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Förord
Välkommen till den första Green Care konferensen i Sverige! En konferens
som tar upp ämnet om hur man kan öka människors livskvalitet genom
vistelse i en grön miljö.
Vad är Green Care?
Användandet av lantbruksgårdar eller gröna miljöer för att främja människors hälsa och livskvalité.
Verksamheten kan delas in i fyra olika områden: djur, natur, trädgård och lantgårdar. Green Care
vänder sig till en varierad målgrupp, allt från skolelever, personer med funktionsnedsättning,
nyanlända, vårdpatienter till äldre med demens.

Varför en konferens?
Syftet med konferensen är att delge den senaste forskningen på området, visa på goda exempel på
olika typer av verksamheter och ta del av kundernas behov. Vi vill skapa en mötesplats för att lyfta
Green Care i Sverige och förhoppningen är att konferensen ska bli ett återkommande evenemang.

Målgrupp:
Alla som vill veta mer och är intresserade av Green Care såsom forskare, kommuner,
arbetsförmedlingar, försäkringskassor, vårdsektorn och företagare som erbjuder Green Care tjänster.
Vi hoppas att ni ska få en givande konferens.
Välkomna,

Lena Lidfors SLU & Malin Fahlesson Hushållningssällskapet
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Program
Tisdag den 27 september
11:30

Registrering

12:00

Lunch (förbokas)

13:00

Öppnande av konferensen

Kristina Dahlborn, dekan VH SLU
Kulturellt inslag av DQ
Katedralskolan i Skara

13:15

Välkomsthälsning och introduktion

Lena Lidfors, Malin Fahlesson

13:30

Green Care concepts and use across the world

Christos Gallis

14:30

Inn på Tunet och forskning från Norge

Bente Berget

15:00

Kaffe

15:30

Naturunderstödd intervention – forskning och praktiska exempel

Anna Maria Palsdottir

16:00

Exempel på olika verksamheter inom Grön Arena

Christer Yrjas

16:30

Forskning om effekter av Grön Rehabilitering

Eva Sahlin, Olafur Aevarsson

17:15

Paneldiskussion om dagens presentationer

Alla

18:00

Egna aktiviteter

19:00

Middag Rosers Salonger (förbokas)

Onsdag den 28 september
08:30

Green Care och forskning i Finland

Ingela Wikman

09:00

Erfarenheter av upphandlade Green Care-tjänster

Ingela Elgelid

09:30

Så hjälpte djur och natur mig

Anneli Jäderholm

10:00

Kaffe och övning

10:30

Hundassisterad terapi – metoder och effekter

Monica Broman

11:00

Hästassisterad terapi för bättre hälsa

Gunilla Silfverberg

11:30

Sammanfattning övning och paneldiskussion

Alla

12:00

Lunch (ordnas i egen regi)

13:00

Mässa och Speakers Corner med företagare som erbjuder
Green Care-tjänster

15:00

Kaffe och avslutning
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Alla

Praktisk information
Varmt välkomna till denna första Green Care konferens i Sverige som
vi hoppas ska bli en trevlig sammankomst för alla deltagare, föreläsare
och andra inblandade. För att konferensen ska löpa på så bra som möjligt
så ber vi er notera följande information:
Lokaler:
Konferensens alla föreläsningar hålls i Aulan i Undervisningshuset på SLU Campus. I detta hus pågår
samtidigt undervisning för 300 SFI-elever som rör sig i foajén under vissa tider. Därför serveras fika för
konferensdeltagarna i Smedjan. Det är även i och utanför Smedjan som mässan och avslutningen av
konferensen kommer att vara mellan kl. 13-15 onsdag den 28:e september.

Förtäring:
All fika och kaffe ingår i konferensavgiften för alla deltagare. Kaffe serveras i Smedjan som ligger en
kort promenad från Undervisningshuset, se karta. Lunch tisdag den 27 september är endast för de
som har förbokat detta vid anmälan, lunchen serveras också i Smedjan. Middagen den 27:e september
sker på Rosers Salonger i Skara. Middagen är också endast för de som har förbokat detta vid anmälan.
Vid middagen är det bordsplacering som gäller och för underhållningen står Ljudhållningssällskapet.

Program:
Programmet för konferensen är fullt och tiden är knapp. Vi ber er därför vänligen att respektera de
tider som står i programmet och följa de instruktioner som arrangörerna ger. Vi kommer att ha viss
tid för frågor efter varje föreläsares presentation, men den tiden är begränsad. Om alla frågor inte
hinns med då så skriv gärna ner dem så finns det möjlighet att ställa dem senare i programmet under
paneldiskussionerna. För att vi ska få till bra och intressanta diskussioner så är det viktigt att publiken
är engagerad och ställer frågor. Passa även gärna på att nätverka och prata med de andra deltagarna
samt föreläsarna under kaffepauserna och under middagen.

Kaffe och övning:
Under andra dagen av konferensen så vill vi att ni diskuterar specifika frågor under förmiddagskaffet.
Dessa uppgifter kommer att delas ut där kaffet serveras.

Utvärdering:
Vi kommer att återkomma till er via mail med en utvärdering av hela konferensen. Vi vore väldigt
tacksamma om ni tog er tid att svara på utvärderingen och lämna era synpunkter. Det är viktig
information för oss inför framtida Green Care konferenser.
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Fakturering:
Alla deltagare ska ha fått en faktura innan konferensen på deltagaravgioften samt ev. matbokningar.
Om du är sent anmäld kan det vara så att fakturan inte har hunnit fram riktigt ännu. Vi ser det
som självklart att alla fakturor betalas innan förfallodatum, annars kommer påminnelse att skickas
ut samt en påminnelseavgift tas ut. Har du frågor kring faktureringen kontakta: malin.fahlesson@
hushallningssallskapet.se

Övrigt:
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse hos oss i Skara under dessa dagar. Om det är något som inte är
till er belåtenhet så vänligen ta upp det direkt med någon av oss arrangörer så lovar vi att försöka lösa
allt på bästa sätt så långt som möjligt.

