Grön hälsa ❧ Grön rehabilitering ❧ Grön omsorg
Inbjudan till ett seminarium om en möjlighet att utveckla
hälsa, omsorg, rehabilitering och vård

Vårdförbundet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, GreveGarden och Källdalens
Trädgårdar inbjuder till en seminariedag där forskare redovisar de senaste rönen
samt företagare och olika organisationer berättar om sina erfarenheter.
Seminariet är öppet för alla och är särskilt intressant för dig som är, eller på väg
att bli, företagare eller arbetar politiskt inom områdena hälsa, omsorg, rehabilitering och vård.

När? Tisdagen den 28 augusti kl 9.30-16.00
Var? Trädgår’n, Nya Allén 11, Göteborg
Mer information och anmälan:
Se Vårdförbundets webbplats: www.vardforbundet.se/gron-halsa

Välkommen!

I samarbete med

Program
09.30		

Registrering, kaffe och te

10.00		

Introduktion

10.20 – 11.20

Aktuellt inom forskning

		
		
		
		

Eva Sahlin, doktorand, Fakulteten för Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet och
Gunnar Ahlborg, förvaltningschef, docent, chef stressmedicin, Hälsan och Stress-		
medicin (HOS), Institutet för stressmedicin

11.20 – 11.30

Paus

11.30 – 12.30

Företagare berättar:
En färgfylld resa från vitt till grönvitt företag

		
		
		
		
		
		

Susanne Lundberg, sjuksköterska, trädgårdsmästare, företagare, Grön hälsa rehab
och Gill Croona, sjuksköterska, hästbonde, företagare, Grön hälsa rehab

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 13.50

Företagare berättar:
Hästen som medterapeut

		
		

Elisabeth Wahlgren, sjuksköterska, trädgårdsmästare och företagare, GreveGarden

Grön rehab i startgroparna

Helena Stroem, socialpedagog, Westgötha Gård

		

Grön arena - hälsa och social omsorg på gårdar i landsbygdsmiljö
Tonie Estegård Svahn, sjuksköterska, handläggare, hushållningssällskapet Värmland

14.30 – 15.00

Eftermiddagskaffe

13.50 – 14.30

15.00 – 15.15 Från
		
LRF
15.15 – 15.55

		
15.55 - 16.00

		

idé till företag – Grön omsorg

Samtal och reflektion inom området Evidens
och Förutsättningarna att bedriva grön näring
”Vad tar jag med mig från seminariet?”
Karin Greenberg (C), regionfullmäktige, Västra Götaland

Övriga medverkande:
Eva Paxlind, styrelseledamot, Vårdförbundet Västra Götaland
Lena Andreasson, rådgivare, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Moderator: Kristina Malm Janson, handläggare företagande i vården, Vårdförbundet

