket får lov at leve videre
gennem de mennekser der færdes i rummene.
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3.2 Kunstneriske metoder
Af den tætte procesbeskrivelse kan fremhæves to punkter der i særlig grad kan identificeres som
kunstnernes metodiske greb. I det følgende vil disse to punkter blive beskrevet.
Gesamtkunstwerk som transformations koncept
Begrebet Gesamtkunstwerk knytter sig til den moderne kunst og kan opfattes som en
transformationsmaskine, der fører de forskellige kunstarter sammen omkring en fælles
bestræbelse, nemlig at samle og ændre samfundet gennem kunsten. Kunsten i de pågældende
hospitalsrum sigter dog ikke mod at ændre samfundet på samme måde som i det traditionelle
Gesamtkunstwerk. Ikke desto mindre har kunstnerne forsynet arkitekturen med stor
kontekstbevidsthed. Kunsten er ikke totalitær, men giver snarere indtrykket af en vis ømhed og
varme for menneskene på stedet og for naturen som omgiver området. Kunsten findes på mange
niveauer: som malede vægge, tekstur i møbelstof, objekter og lyd. Undertiden lægger man næsten
ikke mærke til den, andre gange træder den tydelig frem. Indgrebende kan vække det ubevidste
velbehag. Man bliver vel til mode, når man befinder sig i de vel afbalancerede rum. Det er som at
befinde sig i en lysning, hvor kunsten, naturen, lydende og lyset kan smelte sammen et øjeblik og
få tiden til at stå stille.
Kunstens performative virkning på kroppens sanseapperat.
Ud over de konkrete rum og deres funktioner forholder kunstnerne sig til kultur og historie som
delvist hænger sammen med den stedsspecifikke opgave. Det handler om at få patienter på
stedet til at reflektere over sine sanser og om at aktivere nogle af de fælles kulturelle erindringer
som hænger ved og omkring den nordjyske natur. Ved at gøre brug af æstetikkens metoder til at
skabe en atmosfære, hvor genkendelse af skov, strand og hav vækker sansemæssige erindringer,
genskabes kontakt til en fælles forståelse af kulturen i den nordjyske natur og hermed også et
fællesskab mellem patienter og personale på hospitalet.
Når sanserne bliver stimuleret og opmærksomheden rettes mod positive erindringer bliver det
muligt at fjerne sig fra det som gør ondt i en stund eller bare et lille øjeblik.
Denne form for kunstneriske strategi, som bygger på værkets performative virkning på kroppens
intelligente sanseapparat, kan ændre atmosfæren i hospitalsrum, som i sine rumlige æstetik
normalt er frataget al hjemmelighed.
De særligt fremtrædende kunstneriske metoder kan kort formulers således:
Ved at gentænke sanseoplevelsen af hospitalsrum gennem et kendskab til æstetikkens og
materialitetens påvirkning og relation til erindring, kan man skabe rum og atmosfære for heling.
Ved at vælge et samarbejde mellem forskellige kunstarter der tillige formår at anvende et
brugerinddragende udgangspunkt, får man en deltaljeorienteret og kvalitetssøgende metode til et
transformationskoncept, der søger forening mellem rumlighed, fællesskabsfølelse og skønhed.
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Budget
Det har været en vigtig pointe at der med denne form for kunstopgave også er en ambition
om at man med et lille budget kan medvirke til store æstetiske og sanselige ændringer i ældre
hospitalsrum. Med projektet vil man gerne vise en pendant til store gennemgribende udsmykninger
der som regel kun udføres i forbindelse med nybyggeri.
Det er imidlertid yderst vigtigt at et projekt som dette anerkender at den kunstneriske proces har
flere faser og at det tager lang tid. Derfor vil det være vigtigt for alle parter at der laves en udførlig
beskrivelse af arbejdsopgaver og ansvarsområder som skal indgå i kontrakten. Dette forarbejde vil
også gøre det nemmere at lave en realistsik tidsplan.
Der bør udarbejdes et generelt vejledende skema for ydelser i forbindelse med en kunstopgave
som denne. Et skema for de ydelser, der udføres kan bruges som et bilag til kontrakten. Skemaet
giver hurtigt oversigt over det arbejde der skal udføres og hvem der skal udføre det.
Som det fremgår af procesbeskrivelsen, har kunstnerne gennem hele projektet haft forskellige
opgaver som relaterede sig til det kunstneriske arbejde.
Opgaverne er som følgende:
1. Skitsering af kunstnerisk idé
2. Undersøgelse af området
3. Forberedende workshops for inddragelse af patienter og personale
4. Skabende proces
5. Materiale indhentning
6. Koordinering med håndværkere
7. Dialogmøder
8. Opsætning

En gennemgang af projektets regnskab viser at materialeindkøb med fordel kunne have været
mere specificeret og der var ikke de fornødne midler til evaluering der kunne have gået mere i
dybden ved at følge projektet gennem hele forløbet.
