
Grön rehabilitering 
!
Vid stress och utmattning har det visast sig att naturen är den bästa 
plasten för återhämtning. 
!
Våra hjärnor är sedan tusentals år bekanta med allt det vi upplever i naturen. Hjär-
nan känner igen sig i skog, vid vatten, med fågelsång, och med fingrarna i jorden 
vilket ger trygghet att vila. I naturen finns inget som vi behöver förstå, lära oss eller 
problem som ska lösas. Här kan vi vara. Just därför är naturen så unikt viktig för oss 
vid stress och utmattning. Den enda plasten där vi kan hitta fullständig hjärnvila, 
avkoppling och samtidigt få livsinspiration.  !
På Sörby naturhälsogård finns en rehabiliteringsträdgård med Grön rehabiliterings-
verksamhet för sjukskrivna. Verksamheten är baserad på aktuell forskning och be-
prövade metoder med inspiration från forskningsträdgården i Alnarp. Grön rehabi-
litering bygger på både aktivitet med mening och kognitiva insikter, samt avspän-
ning. En kombination av arbetsterapeutiska kunskap, trädgårdsmästarens gröna 
fingrar, sjukgymnastens kompetens och psykoterapeutiska samtal. Ett team som 
jobbar med fyra fokusområden: 

 (Kroppens behov av )rörelse/motion 
 (Värdet av )Goda relationer i livet 
 (Vikten av )mat som stärker kroppens immunförsvar 
 (Nödvändigheten av ) vila och återhämtning
 
Det har visat sig att den kravlöshet som råder i naturmiljöer har en hälsobringande 
effekt på just stressrelsaterad ohälsa. En annan viktig aspekt för att återfå hälsa är 
att kunna spegla sig i hur man tänker om sig själv, sina egna krav, värderingar, tolk-
ningar och ambitionsnivå. 
  
Naturen fungerar både i ett förebyggande- och rehabiliterande syfte. Genom dag-
liga promenader, friluftsliv, trädgårdsarbete får kroppen mental vila samtidigt som 
den får fysisk aktivitet. Eftersom våra kroppar är gjorda för att röra på sig så mår vi 
väl av rörelse. Motion är också stressreducernde. 
  
Naturbaserade aktiviteter i en rehabiliteringsträdgård handlar om aktiviteter med 
mening som också ger möjlighet att utforska hur  mycket man klarar av. Lära sig 



sina gränser och lära känna sina behov. Kunna ta en paus, Kunna säga nej. Upptäc-
ka hur man fungerar i i arbete och ha chans att reflektera över sina insikter med oli-
ka terapeuter. !

!  !
Hälsoeffekter av utevistelse 
• Välbefinnande ökar 
• Hormonbalansen förbättras 
• Stresstoleransen höjs 
• Sömnkvaliteten förbättras 
• Övervikt motverkas 
• Blodtrycker sjunker 
• Smärta lindras 
• Koncentration och uppmärksamhet förbättras 
• Positiva förändringar sker i hjärnans aktivitet 
• Sjukhusvistelse blir kortare 
• Motståndskraft mot infektioner ökar 
• Skelettet stärks och benskörhet motverkas 
  
!
Program på Sörby naturhälsogård 
Grön rehabilitering - en naturbaserad och arbetslivsorienterad rehabilitering 
för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa. 
  
Det har visat sig att de mest avgörande faktorerna för att återfå sin arbets-
förmåga är att helt och fullt slippa ta ansvar, få släppa taget, vara mottaga-
re som får omtanke, kärlek och stöd att hantera sin självkritik. En annan vik-
tig faktor är att deltagarna får respekt för sina behov och kan sätta sina 
gränser för aktivitet och vila. 
!
Innehåll: Basen i programmet är meningsfulla aktiviteter som skapar lust, 
nyfikenhet samt stimulerar och väcker kontakten med arbets-förmågan. Ak-



tiviteterna är säsongsbetonade som naturpromenader, djurskötsel, träd-
gårdsaktiviteter, förädling av trädgårdsskörden, matlagning, samt 
hantverk.  
Andra delar som ingår är basal kroppskännedom, mindfulness, avspänning 
och frigörande målning. Samtal och föreläsningar om kost, hälsa, livsstil, 
stresspåverkan, konflikthantering, individuella samtal.  
!
Omfattning: grupper om max 8-10 deltagare i 10-12 veckor. 
!
Mål: Deltagarna ska ha höjt sin livskvalitet jämfört med ingångsvärdena, höja 
sin grad av hälsa, kunna arbetspröva, praktisera, studera eller återgå till tidi-
gare arbete till viss del. Ta ett steg närmare egenförsörjning. 
!
Rehabteam består av: avspänningspedagog, trädgårdsmästare och psyko-
terapeut. 
  
För att stilla nyfikenhet kontakta verksamhetsledare:  
Liselotte Bergenzaun Abel, leg psykoterapeut med trädgårdsterapi-utbild-
ning, dipl. Zencoach, akut gestaltterapeut, dipl. familjeterapeut, cert NVC-
tränare, cert. i Sorgbearbetning. 
!
info@sorbynaturhalsogard.se 
0737080029 
!!
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