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Motion av Lena-Maj Anding m fl (mp) om att inrätta en ”Grön
paviljong” vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för
samverkan i forskning och utveckling mellan skolmedicin och
komplementär-/alternativ medicin
En grön paviljong kan vara en egen enhet i nära anslutning till sjukhuset där
patienterna, under olika kontrollerade former inom ramen för forsknings- eller
utvecklingsprojekt, får använda komplementära och alternativa behandlingar även
under sjukhusvistelsen. Det kan vara behandlingar som syftar till att stärka
kroppens förmåga att främja läkning. Det kan vara olika manuella terapier för
stressdämpning, yoga, Qi Gong, massage mm, det kan vara att få individuellt
utprovad kost kompletterad med näringsterapi, att ha tillgång till så kallade stilla
rum, samtala med andra, få akupunktur, kiropraktik, naprapati eller zonterapi.
En grön paviljong ska förutom att erbjuda kompelementära/alternativa metoder av
välutbildade utövare vara särskilt utformad enligt vad som anses vara en läkande
miljö, med utrymmen vars form och färg och närhet till grön natur främjar
återhämtning. En grön paviljong kan därmed också vara utgångspunkten för
forsknings- utvecklings och utbildningsinsatser inom ramen för WHO-konceptet
om hälsofrämjande sjukhus.
Tanken på att inrätta ”gröna paviljonger” på sjukhus laserades första gången i
Norge 1998 i anslutning till en insamlingsaktion till den norska cancerföreningen,
Kreftföreningen. I det statliga betänkandet (NOU 1998:21, Aarbakkeutvalget)
nämns gröna paviljonger som en organisatorisk lösning för att stimulera samarbetet
mellan skolmedicin och komplementär-/alternativmedicin och för att ge möjlighet
till patienter att få sådana behandlingar även under sjukhusvistelse. Statens
Helsetillsyn (motsvarar Socialstyrelsen i Sverige) har utfärdat föreskrifter till de
norska sjukhusen om att patienterna ska ha rätt att använda komplementära
behandlingsmetoder också under en sjukhusvistelse. Bakgrunden är bland annat att
utredningar visat att en majoritet av dem som använder dessa metoder önskar detta.
Även i föreskrifterna nämndes begreppet gröna paviljonger.
På initiativ av den norska cancerföreningen har en rapport nyligen tagits fram som
publicerats av NAFKAM , vid universitetet i Tromsö som mer i detalj beskriver
detta koncept.1
Miljöpartiet har tagit del av rapporten – www.nafkam.no – och vi bedömer att tiden
är mogen att nu pröva modellen med gröna paviljonger i anslutning till byggandet
av Nya Karolinska Solna. Tidpunkten är väl vald också med tanke på de behov som
Osher Center vid Karolinska Institutet kan ha för att kunna bedriva klinisk

1

Bruset S, specialist i allmenmedisin, skriftserie NAFKAM, universitetet Tromsö,
ISBN13:978-82-92672-03-7, 2007

2 (2)

forskning inom området komplementär- och alternativmedicin.. Samspelet mellan
människan och den läkande miljön är också ett viktigt forskningsområde.

Miljöpartiet de Gröna föreslår landstingsfullmäktige besluta
att utreda förutsättningarna för införande av en eller flera gröna paviljonger som en
del av verksamheten vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset
att utredningen ska söka samverkan med Osher Center för Integrativ Medicin
att uppvakta regeringen med krav på en lagstiftning enligt norsk modell som ger
tydliga förutsättningar för samverkan mellan utövare av komplementär- och
alternativmedicin och skolmedicin, oavsett patientens diagnos
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