Karta över SLU Skara
För att komma till Rosers
går du Järnvägsgatan förbi
domkyrkan och sedan ligger
Rosers (Stadshotellet) på
vänster hand.
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Mot Rosers
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Utställare
Backabergs Alpacka
Skara
0722-520123, backabergsalpacka@gmail.com

Nordiska nätverket The Nordic Green Care
Research Network
Skara
070-3468032, lena.ledfors@slu.se

Bräcke diakoni
Göteborg
0702-275601, elin.wikstrom@brackediakoni.se

Noltorps lantbruk
Skara
070-278 24 61

Grevegarden
Lidköping
070-2172284, elisabeth@grevegarden.se

Nyttohunden
Hillared
070-6812111, monica@nyttohunden.se

Fallängetorp för Fä och Folk/
Fallängetorp AB
Krylbo
070-7363682, anitha@fallangetorp.se

Projekt Hållbart Yrkesliv
Skara
0511-32 000, erica.boegard@skara.se

Hushållningssällskapet Grön Arena
Hela Sverige
070-3540366, malin.fahlesson@
hushallningssallskapet.se

Svenska Terapihundskolan
Västerås
070-8306288, sara.karlberg@terapihundskolan.se
Sörby naturhälsogård
Vessingebro
073-7080029, info@sorbynaturhalsogard.se

LC Utveckling
Axvall
0702-561719, lotta@lcutveckling.se

Årstider
Bankeryd
0736-215656, caroline.jonegard@gmail.com

Nordens Ark
Hunnebostrand
0523-79181, 0523-79186, bjorn.johansson@
nordensark.se, pelle.karlsson@nordensark.se

Fler utställare kan ha kommit till efter att denna konferensbok tryckts.
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Presentation föreläsare
Lena Lidfors
Professor i etologi vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU,
Gråbrödragatan 19, Box 234, 532 23 Skara,
Telefon: 0511-67 215, E-post: lena.Lidfors@slu.se
Forskar om beteende hos djur som hålls av människan, främst nötkreatur, får, mink
och kanin. Forskar dessutom om hur människa-djur interaktioner fungerar och hur
användning av djur inom s.k. grön omsorg påverkar både djur och människa.
Undervisar och är kursledare för etologikurser för studenter på Veterinärprogrammet, Etologi och
djurskyddsprogrammet, Husdjursagronomprogrammet. Biträdande kursledare för två nya kurser inom
mastersprogrammet ”Outdoor environment and health”, ”Nature Based Intervention” och ”Nature Assisted
Intervention”. Vice dekan med ansvar för utbildning på forskarnivå och lika villkor och sitter i Fakultetsnämnden.
Försöksdjursföreståndare på institutionen.

Malin Fahlesson
Hushållningssällskapet Skaraborg
Box 124, 532 22 Skara
Telefon: 070-354 03 66, E-post: malin.fahlesson@hushallningssallskapet.se
Har studerat biologi, inriktning Etologi & Djurskydd på SLU i Skara.
Jag har arbetat som landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet sedan 2013. Vi
arbetar med olika projekt och rådgivning inom bland annat
9 turism, livsmedelsförädling,
landsbygdsföretag och Grön Arena. Jag har varit projektledare för Grön Arena Skaraborg sedan starten av det
nationella projektet 2013. I min roll som regional projektledare har jag arrangerat och genomfört utbildningar,
nätverksträffar, sålt in konceptet Grön Arena hos framförallt offentliga aktörer samt arbetat med enskild
rådgivning/coachning till företagarna i utvecklandet av deras produkter och erbjudanden. Jag är även egen
företagare och driver ett aktiebolag där jag gör hästpass (identitetshandling för alla hästar inom EU) på deltid.
Jag bor på en liten hästgård utanför Skövde där jag har praktisk erfarenhet av att arbeta med Green Care i liten
skala. Jag brinner för Grön Arena och Green Care och hoppas och tror att dessa tjänster kommer att få en stor
betydelse i framtiden för att minska den ökande ohälsan.
Min dröm är att fler människor ska få möjlighet att umgås med djur och natur för att öka sitt välbefinnande och
få en bättre hälsa.
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Christos Gallis
Senior Researcher, Dr.
Forest Research Institute
Hellenic Agricultural Organization-DEMETER
GR-57 006, Vassilika, Thessaloniki, Greece.
Telefon:+30 2310461172,3 ext. 215, E-post: cgalis@fri.gr
Multidisciplinary Research: Forests Medicine, Green Care, Forests Products and human
health, Natural environment activities and rural development, Forest operations and technology, Innovation on
Forest products.
TEXTBOOKS
1 Marcus Sangster, Kjell Nilsson, Christos Gallis, Terry Hartig, Sjerp de Vries, Klaus Seeland, Jasper
Schipperijn,(eds) 2011. Forests, Trees, and Human Health. SPRINGER New York Dordrecht Heidelberg
London, 411 pages. ISBN 978-90-481-9805-4
2 Christos Gallis (ed.) 2013. GREEN CARE: for Human Therapy, Social innovation, Rural economy,

and education. NOVA Scientific Publishers, New York, 356 pages.

