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Sammanfattning
Grön rehabilitering grundar sig på etablerad kunskap och forskning om naturens avstressande effekter.
Grön rehabilitering i Uppgränna startade som ett projekt i september 2015, finansierat av Region
Jönköpings län. Bakgrund: Som komplement till befintliga rehabiliteringsmetoder arbetar Region
Jönköpings län med att bredda dagens utbud på vårdcentralerna för att bättre kunna möta trycket som
blir på grund av den ökade psykiska ohälsan. Syfte: Att utveckla formerna för Grön rehabilitering
avseende professioner i teamet och kompletterande naturmiljö i form av Uppgrenna Naturhus.
Att prova en mer kostnadseffektiv modell avseende anställningsgrad och teamsammansättning som
samtidigt behåller kvaliteten i rehabiliteringen. Mål: Att stärka deltagarnas möjligheter till ökat
välbefinnande genom rehabiliterande miljö och redskap att hantera sin vardag, och i förlängningen återgå
till arbete, arbetsträning eller annan sysselsättning. Målgrupp: Personer i sjukskrivning och/eller i risk för
sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa och/eller smärta. Platsen för rehabilitering: En
3800 kvm stor trädgård, Uppgrenna Naturhus, naturreservat Girabäcken samt promenadstråk i närmiljön.
Modellen: Grön Rehabilitering i Uppgränna är baserad på SLU i Alnarps beprövade metod.
Rehabiliteringsperioden: pågår i 10 veckor, två gånger i veckan 2,5 timmar/tillfälle och har bestått av
samling, gröna aktiviteter/skapande aktiviteter, stresshantering, fika samt återsamling med reflektion.
Resultat: Gruppen bestod av nio deltagare, två män och sju kvinnor födda mellan 1952-1976. Sju av nio
(78 %) hade en pågående sjukskrivning. Den sammanlagda närvaron vid träffarna var 84 %. Vid
avstämningsmötet hade andelen med planerad återgång till arbete/arbetsträning eller annan
sysselsättning på 25 % eller mer ökat från 11 % upp till 56 %. Deltagarna fick möjlighet att dela med sig av
reflektioner tre gånger vid varje träff. Responsen har varit övervägande positiv, det har gällt såväl miljöer,
aktiviteter som stresshanterings- och mindfulnessövningar. Kvalitativa resultat fokusgruppsintervju: vid
återträffen efter avslutad Grön rehabilitering genomfördes en fokusgruppintervju med deltagarna. I
intervjuerna framkom ett övergripande tema: ”ett andningshål för själen” med fem kategorier:
kravlöshet, tyst gemenskap, ventilera med andra, symboliska handlingar och förändring efter grön
rehabilitering. Del 2: Projektet har ställts inför utmaningar i form av förändringar avseende personal i
teamet och avslag från Försäkringskassan avseende ansökan om förebyggande sjukskrivning under
rehabiliteringen. Försäkringskassan beviljade deltagare förebyggande sjukpenning efter
förvaltningsrättens DOM. Vid ett styrgruppsmöte framkom att Gränna Vårdcentral efterfrågar alternativa
rehabiliteringsplatser hos externa aktörer där Grön rehabilitering i Uppgränna välkomnas. Speciellt
poängterades behovet av förebyggande rehabilitering vid stressrelaterade besvär. Även teamet upplever
att, genom att fånga upp deltagare tidigt i sjukskrivningen alternativt vid förebyggande sjukskrivning ges
optimala förutsättningar för en lyckad rehabilitering.
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Bakgrund
Som komplement till befintliga rehabiliteringsmetoder arbetar Region Jönköpings län med att bredda
dagens utbud på vårdcentralerna för att bättre kunna möta trycket som blir på grund av den ökade
psykiska ohälsan. Grön rehabilitering är en av flera metoder som testas. Grön rehabilitering bedrivs i två
projekt inom Region Jönköpings läns regi, varav verksamheten i Uppgränna är ett.
Konsekvenserna av psykisk ohälsa (med stress som bidragande riskfaktor) samt långvarig smärta, vållar
personligt lidande för de drabbade och bidrar till omfattande sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2012).
Behandling, lindring eller rehabilitering i form av grön rehabilitering, eller trädgårdsterapi, har en relativt
lång historia såväl internationellt som nationellt (Grahn, 2009, Nilsson, 2009) gällande bland annat
behandling vid stressrelaterad ohälsa och depression (Larsson, 2010, Annerstedt & Währborg, 2011,
Nilsson, Sangster, Gallis m.fl., 2011).
Aktivitetsteorin uppmärksammar människans behov av aktivitet. I terapeutiskt sammanhang har det
utvecklats genomtänkta aktiviteter där material och växter från natur och trädgård utgör redskapet och
där syftet bl.a. är ett omvårdande moment (Relf, 2005). Studier av personer med utmattningsdepression
visar att bäst resultat erhålls genom att påbörja rehabilitering kravlöst i grön miljö för att gå vidare till
reflektion, egna val och samarbete med andra (Grahn, P., & Ottosson, Å, 2010). Miljöpsykologin har också
bidragit med tydligt vetenskapligt stöd för naturens stresslindrande effekt (Roger Ulrich 1984, Steven och
Rachel Kaplan 1989).

Syfte
Att utveckla formerna för Grön rehabilitering avseende professioner i teamet och kompletterande
naturmiljö i form av Uppgrenna Naturhus.
Att prova en mer kostnadseffektiv modell avseende anställningsgrad och teamsammansättning som
samtidigt behåller kvaliteten i rehabiliteringen.

Mål
Att stärka deltagarnas möjligheter till ökat välbefinnande genom rehabiliterande miljö och redskap att
hantera sin vardag, och i förlängningen återgå till arbete, arbetsträning eller annan sysselsättning.

Målgrupp
Personer i sjukskrivning och/eller i risk för sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa och/eller
smärta.
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Utvärdering
Projektet utvärderas kvalitativt och kvantitativt.
För den kvantitativa utvärderingen används en enkät innehållande 78 frågor kring; vårdkonsumtion och
läkemedel, hälsa och välbefinnande, smärta, funktionsskattning, humör, motionsvanor, sömn, stress,
känsla av sammanhang och sysselsättning och arbetsförmåga. Baslinjeenkäten görs initialt tillsammans
med rehabiliteringssamordnare på respektive vårdcentral. Uppföljande enkäter genomförs vid sista
tillfället av rehabiliteringsperioden, samt 6 och 12 månader efter avslut. De två senare skickas per post
hem till deltagarna. Besvarade enkäter skickas till folkhälsosektionen, Region Jönköpings län för
sammanställning.
Den kvalitativa utvärderingen görs av forskare från Jönköping University i form av en fokusgruppsintervju i
samband med återträff 1.

Platsen för rehabilitering
Rehabiliteringen genomfördes i Uppgränna som ligger ca 3.5 km norr om Gränna och Gränna vårdcentral.
Miljöerna inom vilka rehabiliteringen genomfördes kan delas in i fyra delar; Den gamla trädgården,
Uppgrenna naturhus, Naturreservat Girabäcken, Promenadstråk i närmiljön. Nedan en presentation av de
olika miljöerna.
Den gamla trädgården
Den gamla trädgården är 3800 kvm stor och ligger inbäddad bland uppvuxna fruktträd, som päron, äpple,
körsbär samt även blommande och skyddande häckar, buskar och rabatter. Där finns en liten damm med
rikt djurliv och ett porlande vattenfall. I trädgården finns även gott om gömslen och viloplatser både på
den mer vildvuxna delen, ”ängen”, och den mer ordnade delen med bland annat odlingslådor. Vår,
sommar och höst finns möjlighet till sådd och skörd. På senhösten och vintern vilar växtligheten, men då
erbjuder trädgården möjlighet till bland annat äppelgrillning och sådd av vintersallad.
Uppgrenna naturhus
Våren 2015 stod Naturhuset i Uppgränna klart och ligger i anslutning till den gamla trädgården och är en
nybyggd handikappsanpassad anläggning. Huset är ett ekologiskt lågenergihus med eget kretsloppssystem
där växter är en viktig del. I huset ryms gemensamhetsrum, kök och behandlingsrum. Där finns
”Regnskogen” för avslappning samt sol/ljus/värmebehandlingar, vinterträdgården ”Citronlunden” med
citrusträd samt det stora växthuset ”Medelhavet” med en 60 kvm stor odlingsbädd för både ettåriga
växter och fruktträd. I anslutning till odlingsbäddarna finns även en café del. På loftet ”Orienten” under
glastaket ryms en 120kvm stor gemensamhets yta.

Runt huset finns terrasseringar och en liten trädgård för alla sinnen, med äppelträd, bärbuskar, perenner,
och även upphöjda odlingsbäddar för odling av köksväxter och kryddor. I anslutning till trädgårdsdelen
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ligger en vacker damm. På terrasserna finns många sittplatser att luta sig tillbaka på och njuta av vyerna
över åkrar, ängar och vatten.
Naturreservat Girabäcken
Ca 500 meter från Naturhuset finns Naturreservat Girabäcken. Girabäcken erbjuder en fantastik miljö för
naturupplevelser med rik flora av växtlighet inbäddad i lummig grönska. Stigen längs bäcken västerut leder
till en liten oas där bäcken mynnar ut vid Vätterns strand. I den orörda naturskogen i ravinen finns en
mångfald av växt- och djurliv. Reservatet bjuder på stor artrikedom som till exempel ramslök, skogsstarr
och flera olika ormbunkar. I den övre delen av ravinen klättrar murgrönan som lianer uppför
trädstammarna och ger en omslutande tystnad i en kuperad miljö.
Promenadstråk i närmiljön
Från Naturhuset och den gamla trädgården finns småvägar mellan fruktträdgårdar och fält. Dessa är
lämpliga promenadstråk på ca 20-30 minuter.

