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FÖRORD

Om människan får vistas i en miljö där hen blir sedd och lyssnad på, där
det finns förutsägbarhet, tydliga ramar och uppriktig feedback så finns en
grund för att livet ska kunna levas gott med eller utan sjukdom! Om det till
detta adderas en grön miljö med fysisk aktivitet och ett omhändertagande
av djur och växter förstärks känslan av att vara behövd och möjligheterna
att utveckla en god psykisk hälsa. Om vi istället vistas i en mer destruktiv
miljö där det råder otydlighet och låg tilltro så gör det något annat med
oss människor. Då kan ett sjukdomstillstånd eller annat negativt beteende
i princip bli det enda som synliggör mig och därmed gärna något som jag
identifierar mig med för att överhuvudtaget bli eller vara någon.
5
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Högre ohälsotal i Skaraborg
Ohälsotalen i västra Skaraborg är högre än i flera andra områden och
speciellt höga är sjukpenningtalen* för kvinnor i västra Skaraborg med i
genomsnitt 16,2 dagar per år jämfört med rikets siffra på 12,8 dagar per
år och där Skaraborg som helhet ligger på 15,8 dagar per år. Andelen med
sjukskrivningsorsak psykisk ohälsa har ökat i hela landet och även för oss
i västra Skaraborg där vi ligger på 42,6 procent av alla sjukskrivningsorsaker, och där rikssnittet är 43,4 procent.

Många kan bli hjälpta av mellanmänsklig kontakt
Det som sjukvården erbjuder individer med sjukskrivningsorsak, psykisk
ohälsa, är fortfarande i hög utsträckning endast medicinering. Vår erfarenhet som projektägare säger oss att många individer kan bli hjälpta av
mer mellanmänsklig kontakt där någon med ett bra bemötande har tid
att lyssna och finnas kvar över tid. Kan detta också ske i någon form av
grön miljö verkar förutsättningarna för ett tillfrisknande vara än större.
I den gröna miljön uppstår avspänning och i kontakten med djur och
växter uppstår inte bara villkorslös närhet och värme utan också en stark
känsla av att jag är med och bidrar till att något utanför mig själv växer
och mår bra. I dag vet vi att den fysiska aktiviteten, vilket oftast blir ett
naturligt inslag när man vistas i grön miljö, har mycket stor påverkan på
vårt välbefinnande. Att få gräva, mocka, bära, dra kärra eller jaga hem
djur har långt större effekter på vår hälsa än vad vi kanske tidigare trodde.

Samordningsförbundet finansierade tre förstudier
Samordningsförbundet valde under 2017–2018 att finansiera tre
förstudier där en miljö som beskrivs ovasn inkluderat inslag med djur,
natur eller trädgård skulle erbjudas individer som varit sjukskrivna en
längre tid eller på annat sätt upplevde ohälsa och utanförskap. Individerna
skulle remitteras till dessa miljöer både från Försäkringskassan och från
kommunernas försörjningsenheter som en form av återhämtningsinsats

* Antalet nettodagar med ersättningsformerna sjukpenning och rehabilite-

ringspenning, nettodagar=två halvdagar slås ihop till en heldag. Enligt Försäkringskassans statistik från december 2018.
6
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och först därefter kunna påbörja en mer reguljär rehabilitering eller
arbetsträning. Förstudierna varade mellan fem och sex månader och tog
emot sammanlagt 63 deltagare varav 50 kvinnor och 13 män.
I denna bok får du möjlighet att ta del av de tre olika förstudiernas
upplägg och resultat och du får också möjlighet att ta del av vad två
framgångsrika forskare beskriver kring den gröna miljöns läkande kraft.
I boken finns även egna berättelser från personer som deltagit i någon av
de tre förstudierna.
Med hopp om en mycket intressant läsning och ett ökat kunnande och
förståelse för den gröna pre- rehabiliteringens stora kraft och potential!

Christel Martinsson
Förbundschef
Samordningsförbundet Västra Skaraborg

7

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 7

2019-04-03 13:08:47

Vinter på Elings ARK. Foto: Nancy Wiklund
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Elings ARK. Foto:Nancy Wiklund
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INTRODUKTION
Vad betyder Grön Pre-rehabilitering?
Pre markerar att något kommer före något annat. I det här fallet handlar
det om stödjande insatser som kommer före en mer traditionell rehabilitering, och som går ut på att inspirera individer att ta första steget mot
en förändrad livssituation. Grön Pre-rehabilitering riktar sig till personer
som under längre tid varit sjukskrivna, arbetslösa eller hamnat i andra
former av socialt utanförskap.
I denna bok redovisar vi erfarenheter från tre olika verksamheter som
Vi tror på varje männ- bedrivit förstudier kring Grön
Pre-rehabilitering i Skaraborg. Att
iskas inneboende kraft, Pre-rehabiliteringen är grön betyoch att alla vill vara med der att aktiviteterna sker i en miljö
och bidra till samhället där djur, natur eller trädgård står
i fokus. Vi som bedrivit förstudiefter bästa förmåga.
erna är Stadsnära Lantgård i Lidköping, Aktivitetsgården Elings ARK i Vedum samt handelsträdgården
Mästers Friskvågen i Götene.
Våra verksamheter är olika på många sätt, men en sak har vi gemensamt:
Vi tror på varje människas inneboende kraft, och att alla vill vara med
och bidra till samhället efter bästa förmåga. Därför är vår huvuduppgift
att motivera våra deltagare till att finna sin egen kraft och kunna styra sitt
liv i den riktning hen vill.
Inom Grön Pre-rehabilitering fokuserar vi på människan och på det friska.
Det finns inga formella krav på sjukvårdsutbildning för personalen – så
kallad vit kompetens – och vi för ingen journal över deltagarna. Vi bedriver inte heller någon terapi, istället fokuserar vi på mer vardagliga samtal
och aktiviteter på deltagarens villkor.
Vi tar också ansvar för att försöka hjälpa individen framåt mot nästa steg
och samarbetar gärna med Försäkringskassan, Arbetsförmedling eller andra instanser. Efter sin tid hos oss har vissa deltagare gått vidare till mer
11
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traditionell rehabilitering. Andra har istället börjat studera eller arbetsträna. Några har även avslutat sin sjukskrivning, sökt arbete på öppna
arbetsmarknaden och fått det.

Viola Lugn Olsson Mästers Friskvågen i Götene
Nancy Wiklund Elings ARK i Vedum
Jörgen Svederberg Stadsnära Lantgård Lidköping

12
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MÄSTERS FRISKVÅGEN
Återhämtning i personens eget tempo tillsammans med personer
som är övertygade om att det går att bli frisk ger bestående resultat.
Det menar Viola Lugn Olsson, en av grundrarna till Mästers Friskhab
och Mästers Friskvågen i Götene. Två av Friskhabs deltagare, Emmy
och Susanna, skriver här om hur verksamheterna växte fram. Texten
bygger på en intervju med Viola och hennes kollega Anna Kårebäck.
Vi på Nya Mästers handelsträdgård Götene, även kallat Mästers Blommor, erbjuder i vår verksamhet Mästers Friskhab en utvecklande praktik
i grupp med handledare. Friskhab står för ett salutogent förhållningssätt
till varje enskild individ. Det salutogena perspektivet fokuserar på ursprunget till det friska i stället för det sjuka. Målet är att alla som kommer
till oss ska hitta sin egen väg genom att i en stressfri miljö få prova sin
arbetsförmåga och utvecklas i sin egen takt.

Professor Guy Heyden – diagnosen frisk
År 2008 tog Anna och Viola över Mästers blommor. Viola hade då arbetat sex år med folkbildning på Vuxenskolan och innan dess arbetat
14 år för den tidigare ägaren av Mästers blommor. Anna arbetade hos
den dåvarande ägaren av företaget. Under tiden på Vuxenskolan träffade
Viola professor Guy Heyden som har forskat på diagnosen frisk. Han
utgick från två frågeställningar: vad är välbefinnande trots sjukdom? Vad är
det som påverkar människors hälsa? Det Heyden kom fram till var att personer med svåra sjukdomar ansåg sig friska om de hade ett fungerande socialt liv och att personer kan bli sjuka av oro utan bevisad grundsjukdom.
Det viktigaste är att kunna betala sina räkningar och kunna äta sig mätt.

Många utanför arbetslivet och samhället
På Vuxenskolan träffade Viola även många personer som stod utanför
arbetslivet och samhället på grund av sjukdom och som inte ens kunde
få någon praktikplats. Det var dessa möten som gjorde att Viola insåg
att det fanns ett behov av praktikplatser där en praktikant kan prova sin
arbetsförmåga utifrån egen förmåga och utan stress. Det, och Heydens
forskning, väckte en önskan om att kunna erbjuda en sådan möjlighet.
15
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Mästers Friskvågen, en handelsträdgård i genuin gårdsmiljö.
Foto: Viola Lugn Olsson.

– År 2008 tog jag och Anna Kårebäck över Mästers Blommor och vi
var då båda överens om att vi ville vara hjälpsamma och ta emot praktikanter som behövde prova sig fram. Efter fyra år insåg vi dock att det inte
fungerade att ta emot praktikanter på det sättet utan ersättning, för det
fungerade inte att hjälpa dem in i eller tillbaka till arbetslivet utan att ha
särskild personal som gav det stöd som behövdes, berättar Viola.

Anna Kårebäck och Viola
Lugn Olsson skålar för att
de har tagit över Mästers
blommor. Framför dem
ligger många spännande
projekt.
Foto: Viola Lugn Olsson
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Basstation för verksamheten
– Sommaren år 2012 hade vi en säsongsarbetare hos oss som med sin utbildning och sitt handlag skulle passa perfekt i den handledning som vi insett att praktikanterna hade behov utav. Samtidigt frigjordes bostadshuset
intill Mästers Blommor för att kunna vara basstation för verksamheten.
Vi tog kontakt med Arbetsförmedlingen och meddelande att möjligheterna nu fanns att prova det som vi länge pratat om, en verksamhet med
en stressfri miljö där personer tillsammans med handledare skulle kunna
prova att bygga upp sin arbetsförmåga. Den 3 juni året därpå startade vi
upp Mästers Friskhab.

