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Natur och grönska 
för friskare patienter och personal

Dagsljus, frisk luft och utsikt mot natur och grönska 
stimulerar till utevistelse och ökad rörelse. 

Detta har stor betydelse för vår fysiska och psykiska 
hälsa. Närhet till natur och grönska i vardagen 
minskar till och med risken att dö i förtid. 

I forskningsstudier har naturintryck och grönska visat 
sig ha störst positiv effekt på personer som är mycket 
sjuka och svaga, som upplever stress och oro eller som är 
djupt påverkade av kris. Därmed är natur och grönska 
inte bara viktigt i vardagsmiljöer utan också i miljöer 
för vård, omsorg och rehabilitering, exempelvis 
vid sjukhus, vårdcentraler och särskilda boenden. 

Denna text handlar om ändamålsenlig planering av 
natur och grönska för friskare patienter och personal. 
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Vi människor behöver och söker oss till olika typer av miljöer beroende på hur vi mår. Därför är det viktigt att det finns en 
mångfald och variation av upplevelser av natur och grönska. Detta blir särskilt viktigt i sammanhang för vård, omsorg och 
rehabilitering, där vi är utlämnade till miljön som finns på platsen och inte själva har möjlighet att söka oss till platser som 
motsvarar våra behov. I dessa sammanhang är det först och främst angeläget att miljön är trygg och bekväm.  

Exempelvis är det viktigt att det är smidigt och enkelt att förflytta sig mellan inne och ute, att det är lätt att känna igen sig 
och att det är skyddat för väder och vind. När detta är tillgodosett kan vi ta till oss utemiljöns hälsofrämjande potential. 
Det handlar om möjligheten att få positiva intryck av natur och omgivande liv samt att sinnen och intellekt stimuleras. 
Exempelvis att känna vind och sol mot huden, doften av frisk luft och grönska eller att höra suset av blad i vinden och 
vatten som porlar.

Zon 1
Möjligheten till hälsofrämjande kontakt med natur och grönska 
börjar i patientsängen. Det kan vara i form av utsikt, dagsljus och 
frisk luft genom ett fönster samt andra möjliga intryck av natur och 
grönska rummet (zon 1).

Zon 2
Nästa steg utgörs av en övergångszon mellan inne och ute där 
personen kan vistas (zon 2). Det kan handla om att en sängliggan-
de eller rullstolsburen person kan komma ut till en takterrass eller 
en inglasad balkong. I övergångszonen mellan inne och ute har 
personen möjlighet att ta del av bekvämligheter som inomhusmiljön 
innebär samtidigt som det finns möjlighet att få intryck av natur 
och omgivande liv utifrån.

Zon 3
Upplevelsen av utemiljön är inte enbart ett visuellt fenomen. 
Många av hälsoeffekterna av utevistelse får vi bara när vi kommer ut. 
Dagsljus, frisk luft samt stimulans av sinnen är en betydelsefull del. 
Därför är det viktigt att sängliggande och rullstolsburna personer 
såväl som de som kan gå med eller utan hjälpmedel också har 

möjlighet att komma ut i en park eller trädgård i direkt anslutning 
till byggnaden (zon 3). Parken eller trädgården behöver vara till-
räckligt stor för att rymma den variation som personerna har behov 
av. Det handlar om spännvidden mellan natur och kultur, mellan 
öppna och slutna rum, helhetskänsla och detaljrikedom samt mellan 
rofyllt och socialt. Zon 3 kan ha flera olika funktioner. Dels kan 
det handla om att utemiljön är en tillflykt för att komma bort från 
stress och oro. Dels om att utemiljön i sig är hälsofrämjande samt 
att den kan utgöra en viktig resurs i de insatser som erbjuds. Olika 
målgrupper har olika behov. En del personer behöver avskilda och 
rofyllda miljöer där de kan pausa från en stressfylld situation och 
finna återhämtning. Andra kan vara understimulerade och behöver 
uppleva liv och rörelse, få kulturella intryck och social stimulans. 
Miljön kan också ge möjlighet för olika terapiformer utomhus.