Modell
Modellen Grön Rehabilitering i Uppgränna är baserad på SLU i Alnarps beprövade metod.
Rehabiliteringsperioden pågår i 10 veckor, två gånger i veckan 2,5 timmar/tillfälle. Utanför
rehabiliteringsperioden ingår introduktionsträff och två återträffar. Deltagarna behåller sina eventuella
vårdkontakter på respektive vårdcentral under rehabiliteringsperioden.
Upplägg (bilaga 1).
Samtliga tillfällen under rehabiliteringen innehåller följande komponenter, viss variation har förekommit


Samling med andnings-/mindfulness-/kroppscanningsövning med efterföljande reflektion från
gången innan.



Grön aktivitet/skapande aktivitet/fysisk aktivitet/mindfulnessövning/gruppsamtal.



Tid för ”att bara vara”/tystnad.



Fika.



Återsamling med reflektion: muntlig (frivillig) och skriftlig (anonym) (bilaga 2) samt avslutande
andningsövning.

Rehabiliteringsperioden
Samling
Varje träff börjar med samling med tid för reflektion och andnings-/kroppscanningsövningar och därefter
förberedelse inför dagens aktiviteter. Reflektionerna har skett genom så kallad delning, där var och en får
tillfälle att delge eller avstå från att säga något utan att bli avbruten.
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Aktiviteter
Gröna aktiviteter/ Skapande aktiviteter (Bilaga 3).
Syftet med aktiviteterna är att deltagarnas förmåga att planera- utföra- slutföra tränas samtidigt som
förmågan att följa och ta emot en instruktion övas. Deltagarna uppmuntras att träna koncentration,
minne och koordination. Avsikten är också att väcka lust och kreativitet vilket är jag-stärkande och kan
föras över i andra situationer i vardagen. Aktiviteter som är icke-krävande och/eller monotona där
händerna är aktiverade men hjärnan får vila, erbjuds med syfte att reducera biologisk stress.
Tanken bakom rehabiliteringens upplägg är att följa årstiderna och deras växlingar samt utföra aktiviteter
kopplade till dessa. Att se naturen/aktiviteterna symboliskt till exempel genom att samla och bränna löv,
ger utrymme till att släppa onödiga mönster och föreställningar, för att sedan kunna börja om på nytt.
Genom att så nytt/plantera, inspireras deltagarna till att göra medvetna val och låta egna idéer få växa.
Skapande aktiviteter som till exempel måla, tälja och skapa med naturliga material som drivved, löv och
granris, ingår för att stimulera kreativitet och lust. Även naturpromenader ingår som aktivitet. Dessa sker i
naturreservat Girabäcken samt på grusvägar i närmiljön på både på plant underlag och i kuperad miljö.
Aktiviteterna sker såväl utomhus som i Naturhuset och genomförs enskilt såväl som tillsammans i grupp.
Stresshantering
Mindfulness (bilaga 4).
En central del i stresshantering är att träna medveten närvaro, koppskännedom och avspänning. Syftet
med att träna stresshantering i rehabiliteringen är att förse deltagarna med olika övningar som de kan
använda sig av i sitt vardagsliv.
Mindfulness innebär medveten närvaro och träning i att vara uppmärksam i nuet, samt bli medveten om
upplevelser i ögonblicket utan att värdera dem. Detta görs främst genom att använda sig av sinnena; lukt,
smak, syn, känsel och hörsel.
Kroppskännedom/avspänning
Kroppskännedom/kroppscanning är ett sätt att bli medveten om, samt förstå och känna igen kroppens
signaler. Kroppskännedom och avspänningsövningar tränas med avsikt att sänka stressnivån, öka
uthållighet och minska värk. Genom att utföra avslappningsövning före aktivitet/uppgift ges, möjlighet till
ökad fokusering och uthållighet.
Tystnad och tid att bara vara
”Att bara vara”/tystnad – är ett återkommande inslag under rehabiliteringen.
Det är då deltagaren får möjlighet att dels vara på en självvald ”trygg” plats i tystnad och dels utföra
aktivitet under tystnad i grupp.
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Gruppsamtal
Syftet med gruppsamtalen är att förmedla kunskap om stress och stresshantering samt samtala kring det
som stressar deltagaren. Gruppen för även dialog om åtgärder och förhållningssätt kring det som kommer
upp. Gruppsamtalen ger tillfälle att reflektera över den egna situationen och samtidigt formulera känslor
och tankar i ord. Genom gruppsamtalen delas framsteg men också svårigheter och deltagarna tränas i att
prioritera och sätta sunda gränser.
Taktil massage
Deltagarna ges möjlighet att prova på taktil massage enligt taktipro-metoden1 vid ett tillfälle per
deltagare.
Fika
En stund för kravlös gemenskap och samtal med ekologisk fika.
Återsamling reflektion
Syftet med återsamlingen är att ge tid och möjlighet för reflektion av dagens upplevelse och den egna
processen. Deltagaren delar med sig skriftligt (anonymt) och muntligt (frivilligt) av sina erfarenheter och
upplevelser till varandra (bilaga 2). Reflektionerna i grupp bidrar till igenkänning och gemenskap.
Deltagarnas process – från remiss till återträff
Remiss
Patienten remitteras till Grön rehabilitering efter medicinsk bedömning och rehabiliteringsplanering på
vårdcentralen.
Introduktionsträff
Remitterade patienter bjuds in till en introduktionsträff två veckor före uppstart (bilaga 5). Vid besöket
ges en kort introduktion om rehabiliteringens upplägg och presentation av de gröna miljöerna. Efter
träffen tackar patienten ja eller nej till att delta i Grön rehabilitering, detta görs kort efter
introduktionsträffen.

Rehabiliteringsperiod
Två veckor efter introduktionsträffen startar rehabiliteringsperioden. Deltagarna träffas måndagar och
torsdagar klockan 10.00 – 12.30 under tio veckor. Deltagarna tilldelas hållpunkter (bilaga 1) för träffarna
samt tysthetslöfte (bilaga 6).

1

Taktipro är en icke verbal kommunikation som möjliggör samspel och aktiverar det parasympatiska nervsystemet,
bland annat lugn, ro, återhämtning och läkning (Ardeby S. 2010).
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Avstämningsmöte
Ca tre veckor efter avslutad rehabilitering bjuds deltagaren in till ett avstämningsmöte på vårdcentralen.
Datum för avstämningsmötet planeras in i god tid med berörda parter; rehabiliteringssamordnare (och ev.
annan yrkeskategori från vårdcentralen), Försäkringskassa, Arbetsförmedling och ev. chef som är delaktig
i deltagarens rehabilitering. Deltagarna har även möjlighet att välja om sjuksköterska och/eller
arbetsterapeut från teamet ska närvara vid mötet. Avstämningsmötet genomförs innan återträff 1 för
deltagarna i Grön rehabilitering.
Återträff 1-2
Med syfte att följa upp deltagarna bjuds de in till återträff ca tre veckor efter avslutad rehabilitering samt
efter tre månader (bilaga 7).

Resultat
Beskrivning av deltagarna
Gruppen bestod av nio deltagare, två män och sju kvinnor födda mellan 1952-1976. Samtliga har fått
remiss från Gränna vårdcentral eller Kungshälsans vårdcentral. Sju av nio (78 %) hade en pågående
sjukskrivning som pågått från sju månader upp till två år. Övriga deltagare hade inledningsvis
förebyggande sjukpenning eller var utan SGI.

Antal deltagare som upplevde ett eller flera av
följande besvär (n=9)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Stressrealterade besvär

Psykisk ohälsa

Figur 2. Deltagarnas upplevda besvär innan Grön rehabilitering.
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Långvarig diffus smärta

Närvaron hos deltagarna under rehabiliteringsperioden har varit hög. Deltagarnas sammanlagda
närvarotillfällen är 151 av 180 möjliga d.v.s. 84 % närvaro. Medianvärdet visar 17 närvarotillfällen av 20
möjliga.

Återkoppling från vårdcentralen
Vårdcentralens rehab samordnare som träffat deltagarna perioden inför- och efter Grön rehabilitering,
upplever att flertalet av deltagarna mår bättre efter avslutad rehabilitering. Hen upplever att deltagandet
har brutit isolering, minskat stress och ökat den psykiska hälsan hos deltagarna. Hen uppger vidare att
rehabiliteringen visat sig ha en god effekt som tidig insats och/eller i förebyggande syfte, då deltagarna
fått redskap att hantera vardagen, och med hjälp av dessa kan undvika en längre sjukskrivningsperiod.
Även vid remittering efter en längre sjukrivningsperiod verkar deltagandet ge positiv effekt som ett första
steg mot arbete/arbetsträning eller annan sysselsättning

Återgång till arbete/arbetsträning eller annan sysselsättning
Vid avstämningsmötet ca 3 veckor efter avslutad Grön rehabilitering hade deltagare med 100 %
sjukskrivning minskat från 78 % till 33 %. Antal deltagare som planeras återgå till arbete alternativt
arbetsträning/arbetsprövning på 25 % eller mer, har ökat från 11 % upp till 56 %, se figur 2.