Upplägg av verksamheten
Mästers Friskhab bygger på enkelhet och enskilt utvecklande av det friska
hos deltagarna samt på gruppdynamik med gemensamma mål. Det är
viktigt att alla känner att de kan vara med och påverka. Målet med verksamheten är att varje individ utifrån sina egna förutsättningar skall hitta
sin egen väg och utvecklas i sin egen takt. En del inser att deras arbetsförmåga är så låg att sjukskrivning eller sjukbidrag är lösningen. Några upptäcker i stället att de har oanade resurser som för dem vidare till att hitta
lämplig praktikplats med framtida anställning, och en del får vetskap om
vart de vill i livet och börjar studera.

Flexibilitet och variation i samklang med årstider
Vi har kontinuerligt intag vilket innebär att människor kommer och går.
Det är en viktig del i pedagogiken att utsättas för gruppförändring, att
lära sig arbeta med och acceptera olika personligheter i varierande åldrar
samt att fokusera på gemensamma, framtida mål. Dagarna på Mästers
Friskhab kan se väldigt olika ut men har vissa schemalagda inslag. Vi
börjar klockan 9 med gemensam fika. Handledaren har då möjlighet att
uppfatta varje persons dagsform. Utifrån det kommer man sedan överens
om vem som ska göra vad under dagen. Vad det finns för arbetsuppgifter
ser olika ut från dag till dag och är lite säsongsbetonat. Under vår, sommar och höst är vi ute mycket i trädgården runt bostadshuset och rensar,
planterar och odlar. Vi sysslar även med underhåll av huset på olika sätt
och har uppgifter inne på Mästers Blommor. Efter ungefär 2 timmars
arbete fikar vi tillsammans och de som orkar fortsätter sedan 1-2 timmar
till i trädgården eller med annan aktivitet.
17
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Grillat smakar godast på egentillverkad grill.
Foto: Viola Lugn Olsson.

Utrymme för både aktivitet och vila
Efter 3 veckor har vi märkt att de flesta fått rutiner och tycker att det är roligare att komma hit än att vara hemma utan social kontakt och sysselsättning.
Antalet timmar och dagar per vecka man är hos oss är individuellt för varje
deltagare med hänsyn till individens förmåga. Inget arbete vi utför är tidsatt
utan allt får ta sin tid. Målet är att det vi sysslar med skall kännas meningsfullt
och ge synliga resultat. För den som behöver vila eller vara ensam en stund
finns möjligheten i ett vilorum. Vi anser att det viktigaste är att försöka komma hit även om inte krafterna finns för att delta i något arbete.

Samarbete med aktörer runt deltagaren

Metoden vi arbetar efter har vi kommit fram till på egen hand genom alla
de praktikanter som kom till oss och som inte fick samma uppmärksamhet som vi kan erbjuda nu. I dag känner vi att vi har en god uppföljning
av varje individ. Vi samarbetar med och hjälper Arbetsförmedlingen,
sarbetsterapeut och psykolog med uppgifter om hur personen fungerar
i gruppen och vilka arbetsuppgifter som fungerar bra respektive mindre
bra. Vi känner att detta är ett bra sätt att hjälpa människor att hitta sin
väg i livet.
Vid pennan: Emmy och Susanna
18
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FRÅN FRISKHAB TILL FRISKVÅGEN
Handledare på Mästers Friskhab är Karin Isaksson och Lars Strand.
Ägare av Mästers Blommor och ansvariga för Mästers Friskhab
är Anna Kårebäck och Viola Lugn Olsson. Viola skriver här om hur
Friskvågen växte fram ur ett behov:
Under åren som gått har Friskhab gett goda resultat. Deltagare har gått
vidare till andra praktikplatser och fått fast anställning. I dagsläget har vi
haft drygt 70 deltagare på Mästers Friskhab sedan starten 2013. Av dessa
har vi många goda exempel på hur personer på olika sätt har gått vidare i
livet efter att de avslutat sin praktik hos oss.
Under åren med Mästers Friskhab har vi lagt märke till flera delar som
saknas. Det finns behov av att fylla mellanrummet, som lätt blir mellan
två praktikplatser med något meningsfullt. Att behöva gå hem och bli
ensam och sysslolös igen efter avslutad praktikperiod är förödande för de
flesta. Det är allt för lätt att hamna i gamla mönster och att allt man byggt
upp raseras. I dagsläget har vi ingen möjlighet att själva erbjuda något
sådant men tanken finns och det är en viktig funktion i samhället som vi
tror måste finnas.

Mellanrummet
Som ni läst om i historiken så har vi funderat mycket på hur vi skall få till
en ännu bättre övergång mellan de individuella insatserna. Vi kallar detta
för mellanrummet och vi har sökt pengar i samarbete med studieförbundet
vuxenskolan både hos bildningsförbundet, Europeiska Socialfonden och
några andra fonder utan framgång. Under vårt samarbete med Arbetsförmedlingen träffade vi flera från Försäkringskassan som såg att vi hade ett
bra sätt att hantera personer som stod långt från arbetsmarknaden. Med
lyckade resultat för de flesta som deltog. Vi bjöd därför in Försäkringskassan till ett studiebesök för att presentera vår idé om Friskvågen, som är
en Pre- rehab för personer som varit sjukskrivna under lång tid. Tretton
handläggare kom för att ta del av vårt arbetssätt. De gick hem, och kort
därefter fick vi förfrågan om också cheferna på Samordningsförbundet,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick komma på studiebesök.
Vi uppmuntrades även att söka projektpengar via Samordningsförbundet
19

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 19

2019-04-03 13:08:51

Västra Skaraborg. Det kändes lockande att få en möjlighet att minska
steget för långtidssjukskrivna att nå arbetsmarknaden, men samtidigt
kände jag mig tveksam då vi under åren alltid fått nej på våra projektansökningar. Framförallt på grund av att vi är ett företag. Men det blev
ändå en projektansökan och styrelsen i Samordningsförbundet Västra
Skaraborg beviljades oss en förstudie under fem månader, med start den
1 mars 2017.

Tack vare att Götene Kommun, som ingår i Samordningsförbundet Västra Skaraborg, förstått vikten av Pre- rehab
och valt att samarbeta med Samordningsförbundet så
pågår Friskvågen fortfarande.
Viola Lugn Olsson

En sagolik del av trädgården i höstskrud.
Foto: Nancy Wiklund
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OM FÖRSTUDIEN

- PROJEKT MÄSTERS FRISKVÅGEN
Innan vi går in mer detaljerat på Förstudien Projekt Mästers Friskvågen
vill jag säga att livet har gett oss erfarenheter som vi vill dela med oss utav,
vi har en fin miljö vid vår handelsträdgård och vi har vår ledare Susanna
Arvén som är en stark personlighet med mycket kunskap och som har
varit en stor inspiratör till att vår metod vuxit fram. Dessutom har vi
ett antal böcker som är mycket viktiga för oss i vårt arbete. Bland annat
Grönt för livet av Victoria Boutenko,
Hela människan av Guy Heyden, Maten
som botar av Per Ove Lind, Självkännedom av Lena Brunefors, Fyss för alla
av Jan Henriksson, Flow learning Peter Wiborn och Lars-Erik Larsson och
Wild food av Dan Uhrbom, berättar
Viola Lugn Olsson.

Men vem är Susanna Arvén?
– Jag brukar säga att jag ÄR “Susanna”,
alltså existerar jag. Jag är en medmänniska full av erfarenheter från existensiell, psykisk, fysisk och social hälsa som
Friskvågens ledare Susanna
jag
förvärvat genom mitt yrkesliv. Jag
Arvén.
har arbetat som badmästare, friskvårdsFoto: Anneli Jäderholm
coach, Do.Ostiopat, hypnoterapeut och
kinesiolog men har även gått konstlinjen på Hjo folkhögskola. Jag har
alltid varit ett naturbarn, både genom lek och idrott. Jag kom till Mästers
via Friskhab och Viola gav mig i uppdrag att fundera över vad jag skulle
kunna bidra med när det skulle bli aktuellt att arbeta med långtidssjukskrivna. Det första jag kom på var namnet Friskvågen, för mig är det
ringar på vattnet. En bra symbolik för verksamheten. Eftersom jag tycker
att helheten är viktig så lyfte jag även fram ledord som kreativitet, andning, samtal, acceptans, kontroll, ansvar, bekräftelse och nya mål. Och sist
påpekade jag att man inte kan nå en verklig förändring förrän man slutar
förneka var man befinner sig i livet, säger Susanna.
21
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Förstudien pågick från 1 mars till och med 31 juli 2017 och riktade
sig till personer som var långtidssjukskrivna. De flesta hade en arbetsgivare där det var för tidigt att återgå i ordinarie arbetsuppgifter. Deltagarna kom från Götene-, Skara, Lidköping- och Vara kommun.
I projektet gavs de en chans till återhämtning och eftertanke i en hemlik och stressfri miljö med tillgång till kreativa aktiviteter, trädgård och
natur. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket betyder att vi förstärker
FRISKVÅGENS LEDORD
de funktioner som finns, trots sjukdom.
Salutogent, Individuellt,
– Nu vet ni lite om vår metod, att vi
Frivillighet, Kontinuerligt,
är engagerade och har ett brinnande
Kreativitet, Egen vilja,
intresse för att hjälpa andra människor.
Valmöjligheter, Rörelse,
Nu går vi in på detaljer, säger Viola.
Rundan, Skratt, Glädje
Gröna drinkar,Kärlek,

Studiebesök

– Hos oss får alla deltagare möjlighet
att skapa sig en egen uppfattning om “Friskvågen” genom ett studiebesök
som brukar ta en timme. Vi berättar vilka vi är och vad de kan få göra hos
oss. Deltagaren får sedan berätta varför de är intresserade av att komma
till “Friskvågen”. När vi är överens om att hen vill starta så sätter vi startdag och bestämmer vilka dagar hen skall närvara.