Bente Berget
Ph.D Agderforskning
Agderforskning AS, Gimlemoen 19,
4630 Kristiansand, Norway
Telefon: +4793423402, E-post: bente.berget@agderforskning.no
Bente Berget har en ph.d. innen dyreassistert terapi for mennesker med psykiske
lidelser, hvor hun gjorde en eksperimentell studie. Hun fant positive effekter på
gruppen som fikk dyreassistert terapi med landbruksdyr i forhold til en kontrollgruppe. Bente har utviklet og
deltatt i flere forskningsprosjekter innen Grønn omsorg, og har skrevet rapporter om forskningsbehov innen Grønn
omsorg for Landbruks- og matdepartementet i Norge og Norges Forskningsråd. Hun var også sterkt involvert i
utviklingen og gjennomføringen av COST-Action Green Care in Agriculture. Hun har veiledet flere masterstudenter
og ph.d.-stipendiater og har holdt mange foredrag om Grønn omsorg i inn- og utland.
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Anna Maria Palsdottir
Fil.Dr. Anna María Pálsdóttir,
Inst. arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Box 88; 230 53 Alnarp, Sweden
Telefon: 040-41 55 36, E-post: anna.maria.palsdottir@slu.se
I juni 2014 försvarade jag min avhandling The role of nature in rehabilitation for
individuals with stress related mental disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as a supportive environment
inom ämnet miljöpsykologi med inriktning naturbaserad rehabilitering.
I mitt arbete som forskare inom miljöpsykologi arbetar jag med konceptutveckling och vetenskapliga
utvärderingar av naturbaserade och naturunderstödda interventioner för olika målgrupper så som stress-relaterad
mental ohälsa, individer i post-stroke-rehabilitering och nyanlända flyktingar inom etableringsuppdraget. Dessa
projekt bedrivs i olika utemiljöer och utvärdering av miljöns betydelse, innehåll och utformning har en central roll i
forskningen. Under åren 2010-2014 har jag tillsammans med kollegor på AEM och i samverkan med Region Skåne
(avdelningen för hälso- och sjukvård), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och LRF tagit fram och bedrivit ett
ESF finansierat forsknings och utvecklingsprojekt Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden. Min roll var att
vidareutveckla konceptet som används i Alnarps rehabiliteringsträdgård, implementera det i landsbygdskontext samt
utvärdera effekterna av det nya konceptet. Resultaten från studien är under bearbetning och presenteras 2017.
Att vi får gedigen kunskap om innehåll och utformning av hälsofrämjande miljöer tycker jag är viktigt för att varje
målgrupp ska få tillgång till den mest optimala utemiljön som möjligt. Vidare, är det viktigt att erbjuda aktiviteter
i utemiljön anpassat till varje målgrupp. Därför anser jag att forskning och vetenskaplig utvärdering behövs för att
nå dessa mål.

Christer Yrjas
Agronom, inriktning markväxt
11
Hushållningssällskapet Skåne
Box 9084, 291 09 Kristianstad
Telefon: 0708-94 53 39, E-post: christer.yrjas@hushallningssallskapet.se
Jag har arbetat med landsbygdsutvecklingsfrågor sedan 2002, först inom
ramen för Länsstyrelsen och sedan 2007 arbetar jag vid Hushållningssällskapet.
Företagsutveckling med landsbygden som bas ligger mig varmt om hjärtat. Sedan 2012 har jag arbetat med
frågan om grön omsorg och i egenskap av nationell projektledare hjälpt till att vidareutveckla arbetet med Grön
Arena som startade i Värmland 2006. Jag har också erfarenhet från mitt eget lantbruksföretag kring vilken
skillnad vistelse och arbete på en gård kan göra för personer med depression. Jag ingår även i en arbetsgrupp
för ett svenskspråkigt Green Care-projekt i Finland och det nordiska perspektivet är viktigt och jag hoppas att
samverkan mellan våra länder kan utökas.
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Eva Sahlin
PhD Environmental Psychology
SLU, Box 88, 230 53 Alnarp
Telefon: 0735-06 57 97
E-post: eva.sahlin@slu.se; eva.sahlin@vgregion.se; eva.sahlin@telia.com
Fil.dr i miljöpsykologi med affiliering till Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp
avdelningen Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi. Jag är också knuten
till Institutet för stressmedicin i Göteborg, Västra Götalandsregionen. Det egna
företaget omfattar konsultverksamhet och forskning inom naturunderstödd rehabilitering och naturunderstödda
preventiva interventioner. Företaget erbjuder föreläsningar, utbildning och information samt utvärdering och stöd i
utvecklingsarbete med uppdrag för närvarande av Göteborgs Stad, Nordens Ark, Göteborgs Botaniska trädgård.