Figur 2. Andel deltagare med 100 % sjukskrivning respektive andel deltagare i arbete, arbetsträning eller
arbetsprövning i någon grad (från 0,25 % till 100 %) före och efter Grön rehabilitering.
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Deltagarnas upplevelse av grön rehabilitering
För att få en uppfattning om deltagarnas upplevelse under rehabiliteringsperioden har muntliga och
skriftliga reflektioner varit ett återkommande inslag. Nedan presenteras ett axplock från de olika
reflektionstillfällena. Utsagorna presenteras under kategorier som belyser innehållet.
Första delen beskriver utdrag från deltagarnas skriftliga reflektioner. Deltagarna ombads vid slutet av
varje träff skriva ner det som känts bra, mindre bra samt ge förslag på förändring. Av 139 skriftliga
reflektioner har fördelningen varit enligt nedan. Skriftliga reflektioner (bilaga 8).
Skriftliga reflektioner
Det här kändes bra: (139st)
I reflektionerna framstod deltagarnas behov av stillhet, kravlöshet och tystnad.
”Styrd tystnad, inga krav. Så skönt att veta att jag fick vara ifred!”
”Stunden i den gamla trädgården. Sätta eld på förutfattade meningar… och sedan så frön i den nya andan! Något
viktigt som sker. Tystnaden”
Stenar… stenar… det stora vattnet… det lugnar. Det goda samtalet.”

Det här kändes mindre bra: (47st)
Reflektionerna under denna rubrik framkomframförallt svårigheter kopplat till smärtsymptom. I ett tidigt
skede framkom också synpunkter på att upplägget kändes oklart och att instruktionerna vid aktiviteterna
ibland var övertydliga och onödigt många.

”Lite mer tydlighet, planering”, ”Lite otydliga riktlinjer”, ”Det blir lite utdraget ibland när det ges information, lite
övertydligt.”
”Blev lite stressad först när vi gjorde krukan, men hittade ro sedan…”
”Jag blev frusen”
”Promenaden i skogen kändes inte bra, kände mig stressad, rädd, gjorde ont i mina ben.”
”Jobbigt att känna att man har ont i nästan varje led i mindfulnessövningen, påminner om vad som väntar.”

Förslag på förändring: (26st)
De flesta önskemålen på förslag på förändring handlar om fler och längre mindfulnessövningar.
”Längre mindfulness, en stunds meditation vore skönt”, ”Mer mindfulness!”, ”Förstår att vi inte hann, men saknar
”bara vara” men inledningsvis också ”Lite mer tydlighet, planering”.

Skriftlig och muntlig reflektion
Under rehabiliteringsperioden har responsen varit övervägande positiv. Det har gällt såväl miljöer,
aktiviteter som stresshanterings- och mindfulnessövningar. Nedan följer några exempel.
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Deltagarnas upplevelse av miljöerna
Miljöerna har varit omväxlande och gett olika intryck.
Naturhusets omgivningar
”En härlig promenad. Ett skönt samtal… där jag kunde berätta i stort om mitt liv. Det kändes så skönt att få berätta
rakt av och sedan släppa det. När vi gått en bra bit flög fåglar över Vättern. Jag kände frihet!! Jag är fri från mycket
av det gamla…”
”… den här gången kändes promenaden efter mycket bättre än sist. Skönt att gå i lugn takt. Härligt att gå åt det
hållet som vi gick, avsluta med grusvägen förbi fruktträden och Vättern i blickfånget”
”Miljön är fantastisk. Porlande bäck, och lugnt vågskvalp… bra förutsättningar för vila och positiv input.”

Naturhusets delar ”Ligga och slappna av i ”Regnskogen” är ju underbart!!”
Den gamla trädgården ”Skönt att kravlöst få vandra omkring i trädgården och plocka ett äpple här och där och
att smaka, grilla och sedan vara i tystnaden på den plats man vill vara”

Naturreservat Girabäcken ”Underbart i skogen i Girabäcken! Reflekterade över att det även finns något vackert i
det mörka, när jag tittade ner i vattnet”

Aktiviteterna
De olika aktiviteterna har bidragit med varierande kvalitéer.
”Underbart att kravlöst få sätta lökar och gräva i jorden och symboliskt få stoppa ner nytt liv! Bra mindfulness!”
”Härlig morgon med yoga ute i naturen. Även kul att sitta och kladda med färger, som vanligt en härlig dag, kravlös
och underbar.”
”Mysigt att tova. Välplanerat, lagom tempo, passande aktivitet”
”Att välja ut en plats för de lökar jag valde, processen kändes bra att genomföra. Satt en stund vid platsen, kändes
lugnt och skönt. Otroligt skönt med den egna tysta stunden.”
”Det var roligt att tälja! Fick mig att minnas hur skönt o härligt det är att skapa med händerna o vara kreativ. Känner
att jag saknar det. Längtar efter att ta upp mitt skapande igen, som jag la på hyllan för flera år sedan. Det får mig att
vara närvarande.”

Mindfulness
Ett viktigt inslag har varit att träna närvaro i stunden.
”Övade på att välja det jag ville lyssna på, lyssnade på kajorna i stället för ex. bilar eller andra ljud som jag inte ville
höra, skönt att lära sig att kunna välja.”
”Jag vill bara säga med andningen, haft en del panikångest och så, om man gör andningsövningar så släpper det
efter någon minut.”

14

Bara vara
Att vara helt utan prestation har bidragit till möjlighet att ta in nya intryck.
”Att vara vid vatten och se alla underbara skiftningar i naturen, vara tyst och bara ta in livet. Andas. Jag njuter av att
kravlöst vara ute och uppleva livet, låta sinnet och tankarna bli stilla-det finns inget jag måste göra i dessa stunder”

Styrd tystnad
En positiv reflektion som återkommit har gällt deltagarens uppskattning av den styrda tystnaden som
varit en del av rehabiliteringen, både vid vissa aktiviteter och vid egen tid. Vid de enstaka träffar som
tystnaden inte varit med i dagsplaneringen, har nästan alla deltagare uttryckt hur de saknat denna.

”Styrd tystnad, inga krav. Så skönt att veta att jag fick vara ifred!”, ”Tystnaden, att leta sten, fika gott! En bra
stund.”, ”Alla är tysta och det känns naturligt att vara nära utan att vara trevlig, le, titta på. Vill jag vara ensam så
kan jag gå iväg.”

Gruppen
Gruppen har varit viktig.
”Intressant samtal- igenkänning. Tar alltid stopp med andra - här förstår alla ungefär- känns skönt att lyssna och bli
lyssnad på!”
”Bra att få prata i grupper om stress och vad vi tänker om hur vi mår…”
”Gott att ventilera funderingar & tankar – förståelse – förstå andra.”
”Nyttigt att prata där uppe – snurrat och väckt igång något. Har inte kunnat sova. Inte bara negativa även bra
tankar.”

Träffarna
Deltagarna har sett framemot träffarna.
”Härlig dag, saknade er förra veckan…”
”Åh vad jag längtar till torsdag. Fristad – känns så skönt”
”Väldigt trött – tänkte inte gått hit, känns bra att jag gick hit”

Bättre välbefinnande
Deltagarna uppger att de blivit mer avslappnade, gladare samt upplever minskad isolering
”… blev bjuden till en kompis på fika. Tänkte först att det var svårt att komma över tröskeln, nja, vad ska jag sägaTänkte efter - först stress, men sen ville jag. Det var så länge sen den känslan fanns!”
”sovit bättre, lugnet håller i sig efter förmiddagen här och jag sover fortfarande gott natten efter rehab!”

Lärt sig säga nej, ”Jag sa nej! För första gången, till att vara barnvakt, till min dotter. Igår, och idag och imån! Och
jag gav ingen förklaring utan bara Nej.”
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Inspirerats, ”Vi har haft många goda stunder under dessa veckor. Jag har fått mycket tips och idéer för att kunna gå
vidare i livet. Jag är djupt tacksam att jag har fått möjlighet till detta. Tack.”

Ökade redskap för att hantera vardagen ”Jag är stolt över mig själv, det var rörigt igår kväll. Flera saker på
samma gång - men jag var tvungen att prioritera och ta det akuta direkt. Stolt över att kunna prioritera bort onödiga
måsten - kunde lämna det till imorgon.”

... samt blivit mer sociala”… härliga samtal och glädje i gruppen!”

Utvärdering
Kvalitativa resultat Fokusgruppsintervju
Vid återträffen efter avslutad Grön rehabilitering genomfördes en fokusgruppintervju med deltagarna.
Intervjun varade i drygt en timme. Vid tillfället för intervjun var åtta av de nio deltagarna närvarande.
Samtliga deltagare var villiga att delta i intervjun och lämnade sitt skriftliga samtycke till att medverka.
Intervjun spelades in och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman,
2004).
I intervjuerna framkommer ett övergripande tema, Ett andningshål för själen och fem kategorier,
Kravlöshet, Tyst gemenskap, Ventilera med andra, Symboliska handlingar och Förändring efter grön
rehabilitering (figur 3).