Zon 4
Den fjärde zonen som är viktig att beakta är omgivningen och 
grannskapet (zon 4). Zon 4 kan te sig väldigt olika beroende på var 
en verksamhet är belägen, exempelvis mitt i centrum eller naturnära. 
Zon 4 kan bidra till hälsa och välbefinnande såväl som att det kan 

Upplevelsen av natur 
och grönska

finnas ett behov av att zonen skärmas av. Här är det återigen viktigt 
att ta hänsyn till den specifika målgruppens behov av avskärmning 
från, respektive tillgång till, intryck och stimulans från det omgivande 
samhället.

Utemiljöns hälsofrämjande potential kommer personal och besökare 
till godo. Studier visar på minskade sjukskrivningar för personal som 
vistas i trädgårdsmiljö under sina pauser. Naturkontakt och grönska 
på arbetsplatsen är viktiga för arbetskapacitet, arbetsglädje samt för 
kreativitet och nytänkande.  

Process för att utveckla utemiljöer för 
vård omsorg och rehabilitering
Forskningen om utemiljöns hälsofrämjande potential bygger på patienters, 
personals och besökares upplevelser och är avsedd att användas för att 
utveckla miljöer för vård, omsorg och rehabilitering. 
Följande punkter ger en övergripande vägledning att arbeta efter: 

• Utgå från modellen fyra zoner av kontakt med utemiljön. 
Undersök i varje zon miljöns förutsättningar dels för trygghet, 
säkerhet och bekväm vistelse, dels för upplevelser av natur och 
omgivande liv där sinnen och intellekt kan stimuleras. 

• Identifiera verksamhetens och de aktuella målgruppernas behov 
i relation till de fyra zonerna och i relation till förutsättningar i 
miljön (som nämns i punkten ovan). Undersök verksamhetens 
potential för att erbjuda vård, omsorg och rehabilitering ute såväl 
som inne.

• Ta fram förslag för utformning eller åtgärder i utemiljön baserat 
på undersökningen av den fysiska miljön, verksamheten och de 
aktuella målgrupperna (dvs resultatet av punkt ett och två ovan). 
Naturkontakt och utevistelse samt vård, omsorg och rehabilite-
ring utomhus ska vara enkel och smidig att tillgodose. Därför är 
det viktigt att det är enkelt att förflytta sig i och mellan zonerna, 
oavsett funktionstillstånd.

• Utvärdera åtgärder och utformning när miljön använts en tid, 
så att erfarenheterna kan komma till nytta på platsen samt i 
framtida projekt.

Hälsofrämjande utemiljö är en hållbarhetsfråga
Processen t.v har för avsikt att guida utvecklingen av hälsofrämjande 
utemiljöer för vård, omsorg och rehabilitering med ett helhetsgrepp 
som bygger på platsens och verksamhetens specifika förutsättningar. 
Natur och grönska i dessa sammanhang gagnar patienter, personal 
och besökare. Dessutom leder natur och grönska till minskade 
kostnader i form av ohälsa, vård och sjukskrivningar. Vidare gynnar 
natur och grönska viktiga ekosystemtjänster som t.ex. biologisk 
mångfald, luft- och vattenrening och klimatreglering som bidrar till 
ökad motståndskraft. 
Varje utvecklingsprojekt som tar vara på utemiljöns hälsofrämjande 
potential innebär därmed en satsning på ett hållbart samhälle som 
står bättre rustat för att möta de utmaningar vi står inför idag.
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Figur: Modellen fyra zoner 
av kontakt med utemiljön 
(Anna Bengtsson, SLU 
Alnarp) är ett stöd för att på 
ett heltäckande sätt under-
söka miljöns hälsofrämjande 
potential. Det är viktigt 
att säkerställa möjligheten 
till kontakt utifrån alla 
relevanta positioner som 
olika individer kan befinna 
sig i, det vill säga liggande, 
sittande, rullande, stående 
och gående. Denna hänsyn 
behöver tas i alla fyra zoner, 
samt vad gäller möjligheten 
att förflytta sig mellan 
dem, för att på bästa sätt 
möjliggöra hälsofrämjande 
kontakt med natur för alla 
individer.

