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Th dThe East Side Story 



Det var en gång……Det var en gång……
Förändring

Kulturen

?
Biologin

Kronologisk tid



BiofiliBiofili

Naturen är biologins och homo sapiens moder 
– den trygga anknytningenden trygga anknytningen

Wilson EO. Biophilia: Harvard 
Univ Pr; 1984.



Th W dThe West Side Story



Change in rank order of Disability adjusted Life Years (DALYs) for the 20 leading causes world 2002 2030

Ohälsan i världen – livsstilens betydelse
Change in rank order of Disability adjusted Life Years (DALYs) for the 20 leading causes, world, 2002-2030

2002 2030
% total % total
deaths Rank Rank deathsdeaths Rank Rank deaths

Perinatal conditions 6.6% 1 1 10.3% HIV/AIDS
Lower respiratory infections 6.3% 2 2 5.3% Unipolar depressive disorders
HIV/AIDS 5.7% 3 3 4.4% Ischaemic heart disease
Unipolar depressive disorders 4 5% 4 4 3 8% COPDUnipolar depressive disorders 4.5% 4 4 3.8% COPD
Diarrhoeal diseases 4.3% 5 5 3.8% Perinatal conditions
Ischaemic heart disease 4.0% 6 6 3.7% Cerebrovascular disease
Cerebrovascular disease 3.3% 7 7 3.6% Road traffic accidents
Road traffic accidents 2.6% 8 8 2.9% Cataracts
Malaria 2.3% 9 9 2.8% Lower respiratory infections
Tuberculosis 2.3% 10 10 2.5% Tuberculosis
COPD 1.9% 11 11 2.5% Hearing loss, adult onset
Congenital anomalies 1.8% 12 12 2.5% Diabetes mellitus
Hearing loss, adult onset 1.7% 13 13 2.0% Diarrhoeal diseasesg ,
Cataracts 1.7% 14 14 1.8% Violence
Violence 1.4% 15 15 1.4% Malaria
Measles 1.4% 16 16 1.4% Vision disorders, age-related
Self-inflicted injuries 1.4% 17 17 1.4% Self-inflicted injuries
Alcohol use disorders 1 4% 18 18 1 4% OsteoarthritisAlcohol use disorders 1.4% 18 18 1.4% Osteoarthritis
Protein-energy malnutrition 1.1% 19 19 1.3% Alcohol use disorders
Diabetes mellitus 1.1% 20 20 1.2% Trachea, bronchus, lung cancers
Osteoarthritis 1.0% 24 21 1.2% Congenital anomalies
Vision disorders, age-related 0.9% 25 32 0.6% Measles

% %Trachea, bronch, lung ca 0.8% 31 46 0.5% Protein-energy malnutrition

Källa: Mathers CD, Loncar D. Updated projections of global mortalityand burden of disease, 2002-2030:data sources, methods and results.Evidence and
Information for Policy Working PaperEvidence and Information for Policy. WHO, October, 2005



Ohälsan i Sverige – orsaker till 
sjuskrivningsjuskrivning

Procent

Psykiska besvär (inkl. stress) står för 43,2 %
Psykiska besvär + rörelseorganen står för 65 3 %Psykiska besvär + rörelseorganen står för 65,3 %

Psykiska besvär, rörelseorganen + saknas står för 74,4 %
FK (SCB )officiell statistik SEP 2011



Framtidens ohälsa 
– livsstilsrelaterade sjukdomar

W.C.Willett, Science 2002; 296: 695.



N  h d å d  Naturen och trädgårdens 
b d l f h lbetydelse för vår hälsa



Trädgårdsterapi ad modum HippokratesTrädgårdsterapi ad modum Hippokrates 
Asclepieion, 500 FKr

Tidig behandlingsfilosofi

• Klimatet viktigt – sol, 
temperatur, luftfuktighet

• Frisk luftFrisk luft
• Läkande örter
• Kroppsrörelser i samklang och i 

balans med naturen - synkrasibalans med naturen synkrasi
• Kroppsvätskor – att dricka 

vatten – reducera dyssynkrasi
• Natur och behandling efter g

grund-temperament (kolerisk, 
flegmatisk etc.)



Tankar som 
levde länge inomlevde länge inom 
hälso- och sjukvård !

1901 -

1705 - med järnrikt vatten – stålbad! 



S l till å till t iljö åSpelar tillgång till naturmiljö någon 
roll för vår hälsa – ex. empirisk p
evidens



Ju närmre till natur 
desto mindre stressad är man    

Grahn & Stigsdotter 2003 Urb For & Urb Green 2: 1-18 
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Grahn P, Stigsdotter 
Urb For & Urb Green 2003;2:1-18



Ju mer natur, desto mindre hjärt-
kärlsjukdom och desto längre liv
t l t d d ( ) 40 800 000antal studerade (n) = 40,800.000

Vad man studerade:
Död och hjärt-kärlsjukdom i relation till ”exposition
för naturmiljö”j
Huvudfynd: Ju högre naturexposition desto lägre
sjuklighet och längre livstid (all cause mortalitysjuklighet och längre livstid (all cause mortality
(p<0.0001), cardiovascular disease (p=0.0212)

The correlation was even more pronounced
in the lower socio economic standard

Mitchell & Popham 
The Lancet  2008;372: 1655-
1660

in the lower socio economic standard 
groups



NaturunderstöddNaturunderstödd 
terapi/rehabiliteringp g

Table 3: Proportion of different out patient health care contacts per personTable 3: Proportion of different out-patient health care contacts per person
during one year before and one year after the rehabilitation program.

Cases Controls
Out-patient health 
care contacts Before After Before After

27,7 % 
reduktioncare contacts Before After Before After

________________________________________________________________

Somatic health care 4.1 3.9 3.0 2.9

reduktion
i 

behandlings-
gruppen motSomatic health care 4.1 3.9 3.0 2.9

Psychiatric health care 10.9 10.4 6.7 6.0
Primary health care 13.7 9.9 8.6 7.9
Total 28.7 24.1 18.3 16.8

gruppen mot 
8 % i 

kontrollgrup-
pen

________________________________________________________________
p



Varför fritidsodlare?
Man lär sig om naturens grundläggande mekanismer: tid, näring, omsorg,
vila, ”jordmån”, ”växtmån” osv.

Stor del av tiden tillbringas utomhus: frisk luft, 
Främjar fysisk aktivitet, naturlig exposition för solljus

Naturen erbjuder läkande kvaliteter:
• ”soft fascination” – mönster, dofter, ljud
• trygghet genom anknytning, och sammanhang
• ”fraktal” perception
• ”berikad” miljö – multisensorisk stimulering, 
• erbjuder ”stabila” naturminnen som anknyter till ”symboliska” minnen, t.ex. 

b d i (hi t i it t)barndomsminnen (historicitet)
• multimodal perception och integration via senso-motorisk aktivering  –

smak,doft beröring – stimulerar visuo-spatial funktion
• erbjuder kravlöshet belöning (tillfredställelse – paleokortex) och främjarerbjuder kravlöshet, belöning (tillfredställelse paleokortex) och främjar 

kreativitet, meningsupplevelse



Tack för k f
uppmärksamheten



Teoretisk antaganden
• Människan har evolutionärt utvecklats i en 

ekologisk kontext av natur och kultur g
(värderingar, existentiella frågor, symboler)

• Människan är självreglerande: Efter 
arbetsinsats söker vi vila och stimulans för att 
återhämta oss, genom natur/ kultur/ umgänge.

• Efter kriser är behovet av återhämtning större, 
och då söker man i första hand trygga, rofyllda ygg , y
naturmiljöer




