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Projektverksamhet



Sjulsarvets Gröna Rehab-
Naturunderstödd rehabilitering och aktivitet

Mottagningsteamet 
Framsteget
Framgången

Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 
Psykiatri, Rehab, Primärvård, 
Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenhet mfl

Integrationsenhet

Grön förrehabilitering 15 v Naturunderstödd aktivitet 
8 v (NUA)

Nyanlända-etablering, 
naturbaserade aktiviteter 
och språkträning (ENA)

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Anställning Studier
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Etableringskurs 
6 mån



Sjulsarvets Gröna Rehab-
verksamheter 

Naturunderstödda insatser. All verksamhet bygger på aktiviteter i eller inspirerat av  natur och trädgård med 
inslag av hästkontakt. Pedagogiken: resursoptimering och hållbar hälsoutveckling

Grön förrehab, 15 v

Fokus: Delta i ett 
sammanhang

10-14.30

mån, ons, tors

Naturunderstödd 
aktivitet-NUA, 8 v

Fokus: Aktivitet

9-15

tis, ons, fre

Etableringskurs, 6 
månader

Fokus: Svenska och 
samhällsorientering

9-13

mån, tis, ons, tors, fre

Naturbaserade aktiviteter 
och språkträning för 
personer i etableringsfas –
ENA

Fokus: Språkträning i 
vardagsaktiviteter

9-15 i 3 halvdagsmoduler

tisd, torsd



Naturkontakt påverkar

Vår hälsa

Vårt välbefinnande

Balans mellan stress och återhämtning

Våra kognitiva funktioner- tankar, koncentration, problemlösning mm



Inåtriktat 
engagemang

Deltar 
känslomässigt

Deltar aktivt

Utåtriktat 
engagemang

Ork i vardagen

Behov av stödjande 
miljö

Startfas

Återhämtningsfas

Empowermentfas

Supportive environment-
Modifierad efter Grahn och Pálsdóttir



Natur och trädgård är en stödjande miljö 



Sjulsarvets Gröna Rehab- Aktiviteter 



”jag tycker ju om att vara ute, jag är ju skogsmänniska om man säger så”

” men nu… förra fredagen gick jag ju själv 
runt Tisken på morgonen där, det var jätteskönt, så jag ska inte vara kvar i 
sängen nåt” 

”jag har lärt mig mycket om mig själv…”

”de senaste veckorna har jag sovit bra, för jag har varit så trött på kvällarna, 
så jag somnar på en gång och sen så, jag vaknade vid sex-halv sju själv idag”.

”jag har överträffat mig själv”

”jag lär mig svenska bättre här…”

”att få vara med djur-hästar i det här fallet har betytt mycket för mig”

”bra att det är fokus på aktiviteter…”

Sagt av deltagare



• 137 personer genomfört Grön 
förrehabilitering (Gr 1-14)

• Ålder 16-65 år

• Ohälsa fysisk, psykisk och/eller social

• Långvarig frånvaro från arbete/studier

• 65% tagit ett steg närmare 
arbete/studier direkt efter avslutad 
insats

• Självhjälpsgrupper har fortsatt

• 8 praktikanter tagits emot

Resultat

Hemsida: www.ltdalarna.se/gronrehab

http://www.ltdalarna.se/gronrehab


Tack för
uppmärksamheten!

Kontakt:
Marie Gudmundsson, projektledare: 0703 85 92 98
marie.gudmundsson@ltdalarna.se

Inger Petersson, handledare:  0725 60 45 20

Suzanna Westberg, verksamhetsansvarig: 
suzanna.westberg@ltdalarna.se

www.ltdalarna.se/gronrehab