Kontinuerligt intag
– Vi har kontinuerligt intag som innebär att deltagaren inte behöver
vänta in någon gruppstart utan kan börja när det passar. Det kommer
fortlöpande in nya personer och lika många går vidare till nya aktiviteter.
När en deltagare varit hos oss ett tag kan hen jämföra sig med de nya
deltagarna och känna att hen faktiskt blivit bättre. Det är ett viktigt steg
för kort därefter uttalar de ofta en önskan om att få gå vidare till mer
utmanande aktiviteter.

Startdagen
– På startdagen fyller deltagaren i diverse dokument bland annat en självskattningsenkät. Var och en tar ansvar för sig själv och sina egna resurser
och behöver inte ta hänsyn till gruppen. När krafterna tar slut går man
iväg och vilar. En sekretess skrivs på om att inte lämna ut sina kamrater
22
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utanför Friskvågen. Det skapar trygghet och gör det lättare för deltagaren
att våga öppna sig för de andra.

Mål
– De individuella målen sätts i samarbete med handläggaren på Försäkringskassan och utgår från varje persons förutsättningar och behov. Ett mål
kan vara att komma till oss de dagar vi kommit överens om. I starten kan
det räcka att ta sig till oss, för att sedan vila. Vi har två vilorum och för oss
är det okej att man vilar under dagen. Men mål kan också vara att ta sig
hit och delta i aktivitet hela dagen eller att ta sig själv till Friskvågen. Att
öka i tid eller att gå vidare till en mer arbetsliknande praktik.

Schema
– Vi har öppet alla dagar mellan klockan 9:00 och 14:00 med aktiviteter
mellan 10:00 och 13:00. Öppettiden bygger på busstiderna som är olika
i Skara- och Lidköpings kommun. Deltagaren kan välja att vara hos oss
en till fem dagar i veckan. Vi kan ha upp till tjugo deltagare inskrivna. Få
kommer hit fem dagar i veckan men vi har ett maxantal på tolv deltagare
per dag.

Mindfullness från start
Utgångspunkten för mindfulllness är att alltid ta en sak i taget. Vi bor i
vår kropp och vi är där kroppen befinner sig. För att minska stress och
oro tränar vi djupandning.

Självkänsla
– När var och en hittat sin plats i gruppen kommer självkänslan därför
fikar vi gemensamt, använder oss av Rundan som du kommer att få ta
del av på nästa uppslag och utövar aktiviteter där var och en vågar blotta
sina fördelar och brister för varandra i gruppen. Det gör att självinsikten
ökar. Jag kan, jag vågar, jag önskar, jag längtar. Varje gång hen väljer jag
istället för man är en personlig seger. Målet är att ge deltagarna aptit på
livet trots sjukdom. För när kroppen och knoppen har roligt och magen
får livsviktig näring kommer självläkningssystemet igång. Det gör att det
är lättare att hitta vägen tillbaka till livet.

23
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Uppföljning/uppföljningssamtal
Uppföljning görs löpande och handläggaren på Försäkringskassanbestämmer hur ofta de vill stämma av med personen. Från oss på Mästers
Friskvågen så är det jag som är med i samtalen, berättar Viola.

Ingen tidsbegränsning
– För att läkningsprocessen ska gå framåt startar vi utan tidsbegränsning.
Det gör att deltagaren inte behöver fundera på vad hen ska göra sedan, redan från start. Oro är en bidragande orsak till att det är svårt att bli frisk.

Vi tränar på att göra framsteg med
små steg och tillåta kropp och knopp
att vara i fas med varandra.
Den röda boken
– Alla får en röd bok där de skriver om sig själv för sig själv. Boken är
deras egen och ett hjälpmedel vid kontakten med sin handledare på
Försäkringskassan. I boken beskriver deltagarna med egna ord sina känslor och tankar samt dokumenterar sina framsteg. Ingen har rätt att läsa
i deras bok om de inte
själva vill det.

Boken för känslor och tankar.
Foto: Viola Lugn Olsson
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En“gladbukett” från Mästers.
Foto: Viola Lugn Olsson
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Vackra färger vid växthuset långt in på hösten.
Foto: Nancy Wiklund

EN DAG PÅ FRISKVÅGEN
– Deltagarna kommer till oss med bil, cykel, buss, till fots eller blir
hämtade i bil av mig eller Susanna. Det finns olika orsaker till varför vi
hämtar dem. I ett inledande skede har några deltagare svårt att lämna
hemmet av egen kraft och då är det lättare om någon ringer för att kolla
läget och sedan hämtar vi dem vid dörren. En annan anledning att vi
hämtar dem är att deltagaren inte har råd med busskort.
Klockan 10:00 är alla deltagare på plats och vi börjar med att samlas
kring bordet. Vi bjuder på kaffe, te, vatten, hårt bröd, smör, ost och
någon frukt eller grönsak att lägga på mackan. Efter tjugo minuter brukar vi avsluta fikat med en “Runda”.
26
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Iggy. Foto: Viola Lugn Olsson

Rundan och Iggy
– Under Rundan skickas Iggy från deltagare till deltagare runt bordet och
alla får ordet genom att säga “Jag är” och sitt namn. Många tycker att rundan är jobbig och då räcker det att deltagaren säger sitt namn och lämnar
vidare. Man kan också välja att berätta om det man tycker är viktigt inför
dagen. Några vill gå ut och greja i trädgården, ta en promenad i skogen,
måla, modellera med lera eller något annat man inspirerats av i vår aktivitetslista. Efter Rundan är det dags för dagens aktiviteter.

AKTIVITETER
– I vår pedagogik ingår bland annat aktiviteter i trädgården. Där odlar vi
gröna blad, sallad, spenat, olika sorters kål, sockerärtor, persilja och mangold. Tomater, gurka, paprika och physalis är goda kompisar till de gröna
bladen. Alla sorters bär och frukt fungerar som smaksättare. När man
mixar frukt med gröna blad och vatten påverkas inte blodsockret och de
nyttigaste bladen behöver man inte odla som till exempel nässla, maskros,
kirskål, röllika och målla som har så mycket bra mineraler. Det finns mas27
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sor att lära i en trädgård. Visste du förresten att rotfrukterna morot och
rödbeta har bättre näringsvärde i blasten än i roten? frågar Viola Lugn
Olsson, och det märks att hon vet vad hon pratar om.

Den gröna drinken är en självklarhet
Vi är övertygade om att hälsa kommer inifrån och utifrån och vi bygger våra teorier på boken Grönt för livet av Viktoria Boutenko. Hon har
kommit fram till att om man mixar gröna blad med frukt så är det lätt

Gröna drinkar och våfflor på gröna blad, vatten och ägg.
Foto: Viola Lugn Olsson

för kroppen att tillgodogöra sig klorofyllet som hjälper kroppen att bygga
upp nya celler. Det är viktigt att alla smakar, fungerar det inte för någon
är det okej att avstå eller ta en frukt istället. För de som har haft ett dåligt
intag av grönsaker och frukt på grund av låg energi märker stor skillnad
när de börjar med gröna drinkar flera dagar i veckan. Bäst resultat får de
som dricker tre glas om dagen.
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En doft om inre frid. Foto: Nancy Wiklund
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Globalyoga hos Mästers Friskvågen under ledning av Helena Löfgren. Foto: Lena Kjell

Affirmationer
– Att utveckla sin vilja är avgörande för framtida steg. Att genom bilder
och positiva ord affirmera en önskad verklighet startar positiva processer
i kroppen. Därför jobbar vi med bilder och hos oss startar alla sin vistelse
med att klippa ut positiva bilder ur tidningar som de sedan klistrar upp
på ett stort plakat. Detta blir ett hjälpmedel i rehabiliteringen fram emot
ett friskare liv. De som hittar negativa bilder får klippa ut dem också men
de ska läggas i en egen plastficka för de skall brännas.
Ett fantastiskt kollage.
Foto: Viola Lugn Olsson

Var dig själv, världen älskar
orginal.
Foto: Viola Lugn Olsson

För att hålla ordning och reda på sina urklipp och recept får deltagarna
en egen pärm att samla material i. Till sina skapelser gör de en egen portfolio.
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Ett fotbad fullt med blommor.
Foto: Viola Lugn Olsson

Nackmassage.
Foto: Viola Lugn Olsson

Spa
– Vi gör egna badbomber, hudkrämer och ansiktsmasker av vanliga saker
som vi har i skafferiet och den som vill får prova att ge och ta emot massage.

Kreativt skapande
– Det ger oss ett lugn och ro hormon som kallas oxytosin. Ett peptidhormon och troligen en signalsubstans som huvudsakligen utsöndras
från hypofysens baklob och som är helt utan biverkningar. Oxytosinet
kan minska rädsla,stress, aggressivitet, ångest, depression och smärta. Det
är avslappnande och stärker dina relationer. Engelsmannen Henry Dale
var först med att upptäcka oxytocinet 1906, men länge trodde man att
det bara förekom hos kvinnor i samband med förlossning och amning.
Därför var många skeptiska när Kerstin Uvenäs Moberg, läkare och
professor i fysiologi,
började att utforska
oxytocinets mycket
bredare inverkan på
människor. Hon var
en pionjär inom sitt
område då, för trettio år sedan. Utöver
många specifika effekter ökar det allmänna
välbefinnandet,
Teckning.
Foto: Viola Lugn Olsson
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något som är svårt att mäta. Oxytocin bildas och har sin största effekt i
hjärnan och det påverkar i sin tur dopamin och serotonin, våra inbyggda
belöningssystem.

Lera & Betong
– På den övre bilden skulpteras det fram olika former i lera. Kan man
tekniken så finner fantasin inga gränser. På den nedre bilden ser ni att

Vackra fantasifulla figurer.
Foto: Viola Lugn Olsson

vi gjutit i betong. Gjuta i en form är ett fint hantverk och dessutom bra
träning för både kropp och sinne.

Gjuta i betong- ett riktigt hantverk
Foto: Viola Lugn Olsson

34

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 34

2019-04-03 13:09:08

Handarbete
Sätt dig och koppla av med
en stickning virkning, brodyr eller sätt dig och sy på
symaskinen.

