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Utredning om förutsättningarna för att införa naturunderstödd
rehabilitering som rehabiliteringsform och behandlingsmetod
Ärendebeskrivning
I en motion till regionfullmäktige föreslår Berit Johansson (C) och Mats Gärd (C)
att Grön rehabilitering ska finnas med och erbjudas som rehabiliteringsform och
behandlingsmetod inom Region Jämtland Härjedalen, på liknande sätt som den
konventionella rehabiliteringen.
Regionfullmäktige beslutade i april 2016 att motionen skulle anses besvarad och
gav regionstyrelsen i uppdrag att utreda evidensen och förutsättningarna för att
införa naturunderstödd rehabilitering som rehabiliteringsform och
behandlingsmetod och återkomma med ett förslag till november 2016.
Naturunderstödd rehabilitering bygger på forskningsbaserad kunskap om
naturens och trädgårdens läkande inverkan. Upplevelser i naturen och aktiviteter i
trädgården kan ge gynnsamma effekter på olika hälsotillstånd. Vistelse i naturen,
parker och trädgårdar förbättrar koncentrationsförmågan och minskar stress, värk
och trötthet. Även djur kan ha viktiga hälsofrämjande effekter genom att inge lugn
och välbefinnande genom de fysiologiska processer som sätts igång.
Behandlingen riktar sig främst till personer med psykisk ohälsa, orsakat av
stressrelaterade problem.
Naturunderstödd rehabilitering har en kort historia som modern behandlingsform
i Sverige. På Sveriges lantbruksuniversitet SLU påbörjade Alnarps
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rehabiliteringsträdgård sin verksamhet år 2002. SLU Alnarp är genom sin
forskning ledande inom ämnesområdet naturbaserad vård och rehabilitering.
Undersökning visar att det finns forskning som styrker att Grön rehabilitering kan
ge goda resultat vid rehabilitering av både stressrelaterad ohälsa och andra
sjukdomstillstånd. Idag tillämpas inte Grön Rehabilitering som behandlingsmetod
inom Region Jämtland Härjedalen.
Hälso- och sjukvården inom Region Jämtland Härjedalen använder sedan många
år de behandlingsformer för rehabilitering som rekommenderas av Socialstyrelsen
och definieras i SBUs rapport Rehabilitering vid långvarig smärta.
Behandlingsformerna är väl etablerade och statliga medel har under året riktats
till dessa behandlingar för en ökad volym så att fler individer ska få tillgång till
vård.
Som komplement till dessa behandlingsformer finns även möjligheten att
förskriva Fysisk aktivitet på recept.
SBU konstaterar att det idag inte finns tillräcklig forskning som styrker att Grön
Rehab skulle vara effektivare som behandlingsmetod än andra beprövade
metoder. Forskning som jämför effekten av Grön rehabilitering med andra
behandlingsmetoder saknas.
Att införa en ny behandlingsmetod tar stora resurser i anspråk, såväl av
vårdpersonal som ekonomiskt. Med nuvarande ekonomiska situation i regionen
och det pressade bemanningsläge som Primärvården befinner sig i är det svårt
att finna de resurser som skulle krävas för att införa Grön rehab som
behandlingsmetod.
Det finns tidigare exempel i landet där Samordningsförbundet drivit frågan och
utvecklat Grön Rehab som metod, för att sedan överlämna till
landstinget/regionen som ordinarie behandlingsform. Kontakter bör därför tas
med Samordningsförbundet i Jämtlands län för att utröna om de skulle kunna
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leda och finansiera ett projekt som utvecklar formerna för Grön rehabilitering i
Jämtlands län.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Regionstyrelsen får i uppdrag att kontakta Samordningsförbundet för att inleda
dialog om ett projekt kring Grön rehabilitering i Jämtlands län.
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Björn Eriksson
Regiondirektör
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