Olafur Aevarsson
Överläkare. Psykiater. Med.dr.
Institutet för stressmedicin
Carl Skottssbergs gata 22 B
413 19 Göteborg
Telefon: 031-342 07 01, E-post: olafur.aevarsson@vgregion.se
Olafur Aevarsson är en isländsk psykiater som har arbetat länge kliniskt med
behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka i Reykjavik. Under ett års tid har han
arbetat på Institutet för stressmedicine (ISM) med behandling och rehabilitering
av patienter med utmattningssyndrom. Ett av de upprag han fått på ISM har varit att sitta i expertgrupp för
utvärdering av Grön Rehab med s.k. HTA-anlys. I forskning har han varit intresserad av prevention, tidiga tecken
av demens, depression och stress.
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Ingela Wikman
Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet, Finland
Djurhållning- och välfärd. Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin. PB 57
FI-00014 Helsingfors universitet. Finland
Telefon: +358-40-1833900, E-post: ingela.wikman@helsinki.fi
Filosofie magister i zoologi vid Biovetenskapliga fakulteten, Helsingfors
universitet år 2004. Doktorand i djurvälfärd vid Veterinärmedicinska fakulteten,
Helsingfors universitet 2011-2016. Har jobbat med barn med speciella behov för Helsingfors stad 2000, 2006.
Jobbat som vårdare på två olika äldreboende med minnessjukdomar i Helsingfors 2000-2001, 2005-2006. Jobbat
inom EU-utvecklingsprojekt inom pälsdjur & bioenergi 2001-2005 i Kannus. Politiskt aktiv 2005-2011 och jobbat
med politiskt föreningsarbete och uppställd i val 2007, 2009. Grundat kulturparken Veners Park i Kronoby, ordnat
evenemang för barn och haft internationella arbetsläger för ungdomar 2005-2010. Haft volontärer på egen gård i
Vörå 2009-2010.
Är för närvarande doktorand (stipendieforskare) inom djurvälfärd vid Helsingfors universitet sedan 2011
och disputerar i vinter om kors smärta i vinter. Jobbat inom forskningsprojekt angående kalvars avhorning
och suggornas byggbeteende vid Helsingfors universitet 2010-2013. Gjort lite översättningsarbete och
skrivit populärvetenskapliga resereportage inom djur-människa interaktioner för Djurens välfärdscentral
och för Landsbygdens Folk 2011-2016. Handlett studentarbeten inom antrozoologi 2012-2014, läst
universitetspedagogiska kurser i Uppsala och Helsingfors. Är den finländska medlemmen inom ett nordiskt Green
Care forskningsnätverk sedan 2015. Jobbat vid sidan om doktorand studierna som vårdare på två äldreboende
med klienter med minnes-, somatiska och psykogeriatriska sjukdomar sedan hösten 2012 i Helsingfors.
Jag gick en doktorand kurs i antrozoologi i Lundsbrunn, Sveriges Lantbruksuniversitet våren 2012 och lärde
mig om forskningen som finns inom fältet. Jag har deltagit och presenterat på elva internationella konferenser
inom djur- människa och nätverkat med forskare samt de som jobbar med djur inom vården. Jag har jobbat
som vårdare med djurassisterade interventioner med min hund under åren 2012-2016 på äldreboende och
träffat andra som jobbar inom området inom Norden. Jag har fattat tycke för detta forsknings- och praktiska
arbetsfält inom djur- och naturassisterade interventioner. Jag vill vara med och utveckla, främja och den sociala,
rehabiliterande och hälsofrämjande dimensionen för olika sårbara klientgrupper inom forskningsfältet inom Green
13
Care.
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Ingela Elgelid
Samordnare
Camp Nova- lss daglig verksamhet, externa placeringar- Lss Sol
Kristinehamns kommun, Camp Nova, Exercisvägen 2, 681 54 Kristinehamn
Telefon: 070-227 51 27, E-post: ingela.elgelid@kristinehamn.se
Utbildning: omvårdnadsprogrammet-undersköterska, kurs i Löft – Lösningsfokuserat
arbete, Supported Employment/IPS - grundutbildning, Kurs i Arbetsmarknadscoaching.
Tidigare arbetat som undersköterska på vårdavdelning, jobbat nära deltagare i daglig verksamhet –
individanpassa sysselsättningen. Coach för externa placeringar.
Mitt nuvarande uppdrag är samordnare i Kristinehamns kommun, med uppdrag inom Lss verksamheten-daglig
verksamhet/ sysselsättning. Jag jobbar nära AME, Värmlands Framtid, socialhandläggare, Lss-handläggare
och Arbetsförmedlingen med att ge sysselsättning/praktik/arbete åt personer som ofta står långt från
arbetsmarknaden.
Jag tycker att uppdraget är viktigt för att öka förståelsen för personer som står långt från arbetsmarknaden,
betydelsen av öka sysselsättningsplatser, hur mycket det betyder för många att komma ut på arbete/praktik
eller sysselsättning, hur viktiga gårdar med Grön Arena är i sammanhanget. Kroppsligt och mentalt, enskilt och i
grupp, hur mycket djur betyder för en del, kroppsligt arbete- att få ta i och jobba med kroppen har stor betydelse
för många.

Anneli Jäderholm
Entreprenör i Företag Anneli Jäderholm
Eling Nedergården 3
534 61 Vedum
Telefon: 070-726 66 02, E-post: kontakt@annelijaderholm.se
Själverfaren - Arbetat i Sveriges Kommuner och Landstings projekt för att förbättra
svensk psykiatrisk heldygnsvård. Handledare inom psykiatrin på konsultbasis. Inspiratöratt starta företag trots ohälsa. Ambassadör inom regeringsuppdraget Hjärnkoll. Lärare i muntligt berättande.
Reser till andra länder för att finna bra metoder för att bemöta människor i kris.
Jag flyttade till Elings ARK för tre år sedan med min sambo Nancy Wiklund. Vi skaffade kor, hästar, får och höns.
Nancy var vid den tiden drabbad av utmattningsdepression och jag kämpade med min bipolär typ 1 sjukdom.
Idag har Nancy blivit helt frisk och jag som tidigare tillbringat så mycket tid på psykiatriska heldygnsavdelningar
har blivit avsevärt mycket bättre. Ja, jag har faktiskt siktet inställt på att bli frisk! Livet med djuren och gården har
helt enkelt gjort underverk.
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Monica Broman
Nyttohunden
Sandsjön Ängahagen 79, 512 91 Sexdrega
Telefon: 070-681 21 11, E-post: monica@nyttohunden.se
Vill börja med att tacka för inbjudan att få möjlighet att dela med mig av mina
erfarenheter inom detta spännande arbetsområde. Jag är auktoriserad socionom
(examen 1990) och började 2010 arbeta som terapihundförare med min första
utbildade hund, Locka. Vi har haft kontinuerliga terapihundsuppdrag inom främst barn- och ungdomshabilitering
och äldreomsorgen. Idag arbetar jag med min andra utbildade hund, Önska. Innan jag valde att kombinera mitt
stora intresse för människor och djur, arbetade jag drygt tjugo år inom socialtjänsten främst med barn, ungdomar
och deras familjer. Jag har även arbetat inom skola, barnomsorg, äldreomsorg, psykiatri, missbruk, kriminalvård
och med barn med olika funktionsnedsättningar.
Jag har 35 års erfarenhet av hund, då jag levt, tränat, tävlat och lärt ut om hund. Jag har skrivit två böcker, dels
läroboken, Nytta och nöje med hunden - din blivande terapihund, och är medförfattare till den nyligen utgivna
boken Hundassisterad terapi för unga med flerfunktionsnedsättningar – metoder och effekter. Utöver praktiskt
arbete och skrivande, håller jag föreläsningar och föredrag om hundassisterad terapi samt har en småskalig
utbildning för blivande kollegor.
Jag har senaste åren arbetat med att utveckla metoder med hundassisterad terapi för barn- och ungdomar med
funktionsnedsättningar, tillsammans med arbetsterapeuterna Stina Wahl och Elin Wickström från habiliteringen på
Bräcke Diakoni, som sedermera mynnade ut i ovan nämnda bok. I boken beskrivs den studie jag och mina hundar
medverkat i och hur och vilka metoder och effekter, vi sett av den hundassisterade terapin. I somras höll jag och
PhD, Lars Rönnmark vid Institutionen för socialt arbete från Göteborgs Universitet, ett föredrag om studien och
dess effekter på IAHAIO: s internationella konferens i Paris.
Att, som nu, få möjlighet att sprida våra kunskaper känns angeläget, med tanke på att de personer vi arbetar
med, är särskilt utsatta. Vi ser också att det är en metod som skulle vara möjlig att använda sig av, även inom
andra verksamheter. Det är dock viktigt, för alla involverade, att introduktion av hundassisterad terapi sker på
ett genomtänkt sätt och att utbildade hundteam används. Det är en stor glädje att få uppleva när en person
15
tydligt visar sin glädje i samvaro med terapihunden, och att åtminstone i den stunden få sin smärta lindrad. Att
terapihunden också kan bidra till en meningsfull aktivitet där motivation för exempelvis rörelse, socialt samspel
och kommunikation ökas i samvaro är också en bonus.