Ett andningshål för själen

Kravlöshet
Tyst
gemenskap

Ventilera med
andra
Förändring
efter grön
rehabilitering

Symboliska
handlingar

Figur 3. Tema och kategorier fokusgruppintervju pilotgrupp, grön rehabilitering
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”Ett andningshål för själen”
Miljön där rehabiliteringen genomförs beskrivs av deltagarna som accepterande och inspirerande. Den
fysiska miljön beskrivs som både vilsam och varierad. Utomhus finns möjlighet till upplevelse av både vild
och ostörd natur, kultiverad natur och trädgårdsmiljö. Inomhus finns ett flertal olika ”gröna” och
naturinriktade miljöer som ger olika upplevelser. ”Denna underbara miljö både ute och inne”. Den sociala
miljön upplevs som avslappnad och accepterande.
Kravlöshet
Att bara vara och befinna sig i detta sammanhang och denna miljö tillsammans med andra människor som
kursen erbjuder, beskrivs som något som ger mycket tillbaka, mycket mer än det man upplever att man
satsat. Man får ut något utan att satsa energi, energi som man inte har . ”Ibland kan man bli
stressad… nu måste jag sova… här fick vi komma i vilket skick vi var. Bara komma hit. Gå och lägga oss
eller glo”.
Deltagarna beskriver en känsla av trygghet i hur aktiviteter i rehabiliteringen planeras och genomförs.
Man har blivit lotsad in i och introducerad i aktiviteterna på ett kravlöst sätt. Alla aktiviteter har byggt på
frivillig medverkan och medverkan i den utsträckning som man känner att man orkar. Det har inte funnits
krav på vare sig något uttalat mål eller fullföljande av aktiviteten. Deltagarna har känt sig trygga med att
endast få nödvändig information inför kommande aktiviteter, t ex information om lämplig klädsel. ”Det
var rätt så skönt, bara få en hint om att nästa gång behöver ni oömma kläder men sen inget mer, det var
behagligt, att inte vara så himla laddad för nånting”. Att bli tydligt lotsad in i aktiviteterna utan krav på
aktiv förberedelse från deltagarna eller något förväntat resultat innebar att man fick möjlighet att befinna
sig i nuet och varken planera eller oroa sig för vad som ska hända. ”Denna kombination av styrning och
kravlöshet existerar nästan inte ute i samhället. Det kan tyckas vara auktoritärt men det är inte förknippat
med resultat och det är kravlöst. Här ges förslag på vad man ska göra, orkar du inte så gör det inte… när
det är kravlöst då kan du få motivationen”.
Tyst gemenskap
Deltagarna beskrev de inslag med tystnad under aktivitet som var frekvent förekommande under
rehabiliteringen som en positiv upplevelse. I tystnaden fick de möjlighet att vara med andra utan krav på
att uttrycka sig verbalt och ”behöva heja och vara trevlig”. Tystnaden tillsammans med andra
upplevdes som trygg, kravlös och gav en möjlighet att landa i sig själv. Denna tystnad tillsammans med
andra hade en annan dimension och betydelse än tystnad i ensamhet ”Jag bor själv och det är tyst jämt
men det är inte alls mysigt”. I tystnaden med andra slapp man att göra sig till och spela en roll. Det gav
möjlighet att få landa i sig själv och vara sig själv. I tystnaden beskriver man en upplevelse av att ha lättare
för att acceptera varandra precis som man är och inte efter vad man gör. Dock fanns det även önskemål
om mera gruppsamtal och mera enskilda samtal med personal.
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Ventilera med andra
Deltagarna beskriver betydelsen av ett gemensamt socialt rum eller utrymme, där man kan finnas
och vara med andra med sin problematik utan att varken behöva lyfta upp den för direkt bearbetning
eller gömma undan den. Enligt deltagarna finns det möjligheter att prata och uttrycka sig verbalt
men det finns inga krav eller måsten att berätta utan det får komma när man känner sig mogen för
det. ”Man har berättat själv utan att få frågan”. Deltagarna beskriver att man berättar för varandra
men inte frågar så mycket utan bara accepterar vad som berättats. Man upplever en känsla av förståelse i
gruppen genom vetskapen om att man delar erfarenheter av problem, utan att för den skull ha vetskap
om vad problemet handlar om. I andra sammanhang, t ex i arbetslivet beskriver man en upplevelse av att
behöva förklara och försvara sina svårigheter och problem. I detta sammanhang med andra som har
liknande problematik känner man sig trygg att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter utan att bli
ifrågasatt. ”Här förstår alla och ingen dömer och alla får lyfta sitt. Skönt att kunna säga saker som andra
människor kanske inte förstår. Vi förstår varann på ett annat sätt.” Deltagarna beskriver en upplevelse av
att vara i ett ”tabutillstånd”. Att ha psykisk ohälsa och att vara sjukskriven upplever man som
tabubelagt i vardagliga sociala sammanhang, t ex på jobbet, trots att man vet att det är vanligt
förekommande.
Symboliska handlingar
Deltagarna uttrycker att de upplevt en symbolik i flera av de aktiviteter som de genomfört. I början har en
del av dessa handlingar upplevts som ”flummiga”. Ett exempel är när man planterat lökar. Detta har
kunnat ses som en symbolisk handling för att börja något nytt.
Att använda sig av en sten som skickas runt mellan deltagarna som innebar att den som har stenen har
ordet, upplevdes till en början som ovant men sen kändes det som ett skönt och tydligt sätt att visa om
man ville säga något eller låta ordet gå vidare.
Vid något tillfälle erbjöds deltagarna att skriva ner på ett papper vad man ville göra sig av med. Därefter
fick man möjlighet att knyckla ihop och elda upp papperet. Denna handling beskrevs som ovan och
flummig till att börja med men upplevelsen av att elda upp papperet var förenat med en stor lättnad och
befrielse.

”Först tyckte jag det var flummigt men det var otroligt skönt”.

Det fanns också uppfattningar och önskemål om mera handfasta och målinriktade aktiviteter. ”Jag hade
gärna haft mera samtal och mera grönt… kanske haft någon trädgårdsmästare och gjort lite mera
trädgårdsarbete, lite mer av det”
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Förändring efter grön rehabilitering
Deltagarna beskriver att de har tagit med sig en del av det kravlösa förhållningssättet i aktiviteter in i sin
egen vardag. De beskriver ett större lugn och har lättare för att koppla av. De har med sig enkla tekniker
för att stanna upp och andas på ett avslappnande sätt. Vidare uppger man att sömnen blivit bättre. I vissa
vardagssituationer där man har störst möjlighet att påverka sitt handlande har man kunnat förändra sitt
utförande. ”Nu när jag går ut med hunden då har jag tagit med det här, jag stressar inte, skyndar inte på
hunden utan jag står där och andas och är i nuet”. En annan deltagare uttryckte: ”… och på Citygross
när jag handlar, ja… här står jag… I stället för att bli sur”.
De svårigheter man beskriver beträffande förändring i sin vardag är hur man ska kunna vidmakthålla det
förhållningssätt och de tekniker man tillägnat sig. Bland deltagarna finns ett önskemål om att kursen helst
ska förlängas men, framförallt, fasas ut så man får möjlighet att reflektera över och praktisera ett annat
förhållningssätt i sin egen vardag.

Kvantitativa resultat
Uppföljningen av enkätens kvantitativa resultat sammanställs 6- och 12-månader efter slutförd
rehabilitering.

DEL 2
Projektets organisation och genomförande
Projektstart
Processen för Grön rehabilitering i Uppgränna startade för flera år sedan men klartecken för ett
pilotprojekt från Region Jönköpings län gavs vid årsskiftet 2014/2015.
Våren 2014 gör två personer från folkhälsosektionen, Region Jönköpings län studiebesök i Uppgränna
efter inbjudan från den som senare skulle bli projektledare för Grön rehabilitering i Uppgränna. Vid
besöket visas den trädgård som senare kommer att benämnas ”den gamla trädgården”. Information ges
även om det kommande Naturhuset, som då fortfarande var på planeringsstadiet. Framtagen projektplan
presenteras. Miljöer och projektplan med personalbehov och ekonomi upplevdes lovande och
representanterna från folkhälsosektionen tar frågan med sig till ledningen för dialog om pilotprojekt.
Efter kompletterande studiebesök från bland annat folkhälsochef och förtydligad projektplan tas våren
2015 beslut om pilotprojekt i form av att en grupp ska genomföras hösten 2015 i samarbete med
Uppgrenna Naturhus. Beslutet baseras på de förutsättningar som beskrivs i projektplanen avseende bland
annat personalbehov för genomförande (projektledare, 60 %, socionom 50 %, sjuksköterska 30 %) och
budget.
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Organisation
Styrgrupp
Styrgruppen bestod av folkhälsochef Region Jönköpings län, verksamhetschef Gränna/Kungshälsans
vårdcentral samt projektledare Grön rehabilitering/Uppgrenna Naturhus.
Teamet
Samtliga i teamet har medverkat vid aktiviteterna.
Projektledare 60 % (1/9-4/12-15). Huvudansvar för de gröna miljöerna.