Foto: Viola Lugn Olsson

Mosaik
Sätt ihop bitar till vackert
mönster

Decopage, Origami

Fräsiga och unika skor. Foto: Viola Lugn Olsson

Foto: Viola Lugn Olsson

Klipp ut bilder ur tunna
servetter som du limmar
på glas-, keramik- eller
träsaker. På bilden nedan
har det blivit snygga skor.

35

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 35

2019-04-03 13:09:09

PEDAGOGISK MÅLNING

Alla målar med händerna
och inte med pensel.
Ibland leker vi med färgen och målar
cirklar med båda händerna samtidigt
för att stimulera båda hjärnhalvorna.
Vi tränar samarbete genom att man får
rotera och måla på varandras tavlor.

36
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Målar cirklar med båda händerna.
Foto: Lena Kjell
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ERFARENHETSBERÄTTELSE:
FRISKVÅGEN/MÄSTERS
Jag arbetade som lärare och blev sjukskriven för utmattningsdepression
i skolstarten augusti 2013. Förutom några stödsamtal i början har jag
inte fått någon hjälp av min arbetsgivare. Vintern 2016-2017 prövade
jag att arbetsträna på det lugnaste stället som fanns i den kommun jag
förut arbetat i. Jag var fortfarande mycket ljud- och ljuskänslig. Det var
dessutom långa resor, för jag hade efter en tid flyttat längre bort från mitt
jobb. Jag blev efterhand sämre och fick så avbryta arbetsträningen. Det
kändes som ett misslyckande. Men just då skulle Friskvågen starta – och
dessutom i Götene, som nu var min kommun!! Jag fick en plats - äntligen
fick jag hjälp!!!
Det var den 1 mars 2017, vi var många som började på Friskvågen och
det blev jobbigt för mig med allt nytt, alla människor, all information.
I början fick jag vila mycket. Jag var på Friskvågen två dagar i veckan.
En grön drink, dvs smoothie, fick vi varje dag, enligt boken GRÖNT
FÖR LIVET av Victoria Boutenko, som handlar om hur viktiga de gröna
bladen är för oss. Det tog några månader innan jag kom igång att läsa
den. En fantastisk bok!
Snart började jag cykla till Götene (från Husaby, ca 30 min enkel väg).
Jag njöt mycket av dessa cykelturer, av att röra på kroppen och lyssna till
fåglarna och våren.
Varje dag vid fikat gick vi också laget runt, den som ville fick säga
något, alla lyssnade och ingen fick kommentera eller avbryta. Det
var bra för mig för jag var ofta tyst under fikat när de andra pratade.
Jag ÄR Lena......
Jag fick måla – bara för att det var roligt!! Det behövde inte bli vackert, behövde inte bli något alls – det var underbart och härligt och jag njöt i fulla
drag. Så hade jag aldrig målat förut. För att beskriva känslan jag hade,
började jag med lekfull. Det var väldigt länge sen jag lekte! Vi målade

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 38

2019-04-03 13:09:11

också med händerna, en läkande upplevelse, bra för hjärnan.
Efter någon månad ökade jag till tre dagar i veckan. Vi fick vara med på
mini-spa med fotmassage o ansiktsmassage bl a, och även massage av rygg
och nacke – alldeles underbart! Det hjälpte mig att steg för steg lära mig
att kunna slappna av. Det har jag alltid haft svårt med.
När jag varit på Friskvågen ca sex veckor behövde jag inte längre lägga
mig och vila varje gång – även om jag cyklade dit!! Då hade jag alltså
fått två glas grön drink i veckan de första fyra veckorna och sen tre/vecka
när jag ökade med en dag. Jag började nu göra den gröna drinken även
hemma. Jag kände att jag orkade mer. Jag fick höra att jag fått så fin hy
och fin färg i ansiktet (som det stod om i boken) och att jag hade fått ett
ljus i ögonen. Jag märkte också att jag blivit mindre känslig för ljud. Så
fantastiskt!! Min man märkte också förändringen och ville vara med och
pröva det gröna livet. Bara känslan att få vakna pigg och sprudlande!!
Vi gjorde en vårutflykt i vitsippornas tid, en underbar solig dag.
Vi har fått yoga en gång i veckan vilket har spelat en stor roll för mig i
mitt nya sätt att leva mer avslappnat. De flesta morgnar har jag min egen
yogastund hemma. Det hjälper mig att vara mer avslappnad, hålla mig
rörlig och ibland hjälper det mot huvudvärk.
Att få känna glädjen i att vara kreativ har varit läkande. Jag har stickat
mina första sockor och sytt en vacker kudde, bl a, och diktat ihop en
sångtext till Violas födelsedag. Jag har gjort solskydd till mina krukväxter,
att ha i fönstret. Jag har också gjutit i betong, en trampsten med vackra
blad. Men mest har jag velat vara ute och sköta om växterna.
Den gröna miljön och odlandet har betytt väldigt mycket för mig. Att få
vara i det varje dag och göra så mycket man vill och orkar är läkande. Och
att dessutom ha dessa underbara människor, Viola och Susanna, som bara
vill mitt väl, finns där för mig, visar daglig kärlek och omsorg som hjälper
mig att läka – vad kan man mer önska?
Så här efteråt ångrar jag att jag var så snabb med att sluta och gå vidare.
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Jag hade behövt vara kvar ännu en tid. Men efter att ha arbetstränat en
tid på Mästers mådde jag så bra och var övertygad om att det skulle gå bra
även i fortsättningen. Jag arbetstränar på ett annat ställe nu och har gått
upp till fem dagar i veckan, vilket är för mycket för mig. Jag hinner inte
få den återhämtning jag behöver så jag får backa nu och ha ledig onsdag
som jag hade för några månader sedan, det fungerade väldigt bra. Jag är
mycket tacksam för att jag har en så skicklig psykoterapeut som hjälper
mig på min väg vidare nu.
Jag är evigt tacksam för all hjälp jag fått på Friskvågen, Mästers! Det betyder oerhört mycket, det ger oss hopp för framtiden och det får bara inte
hända att den verksamheten måste upphöra!!
Lena Kjell

