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Inbjudan 

Trädgårdsterapi – en väg tillbaka till livet 
Frukostseminarium onsdagen den 17 mars 2010, kl 08.00-10.00 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 
 

 
 
Vägen tillbaka efter ett utmattningssyndrom kan vara lång och svår. Men genom Alnarpsmetoden 
– en trädgårdsterapibehandling med världsrykte – har många drabbade lyckats erövra sina liv 
igen, och på några månader kommit tillbaka till arbetsträning, studier eller arbete. 
 
Den 17 mars inbjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Bokförlaget Bonnier Existens 
till ett frukostseminarium kring den nya boken Trädgårdsterapi. 
 
Möt Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur med inriktning miljöpsykologi, Lena Welén-
Andersson, arbetsterapeut och verksamhetsansvarig vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård samt en 
tidigare patient, i ett samtal kring de möjligheter som naturunderstödd terapi erbjuder. Det handlar 
om vård som har givit resultat där den traditionella vården misslyckats. Vistelser i natur och 
trädgård – som en del i en behandling med många komponenter – har visat sig leda till återhämt-
ning efter stress och utmattning. 
 
Moderator är Annika Åhnberg, akademiens ledamot och tidigare jordbruksminister. 
 
Varmt välkomna! 
 
KSLA och Bokförlaget Bonnier Existens 
 
 
 
 
Seminariet kan även följas på webbstream 
 

 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Trädgårdsterapi – en väg tillbaka till livet 
Frukostseminarium onsdagen den 17 mars 2010, kl 08.00-10.00 

 
 

Moderator: Annika Åhnberg 
 

Program 
08.00 Registrering och frukost 

 

08.30 Välkomna 
Annika Åhnberg, KSLA och Lina Junstrand, Bokförlaget Bonnier Existens   
 

 
08.40 Samtal kring boken Trädgårdsterapi 

Patrik Grahn, professor 
Lena Welén-Andersson, verksamhetsansvarig Alnarps Rehabiliteringsträdgård 
En patient 

10.00 Avslutning 

 
Tid Onsdag 17 mars kl. 08.00 – 10.00 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm  
Anmälan Senast den 12 mars via vår hemsida, www.ksla.se eller via denna länk 

Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12. 
Kostnad Seminariet är kostnadsfritt. 

Avbokning måste ske senast 12 mars, annars måste vi fakturera 500 kr för våra 
kostnader. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, 
Anmälan samt lösenord för webb-sändning 

tel 08-54 54 77 06 

 Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12  
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