Legitimerad sjuksköterska 40 %, (15/9-16/11, 20 % 16/11-3/12). Huvudansvar för planering och ledning av
samlingar med reflektioner och gruppsamtal, andnings- och mindfulnessövningar samt enskilda samtal
enligt Motiverande samtalsmetoden (MI).

Legitimerad socionom utbildad i Grön rehabilitering vid SLU Alnarp, var med i framtagandet av
projektplanen. Var ej med vid genomförandet av projektet, ersattes av Legitimerad arbetsterapeut på
grund av föräldraledighet.

Legitimerad arbetsterapeut anställdes 40 % 15/9-16/11, uppdraget avslutades i förtid 21/9. Huvudansvar
för planering och genomförande av aktiviteter.
Legitimerad Arbetsterapeut 30 % under perioden 1/10-16/11, 20 % 16/11-3/12
För att kunna genomföra beslutat pilotprojekt trots att en i det ursprungliga teamet gått på
föräldraledighet krävs anställning med kort varsel. Arbetsterapeut 1 med utbildning och erfarenhet av
naturen som resurs anställs. Ersättare, legitimerad arbetsterapeut nummer 2 anställs på 30 %.
Fördelningen i procent mellan sjuksköterska och arbetsterapeut förändras från projektplanen efter
önskemål från det nya teamet. Inledningsvis 40 % vardera för sjuksköterska och arbetsterapeut
förändrades sedan bli 40 % till 30 % på grund av brist på utrymme i arbetsterapeut 2:s ordinarie tjänst.

Projektplanen togs fram av det ursprungliga teamet som därför fick en gemensam bild av syfte, mål,
innehåll och upplägg. Då en av teammedlemmarna gick på föräldraledighet innan rehabiliteringen
inleddes uppstod förändrade förutsättningar. Den person, arbetsterapeut 1, som på kort varsel fick frågan
om att ingå i teamet och tackade ju till att vara huvudansvarig för de gröna aktiviteterna, saknade av
förklarliga skäl helhetsbilden av upplägg och tänkt genomförande. Detta glapp visade sig vara svårt att
överbrygga och kommunikationssvårigheter uppstod i teamet avseende ansvarsfördelning, upplägg och
innehåll. Detta ledde till att arbetsterapeut 1 valde att avsluta sin anställning i förtid.
Arbetsterapeut 2 anställs även denna gång på kort varsel. Trots revideringar, nytillkomna arbetsuppgifter
och oklarheter kring förväntningar i olika led har den nya sammansättningen i teamet har fungerat bra
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utifrån de förutsättningar som varit. Arbetet har genomsyrats av ett positivt samarbete samt samsyn
gällande projektet.
Resursteam
Rehabsamordnare på Gränna vårdcentral har fungerat som länk mellan teamet och Gränna vårdcentral.
Samverkan har även skett med rehabsamordnare på Kungshälsans vårdcentral. Remisser till Grön
rehabilitering har kommit in via rehab samordnarna. Vid strategiska frågor/handledning har teamet vänt
sig till folkhälsosektionen och sjukskrivningssamordnare, Region Jönköpings län.
Projektets process
Mars 2015 träffas berörda på uppstartsmöte i Uppgränna; projektledare och team (sjuksköterska,
arbetsterapeut 1), verksamhetschef och personal (rehabsamordnare) från Gränna och Kungshälsans
vårdcentral, samt två representanter från folkhälsosektionen. Fyra avstämningsmöten med
minnesanteckningar (31/3, 15/6, 20/8, 14/9) har genomförts med hela eller delar av teamet och berörda
på avdelningen Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län. Vid två tillfällen deltog även
rehabsamordnaren på Gränna vårdcentral. Frågor på dagordningen var bland annat; roller i teamet;
ansvar och uppdrag, kommunikation i teamet, mall för remissvar, avstämningsmöte med deltagarna efter
avslut, nekande av förebyggande sjukskrivning samt upplägg och innehåll av träffarna. Efter önskemål
från teamet presenteras på avstämningsmötet den 20 augusti en detaljerad uppdragsbeskrivning och
ansvarsfördelning som komplement till den som finns i respektive anställningsavtal. Denna skickas till
teamet genom protokollet.
Vid två tillfällen i september (14/9, 24/9) får teamet handledning och stöd från folkhälsosektionen.
Två styrgruppsmöten genomfördes under projektperioden (4/6, 4/12). Vid första mötet skrivs avtal mellan
Region Jönköpings län och Uppgrenna Naturhus och vid det andra görs en avstämning av genomfört
projekt, modellen, behov och önskemål av fortsättning.

Under våren 2015 påbörjas detaljplanering inför kommande träffar. Under sommaren sker ett första
avstämningsmöte med delar av teamet angående val av aktiviteter och tillgängliga miljöer kring
Naturhuset. Ytterligare ett möte genomförs under sommaren med hela teamet, dels på grund av
oliktänkande kring valda aktiviteter och dels för behov av tydliggörande av rollfördelning i teamet. Inför
uppstart möts teamet för genomgång av introduktionsträff, dagsupplägg, tidsplanering, aktiviteter och
mindfulnessövningar. I augusti genomför delar av teamet studiebesök till Härlanda Örtagård och Gröna
Rehab vid Botaniska trädgården i Göteborg.

I augusti 2015 träffas rehabsamordnare och teamet för genomgång av inkomna remisser.
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Under hösten gör delar ur vårdcentralens personal studiebesök på Upprenna Naturhus. Efter projektstart
besöker teamet Gränna vårdcentrals APT och presenterar Grön rehabilitering som metod generellt och
modellen i Uppgränna specifikt. På mötet lyfter vårdcentralens personal vikten av tydliga remissvar från
teamet i Grön rehabilitering till remitterande personal. Remissvaret används som underlag vid
avstämningsmötet med deltagarna/patienterna efter rehabiliteringsperioden.

Samverkan mellan de olika parterna i Grön rehabilitering; Folkhälsa och sjukvård, Gränna-/Kungshälsans
vårdcentraler och teamet, har fungerat bra men organisation och kommunikation från ledning kring
förväntningar och roller bör förtydligas. Teamet efterfrågar även utökat samarbete med vårdcentral,
Försäkringskassa, Arbetsgivare och andra aktörer, där det är aktuellt i deltagarnens rehabilitering.
Inför kommande projekt är det viktigt att planera arbetsteamets anställningsperiod och procentgrad
utefter verksamhetens behov i olika delar av rehabiliteringsperioden. Behov av arbetsinsats varierar
under tiden för planering inför, vid genomförande och avslut. Omfattningen på anställningsgraden bör
därför ses över hos samtliga i teamet.

Vårdcentralen önskar ett förtydligande av sin roll i Grön rehabilitering samt önskemål om tydligare
information till remitterande personal om hur rehabiliteringen anpassas på individnivå och till respektive
deltagares uppsatta mål. Personalen vill även se att deltagarna initialt får tydlig information om vad
deltagande i den Gröna rehabiliteringen innebär. Delar av vårdcentralens personal upplevde att för lite tid
var avsatt för processen inför start av Grön rehabilitering och att detaljplanering saknades. Telefontid var
avsatt i teamet för frågor från vårdcentralen, informationen kunde varit tydligare.
Lämpliga deltagare
Förutom personer med sjukskrivning ser remitterande personal ett behov av att kunna erbjuda Grön
rehabilitering innan patienterna hamnar i en sjukskrivning d.v.s. förebyggande sjukskrivning.
Process förebyggande sjukskrivning
Målgruppen för Grön rehabilitering inom Region Jönköpings län är personer i sjukskrivning och/eller i risk
för sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa och/eller smärta. Tidigt i rehabiliteringsperioden får deltagare som ansökt om förebyggande sjukskrivning indikation från Försäkringskassan att
denna inte kommer att beviljas för deltagande i Grön rehabilitering. Förtydligande av detaljplanering samt
syftet bakom de gröna aktiviteterna efterfrågas av Försäkringskassan.
Trots komplettering med detaljerad veckoplanering (bilaga 9) avslås ansökan om förebyggande
sjukpenning av Försäkringskassan. Överklagan på Försäkringskassans beslut skickas in till
Förvaltningsrätten tillsammans med förtydligande av de vita insatserna d.v.s. den medicinska
behandlingen (bilaga 10). Förvaltningsrätten godkänner överklagan varpå försäkringskassan ändrar
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sitt beslut och beviljar deltagarens förebyggande sjukskrivning vid deltagande i Grön
rehabilitering.