ERFARENHETSBERÄTTELSE:
FRISKVÅGEN/MÄSTERS
Hej Viola och Susanna!
Jag har länge tänkt att skriva till er om min upplevelse av Friskvågen, men
jag har haft fullt upp med skolarbeten och APL. När Susanna ringde fick
jag inte med allting som jag vill förmedla. Jag har alltid svårt för att svara
på frågor direkt så utan att hinna fundera först. Det var nu ett tag sedan
jag var på Friskvågen och det har hänt så mycket i mitt liv efter det. Hoppas du inte tar illa upp Susanna ;) Jag vill bara att ni ska förstå hur viktig
Friskvågen har varit för mig, och det är viktigt att ni får med er det i er
kommande bok. Jag är helt övertygad om att det är tack vare Friskvågen
och mötet med er som handledare, som har gjort att jag har kommit så
här långt i mitt tillfrisknade idag.
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För att friska upp minnet har jag läst min dagbok från tiden på Friskvågen. Som ni vet var jag en av de allra första som började där den 1/3 2017.
jag hade varit heltidssjukskriven i utmattningsdepression och ångest då
sedan oktober 2013. Jag var otroligt trött, orkeslös, deprimerad, orolig,
håglös, svårt med det sociala, kunde inte gå och handla pga alla intryck,
körde inte bil pga min svåra yrsel, samt mycket mer. Jag var konstant
hemma och helt avskärmad från verkligheten. Om jag inte hade haft min
man och mina barn hade jag med all säkerhet inte funnits här idag. Jag vet
att jag kände ett stort misslyckande av mitt liv, att det inte fanns någon
väg ut för det var för sent.
Jag har alltid varit en person som har satt andras behov i första hand, tagit
hand om andra och aldrig tagit hand om mig själv. Jag räknades inte för
”det är ju bara jag.... ” Jag har efter lång tid förstått att jag har varit sådan
sedan jag var barn och att jag är högkänslig, alltså tar in andras känslor
utan att förstå det. Nu har jag börjat lära mig hur jag ska hantera det men
det är inte lätt. Att prata om sådant här är inte så självklart för de flesta
tycker man är knäpp. Men ni förstod, och ni kunde ge mig råd.
Jag är väl en typisk kvinna som ska fixa allting själv utan att ta hjälp. Visst
är det okej men till en viss gräns. Jag har kört på fullt ut tills det till slut
tog stopp. Visst fick jag varningstecken men de struntade jag i förstås. Jag
har tex aldrig varit sjukskriven från mitt arbete, även om jag har varit sjuk.
Jag har stor pliktkänsla. Det har jag fortfarande och då mot allting som
till vänner och familj. Jag har svårt att säga nej till sådant jag inte orkar
eller vill. Det är min stora utmaning just nu.
Min första sjukskrivning kom när vi förlorade ett barn i graviditetsvecka
19. Då var jag sjukskriven i en månad. Detta var augusti 2012. Jag hamnade i ett slags förnekelsestadie och pratade inte om det. Jag jobbade mer
nu än tidigare. Till slut förstod jag att det inte var normalt att vara vaken
dygnet runt, att gråta helt hysteriskt efter jobbet eller så fort jag var ensam. Jag kände mig helt plötsligt konstig och fick sämre minne och orden
försvann. Jag kommer ihåg ett ögonblick då jag stod i köket och skulle
göra mig en smörgås. Helt plötsligt vaknade jag upp och hade brett ca 20
smörgåsar.
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Jag började bli rädd, för jag gjorde saker som jag inte kom ihåg eller
förstod ens vad jag gjorde. Jag hittade inte saker, jag kunde köra bil och
helt plötsligt så kom jag inte ihåg vart jag skulle eller hur man körde bil.
Jag kände mig farlig i trafiken, så då slutade jag köra bil. Det blev komplicerat eftersom jag arbetade som personlig assistent hos en brukare som
var total förlamad. Det kändes inte säkert att jag ensam skulle ha ansvar
för lyftteknik, tvättning, körning till att handla osv. Jag sökte för första
gången i mitt liv hjälp hos vårdcentralen i maj 2013. Den läkare jag träffade där skrattade åt min historia om smörgåsarna. Han gav mig recept
på antidepressiva tabletter och inget mer. Jag kände mig helt överkörd!
Jag kom hem och kastade receptet och fortsatte som vanligt. Om inte en
läkare kunde ta mig på allvar så var det nog inget fel på mig. Äta tabletter
vägrade jag! Jag höll på till oktober 2013 då det tog stopp med allting, jag
var ett vrak. Jag hade då bytt vårdcentral efter händelsen i maj och träffade nu en kvinnlig förstående läkare. Hon sjukskrev mig direkt.
Efteråt träffade jag olika personer i stödsamtal men hade ingen långvarig.
Jag fick mina sjukskrivningar och en ständig oro kring försäkringskassan
och arbetet. Jag kände mig fångad i ett system, med olika möten med
ifrågasättningar till hur sjuk jag var, varför jag kände som jag gjorde, när
jag kunde börja jobba igen, varför jag inte kunde jobba, ville jag jobba
osv. Det var aldrig en lugn stund och få vara ifred, utan hela tiden press
från arbetet och försäkringskassan. När det var tal om att jag var tvungen
att börja arbetsträna på mitt arbete bröt jag ihop. Då kom min handläggare på försäkringskassan med förslaget att jag kunde börja på Friskvågen.
Och så blev det, vilket var tur för mig!
Här är några anteckningar från min dagbok:
Det känns skönt att få stöd från gruppen och höra andras historia och
erfarenheter. Jag är inte ensam.
För första gången på fem år så känns det att jag utvecklas positivt. I dag
började jag gråta. Vet egentligen inte varför, men tror det beror på att jag
lyssna till andra när de sätter ord på det jag också känner. Jag är inte van
vid att bli sedd och att någon verkligen lyssnar på mig som de gör här.
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Jag orkar inte ta plats när det är många i en grupp, där vissa pratar mycket. Hjärnan kokar över.
Det har kommit flera nya ansikten och tavlan med namn är nästan full
nu. Det känns jobbigt och oroligt med så mycket folk.
Jag har fått tillbaka lusten att skapa saker och hitta glädjen i det. Jag får
skaparglädje!
Jag känner att jag faktiskt är på rätt väg och börjar känna livsglädje igen!
Jag är inte beredd att börja arbetsträna ännu! Jag vet och jag känner det!
Jag vill inte skynda på för fort, jag är så orolig för att jag ska hamna på
ruta ett igen. Jag måste få läka lite till innan jag börjar.
Jag får energi och kraft på Friskvågen.
Jag håller på med många saker och när jag hittar inspirationen och motivationen så arbetar jag med stor koncentration. Detta gör att jag blir så
trött! Men det är så roligt att göra något som jag tycker om, Jag känner att
det är bra terapi, att bara vara i nuet, sitta ensam eller i en grupp och bara
vara tysta och pyssla med olika saker. Och det känns skönt att komma
hemifrån lite. Att bara få vara Jane.
I två veckor målade jag bara hela tiden. Det var en så härlig känsla! Jag
målade FLÖDEN! Viola och Susanna har varit som änglar till mig och
väckt mig ur min dvala som jag har varit så länge i. De har lärt mig att
tänka positivt och att det finns en mening med allting. Som de alltid
säger”Allt är bra”. Jag kommer att sakna dem så oerhört!
Ja, det var lite från min dagbok. Nu när jag har läst den för första gången
sedan jag skrev den så märker jag en stor förändring i mitt mående. Givetvis har det gått upp och ned i min sjukdom, det gör det fortfarande. Men
nu har jag fått med mig en grund att stå på och mer hjälpmedel att gå
vidare. Jag har varit med om en stor resa som började hos er på Friskvågen
och fortsatte på Mästers Friskhab och nu till utbildning på Naturbruksskolan inom Handelsträdgård och Trädgård. Jag visste inte vad jag ville
göra när jag började på Friskvågen, en förändring av något slag visste jag,
men inte åt vilket håll. Nu har jag börjat förstå vilket håll jag dras till men
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Änglar, visst finns dom.
Foto: Viola Lugn Olsson

fortfarande vet jag inte exakt. Men jag tror starkt som ni alltid har sagt
”Att det kommer till mig, när jag är redo”.
Jag vet nu att mina tankar styr mycket, och positiva tankar leder till något
bra! Från en som alltid kommer att komma ihåg er!
Jag ÄR Jane!

ERFARENHETSBERÄTTELSE:
FRISKVÅGEN/MÄSTERS
När jag fick förfrågan om att delta i Friskvågen under en period så var
det en stor lättnad för mig och det fanns ingen tvekan till att svara ja. Då
hade jag fått diagnosen utmattningssyndrom efter att ha brottats med
en enorm trötthet en mycket lång tid då jag också nyligen inpå detta
hade bytt jobb och i samma veva fått en allvarlig sjukdomsdiagnos som
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var i behov av behandling. Jag hade med mig i bagaget 30 år i en oerhörd stressande arbetsmiljö i vården, heltidsarbete med olika arbetspass
såsom dagpass, kvällspass, nattpass samt helgpass, med mycket övertid
samt återkommande extrapass samt med ett väldigt stort ansvar i olika
frågor samt medicinska behandlingar samtidigt som man också privat
var ensamstående mamma med två barn under uppväxten och det fanns
krassliga föräldrar som också behövde stöttning och hjälp i många år med
allt vad detta innebär.
En dag så tog orken bara helt slut, jag hade kört bil hem efter arbetet
och minns inget av denna resa, en total minneslucka som skrämde mig
på många vis. Jag kände en sådan enorm trötthet samt hade stora sömnproblem. Det fanns inte en tanke som jag kunde tänka klart i min hjärna.
Kaoset i hjärnan gjorde att jag inte kunde läsa och förstå. Jag var också
mycket ljudkänslig, doftkänslig och mitt självförtroende var också totalt
borta och jag var mycket tveksam om jag överhuvud taget skulle orka och
kunna gå tillbaka till mitt tidigare yrke då detta kräver stor noggrannhet.
För mig var det räddningen att få ett längre andrum och få vila min oerhört trötta hjärna genom att få vara på Friskvågen och jobba med något
helt annat än det ansvarsfulla jobb jag vanligtvis har. Jag fick chansen till
att få vila ”min trötta hjärna och själ” och jag fick bra med tid att lugnt
och fint landa i vad jag skulle göra av mitt liv i framtiden med stöd av
personerna som arbetar på Friskvågen. Är oerhört tacksam för jag fått den
här möjligheten att läka i både kropp och själ.
I dag jobbar jag återigen i sjukvården och jag har lärt mig att lyssna på min
kropps signaler och accepterar att jag inte har samma kapacitet och ork
som tidigare. Jag har också insett att hälsan är mycket viktig för mig så jag
har valt att i nuläget att jobba 75 % en period för att framöver gå till en
ny arbetsplats där jag räknar med att jobba 80%. Nu vårdar jag inte bara
andra... jag vårdar och även prioriterar MIG själv efter det som har varit.
Anonym
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RESULTAT MÄSTERS FRISKVÅGEN
Ett år och nio månader efter starten av Mästers Friskvågen ringde vi runt
och förhörde oss om dagsläget för de tjugofyra personer som startade
mellan den 1 mars och den 31 juli 2017. Här är resultatet:
SÅ GICK DET FÖR DELTAGARNA EFTER ATT DE AVSLUTAT
PRE- REHAB PÅ MÄSTERS FRISKVÅGEN I GÖTENE:
2 personer är i arbete hos ny arbetsgivare
16 personer är på praktik, projektanställning, arbetsträning eller skola.
2 personer är fortfarande sjukskrivna.
1 person har fått sjukersättning.
2 personer saknar vi uppgifter om.
1 person är avliden.
DET MAN KOM IHÅG SOM BRA: Gruppen, samtalen runt bordet,
att komma hemifrån, att bli hämtad, gröna drinkar, lustfyllt, kreativt.
DET MAN KOM IHÅG SOM DÅLIGT: Otydliga arbetsuppgifter,
störande ljud från Götene hus, ibland för många deltagare.
HJÄLPTE FRISKVÅGEN DIG FRAMÅT?

Ja: 20 st /Nej: 1 st

HAR DIN SJÄLVKÄNSLA BLIVIT BÄTTRE?

Ja: 20 st /Nej: 1 st

SKULLE DU REKOMMENDERA FRISKVÅGEN
TILL NÅGON ANNAN ?
Ja: 20 st /Nej: 1 st
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Viola Lugn Olsson
Foto: Anneli Jäderholm

– Tack vare att Götene kommun och Samordningsförbundet Västra
Skaraborg insåg att det inte räcker med fem månader för att uppnå ett bra
resultat så fick deltagarna möjlighet att stanna längre hos oss. De flesta har
varit längre än ett år. Ett år kan tyckas länge men det är ändå kort tid med
tanke på att deltagaren skall förändra sitt liv efter många års sjukskrivning.
Jag är stolt över att berätta att Mästers Friskvågen nu har varit igång i två
år och att femtiofem personer har fått chansen att starta om sina liv.
Hoppas vi har inspirerat dig till att både mixa gröna drinkar, måla med
händerna, gå med stavar eller gjuta i betong. Framförallt kanske du känner hopp om att det går att förändra sitt liv men att det gäller att våga!
På föregående sida tog du del av vårt resultat. Av 24 personer har 18 gått
vidare till arbete, praktik, projektanställning, arbetsträning eller skola.
Jag känner mig stolt! / Viola Lugn Olsson
Vi håller till på:
Nya Mästers handelsträdgård, andra våningen i bostadshuset.
Västerbyvägen 13, Götene
47
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Elings ARKs 53 meter långa ladugård som rymmer det mesta.
Foto: Anneli Jäderholm

Elings ARK
Nancy och Anneli flyttade till den bondgård de kallar Elings ARK år
2013. Gården ligger i byn Eling nära Vedum i Vara kommun. Här har
Nancy lyckats ”uppfostra” väldigt personliga djur som trivs utmärkt
tillsammans, därav namnet Elings ARK.
– När vi kom till gården var vi båda tilltufsade av storstadslivet i Göteborg med stress, jäkt och prestationskrav. Vi hade valt att bo i Göteborg
i många år fast vi någonstans förstod att ett hem med djur nära naturen
skulle vara så mycket bättre för oss både kroppsligt och själsligt. Nancy
hade drabbats av utmattningsdepression och jag hade dragits med svår
psykisk ohälsa i vad som känts som en evighet, berättar Anneli Jäderholm.

