2016‐02‐29

Svar på interpellation angående Grön Rehab, Britt‐Louise Berndtsson (C)
Britt‐Louise Berndtsson, Centerpartiet, har skrivit en interpellation till mig som tar upp frågor kring
Grön rehabilitering som behandlingsmetod i Region Kronoberg.
Frågorna är;
*Vilka åtgärder har vidtagits efter motionssvaret inom Region Kronoberg för att komma närmare ett
införande av grön rehabilitering som behandlingsmetod?
*När kan vi förvänta oss ett införande av grön rehabilitering i Region Kronoberg?
*Varför behöver Region Kronoberg genomföra egen forskning i ämnet?
*Kan Region Kronoberg tänka sig att delta i befintlig forskning vid SLU Alnarp.

Svar
2014‐09‐30 beslutade Landstingsfullmäktige att ”ge landstingsdirektören i uppdrag att undersöka
möjligheten till ytterligare forskning och utveckling inom området i vårt eget län.”
Med de orden ansågs motionen från Centerpartiet om att införa grön rehabilitering i Landstinget
Kronoberg, besvarad.
I svaret – som i mina ögon är ganska diffust – finns svaret på den tredje frågan. Landstingsfullmäktige
ansåg att man skulle undersöka möjligheten till ytterligare forskning, bland annat för att få fram
ytterligare evidens gällande grön rehab.
På den första frågan är svaret att kontakt togs med bland annat Alnarp för att få ett förslag på en
modell hur Region Kronoberg kan arbeta med grön rehab, därefter har också konkreta tankar på en
verksamhet i samarbete med just Alnarp diskuterats, men inte lämnat diskussionsstadiet.
Alnarp verkar vara en gedigen aktör på området, men det kan ju också finnas fler. Den bedömningen
bör göras av vår verksamhet tillsammans med FoU.
På frågan när vi kan förvänta oss ett genomförarande i Region Kronoberg, ser jag framför mig att det
uppdrag Landstingsfullmäktige gav 2014‐09‐30 ska vara genomfört under våren 2016. Det vill säga att
vi får en rapport om möjlighet till ytterligare forskning på området och om det finns möjlighet att
utveckla ”grön rehab” i vårt län. Hur tråkigt och ”icke visionärt” det än kan låta vill jag också att det
med redovisningen följer en prislapp. Det gör att vi kan ta ställning för eller emot genomförande
budget 2017.

Charlotta Svanberg (S), ordförande i Hälso‐och sjukvårdsnämnden

