
Skapande i naturmaterial, avspännings-
övningar, naturpromenader, gruppsamtal, 
bildarbete och trädgårdsarbete är några 
av de aktiviteter som erbjuds på Gröna Rehab.

Gröna Rehab
Botaniska trädgården 

Göteborg

Gröna Rehab startades 2006
och finns i Trädgårdsmästarbostaden 
i Lilla Änggården, cirka en kilometer söder 
om Botaniska trädgården i Göteborg. 
Runt huset finns en rehabträdgård, 
belägen alldeles intill Änggårdsbergens 
naturreservat. Platsen är lätt tillgänglig 
för kollektivåkande med både buss 
och spårvagn. Vi ordnar studiebesök 
efter överenskommelse. 

För ytterligare information kontakta:
Eva-Lena Larsson
Verksamhetschef

Gröna Rehab
Botaniska trädgården i Göteborg 

Tfn: 0707 38 08 75 
E-post: eva-lena.larsson@vgregion.se

www.vgregion.se/gronarehab



En plats för återhämtning
Gröna Rehab vänder sig till personer 
som har en stressrelaterad ohälsa. 
Här kombineras natur och trädgård 
med etablerade metoder inom arbets-
terapi, sjukgymnastik och psykoterapi.

Deltagarna sår och skördar i trädgården
och promenerar tillsammans i
Änggårdsbergen eller i Botaniska 
trädgården.

Vi erbjuder också övningar i kropps-
kännedom, skapande aktivitet, bild-
arbete, stödjande samtal och stress-
hantering. Aktiviteterna sker i grupp som 
består av 7 personer. 

I teamet finns arbetsterapeut,
biolog, psykoterapeut, sjukgymnast
och trädgårdsmästare.

Gruppen träffas vid tre tillfällen per vecka, 
tre timmar per gång. Vid sjukskrivning 
på heltid är rehabiliteringen maximalt 
28 veckor. Vid sjukskrivning på deltid 
erbjuds 12 veckor parallellt med arbete.

Nystart för sjukskrivna
För personer som är hel- eller 
deltidssjukskrivna kan Gröna Rehab 
bli en nystart. Rehabiliteringen är 
arbetslivsinriktad och sker i 
samverkan med arbetsplatsen, 
Försäkringskassan och sjukskrivande 
läkare. Alla deltagare får en kontaktperson 
på Gröna Rehab som följer den individuella 
processen. 

Målet med rehabiliteringen är att 
deltagaren ska återgå till någon form 
av arbetsträning, arbete eller studier 
och ha uppnått en högre livskvalitet.

Verksamheten pågår under hela året med 
ett kontinuerligt intag i grupperna.

För att kunna få en plats på Gröna Rehab 
måste man ha Västra Götalandsregionen 
som arbetsgivare. Det räcker inte att bo
i Regionen och ha en privat eller
kommunal arbetsgivare. 