Arbetet förknippat med nekad förebyggande sjukskrivning startar i september och pågår under hela
rehabiliteringsperioden. Arbetet som är tidskrävande involverar teamet, vårdcentralens
rehabsamordnare, sjukskrivningssamordnare centralt samt personal på folkhälsosektionen. Denna extra
tid var inte inräknad i ursprunglig arbetstid och medförde därför stor arbetsbelastning och frustration.
Kommunikationen och samarbetet mellan vårdcentralen och teamet i Grön rehabilitering fungerade
emellertid väl kring deltagaren som nekats förebyggande sjukpenning.
Hur fungerade miljöer och innehåll?
Aktiviteterna
Aktiviteterna har lagts upp utifrån årstid och anpassats vid behov. Att koppla mindfulnessövningar med
de olika gröna aktiviteterna har fungerat bra och varit uppskattad av deltagarna. Framtagen
aktivitetsbank har fungerat väl. Teamet upplever likväl att det vore önskvärt att tankar och syfte bakom
aktiviteter/gröna aktiviteter, gruppsamtal m.m. borde varit mer dokumenterade innan rehabiliteringen
startade. Detta gäller även detaljplaneringen för varje tillfälle, vilken aktivitet ska utföras? I vilken miljö?
Vad ska göras? Vilket material/rekvisita behövs då? Teamet ser det önskvärt att erbjuda fler
aktiviteter/gröna aktiviteter som är kopplat till trädgården och årstiderna. På grund av personalbyten blev
denna planering istället en ständigt pågående process under hela rehabiliteringen.
Gruppsamtalen
Enligt plan låg gruppsamtalen vecka fem men på grund av olika angelägenheter under projektets gång
genomfördes de istället vecka sju. Teamets upplevelse är att gruppsamtalen fungerade bra men det skulle
varit ännu bättre om de genomförts enligt planering, med start vecka fem. Detta kommer även upp i
deltagarnas reflektioner. Övrig kommentar från teamet: kontaktmanaskap vid Grön rehabilitering kan
diskuteras för individuella samtal.
Miljöerna i Grön rehabilitering
Miljöerna upplevs ha varit väl anpassade och lämpliga för behovet i Grön rehabilitering. De olika miljöerna
gav flexibilitet till deltagarnas olika behov och eventuella fysiska svårigheter eller dagsform. Det har alltid
erbjudits alternativa miljöer och vandringsstigar/vägar med olika slags terräng och svårighetsgrad.
Möjligheter till både inomhus- och utomhusaktiviteter har erbjudit möjlighet till både stora och små
odlingar och övriga trädgårdsaktiviteter.
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Några avslutande kommentarer från teamet
Miljöerna och modellen har prövats, omarbetas och förbättrats efterhand. Strukturen har blivit tydligare.
Teamets samarbete har stärkts, kunskap och erfarenheter har utvecklats under pilotprojektet. En
detaljplanering finns nu utarbetad med gröna aktiviteter/skapande aktiviteter, baserade på framtagen
aktivitetsbank. Teamet har fått positiva erfarenheter genom deltagarnas process och reflektioner.

Vid ett styrgruppsmöte framkom att Gränna VC efterfrågar alternativa rehabiliteringsplatser hos externa
aktörer där Grön rehabilitering i Uppgränna välkomnas. Speciellt poängterades behovet av förebyggande
rehabilitering vid stressrelaterade besvär. Även teamet upplever att, genom att fånga upp deltagare tidigt
i sjukskrivningen alternativt vid förebyggande sjukskrivning ges optimala förutsättningar för en lyckad
rehabilitering.

Att arbeta i ett projekt är en komplex arbetssituation. Nytillkomna förväntningar och krav från ledning och
andra instanser har tillkommit under rehabiliteringsperiodens gång. Bland annat medförde
avslaget från Försäkringskassan avseende ansökan om förebyggande sjukskrivning merarbete genom hela
rehabiliteringsperioden. Slutligen beviljade försäkringskassan deltagarens förebyggande sjukpenning efter
förvaltningsrättens DOM. Detta är ett glädjande besked som ökar möjligheten att använda Grön
rehabilitering även i förebyggande syfte.

En fortsättning för Grön Rehabilitering i Uppgränna välkomnas. Nu finns alla möjligheter och
förutsättningar på plats för att ta emot ytterligare grupper.
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Bilaga 1

Grön rehabilitering Uppgrenna
10.00–10.30
Samling
Mindfulnessövning.
Reflektion/ återkoppling från föregående tillfälle.
Gruppsamtal
Beskrivning av förmiddagens planerade aktiviteter/gröna aktiviteter och övningar.
10.30–12.00
Gröna aktiviteter/aktiviteter och mindfulnessövningar inom-och utomhus.
12.00–12.30
Återsamling med fika
Reflektion, skriftligt (anonymt) och muntligt (frivilligt)
Mindfulnessövning

Dagens planering:

datum:



Samling: med andningsövning/mindfulnessövning med kroppscanning



Frågeställningar: – Vad fick ni med er från vår förra träff?, -Vad var/kändes positivt efter
det? Reflektionen genomförs med talkingstick vid varje tillfälle.



Information om dagens upplägg för deltagarna:
(Reflektionstid med mindfulness och/eller grön aktivitet ca 30 minuter i tystnad),
återkommande vid varje träff.

Tanken bakom dagens gröna aktiviteter:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Mindfulnessövning lämnas ut muntligt eller skriftligt.



Fri tid för samtal och reflexion med varandra och teamet.



Fika



Reflektion, skriftlig sedan muntlig: Frågeställningar: Reflektioner efter dagen, positivt?
Har deltagarna några frågor eller ytterligare något de vill delge sig av?



Information om hur/var nästkommande träff kommer att vara (kort).



Andningsövning och tack för idag!

Bilaga 2

Reflektioner
Deltagarnas muntliga morgonreflektion
datum
Har det hänt något, någon erfarenhet eller upplevelse sedan föregående träff/träffar som du vill
dela med dig av, som du kan koppla ihop med rehabiliteringen?

Deltagarnas skriftliga reflektioner efter förmiddagen
Anonymt, läggs i kuvert av deltagaren själv

datum

Det här kändes bra:
Det här kändes mindre bra:
Förslag på förändring:

Deltagarnas muntliga reflexion efter fikat
datum
Finns det något du vill dela med dig av gällande dagens träff?
Teamets reflektioner datum:
Det här hände:
Samling:
Aktivitet:
Övrigt:
Det här kändes bra:
Samling:
Aktivitet:
Övrigt:
Det här kändes mindre bra:
Samling:
Aktivitet:
Övrigt:
Förslag på förändring:
Planering för kommande träff:

Bilaga 3

Förslag på aktiviteter med grön anknytning/användning
Enkla, kravlösa aktiviter som inte kräver förkunskap eller konstnärlighet, där tanken är att bidra till
sinnesstimulering, rofylldhet och lekfullhet.
Tovad ”paussten”, sten helst plockad i skogen, alternativt i angränsning till anläggningen.
Material: Kardad ull i vilsamma färger + ev. guldtråd+ växtfärgade garner
Tälja vandringsstav
Material: Hasselkäppar
Plats: Girabäckens östra del
Måla med akvarell
Material: Akvarellpapper, enkla penslar
-Utrymme för alternativ till trädet ex horisontlinje med enkelt landskap, bara färgfält.
Krans av höstlöv
Lämplig ståltråd, sax att klippa av löv med vid behov, för att ej skada grenar.
Plats: Girabäcken väster om vägen ner mot Vättern.
Krydda olja med örter
Plocka/köpa örter/kryddor, chilifrukt, svartpeppar…
Göra egen etikett, måla
Plocka äpplen-Torka äppelringar
I Gamla trädgården, alternativt köpa vid behov
Material Moster Huldas äppelskalare + torkställning.
Bostad för ensambin + samtal(inte föreläsning) om deras betydelse för pollinering och den gröna miljöns
betydelse för vårt välbefinnande. Sent i projektet.
Bambupinnar + hampasnöre. Kostnad för detta.
Vinterså frö till perenner + information om skötsel fram till utskolning och plantering, snöre
Tanke: Något att längta till och följa när det börjar växa, efter avslutad rehabilitering.
Till egen trädgård eller att ge bort som present. (självkänslan)
Frön, kanske köp av två, små färska jordpåsar
Skapa med granris – dekoration inför jul
Material: Granris, alkottar, vintergrön kvist, snöre. Har även sekatörer.
Plats. Skogen

Grundtanke
Grundtanken i aktiviteterna bygger till största delen på naturupplevelser, igenkänning och trygghet, frihet
från prestation, samt och glädje och lek i utförandet samtidigt som kognitiva funktioner tränas.

Målsättning
En målsättning är också att Mindfulnessövningar kopplas till de flesta av aktiviteterna, innan och/eller
under tiden de genomförs.

Bilaga 4

Exempel Mindfulness
Stilla dig, ta några djupa andetag. Titta dig runt i omgivningen och kanske börjar du gå utan bestämt mål.
Var uppmärksam på om någonting fångar din blick. Gå dit och stanna där, kanske sätter du dig ner. Stilla
dig och ta några andetag så att du känner att du är här, i nuet. Låt blicken vila på det som fångar din
uppmärksamhet. Stanna kvar i din uppmärksamhet.

Stilla dig, ta några djupa andetag. Lyssna om du hör någonting i omgivningen. Låt ljudet leda dig till en
plats där du vill stanna en stund, kanske sätter du dig ner. Stilla dig och ta några djupa andetag, så att du
känner att du är här, i nuet. Kanske blundar du och lyssnar på det som fångade din uppmärksamhet.
Stanna kvar i din uppmärksamhet.

Bilaga 5

Hej + förnamn!
Den ….. är du välkommen på studiebesök till Uppgrenna Naturhus mellan
kl.10.00- ca11.30, inom ramen för Grön rehabilitering

Du kommer att få en rundvandring av anläggningen och den gamla trädgården, samt en
inblick i vad grön rehabilitering innebär, möjlighet att ställa frågor tillsammans med oss i teamet,
i den miljö där du kommer att vistas.
Vi kommer att fika tillsammans

Vi träffas därefter måndagar och torsdagar klockan 10.00–12.30 från och med 14/9 till och med
16/11, med en uppföljande träff den 10/12.