15

Gunilla Silfverberg
Fil.mag., teol.dr
Ersta Sköndal högskola
E-post: gunilla.silfverberg@esh.se
Tidigare arbeten/erfarenheter: Jag har i drygt 20 år ägnat mig åt vårdetisk forskning,
det vill säga undersökningar av etiska frågeställningar i människovårdande yrken.
Särskilt har jag intresserat mig för yrkesetiska frågor i vård och social omsorg. Jag
har också ägnat mig åt teoriutveckling och framhållit dygdeetiska och dialogetiska inriktningars betydelse för
att förstå etiska problem i vården. Vidare har jag undersökt rehabiliteringens etiska utmaningar och på så sätt
kommit in på forskning om djurens medverkan, särskilt hästens medverkan för strokedrababde personer samt för
socialt utsatta flickor.
Nuvarande arbete/uppdrag: Professor i vårdetik, ansvarig för högskoleövergripande forskningsfrågor, tillika
koordinator för forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Vikten av att forska om djur i
vården: Det finns betydande kliniska erarenheter, fram för allt om hundens och hästens medverkan men det är ett
område med stora kunskapsluckor från forskningssynpunkt. Bland annat är det oklart vilken roll djuret egentligen
har som medarbetare i vården eller terapin. Kan det göra något som en mänsklig vårdare/terapeut inte kan?
Vidare är det viktigt att i forskningen ägna uppmärksamhet åt vad denna form av behandling skulle kunna bidra
med för underprivilegierade grupper.
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Sammanfattning av föredrag
Green Care concepts and use across Europe, with some
examples from Korea and Japan
Dr. Christos Gallis
There is a growing body of scientific research published evidence on the positive relationship between
exposure to nature -incorporating a variety of outdoor settings from the open countryside, farms,
forests, allotments and gardens etc- and an individual’s heath. Research has also shown that there
is a direct link between exposure to elements of farms, green spaces and nature and psychological
and physiological human health. Green care is the use of agricultural farms and the biotic and abiotic
elements of nature for health and therapy-promoting interventions as a base for promoting human
mental and physical health, as well as quality of life
Green care is a growing movement to provide health, social or educational benefits through normal
farming and nature-forest activities for a wide range of people. Provide services on a regular basis
for participants who attend the farm or the forest activities regularly as part of a structured care,
rehabilitation, therapeutic or educational programme. Green care provides “care”.
Recently in Europe, and to some extent globally, there has been a substantial shift towards
recognizing that any area of land can provide many different services at the same time -including
environmental, recreational and health services- and therefore can be thought of as multifunctional.
Green care farming can be seen as an example of multifunctional use of land. Green care links
two worlds the Agricultural-Forestry and the Social-Care. Also, helps strengthening the urban-rural
relationship and, thus, the regional and rural economy. After all, Green care is also part of the
17
innovation process in health-care sector.
In the countryside and on farms, Animals, plants, gardens, forests, and the landscape are used in
recreational or work-related activities for: Psychiatric patients, mentally disabled persons, people with
learning disabilities, depression and burnout problems, or a drug history, including youth and elderly
people, offenders and prisoners, people with stress and trauma from natural disasters, and social
service clients.
There is a growing movement towards green care in many contexts, ranging from social and
therapeutic horticulture, animal assisted therapy, forest therapy, care farming, facilitated green
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exercise interventions, ecotherapy, and others. Although there is much diversity under the broader
umbrella of ‘green care’, the common linking ethos is essentially to use nature to produce health,
social or educational benefits.
Green care is a growing movement in Europe that combines agricultural and forestry with health and
care services (Hassink 2013). The number of such multifunctional farms offering green care services
is increasing rapidly in Europe and differs considerably between countries. Leading countries are:
Norway:1100, Netherlands:1100, Italy:700, France:500, Germany:300, Austria:250, Belgium:660,
Slovenia:15, Ireland: 133, Greece:15.