En spännande resa: från stadsbor till bönder
Som nyinflyttade kände Anneli och Nancy inte någon i området, och
de hade inte haft några andra djur än katt, hund och någon enstaka undulat. Plötsligt hade de en ladugård på 53 meter att fylla med djur eller
annat, och sju hektar mark med två små berg, åker, teg och skog. Livet
kändes lite ensamt, men samtidigt väldigt spännande.
48
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– Nancy skulle fylla femtio år och jag tänkte köpa två får åt henne.
Jag tänkte att det inte borde vara svårare att ha får än att ha pudlar som
vi har haft flera utav. En kväll smög jag ut i stallet så att Nancy inte skulle
höra mig, och så ringde jag på en Blocket-annons om två får, berättar
Anneli.
– Mannen och jag började diskutera de två fåren. Jag ville veta om de var
svåra att sköta, vilken mat de skulle ha och om det fanns risk för sjukdomar. Efter en stund berättade mannen att han även hade en dräktig ko
och en ungkviga till salu, om jag vill köpa dem istället. Till min förvåning
svarade jag “ja, tack, jag tar korna”. Såklart var det ett impulsköp, men vi
klarade det och vi har aldrig ångrat oss. Nancy fick sina älskade kor som
förgyller vårt liv på gården på mer än ett sätt, säger Anneli.

Anneli Jäderholm.
Foto: Nancy Wiklund

Nancy Wiklund.
Foto: Anneli Jäderholm

Att lära genom att göra
Nancy blev något förvånad över den ovanliga födelsedagspresenten, men
hon är också glad över att Anneli tog steget.
– Många gånger har vi pratat om den här ko-affären och kommit fram
till att vi kanske aldrig hade vågat skaffa kor om inte Anneli hade råkat
säga “ja, tack” den där dagen. Men då hade vi heller aldrig fått vara med
49
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om den fantastiska upplevelsen att få vara kompis med en ko, och vi hade
inte heller lärt oss att handmjölka, kärna smör och ysta ost, säger Nancy.
– Jag älskar verkligen kor för de är så personliga. Vi har hanterat dem
lite som hundar, och jag erkänner att jag skämt bort dom. I början tog
jag ett koppel och gick ut på kvällspromenad med kossan. En gång kom
en bil kom emot mig, och föraren såg ut att ha ett sådant huvudbry över
mig och den kopplade kossan att han nästan körde ner i diket, berättar Nancy, som numera kallas “den moderna kokvinnan” i familjen.
– Det kanske låter enkelt, men det har krävts mycket engagemang och
envishet för att skaffa rätt kunskap och lösa problem på vägen. Problem
med till exempel klövvård, mjölkstockning, kalvning och ilskna insektsbett som gett svårläkta sår. I dag är vi kunniga på det mesta inom koskötsel, men vi har också blivit vänner med flera grannar som levt det här livet
sedan barnsben och som gärna hjälper till när de kan.

Bönder måste kunna det mesta själva
– En gång när vår ko fick juverinflammation ringde vi veterinären som
kom och körde sprutor in i halsmuskeln på den. När veterinären var klar
lämnade hon ett tiotal kanyler med medicin i
och kommenderade oss att göra detsamma två
Har man tagit
gånger om dagen i sju dagar, berättar Anneli.

till sig djur så tar
man hand om
dem!

– Veterinären hoppade in i sin bil medan
vi stod kvar i förvåning. Den enda tidigare erfarenhet vi hade av djursjukvård var
smådjursakuten där vi uppmanats att behandla våra djur med silkesvantar. Nancy tog på sig uppgiften med självklarhet. Jag fick hålla den
flera hundra kilo tunga kossan i hornen så Nancy kunde placera kanylen. Det var inte enkelt, men det gick. Har man tagit till sig djur så tar
man hand om dem, som Nancy alltid säger. Det är en grundtrygghet
som vi vill förmedla till andra. Vi behöver inte kunna allt, men vi vet
att när vi behöver finna kunskap och agera efter den då gör vi det. Problem skall lösas. I vårt koncept som vi beskriver mer ingående lite längre fram finns Att lära genom att göra som den här berättelsen illustrerar.
Anneli har erfarenhet av långvarigt utanförskap på grund av psykisk ohälsa.
50
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Hon var utdömd av en läkare som sagt att hon aldrig skulle ta sig tillbaka
till samhället och att hennes sjukdom bara skulle bli värre med åren.
– Men jag tog mig tillbaka med full kraft och startade ett eget företag år
2009 där jag bland annat föreläser, handleder, har retorikutbildningar
och mycket mer. En dag blev jag kontaktad av en man som arbetar på
en aktivitets- och behandlingsgård som ligger naturskönt i södra Sverige.
Det hade spridit sig att Nancy hade blivit fri från sin utmattningsdepression och jag hade blivit så mycket bättre av gårdslivet med renovering,
djur och natur. De undrade därför om jag skulle kunna hålla ett brandtal
för politiker då hela deras verksamhet var nedläggningshotad.

Femhundrafyrtio tusen för en person i nittio dagar
Anneli tackade ja, och menar att många av oss behöver djur och natur
för att läka och orka komma till, eller tillbaka till, ett arbetsliv. Hon höll brandtalet, som handlade om vikten av närvaro och att inte fastna i tankar, ältande
och grubbel. Hon talade även om djurens förmåga att pocka på uppmärksamhet, bryta isolering och skapa närvaro och hur de omöjliggör grubblerier.
– Avslutningsvis gav jag mig på en ekonomisk uträkning baserat på mina erfarenheter. Jag har vistats inom psykiatrisk heldygnsvård när jag varit som sjukast.
Varje dygn har kostat 6 000 kronor, och min längsta vistelse var runt 90 dagar
och kostade då runt 540 000 kronor. Om jag fått komma till en gård med
växter, djur och omEfter några månader kontaktade
sorgsfulla empatiska
människor skulle det
de mig och sa att jag lyckats. Deras
kanske kunna vända
verksamhet får vara kvar. En polimin ohälsa vid risk för
tiker hade nu förstått att det går att
insjuknande och hjälstärka människor med små medel.
pa mig tillbaka från
Som bevis på deras uppskattning
ett akut skov. Gården
fick jag två får.
skulle med andra ord
kunna bli en stoppkloss
så att måendet vänder till det bättre och någon sjukhusvård inte blir aktuell, eller
så kan jag komma ut tidigare från sjukhuset och mellanlanda på gården. Mina
vårddygn blir färre eller uteblir och kostnaden blir avsevärt lägre. Då har vi bara
räknat på en person, och en gård rymmer ju många fler. En politiker berättade
att han där och då förstått att det går att stärka människor med små medel.
51
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Själv har jag nu lyckats tillbaka med full kraft trots att en läkare dömt ut
mig. I vårt koncept på Elings ARK kallar vi detta för egenmakt eller empowerment. Oavsett vad andra säger, tror eller tycker så arbetar jag med
att känna tillit till att jag klarar att styra mitt liv efter de förutsättningar
jag har just nu. Själva brandtalet som jag lyckades få gehör för hos politiker bygger på ett egenutvecklat koncept kallat RAD, vilket står för retorik, attityd och drama. Det är viktigt med förberedelse och att tänka över
frågorna vad vill jag säga, hur skall jag säga det, hur skall jag framföra det?
Och det gäller inte bara inför en stor publik. Det kan gälla ett läkarsamtal,
möte med en handläggare eller något annat viktigt möte med någon som
har inflytande över ens liv och som kan påverka ens livskvalitet till det
bättre eller det sämre. Vi brukar kalla det att skaffa sig en roll i jagets tjänst.

Vi kallar oss egenerfarna
Nancy och Anneli valde att vara öppna med sina erfarenheter från början. Ett beslut de aldrig ångrat. Nancy är helt fri från sin utmattningsdepression och är övertygad om att det har varit ansvaret för gården och
skötseln av djuren som varit undergörande. Hon har läkt under tiden som
hon tagit vara på vad djur och natur ger. Av mjölken från korna har hon
gjort ost, grädde och glass. I skogen har hon plockat svamp, samlat sly,
fällt stora träd för att sedan klyva till ved som värmt bostaden om vintern.
– Jag har också blivit bättre då jag inte haft något sjukdomsskov på många
år, men för mig som är mer av en grubblande människa har djurens närvaro, deras pockande på min uppmärksamhet varit A och O, säger Anneli.

Nu vill de dela med sig
Efter några år stod Anneli och Nancy på gården och funderade över allt de
nu hade i sitt liv. Deras hästar: islandshästen Bliki, shettlandsponnysarna
Cindy och Nelly. Kossan Kauno som kom med tjurkalven i magen och
kvigan bredvid. Kvigan är nu en ko och heter Avatar. De har även fyra
tackor och en bagge av rasen svärdsjöfår, och åtta lamm. En flock hönor,
två tuppar, en katt och två dvärgpudlar. De har en 53 meter lång ladugård.
Sju hektar mark med två berg, åker, teg och skog. Med Elings ARK kan de
nu också dela med sig av detta fantastiska till andra.
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Nu ska det stekas kolbullar. Foto: Anneli Jäderholm
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Kossan Kauno och Avatar med fjolårets kalvar.
Foto: Nancy Wiklund

OM FÖRSTUDIEN
PROJEKT ELINGS ARK - INDIVIDEN I CENTRUM
Vårt koncept består av Egenmakt, Att lära genom att göra,
KASAM och RAD.
Egenmakt
Med Egenmakt vill vi få deltagaren att tro på sin egen förmåga att kunna
styra sitt liv i den riktning hen vill och återta makten över sitt liv och sin
situation. När någon väl befinner sig i en känsla av att ha egenmakt så ligger många vägar öppna för framtiden, i det egna livet och i samhället. Läs
gärna mer i Egenmaktsutredningen SOU 1996:177 med titeln Egenmakt
- att återerövra vardagen.