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Konklusion
Formålet med denne rapport var at fremlægge erfaringer fra projektets gennemførelse, som kan
bidrage til mere kvalificeret viden om kunstneres processer og metoder til at skabe værker, der
har en helende virkning i ældre hospitalsbyggeri. Evalueringen har gennem en tæt beskrivelse
af kunstnernes praksis fundet de særligt fremtrædende kunstneriske metoder der kan besvare
evalueringens spørgsmål der handlede om hvad kunsten gør ved stedet og hvad stedet gør ved
kunsten. Hvad gør den ved menneskene og hvordan den blev til.
Kombineret med projektets rammebeskrivelser bliver det tydeliggjort at der findes mange gode
intensioner fra alle projektets involverede parter. Da området stadig er under udvikling findes
der imidlertid ikke et fællessprog for hvordan et samarbejde mellem kunsten og sundheden er
vellykket. Fællesnævneren evalueringen dog i den holistiske tankegang.
Under evalueringens kapitel 2 omkring projektets udviklingsmæssige forudsætninger fremgår det
at kunsten taler entydeligt ind i de ting der kan genopfinde og definere et mere helhedsmæssigt
syn på menneskers trivsel i sundhedssektoren. Kunst kan således være med til at sætte fokus
på behovet for en mere holistisk tilgang i sundhedssystemet. Der bør med ønsket om en mere
nærværende og helende kunst til hospitaler fremgå en tydeliggørelse af indsatsområdets formål
gennem en kultur- og sundhedspulje. Det er her væsenligt at kigge nærmere på forholdende
mellem kunststrategier og kvalitetsmålsætninger i sundhedsektoren.
Ved forsat at arbejde med cases, som nærværende pilotprojekt, hvor kunstneres praksis gentagne
gange kommer ind i sundhedspersonalets rutiner, vil man få opbygget et veldokumenteret
fundament af erfaringer der kan forplante sig hos dem som har været indvolveret. Dette vil gavne
levedygtigheden i projekterne samt kvalificeringen af kunstneres virke i sundhedssektoren.
I kapitel 3 fremgår det af projektets praksis at særligt to metodiske greb kan beskrive en
kunstnerisk tilgang der tilstræber den holistiske tankegang.
1. et transformationskoncept, der bygger på kunstnernes inddragnede og samkabende praksis.
2. en bevidst brug at materialitet til at genskabe fælleserindringer.
Med disse to greb opnår kunstnerne et materiale af høj værkarakter, der samtidig taler ind i et
fællesskab omkring stedets kultur, natur og skønhed. Kunstnerne vælger ikke bare et fotografi
af et landskab. Det er et særligt udsnit af et velkendt landskab fra omegnen, nøje udvalgt på
baggrund af tavs viden fra hospitalets personale. Velovervejet i sin komposition og i eksponerings
tid. Kunstnerne vælger ikke en tilfældig grøn farve til væggen, men en farve udvalgt på baggrund
af feltundersøgelser i naturen omkring Thy. Lyden optages ikke tilfældigt eller efter kunstnerens
foretrukne, men er fundet for at danne en helhed med rummet, fotografierne, materialerne,
menneskene .. Alt er en helhed, ét værk, gennemtænkt i detaljer udfra en sanselig og holistisk
tænkning. Derfor er det lykkedes kunstnerne at skabe en helhed hvor forbindelsen mellem værk,
sted og mennesker giver oplevelser af nærvær.
Intensionen har også været at forestille sig og udvikle et koncept der kan gøre en stor forskel i
ældre hospitalsrum, med et lille budget. Et koncept som på grund af projektets mindre omfang
kan gøres mere intimt og i et tættere samarbejde mellem kunstnere og sundhedspersonale.
Evalueringen viser at den kunstneriske proces har mange faser, når der arbejdes stedsspecifikt og
inddragende.
Derfor vil det være vigtigt for alle parter at der laves en udførlig beskrivelse af arbejdsopgaver og
ansvarsområder som skal indgå i kontrakten. Dette forarbejde vil gøre det nemmere at lave en
realistsik tidsplan med et ansvarligt budget.
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Med denne konklusion kan sammentrækkes følgende tre overskrifter på anbefalinger til fremtidige
lignende projekter:
1.En holistiske tankegang er fællesnævner mellem kunst og sundhed
2. Samskabelse og inddragelse giver varighed i forankringen af kunstneriske rum
3. Tydelighed omkring proces og kunstnerens mange arbejdsopgaver
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