Inn på Tunet och forskning från Norge
Bente Berget, Ph.D
Hva er Inn på tunet (IPT) og hvilke tjenestetilbud er knyttet til dette i Norge? Hvilke kvaliteter har IPT
og hvordan er det organisert i Norge. I Norge har ble utviklingen av IPT utviklet for å favne ikke bare
Grønn omsorg men også tilbud innenfor pedagogikk,inklusive barnehage og skoletilbud, da både til
barn og unge med spesielle behov og innenfor allmennpedagogikken. De fleste tilbudene er knyttet
til brukergrupper med rus/psykiatri, demens og spesialpedagogikk. Dette er også de brukergruppene
som prioriteres innen den nye Handlingsplanen for IPT, som ble initiert av to departement i Norge
(Handlingsplanen for IPT, 2013-2017). På landsbasis er det utviklet en sertifiseringsordning/
godkjenningsordning for gårder som ønsker å tilby sine tjenester, og det er litt i overkant av 400
godkjente gårder i Norge. I tillegg er det flere gårder som også tilbyr tjenester selv om de ikke er
formelt godkjente. Det er Matmerk i Norge som har ansvaret for godkjenningsordningen.
Det er utviklet mange rapporter og forskningsbaserte prosjekter med dertil hørende artikler både
av populærvitenskapelig og av mer stringent vitenskapelig art. Det er gjennomført tre avsluttede
doktorgradsprosjekter med basis i en IPT-kontekst med fokus på dyreassisterte intervensjoner og en
avhandling innen Terapeutisk hagebruk TH). Hovedfunn var knyttet opp mot mestring, sosial støtte
og symptomer på angst og depresjon. Intervensjon med dyr viste bedring på symptomer på angst
og depresjon og deltakerne vektla tilbudene fordi samhandling med gårdbruker og andre deltakere
ga sosial støtte samtidig som de var fleksible med ulike aktiviteter og arbeidstrening med bakgrunn i
den enkeltes interesse og psykiske helse. Fasinasjon og «beeing away» var viktig for personene som
deltok TH.
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Naturunderstödd intervention – forskning och praktiska exempel
Anna Maria Palsdottir
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har varit tongivande inom forskningen på naturbaserade
interventioner för olika målgrupper. Forskaren och pionjären professor Patrik Grahn har bedrivit
banbrytande arbete inom fältet där bland annat Alnarps Rehabiliteringsträdgård (ART) ingår.
Föreläsningen ger en bild av den forskning som har bedrivits i ART samt ger exempel på
implementering av projeket som har gått från eller är på väg till implementering.

Exempel på olika verksamheter inom Grön Arena
Christer Yrjas
Grön Arena är ett koncept som utvecklades av Hushållningssällskapet i Värmland 2006. 2013 startades
ett nationellt projekt så idag finns det Grön Arena-gårdar i hela Sverige. Grön Arena är ett koncept
inom Hushållningssällskapen för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola
och inom hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och
en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna inom Grön Arena utgår från gårdens arbete med djur, natur och
trädgård. Inom Grön Arena finns tre huvudingångar:

Social omsorg
Kan till exempel vara: Daglig verksamhet inom LSS som komplement till kommunens verksamhet.
Sysselsättning/arbetsträning för personer inom socialpsykiatrin. Dagverksamhet för personer med
begynnande demens. Integration av nyanlända

Skolverksamhet
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Kan till exempel vara: Erbjuda en alternativ skoldag. Gårdsinnehavaren är handledare/lärare och lär
ut om djur och natur med allt som hör därtill. Erbjuda hemmasittare ett alternativ till skolan, och ge
undervisning i gårdsmiljö med målet att eleven återgår till skolan. Fritidsaktiviteter efter skolans slut.

Hälsa och rekreation
Kan till exempel vara: Hälsobefrämjande må bra-aktiviteter. Vistelse på en Grön Arena-gård kan vara
en del i en individuell rehabiliteringsplan. Arbetsträning. Rekreation och återhämtning för personer
med stressrelaterad ohälsa.
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Ovanstående är en beskrivning av de tre huvudingångarna inom Grön Arena och det är den enskilda
företagaren på gården som bestämmer vilken inriktning hen vill ha på sin verksamhet. Därför finns det
fler exempel på olika verksamheter än de ovan listade.
I Sverige är det upp emot 250 företag över hela landet som genomgått en Grön Arena-utbildning.
Av dessa har drygt 60 företag gått vidare med att få sin gård kvalitetsstämplad som Godkänd Grön
Arena-gård. För att bli en Godkänd Grön Arena-gård måste företaget uppfylla ett antal kriterier, kring
till exempel säkerhet, värdegrund, lagar och regler. Alla godkända Grön Arena-gårdar finns på vår
hemsida: www.hushallningssallskapet.se/gronarena

