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Motion om grön rehabilitering
RS140276
Arbetsutskottets förslag till beslut
Ärendet
I en motion om grön rehabilitering till regionfullmäktige föreslår Monica Hansson (C)
att Region Halland ska starta en form av hälsoträdgård i Halland. Grön rehabilitering
används bland annat som del i behandling av stressrelaterad ohälsa och kan bestå
av bland annat trädgårdterapi och djurterapi.
I förslag till yttrande över motionen framförs att ytterligare evidens krävs när det
gäller effekten ur medicinsk aspekt av grön rehabilitering, jämfört med andra
behandlingsmetoder. Vidare framförs att det dock är viktigt att följa utvecklingen av
behandlingarna och deras behandlingsresultat så att de kan tas i beaktande vid t ex
kompletterande rehabiliteringsupphandling av Region Halland, så kallad extern
rehabilitering. Grön rehabilitering har ofta som huvudsyfte att träna patienten för
återgång i arbete. Denna arbetslivsinriktade rehabiliteringen anses därför bäst
utföras utanför hälso- och sjukvårdens arena men givetvis ska hälso- och sjukvården
samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2014-11-11

Diarienummer
RS140276

Regionkontoret
Katarina Larborn, Utvecklare
Utvecklingsavdelningen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Motion om Grön Rehabilitering
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen att avge yttrande till
fullmäktige enligt förslag.

Sammanfattning
I en motion om grön rehabilitering till regionfullmäktige föreslår
Monica Hansson (C) att Region Halland ska starta en form av hälsoträdgård i
Halland.
Grön rehabilitering används bland annat som del i behandling av stressrelaterad
ohälsa och kan bestå av bland annat trädgårdterapi och djurterapi. Utan att ha
presenterat en formell rapport i frågan har SBU (Statens beredning för medicinsk
utvärdering) lyft fram bland annat svårigheten att bedöma grön rehabilitering som
behandlingsform.
Regionkontoret anser att ytterligare evidens krävs när det gäller effekten ur
medicinsk aspekt - av grön rehabilitering, jämfört med andra behandlingsmetoder.
Det är dock viktigt att följa utvecklingen av behandlingarna och deras behandlingsresultat så att de kan tas i beaktande vid t ex kompletterande rehabiliteringsupphandling av Region Halland, så kallad extern rehabilitering. Grön rehabilitering
har ofta som huvudsyfte att träna patienten för återgång i arbete. Denna
arbetslivsinriktade rehabiliteringen sker därför bäst utanför hälso- och sjukvårdens
arena men givetvis ska hälso- och sjukvården samverka med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommuner.
Regionkontoret föreslår att motionen ska avslås.
Regionkontoret

Karin Möller
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Magdalena Barkström
Avdelningschef
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Datum
2014-12-17

Diarienummer
RS140276

Regionkontoret
Hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige

Yttrande över motion – Grön Rehabilitering
Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen.
Motionen
I en motion om grön rehabilitering till regionfullmäktige föreslår
Monica Hansson (C) att Region Halland ska starta en form av hälsoträdgård i
Halland.
Regionstyrelsens synpunkter
Grön rehabilitering används bland annat som del i behandling av stressrelaterad
ohälsa och kan bestå av bland annat trädgårdterapi och djurterapi. Utan att ha
presenterat en formell rapport i frågan har SBU (Statens beredning för medicinsk
utvärdering) lyft fram bland annat svårigheten att bedöma grön rehabilitering som
behandlingsform.
Det finns idag ett antal privata aktörer i Halland som bedriver grön rehabilitering.
Några har lokala avtal med Arbetsförmedlingen och kan erbjuda en arbetslivsinriktad grön rehabilitering för utvalda personer. Generellt sker arbetslivsinriktad rehabilitering ofta i samverkan med hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Regionstyrelsen anser att ytterligare evidens krävs när det gäller effekten ur medicinsk aspekt - av grön rehabilitering, jämfört med andra behandlingsmetoder.
Det är dock viktigt att följa utvecklingen av behandlingarna och deras behandlingsresultat så att de kan tas i beaktande vid t ex kompletterande rehabiliteringsupphandling av Region Halland, så kallad extern rehabilitering. Grön rehabilitering har
ofta som huvudsyfte att träna patienten för återgång i arbete. Denna arbetslivsinriktade rehabiliteringen sker därför bäst utanför hälso- och sjukvårdens arena men
givetvis ska hälso- och sjukvården samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner.
Med hänvisning till ovanstående föreslår regionstyrelsen att motionen avslås.
Regionstyrelsen
Gösta Bergenheim
Regionstyrelsens ordförande

Catarina Dahlöf
Regiondirektör
www.regionhalland.se/handlingar