Innehållet vid våra träffar kommer att bestå av reflektioner och övningar i mindfulness samt
kreativa aktiviteter i och med anknytning till naturen.

Vägbeskrivning: Kör norrut från Gränna ca 3,5 km. Då är du i Uppgrenna by, fortsätt på turistvägen,
efter ett par minuter ser du Uppgrenna Naturhus på vänster hand. Parkering finns i anslutning till
huset. Besök också gärna Naturhusets hemsida om du inte redan gjort det: www.uppgrennananaturhus.se
Om du får förhinder att komma på studiebesöket var vänlig meddela detta på mobilnummer:
Naturhusets mobil: eller Team mobilen:

Varmt välkommen!
Arbetsterapeut

Sjuksköterska

Projektledare

Bilaga 6

Överenskommelse
mellan deltagare och team

Tystnadslöfte gäller
Var och en ska kunna känna sig trygg med att allt som sägs på samlingar och i förtroende
utanför dem, stannar kvar i Uppgrenna när man åker hem för dagen

Mobiltystnad (inklusive fotografering) mellan 10.00–12.30.
Avskildhet
Respekt, utan frågor, för den som har behov av en stunds social tystnad och avskildhet, eller
en pratstund med någon i teamet

Samlingar
Man talar när man får ordet
Den som har ordet får tala färdigt
Teamet ansvarar för att alla ges utrymme att få ordet
Vi fokuserar på det frisk

Bilaga 7

Hej + förnamn!
Den

datum är du välkommen på återträff till Uppgrenna Naturhus mellan

kl.10.00- ca12.30, inom ramen för Grön rehabilitering.
Vi kommer att ha en god stund tillsammans med reflektioner relaterat till tidigare grön
rehabilitering och hur du har det nu, fika såklart  samt god tid för samtal.

Denna träff ingår som en del av vårt projekt och det är värdefullt med så hög närvaro som
möjligt.

Vi ser fram emot att ses!

Hjärtligt välkommen!

Bilaga 8

Sammanställning av deltagarnas muntliga och skriftliga reflektioner
Axplock reflektioner
Morgonreflektion (muntlig)
Början av rehabiliteringen

”skönt att komma hit utan att känna press”
”lugnet håller i sig efter förmiddagen här och jag sover fortfarande gott natten efter rehab!”
”ser fram emot detta”
Mitten av rehabiliteringen

”att vara medveten, har blivit påmind om det här, att stanna upp.”
”en stressig/orolig period nu, med FK, försöker använda andningsövningarna!”
”var på tidig morgonpromenad och lyssnade på hur frusna löv dalade ner med ett ”krasande”
ljud. Har aldrig tänkt på det innan. Helt underbart!”
Slutet av rehabiliteringen

”Sorgligt att det snart är slut men tänkte att; vi finns kvar, skogen och tystnaden finns kvar,
och, att det kan vara början på något nytt! ”
”Har fått med mig verktyg, men kommer att sakna tystnaden”
”Har nu lättare att koppla bort störande ljud, som från vägen, flygplan eller annat, både här
och hemma. Lättare att fokusera nu”
Muntlig reflektion eftermiddag
Början av rehabiliteringen

”Att få vara tyst och att det känns bekvämt, inte behöva prata även om det finns andra
människor runt omkring.”
”Lugn och ro på gott och ont, beroende på dagsformen”
”Lugnt och skönt och go fika!”
Mitten av rehabiliteringen

”Så mysigt med elden Ni sa, nu är det tystnad och alla blev tysta, men satt kvar, tätt, tätt nära
varandra. Aldrig tungt att ta sig hit på måndagar och torsdagar”
”Roligt att måla. Har tidigare känt att jag inte kan sån`t, aldrig känt mig hemma i det. Det blev
en ny upplevelse. En go känsla-att ta tag i det!”
”Skönt med mindfulness! Min kropp, åh, vad trött jag var, svårt att komma ”tillbaka” men
skönt att gå ut och gå i tystnad. Vilsamt”

Slutet av rehabiliteringen

”Att ha fått uppleva Naturhuset och omgivningarna. Tacksam! Där jag är idag känner jag mig
starkare. Allt är inte guld och gröna skogar och det är ok.”
”Har fått ett annat lugn! Har kunnat ta till mig det och tagit med mig det hem”
”Härligt att ha fått vara här, har gett mycket! Påmints om att allt finns runtomkring men att
jag har ett egenansvar att nyttja skogar och mindfulnessövningar.”
Skriftliga reflektioner
Början av rehabiliteringen
Det här kändes bra:

”Styrd tystnad, inga krav. Så skönt att veta att jag fick vara ifred!”
”Tystnaden, att leta sten, fika gott! En bra stund.”
”Att tova var avkopplande och roligt. ”Regnskogens” lugn är underbart för mig!”
Det här kändes mindre bra:

”Lite otydliga riktlinjer”
”Lite röriga instruktioner”
”Att några ändå pratade, under tystnaden”
”Det blir lite utdraget ibland när det ges information, lite övertydligt.”
Förslag på förändring:

”Mer mindfulness!”
”Lite mer tydlighet”
”Längre mindfulness, en stunds meditation vore skönt”
Mitten av rehabiliteringen
Det här kändes bra:

”Stunden i den gamla trädgården. Sätta eld på förutfattade meningar….och sedan så frön i den
nya andan! Något viktigt som sker. Tystnaden”
”Naturen är fantastisk, härlig stund vid Girabäcken! Vad mycket man kan se och höra om
man bara ger sig tid. Gott med fika efteråt!”
”Fixa med krukan, rogivande. Taktila massagen<3underbart! Härliga samtal och glädje i
gruppen!! Avkoppling i regnskogen!”
Det här kändes mindre bra:

”Blev lite stressad först när vi gjorde krukan, men hittade ro sedan…”
Förslag på förändring: ”Gärna göra krukaktiviteten under tystnad”

Slutet av rehabiliteringen:
Det här kändes bra:

”Bra att få prata i grupper om stress och vad vi tänker om hur vi mår. Kul att göra bon till
ensambin. Även avslappningen var skön och härlig!”
”Underbart med mindfulness i Regnskogen. Kul att göra olja!”
”Miljön är fantastisk. Porlande bäck, och lugnt vågskvalp…bra förutsättningar för vila och
positiv input.
Stenar… stenar… det stora vattnet… det lugnar. Det goda samtalet.”
Det här kändes mindre bra:

”Jag blev frusen”
Förslag på förändring:

”Jag skulle vilja ha en inspelning på avslappningen i Regnskogen, med samma musik som
idag!”

Bilaga 9

Veckoplanering
De gröna aktiviteterna, mindfulnessövningar och upplägget kan komma att anpassas eller
justeras utefter gruppens/deltagarnas process/behov. Även faktorer som väder kan spela in.
Vid varje träff kommer tillfälle ges ”att bara vara” en stund och deltagarna kan välja att gå
ifrån pågående aktivitet vid behov av vila/reflektion. Vid behov kan deltagaren få enskilda
samtal med någon ur teamet.
Vecka

Måndag

Torsdag

31/8 Studiebesök
1
14/9 Samling Orienten
Andningsövning.
Introduktion/presentation.
Instruktion – samtalsmetodöverenskommelse (bilaga 1).
Grön aktivitet: Under tystnad leta upp och
hämta en lagom stor sten utomhus som
passar att hålla i handen. Stenen ska
användas vid nästkommande tillfälle.
Hitta favoritplats inom/utomhus för
reflektion/vila. Lära känna naturhuset.
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig)(bilaga 2) och skriftig
(anonym)(bilaga 3) samt avslutande
andningsövning. Hålltider för kommande
träffar delas ut (bilaga 5).
”landa”

17/9 Samling orienten
Andningsövning och kort
introduktion till vad för nytta andning
gör samt vad mindfulness är. Får med
nerskriven mindfulnessövningar hem.
Reflektion från gången innan.
Aktivitet med grön anknytning: Tova
”Paussten” inomhus/utomhus. Delvis
under tystnad
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig (anonym) samt
avslutande andningsövning.

21/9 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar –
kroppscanningsövning. Reflektion från
gången innan.
Grönaktivitet: Lära känna den gamla
trädgården, hitta sin favorit plats för
reflektion/vila. Smaka på frukter och bär –
under tystnad. Om så önskas träffa djuren
(hunden Maya och katten Åke).
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion:
muntlig(frivillig) och skriftlig(anonym)
samt avslutande andningsövning.

24/9 Samling vid Girabäcken
Andningsövning/mindfulnessövningar
– kroppscanningsövning. Reflektion
från gången innan.
Grön aktivitet: Få vandringsstav,
vandra under tystnad i girabäckens
naturreservat, den östra delen.
Vandring varvas med stilla pauser och
uppmuntran till fokus och närvaro i
stunden.
Fika - naturhuset
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig (anonym) samt
avslutande andningsövning.