Forskning om effekter av Grön Rehabilitering vid stressrelaterad
ohälsa
Eva Sahlin och Olafur Aevarsson
Naturen är en återhämtande miljö som kan ge stöd i rehabilitering men också vid förebyggande
av stressrelaterad psykisk ohälsa. Men vad är det egentligen som gör denna rehabiliteringsmodell
verksam? Det fanns – och finns- ett behov av effektiva rehabiliteringsåtgärder för personer med
svår stressrelaterad psykisk ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) startade 2006 ”Gröna Rehab”
i Göteborgs Botaniska trädgård för att erbjuda ytterligare rehabilitering för sina anställda som var
långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och där konventionell rehabilitering inte
hade varit tillräcklig. Vid Gröna Rehab utvecklades också en multimodal stresshanteringskurs som är
baserad på aktiviteter och vistelse i natur och trädgård och där frågeställningen var: kan man vända
en negativ trend så att personer i riskzon inte utvecklar allvarligare och arbetshindrande stressohälsa.
I presentationen redogörs för forskningsresultaten från båda dessa verksamheter liksom resultat
från utvärderingar som utförts för Gröna Rehabs verksamhet som visat att 90 % av deltagarna som
genomgått rehabiliteringen har gått tillbaka till arbete eller arbetsträning efter avslutad intervention.
Studierna från Gröna Rehab visar på mycket goda resultat med signifikant förbättrade resultat
på stressrelaterade symtom, utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande men även på
ekonomiskt utfall som sjukskrivning, vårdkonsumtion samt självskattad arbetsförmåga. I en studie
har också effekter på uppmärksamhet/koncentration testats med syfte att undersöka om resultat
på koncentrationstest skiljer sig åt beroende på om ett avspänningspass sker utomhus i natur eller
inomhus. Andra frågor som belysts är huruvida deltagare i gruppen långtidssjukskrivna och deltagare
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i den naturbaserade stresshanteringskursen fick verktyg och strategier för att bättre hantera sin stress
efter interventionernas slut och hade de någon ihållande effekt?
Från forskningen har redovisats flera positiva resultat för målgruppen efter avslutad grön rehabilitering
men hur ser evidensläget för grön rehabilitering ut? En HTA-analys har presenterats från Sahlgrenska
Akademien på uppdrag av VGR. Resultatet av den är att man konstaterade att det saknas evidens
på den högre evidensnivån d.v.s.kontrollerade och randomiserade studier och påpekar att den typen
av studier är angeläget att genomföra för att kunna jämföra om deltagande i grön rehabilitering har
ett mervärde för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa jämfört med samma målgrupp som
genomgår rehabilitering utan inslag av natur/trädgård.

Green Care och forskning i Finland
Ingela Wikman
Green Care (GC) betyder verksamhet där naturen används på ett professionellt, målinriktat och
ansvarsfullt sätt i syfte att främja och upprätthålla människors välmående. GC verksamhet handlar om
naturunderstödda metoder utgående från naturen. Verksamheten bedrivs ofta i en naturmiljö eller på
en lantgård men naturens element kan också tas in i till exempel institutionsmiljöer.
Den finländska nationella GC föreningen grundades år 2010 och är en förening som främjar
användningen av natur-, djur- lantbruksgårdars assisterade metoder i samband med hälsa och sociala
välfärdstjänster. Ett nytt certifieringssystem av GC verksamheten har tagits bruk som utfärdas av den
nationella GC föreningen för olika företagare inom branschen. Socialpedagogisk hästverksamhet och
rid terapi har varit en stark rehabiliteringstradition i Finland och Folkpensionsanstalten betalade år
2013 ca 1,74 miljoner € i understöd för denna terapi
21form för svårt handikappade. Varje år ordnas ett
nationellt möte av finländska GC föreningen för olika GC aktörer och i år var temat lantbruksgårdar.
Det finns ca 400 GC lantbruksgårdar i Finland men antalet växer hela tiden. Speciellt djurgårdar som
har klienter inom barnskyddet har ökat.
Antalet EU-projekt som utvecklar, kartlägger och bedriver forskning om GC är idag ca 20-tal i Finland.
Dessa projekt publicerar en mängd olika rapporten och information för olika aktörer som jobbar med
GC. Många olika kandidat- och magisterstarbeten har gjorts på olika yrkeshögskolor och universitet
runtom i Finland där man studerat interventioner gjorda på hästar, hundar, produktionsdjur och
en doktorsavhandling gjord i trädgårdsterapi och äldre boende av Rappe. Flera studentarbeten
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publiceras kontinuerligt och utbildningar inom GC startats upp runtomkring i landet. Ytterligare
doktorsavhandlingar och artiklar publicerade i internationella tidskrifter inom det finländska GC
forskningsfältet behövs.
Det är viktigt med vetenskapliga evidensbaserad undersökningar som ger mätresultat vilka effekterna
och kostnaderna av dessa GC interventioner är för klienterna och djuren för att få beslutsfattare i
kommunerna att understöda denna typ av verksamhet. Det Nordiska GC forskningsnätverket kan
mycket väl fungera som ett koordinerande, drivande kraft att hitta aktörer och sammanlänka för
att driva forskningen inom de fem nordiska länderna. På fältet är intresset för de som jobbar med
djur- och natur assisterade interventioner starkt i Finland. I och med den nya finländska social- och
hälsovårdsreformen kan GC aktörerna hitta en ny nisch för sin verksamhet samt fokusera resurser på
att bygga upp den framtida finländska GC forskningen.