Illustration: 
Jenny Lilja/Boverket. 
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Kontakt med 
utemiljö inifrån 
en byggnad, 
genom fönster.

Kontakt med 
utemiljö i en 
övergångszon 
mellan inne och 
ute, exempelvis 
vinterträdgård eller 
balkong.

Utemiljö i direkt 
anslutning till en 
byggnad, exempelvis 
en trädgård eller park 
inom tomtgränsen.

Kontakt med utemiljö 
utanför tomtgränsen, 
exempelvis ett stads-
område, ett naturområde 
eller ett jordbruksområde.

Miljö där kontakt 
med utemiljö 
saknas. Här kan 
virtuella fönster 
med vyer av natur 
och grönska ge 
positiva intryck.



Goda exempel
Några exempel som visar hur forskning om hälsofrämjande naturkontakt 
och utevistelse kan komma till användning och uttryck: 

• Alnarps rehabiliteringsträdgård: 
https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-manniska-och-samhalle/alnarps-rehabiliteringstradgard1/
• Boverkets lärandeexempel: 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/vardens-miljoer/
larande-exempel2/
• Grönstrukturplaner för tre sjukhusområden i Region Jönköpings län: 
https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-manniska-och-samhalle/miljopsykologi/vara-
forskningsprojekt/pagaende-projekt/gronstrukturplaner-for-tre-sjukhusomraden-i-region-jonkopings-lan/
• Minnesklinikens takterrass: 
https://www.arkitekt.se/landskapsarkitektur/minnesklinikens-taktradgard/
• Nacadia: 
https://ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/om-terapihaven-nacadia/
• Sensory gardens by Helle Nebelong: 
http://www.hellenebelong.com/?page_id=25 
• Sökmotor för gröna rehabverksamheter: 
https://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/sok-gron-rehab/
• Östra sjukhuset i Göteborg https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mindre-vald-i-psykiatrisk-
vard-med-god-arkitektur.aspx

För dig som vill läsa mer
• Boverket (2022). Forskning från SLU, landskapsarkitektur och miljöpsykologi. 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/vardens-miljoer/
manniska-och-vardmiljo/evidens-och-kunskap/forskning-slu/
• Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). 
Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, 
trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie: 17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. 
https://pub.epsilon.slu.se/15686/11/bengtsson_a_et_al_181008.pdf
• Engström, Å., Juuso, P., Liljegren, M. & Lundmark Alfredsson,  L. (2022). 
Vård, omsorg och rehabilitering utomhus - teori, praktik och nya perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Författare 
• Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet
• Madeleine Liljegren, leg. fysioterapeut och doktorand vid Göteborgs universitet samt 
  Chalmers tekniska högskola
• Helene Landin, leg. fysioterapeut och universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet

Green Cities är ett EU-finansierat projekt som uppmuntrar till grönare offentliga platser genom att 
sprida kunskap om växters värden. Green Cities tar upp ämnen som hälsa, klimat, ekonomi, biologisk 
mångfald och social sammanhållning. 
Green Cities lanserades av European Nurserystock Association, ENA och organisationer för plantskolor i 
Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, 
Tyskland och Ungern. I Sverige drivs projektet Green Cities av LRF Trädgård.
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Innehållet i denna PR-kampanj speglar endast upphovsmannens åsikter och är endast dennes ansvar. Europeiska kommissionen 
och Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) ansvarar inte för hur information som ingår i kampanjen kan komma 
att användas.

Mer information om 
projektet 

se.thegreencities.eu

LinkedIn 
linkedin.com/company/the-

green-cities-sweden/
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