Att lära genom att göra
Termen härstammar från John Dewey och hans reformpedagogiska syn
på relationen mellan kunskap och handling. Han skrev redan 1889 Learn
56
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to do by knowing and to know by doing. Inlärningen som sker i de olika
momenten är upplevelsebaserad och kunskapen får man genom den
praktiska handlingen. Vi lär oss genom att delta, och förvärvar på så sätt
praktiska och tekniska kunskaper inom skilda områden.

KASAM - Känslan av sammanhang
Vi kopplar KASAM till skapande arbete i kreativ lantbruksmiljö. Begreppet formulerades av Aaron Antonovsky i boken Hälsans mysterium 1987.
Att uppleva sig vara i ett utanförskap innebär ofta lågt självförtroende och
låg självkänsla där det är lätt att hamna i ett negativt mönster. När man
övar upp sin kreativitet genom skapande arbete ökar förmågan till egna
kreativa processer och bidrar också till att man känner ökad KASAM. Begripligheten ökar, information blir sammanhängande och strukturerad,
övning ger direkt och synligt resultat.

RAD – Retorik, attityd och drama
Tillsammans med andra drivna eldsjälar, journalister, dokumentärberättare och retoriker har vi under åren arbetat fram ett koncept som hjälper
människor att förändra sina liv och kliva ut ur en självpåtagen offer- eller
krigarroll genom att ge kraft, ingjuta mod och visa på möjligheter att
återta makt och kontroll över det egna livet och styra det i riktning dit
man vill. Det hela bygger på att stärka livskraften hos många av dem
som upplever sig leva i någon form av utanförskap. Människor med ett
tungt bagage, svåra trauman från delar av eller från ett helt liv. Med svåra
känslor av skam, skuld och ett stort självförakt.
Konceptet är en blandning av retorik, attityd och drama och därför innehåller det även en mängd dramaturgiska knep, självstärkande övningar
i att inta ett rum, en scen eller en talarstol samt att inse betydelsen av det
icke- verbala språket. Vi har många olika verktyg till hjälp för att strukturera tankar, konkretisera syften och budskap för att stärka individens
röst i mötet med såväl enskild handläggare som bred publik. Många
övningar har under åren arbetats fram till hjälp för att för att synliggöra
inneboende förmågor på deltagarnas skuggsida, korrigera deras felaktiga
inre föreställningar och få dem att börja försonas med sig själva, sitt förflutna för att frigöra energi till att vilja, orka och kunna förändra sin livssituation.
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Attityder
– Under vår förstudie tog vi emot deltagare som varit utanför arbetsmarknaden från ett halvt år till flera år. Några hade förlorat tron på sig
själva och samhället. Det är inte konstigt. Jag är övertygad om att alla vill
bidra till vårt samhälle efter bästa förmåga och om vi inte kommer till vår
rätt är det lätt att fastna i grubblerier som var är min plats? ska livet förbli
så här? eller varför ser ingen mig? säger Anneli Jäderholm.
– Innan uppstarten fick vi råd från olika håll. Någon pratade om vikten att utforma en enkät där deltagarna kunde skriva på en försäkran att
de inte kommer att nyttja alkohol och droger när de är hos oss. Andra
beskrev deltagare i pre- rehabilitering som förfärligt trötta, att de oftast
inte vill någonting alls, att de är tjuvaktiga och att man absolut inte ska
släppa in dem i bostadshuset. Dessutom gör de nästan inget annat än
ältar sina diagnoser, och man måste se upp så att de inte flyttar hem till
en eller plötsligt står i ens trädgård när verksamheten är stängd. Sådana
attityder sätter människor i behov av pre- rehabilitering i underläge redan
från start och det var inget för oss, menar Anneli som själv mött dåliga
attityder under sina år i behov av stöd från andra.
– Vi ville möta dessa fantastiska människor förbehållslöst, utan misstro
och vi hade endast en regel: vi skall vara snälla mot varandra. Naturligtvis
var vi överens om att sätta upp fler regler om det skulle behövas, men det
behövdes inte, berättar Nancy.

Hängmattor och husvagn till trötta deltagare
För att kunna hjälpa de trötta deltagarna satte vi upp hängmattor runt om
på gården. Vi rustade även upp en husvagn med värme och en skön säng
med fluffiga kuddar som sedan ställdes avskilt i en av hagarna. Alla deltagare skulle åtminstone kunna ligga ned om de behövde det. Husvagnen
kom till användning för mycket mer än vi från början kunde föreställa
oss. Den blev en bra station för de som tränade på att begränsa sig, de
som lätt varvade upp och ville för mycket. De kunde lägga sig en stund
och slappna av. Våra deltagare kom på ideér och plötsligt var husvagnen
en meditations- och målarstuga, där man satt stilla och närvarande med
tända ljus och blandade färger.
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Husvagnen som meditations- och målarstuga.
Foto: Anneli Jäderholm

Shettlandsponny Nelly kollar att allt är bra.
Foto: Anneli Jäderholm
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Hängmattorna besöktes även av fåret Freja och shettlandsponnyn Cindy.
Foto: Anneli Jäderholm

Alla var fantastiskt fina människor!
– Vi förväntade oss kreativitet, glädje och inspiration tillsammans med
våra deltagare och det fick vi verkligen.Naturligtvis fanns även tunga
stunder, men det positiva vägde över. De var inte tjuvaktiga, i bostadshuset nyttjade de vår toalett, våra kontor, vår vilohörna med massagestol,
vårt gästrum samt vår studio, och det var alltid bättre ordning när de
varit där än när vi själva varit där. Ingen ältade sina diagnoser. Vi hade en
runda vid de första träffarna där de som ville berätta om bra och dåliga
saker eller svårigheter i sitt liv kunde göra det. Det är ju det allt handlar
om, vad deltagaren själv upplever sig ha för svårigheter, inte vilken diagnos läkaren för tillfället har satt. Alla var fantastiskt fina människor, säger
Anneli.

Handledare men också inspiratörer
– Som handledare har vårt uppdrag varit att ingjuta mod, självrespekt
och få deltagaren att tro på sin egen förmåga att kunna styra sitt liv i
den riktning hen vill. För att klara det har vår tillit, vår följsamhet och
hur bra vi lyckats synliggöra och bekräfta deltagaren varit jätteviktigt,
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men det som varit direkt avgörande är att vi har kunnat inspirera dem
genom våra egna erfarenheter av ohälsa och utanförskap. Att vi trots våra
sårbarheter lever ett fantastiskt liv idag. Vi var trovärdiga inför deltagarna
och de behövde aldrig övertyga oss när de hade en dålig dag. Ibland såg
vi signalerna redan innan deltagaren själv insåg att det var dags för paus,
promenad, mat eller något annat. Det där osynliga gjorde oss sanna i
deltagarnas ögon. Vi såg varenda en av våra deltagare kämpa hårt och de
förtjänar allt stöd de kan få fram till ett gott samhälleligt liv!

I diagrammen ser ni svar från sexton deltagare. Två avstod att svara. Till varje fråga
har en skattningsskala från 1- 6 använts där 1 i det vänstra diagrammet står för
aldrig och 6 för alltid. Och i det högra diagrammet står 1 för dåligt och 6 för bra.

Två framgångsfaktorer
Det intressanta var att de två grupper som kom att bli mest sammansvetsade kom samtidigt till en första introduktion med sin handläggare.
Väldigt många vill ha sekretess och det kan vara svårt att få i vårt område
där många känner varandra, men nu kunde de se vilka de andra deltagarna var och kunde då välja att börja eller avstå. Ingen avstod. Vi bjöd
på fika och berättade om verksamheten, och därefter tog vi en promenad
till en av våra större hagar där kor, får och hästar väntade. Deltagarna
hade möjlighet att kika runt, småprata med varandra eller klappa ett djur.
Några kom överens att samåka med varandra till vår gård, något som
kom att fungera mycket bra.

Efterfrågan av våra tjänster
Vi har lång erfarenhet av brukare i olika former av samhällsservice och vi
visste att den här typen av verksamhet är efterfrågad. Långt innan förstudiens start har vår verksamhet uppmärksammats av människor från olika
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delar av vårt land. Och ännu, ett år efter studiens slut, hör människor av
sig för att höra om det är möjligt att komma till oss på pre- rehabilitering.
Vi människor behöver djuren och naturen och från vårt perspektiv har
behovet av pre- rehabilitering fått ett uppsving i Skaraborg.