”smaka”

”Närvaro i stunden”

”känna”

2

3
28/9 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar –
kroppscanningsövning. Reflektion från
gången innan.
Grön aktivitet: tälja mönster på sin
vandringsstav utomhus under tystnad och
sedan samla fröer i växthuset, samtal
välkomnas.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
”syn och känsel”

1/10 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar
– kroppscanningsövning. Reflektion
från gången innan.
Grön aktivitet: Elda/bränna personligt
insamlade löv, kvistar m.m. (rensa,
städa yttre och inre miljö) och så
vintersallad i odlingslådor (plantera
nytt i din inre och yttre trädgård,
känslor, tankar m.m.)
Tid för ”att bara vara”
Fika - naturhuset
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
”följa naturens kretslopp”

4
5/10 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar –
kroppscanningsövning.
Reflektion från gången innan.
Grön aktivitet: Välja vilken/vilka lökar
alternativt ta lök ur blandad hink för att så
i marken utanför växthuset. Välja plats för
vart löken/lökarna ska vara. Alt för den
som inte vill välja egen plats förbereds
plats av teamet.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.

8/10 Samling
Andningsövning. Reflektion från
gången innan.
Längre utvidgad mindfulness/
Vila på loftet – lyssna och föreställa
sig i tanken. Berättelse – ledd
avslappningsövning.
Grön aktivitet: Långsam promenad 30
min i omgivande natur – fokus på
kroppskännedom - hur känns kroppen
efter avslappningen.
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.

Eftersom naturhuset är en officiell plats
”Medveten närvaro kan deltagarna återkomma våren 2016 och kroppskännedom”
se hur lökarna har växt upp.
”Träna val”
5
12/10 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar –
kroppscanningsövning.
Reflektion från gången innan.
Grön aktivitet: plocka äpplen i den gamla
trädgården under tystnad. Fortsätter i den
gamla trädgården med att kärna ut, skära
äppelringar och trä upp dem för torkning,
tillsammans under samtal.
Tid för ”att bara vara”
Fika

15/10 Samling vid Girabäcken,
Vättersidan på stranden
Andningsövning/mindfulnessövningar
– kroppscanningsövning.
Reflektion från gången innan.
Grön aktivitet: Samla höstlöv, binda
till krans.
Tid för ”att bara vara”
Fika – beroende på väder, Girabäcken
alt. Naturhuset.

Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.

Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.

”Använda och bygga på det som finns”

”skapa nytt ur gammalt”

19/10 Samling
Andningsövning. Reflektion från gången
innan.
Grön aktivitet: Anpassad yoga sittandes
utomhus med blicken riktad mot öppna
fält och vattnet.
Måla kravlöst i akvarell/akryl- utomhus.
Tema och inspiration natur i stora drag. I
tystnad.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
Erbjudande om Taktil massage ges frivilligt.

22/10 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar
– kroppscanningsövning. Reflektion
från gången innan.
Grön aktivitet: Decoupage – klä in
kruka.
Ute: Plocka kvist av mynta, ta med
hem för de som vill, sätta i vatten för
rotbildning och så småningom
plantera. Under tystnad.
Tid för ”att bara vara”
Fika (idag erbjuds bl.a. färskt
myntathe)
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
Taktil massage ges.
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”Intryck uttryck”
”Förberedelse”
7
26/10 Samling
Utökad
andningsövning/mindfulnessövningar –
kroppscanningsövning i Regnskogen.
Reflektion från gången innan.
Grön aktivitet: Tillsammans samla chili
och rosmarin i växthuset, samt
vinbärsblad i gamla trädgården under
tystnad. Tillbaka i naturhuset: krydda sin
egen olja med valfri krydda, sätta etikett.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
Skriftliga övningar i mindfulness att ta
med hem.

29/10 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar
– kroppscanningsövning. Reflektion
från gången innan.
Grön aktivitet:
Långsam längre promenad i
Girabäckens östra delar med fokus på
nu och här i tystnad. Syn och
hörselintryck.
Plantera frön i krukan som gjordes
22/10 för de som vill, ta med hem.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
”Göra klart – good enough”

”smak & lukt”
8
2/11 Samling vid Girabäcken
Andningsövning/mindfulnessövningar –
kroppscanningsövning. Reflektion från
gången innan och fråga om övningarna de

5/11 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar
– kroppscanningsövning.
Gruppsamtal om hemuppgift. Ny

fick med sig 26/10 används. Grön
aktivitet: vandra och samla pinnar och
drivved till kommande tillfälle under
tystnad i girabäckens västra delar, vid
vattnet. Vandring varvas med stilla pauser
och uppmuntran till fokus och närvaro i
stunden.
Gruppsamtal om stress, prioriteringhemuppgift som diskuteras kommande
träff.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.

hemuppgift lämnas ut för genomgång
kommande träff.
Grön aktivitet: Bygga bon för
ensambin/ humlebon av tidigare
plockad drivved/pinnar/bambupinnar.
+ samtal(inte föreläsning) om deras
betydelse för pollinering och den
gröna miljöns betydelse för vårt
välbefinnande.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
”en del av något större”

”närvaro i stunden”
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9/11 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar –
kroppscanningsövning. Gruppsamtal om
förändring.
Grön aktivitet: Solrummet- Ljus och
värme behandling, porlande ljud från
damm. Plocka citroner från citronlunden
och mynta från växthuset och göra en god
drink.
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.

12/11 Samling
Andningsövning/mindfulnessövningar
– kroppscanningsövning.
Grön aktivitet: Hämta Granris i
närmiljö alternativt sälg/hassel under
tystnad. Binda Krans/knippe med
eventuell dekoration att ta med hem.
Tid för ”att bara vara”
Fika
Återsamling med reflektion: muntlig
(frivillig) och skriftlig(anonym) samt
avslutande andningsövning.
”närvaro i stunden”

”Mindful- bara vara”
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16/11 Andningsövning/ mindfulnessövningar – kroppscanningsövning.
Kort promenad i närmiljö.
Utvärderingsenkät-tysta tillsammans. Fika
och avslut.
11
Återträff 10/12 med fika och
fokusintervju

Bilaga 10

Gröna aktiviteter, skapande
aktiviteter
Aktiviteter där oxytocin utsöndras,
vilket ger lugn och ro i kroppen.
Forskning visar att detta sker när vi
är ute i naturen, utför ickekrävande aktiviteter eller
monotona aktiviteter där händerna
är aktiverade men hjärnan får vila.

Koncentration, minne och
koordination tränas och
deltagarna övar upp sin förmåga
att ta emot och följa en
instruktion. Förmågan att
planera-utföra- slutföra tränas!

Vit kompetens Aktiviteter

Deltagarna tränas i rutiner och
vanor - enligt schema träffas
deltagarna 2 dagar i veckan med
ett tydlig tidsplanering att
förhålla sig efter.

Naturpromenader – promenaderna är
oftast inte fysiskt krävande, men
vandringen sker både på plant underlag,
stora och små stigar och vissa tillfällen sker
promenaderna i kuperad miljö och är då
mer fysiskt krävande. Både kondition och
balans tränas men även en möjlighet att
uppleva naturen på ett nytt sätt i samband
med avspänd social samvaro.

Att arbeta och skapa med
händerna väcker lust och
kretivitet. Fokus flyttas från
problem för ett tag och det kan
hända att tiden glöms vilket kan
skapa känslan av "flow".

Känslan av att duga och klara av att
göra någonting som dessutom ger ett
synbart resultat, är jagstärkande. Att
använda fantasin, våga göra någonting
på ett eget sätt, göra något nytt utan
krav på prestation stärker
självförtroendet och självkänslan och
kan samtidigt spilla över i andra
situationer i vardagen.

Samtal/gruppsamtal/- möjlighet
för deltagaren att i en trygg miljö
och på ett djupare plan till sin
egna process och få dela med sig
av sina erfarenheter och
upplevelser till andra människor.

Gruppsamtal och information om
stress och stresshantering, signaler
som kroppen sänder ut.

Vit kompetens Samtal/social
samvaro

Social gemenskap och bryta
isolering– delaktighet, tillhörighet,
acceptans.

Reflektion - möjlighet att relatera
till sin egna process och
upplevelser.

Övning i prioritering och att sätta
sunda gränser samt att begränsa
sig när kroppen säger ifrån
ex.pausa innan ett arbete är klart

Samtal om strategier, ex
förändring i beteende, respekt för
sina egna känslor, acceptans av
situation och egen ansvar. Samtal
kring det som oroar, samt åtgärda
moment som utlöst stressen på
arbetet eller hemma.

Avspänning och medvetenhet
Målet är att ge deltagarna olika
sätt och metoder att uppleva detta
på, för att kunna integrera det som
passar deltagaren bäst även i sitt
vardagsliv – även efter Grön Rehab
är slut.

Mindfullness, medveten närvaro bli medveten om upplevelser i
ögonblicket utan att värdera dem.

Vit kompetensavspänning

Kroppsscanning och
andningsövningar, ett sätt att bli
medveten om, förstå och stärka
sina egna resurser – tränas genom
enkla övningar.

Många deltagare har värk, låg
uthållighet och ökad spänningsnivå
som symptom på den
stressrelaterade ohälsan.

Avspänningsövningar, innebär att
hitta en grundspänningsnivå i
kroppen, med den som
utgångsläge skall spänningen i
kroppen inom vissa gränser öka
eller minska beroende på vad vi
gör.

Återhämtning - Vi legitimerar den
passiva vilan som kan behövas via
sömnen, men uppmuntrar
framförallt till det vi kallar ”vaken
vila” d.v.s aktiviteter som ger
återhämtning i en känsla av ”flow”.