Erfarenheter av upphandlade Green Care-tjänster - Grön Arena
en gård i kommunen med kommunal verksamhet
Ingela Elgelid
Min arbetsgivare är Kristinehamns kommun, mina ”uppdragsgivare” är de personer som söker daglig
verksamhet/sysselsättning inom LSS. Dessa personer kan komma från olika verksamheter, inom AME,
handläggare på socialtjänsten, Värmlands Framtid – jobbar med ungdomar och Arbetsförmedlingen bl. a.
Gemensamt är att de har en funktionsnedsättning som består av en begåvningsnedsättning och är
berättigad till sysselsättning inom LSS.
En kort presentation av hur Kristinehamns kommun tog till sig idén, vilka vinster kan det bli och hur
starten skedde genom upphandling. Vilka var kraven på en Grön Arena gård?
På Kristinehamns gårdar har det varit deltagare från skolan, äldreomsorgen, SOL och LSS. Fokus
är på de deltagare som söker sig till sysselsättning på gård, det är personer med begåvningsnedsättning, psykisk ohälsa, de kan ha haft drogproblem- missbruk kan återuppstå. Skolomsorgen
har beslutat att inte bekosta elever längre, tidigare hade de elever som var skoltrötta eller hade
andra problem, en del får sina diagnoser först som vuxna och kan ha en väldigt krånglig skolgång, en
viktig sak är att det kan man ha ändå, utan att få en diagnos. Äldre människor kan må bra av att ha
någonstans att gå, det kan bli ett socialt företag, man gör det man kan, det kan vara svårt att gå från
arbetslivet till att inte göra något, dagarna mister sin mening.
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Så hjälpte djur och natur mig - Vår gård med djur och fin natur
har gett mig livet tillbaka!
Anneli Jäderholm
Jag har levt med en bipolär typ 1 sjukdom i sjutton år där jag gått in i psykostiska skov vid ett otal
tillfällen. Under tio års tid levde jag helt utanför samhället. 2009 reste jag mig och startade ett eget
företag. Jag blev föreläsare och så småningom även handledare inom psykiatrin men även hos andra
större samhällsaktörer främst inom arbetsmarknad.
År 2011 drabbades min livskamrat Nancy av utmattningsdepression och vår tillvaro vändes upp och
ner. Vi kämpade på i något år men kom liksom inte någon vart. Det var då vi bestämde oss för att
förändra livet rejält. Det kändes som att det var nu eller aldrig. Vi sålde vårt hus i Göteborg och köpte
en gård i Vedum. Vi skaffade kor, hästar, får och höns. Vi renoverade, satte stängsel, köpte traktor
och med hjälp av grannar lärde vi oss mycket av bondelivet. Och jag som annars hade svårt att vistas
utomhus var plötsligt ute alla dagar året om och i alla väder.
Under alla år har jag tillbringat minst tio år i terapirummet. Tagit några stega framåt men livet på
gården med våra djur har gjort underverk! Jag tror till och med att det finns möjlighet till ett friskt liv
för mig, något jag aldrig trott på tidigare.
Här är några av de kriterier som anses finnas hos en människa med bipolär sjukdom: Affektlabilitet,
Svårt att påbörja och avsluta aktivitet, Motorisk och psykisk rastlöshet, Förhöjd sinnesstämning,
Rusande tankar, Utan konsekvenstänkande, Växlar mellan mani, hypomani och depression. Vad är det
då rent konkret som livet på gården med djuren hjälper mig med? Nedan ett kortare utdrag av vilka
effekter jag funnit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nancy blev frisk med hjälp av våra djur
Jag återfick förmågan till logiskt tänkande/ problemlösning/ konsekvenstänkande
Djuren lindrar min ångest
23
Depressionen avtar med min fysiska aktivitet
Mitt oroliga sinne/ rusande tankar stillas
Närvaron i nuet förstärks/ rastlösheten avtar
Känslan av isolering/ ensamhet bryts
Jag känner mig behövd/ meningsfullhet
Min stressnivå sänks/ affektlabiliteten avtar
Påbörjar aktiviteter med lätthet när jag gör det för någon annan
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Hundassisterad terapi – metoder och effekter
Monica Broman
Välkomna till mitt föredrag där jag kommer berätta om metoder och effekter av hundassisterad
terapi och visa bilder och film. Jag kommer att ge en introduktion vad en social tjänstehund är, dit
terapihunden och andra hundar som arbetar med tredje person tillhör.
Jag kommer beskriva hur det startade när man började introducera hundassisterad terapi, vid
habiliteringen på Bräcke Diakoni. Vidare hur formerna för den hundassisterade terapin ser ut och att
grunden till att vilja utforska effekterna av densamma, kom när deltagarna svarade mer positivt, än
man hade förväntat sig.
De positiva gensvaret från de unga var startskottet och upptakten till studien. Denna studie
har dokumenterats i boken med titeln: Hundassisterad terapi för unga med flerfunktionsnedsättningar, Metoder och effekter. Jag kommer berätta om hur studien utformades och vilka effekter
som framkom, hur dessa kategoriseras och redovisa de generella effekterna som berör hela eller
majoriteten av deltagarna.
Sammanfattningsvis har studien kunnat visa på en rad positiva effekter, några uteblivna effekter
men också många andra oväntade effekter. En slutsats var att den hundassisterade terapi kan ses
som en meningsfull aktivitet, där en stor vinst är de ungas delaktighet och att deras välbefinnande
ökat, åtminstone i stunden. Tydligt har också varit att motivationen till rörelse, socialt samspel och
kommunikation ökat i samvaro med terapihunden.
Arbetsterapeuterna Stina Wahl och Elin Wikström, från habiliteringen på Bräcke Diakoni, kommer på
slutet att berätta mer om de unga som deltagit i studien.

Hästassisterad terapi för bättre hälsa
Gunilla Silfverberg, professor
Hästens hälsofrämjande egenskaper för oss människor är kända sedan urminnes tider. Jag ger en
kort historisk tillbakablick över vilka råd om ridning och hästumgänge bland annat filosofer, läkare
och sjukgymnaster gett människor med olika åkommor. Jag startar i grekisk-romersk antik tid och
går fram till nutidens Sverige. Jag ger exempel från forskningen om hästen som medarbetare i
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vård, rehabilitering och social omsorg. Vi vet en del om vilken betydelse hästen kan ha i fysiskt,
psykologiskt, socialt och pedagogiskt avseende. Här vill jag lägga till en etisk dimension och hävda att
hästen på olika sätt kan bidra till vår etiska utveckling.
Vidare kommer jag att säga något om hästetik i den kontext i vilken vi traditionellt sett fokuserar
på människans hälsa och välbefinnande. En fråga vi måste bemöda oss om att besvara är: Hur ser
omsorgen om hästens välfärd ut? Forskning om hästunderstödd terapi är av olika skäl inte problemfri,
bland annat för att den inte självklart hör till en enda akademisk disciplin. Avslutningsvis kommer jag
att peka på angelägna områden för forskningen, sådana som inte uppmärksammats tidigare eller som
det finns otillräckligt med kunskap om.
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