Här är Maja Salomonsson från Funk i P1 i full färd med att intervjua oss,
både människor och djur.
Foto: Anneli Jäderholm

En annorlunda miljö både utomhus och inomhus
– Utomhus har vi bland två berg vilket är ovanligt i Skaraborg som annars är ett rätt platt landskap. Även i den 53 meter långa ladugården
försöker vi arrangera en annorlunda miljö. I stallbyggnaden finns föreläsningshörna med talarstol, projektor, PA anläggning och headset. I ett av
hörnen har det vuxit fram en snickarverkstad eller hobbyverkstad som
en del kallar den. Eftersom vi tror på fysisk träning eller rörelse även de
dagar då vädret är uselt har vi träningsutrustning: bänkpress, spinningcyklar, ryggbänk, roddmaskin, trampmaskin, boxningssäck med mera. I
hjärtat av ladugården har vi ett samlingsrum med värme, kylskåp, mindre
köksutrustning, låsbara skåp för privata ägodelar och del i en garderob
för ombyte. Höladan är studio under vinterhalvåret och sedan blir den
bio under sommarmånaderna. Vi försöker vara innovativa, säger Anneli.
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Vi skaffade baggen Tipp under projektet. Han är också av den utrotningshotade
rasen Svärdsjöfår. Här är Tipp i kärlek med sin son Mowgli.
Foto: Anneli Jäderholm
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FAKTA FÖRSTUDIEN
ELINGS ARK - INDIVIDEN I CENTRUM
– I studien deltog 18 personer, sju män och elva kvinnor. Målet var att
hitta 20 deltagare men vi lyckades inte riktigt första omgången. Handläggarna på Försäkringskassan hade det tufft vid upp-starten efter sin
semester och hann inte rekrytera deltagare till oss. Våra deltagare kom
från Essunga och Vara kommun, berättar Anneli Jäderholm.
– Vi tog emot deltagare i två omgångar och varje omgång varade i tre
månader. Det var två grupper med fem deltagare i varje omgång, förutom
den första gruppen som det blev tre deltagare i. Varje grupp kom två
gånger i veckan, måndag och onsdag eller tisdag och torsdag. Vi tycker
att tre månader är lagom långt men det förutsätter att deltagaren inte
återvänder hem till passivitet och isolering utan får chansen att komma
vidare i aktivitet och arbete.
– Som vi ser det är det nödvändigt för oss inom grön pre- rehabilitering att hjälpa till så att deltagaren kan ”gå igenom” vår verksamhet utan
att fastna. Därför samarbetade vi med deltagaren och handläggaren på
Försäkringskassan om deltagarens önskemål och framtid, och då blev det
bra. Några blev intresserade av studier under tiden hos oss och då bjöd vi
in studievägledare från Campus i Lidköping som kom till Elings ARK för
samtal med såväl den enskilde som med grupp.
– Alla deltagare hade möjlighet att vara hos oss mellan klockan 9:00
och klockan 15:00. Några handläggare styrde upp deltagarnas tider och
bestämde när de skulle vara hos oss medan andra fick välja sina tider själva.
De som valde själva stannade längst. De deltagare som endast skulle vara
hos oss i två timmar var stressade över att knappt hinna göra det de som
de ville hos oss och sedan var de stressade för att ta sig hem igen. Två
timmars pass i vår verksamhet är för kort. I framtiden kan vi tänka oss att
ha deltagare som startar på två timmar men sedan trappar upp tiden till
åtminstone fyra timmar per dag.
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– Försäkringskassans handläggare lämnade ingen information om deltagarna. Det är ett respektfullt förhållningssätt då det är lätt att tro att
man vet hur man skall bemöta någon utifrån diagnoskriterier. Nu fick
deltagaren själv berätta om vilken hjälp hen ville ha och det blev bra. Det
handlar om vilka problem man upplever sig ha, inte vilka diagnoskriterier
man tillskrivits av läkaren, säger Anneli Jäderholm.
– Ja, men det finns några sårbarheter som vi behöver få kännedom om
och det är om en deltagare är suicidal eller har ett kraftigt självskadebeteende. Då behöver vi vara mer observanta, menar Nancy Wiklund.
– Vi blandade grupper med olika sårbarheter och det gick bra tack vare
att vi har stora ytor att vara på och fina marker att ströva runt i. Deltagarna hade olika problem, allt från en medelålders man som drabbats av sex strokes, några vautmattade, någon med koncentrations- och
uppmärksamhetssvårigheter och ytterligare några med uppmärksamhetssvårigheter och överaktivitet. Några sökte aktivitet och andra lugn och ro.
Ibland kunde de hjälpa varandra, någon fick vara motor och hjälpa den
andre igång, berättar Anneli.
– Det vanligaste problemet som deltagarna hade var att sömnen inte var
bra. Några hade svårt att somna då de visste att de skulle upp och iväg
till oss, de ville inte försova sig. De fick panik då de inte somnade och
blev istället klarvakna. Först framåt morgonen föll de i djup sömn och
missade aktiviteten hos oss. De var fyllda av skam och skuld när vi satte
oss ned för att prata, men då vi berättade att det inte gjorde något om
de försov sig slappnade de av. När de sedan skulle sova somnade de med
en gång och kom dessutom i tid till oss. På en del håll ute i landet finns
det sömnskolor, och det borde det finnas även i Skaraborg. Där kan man
lära sig att ha rätt temperatur i sovrummet, ha mörkläggningsgardin, att
stanna tankemaskinen och att inte ha någon teknik igång när man ska
sova, berättar Anneli.
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AKTIVITETER
– Vår gård är inte en produktionsgård där deltagaren ingår i en kedja av
arbetsuppgifter, utan vår gård är helt utformad för att kunna inspirera
och motivera de flesta som kommer hit. Vi försöker vara följsamma och
inkännande i att hitta uppgifter utifrån deltagarens intresse och förmåga.
Det är vårt jobb. Såklart är mycket inriktad på att jobba med och lära ut
olika moment som ingår i att driva en gård med lantbruksdjur. Men vi
bjuder på mycket mer än det om deltagaren känner sig motiverad.

Varm mjölk strilar ned i den blanka hinken.
Foto: Anneli Jäderholm

Vi är i samvaro med djuren, vi mjölkar korna och verkar hästarnas hovar.
Utfodrar djuren, klipper får, rider och promenerar med häst. Mockar
i stall, målar stallboxar, snickrar foderboxar till korna och vårdar sjuka
djur. Promenerar i skogen med kor, ryktar och klipper hästarna, tar hand
om nykläckta kycklingar, tillverkar gungor med mera åt hönsen. Kanske
är kreativiteten närvarande i allt vi gör? Vi har även aktiviteter som att
fotografera, filma, använda internet och sociala medier för nätverkande,
dokumentera, göra broschyrer, slöjda, snickra, gjuta, bygga, teckna,
måla, sjunga, spelar trumma eller gitarr, renovera gamla hästkärror, mura
eldstäder, bränna i trä, gravera glas, bränna i läder, sy i läder, snida vandringsstavar, snickra meditationspall och tova sitsen med ull.
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Att skapa med händerna. Foto: Anneli Jäderholm
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Att skriva sin berättelse, filma när man läser upp den första gången och sedan visa
den för andra. Starkt och berörande! Foto: Anneli Jäderholm

– Jag använder mig av JAG-stärkande övningar för den som vill. Vi provar
olika uttryck och hjälper deltagaren fram till en stark och tydlig röst och
en medvetenhet om sitt kroppsspråk, sina gester och sin attityd. Stillbildskamera, videokamera, projektor, projektionsduk, talarstol, PA anläggning, mikrofoner och studiorum finns tillgängligt. Jag hjälper också till
med CV i text och bild om man vill det. Det här är verkligen ett område
som jag brinner för och under mina tio år som föreläsare har jag samlat
en hel del knep som jag vill dela med mig av, säger Anneli.
– Både jag och Anneli tror på rörelse och motion och vet att det är hälsosamt för både kropp och själ. Därför försöker jag motivera deltagarna
att vara ute så mycket det går i skog och mark. Man kan plocka svamp,
röja i skogen, sköta hagar, bygga utedass, cykla, promenera, hugga ved,
köra häst och kärra men man kan vara inne i stallbyggnaden där det bland
annat finns löparband, boxboll, cyklar, bänkpress, promenad och roddmaskin, berättar Nancy.
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AKTIVITETER SOM SKAPATS MED DELTAGARNA
Deltagarnas lust, glädje och motivation sätts alltid i främsta
rummet. Vi har ett grundutbud av aktiviteter men väljer att
följa deltagarnas önskningar så långt det går och det resulterar
alltid i nya spännande aktiviteter.
Vi har bland annat lärt oss att laga kolbullar över öppen eld i en muurika,
en stor gjutjärnspanna med en form som påminner om en wok och en
stekpanna på samma gång. I vår pre- rehabilitering har utematlagning,
som att koka och grilla korv och steka kolbullar varit en lärorik och gruppstärkande övning. Samarbetet handlar också om förberedelser: att fixa
sittunderlag, korvburkar, drickor, bestick, kaffekanna, kärror, filtar och
knivar att tälja grillspett med. Vi har haft fantastiska samtal vid elden,
och vem tycker inte att mat smakar himmelskt ute? Det tyckte i alla fall
våra kor som försökte stjäla korvbröd ur vår packvagn och slurpa i sig
bubbelvatten ur våra flaskor. Känslor smittar av sig och kor kan också
busa. Det är med ett leende på läpparna vi tänker tillbaka på dessa härliga
dagar, säger Anneli.

Även kor tycker att maten smakar himmelskt tillsammanss med våra deltagare.
Foto: Anneli Jäderholm
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Koka korv och sjunga i militärtält var en aktivitet som boostade själen.
Vi införskaffade ett militärtält som vi satte upp lite avsides vid ett berg.
Vi lade ut isoleringsmattor som golv, granris i öppningen och ställde in
åtta campingstolar med hög rygg. Så härligt, och så många viktiga samtal
som kom till stånd i den miljön. Vissa dagar kokade vi korv och kaffe på
tältkaminen medan vi sjöng egna omgjorda texter. Bland annat gjorde vi
om Jonas Gardells text Aldrig skall
jag sluta älska DIG till Aldrig skall
jag sluta älska MIG. Vi kände oss
finurliga och gapskrattade ofta.

Militärtältet och en eldstad med eldfasta
stenar som deltagarna har gjort.
Foto: Anneli Jäderholm

Tältet stod uppe hela det halvår
som deltagarna var hos oss. Från
början var det barmark med sedan
var det snö och då blev det lite mer
förberedelser innan vi kunde ta oss
in i tältet. På fotot nedan ser ni att
både deltagare och djur gör sitt bästa för att vi ska kunna komma in
i tältet. Fikavagnen eller korvvagnen som syns i bild är en omgjord
cykelkärra.

Djuren älskar äventyr. Islandshästen blir tvättad av kossan Avatar.
Foto: Anneli Jäderholm
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Ett fantasiskt gäng.
Foto: Anneli Jäderholm

Plötsligt blev Skriv för livet ännu en aktivitet i vår verksamhet. Vi samlade
ihop en del datagrejer och fick till en station i vårt samlingsrum där de
som önskat detta turades om att skriva om sitt liv. Därefter pratade vi
vardagligt om livet och känslor, och när texten var klar ville några läsa
upp den för oss andra eller spela in sig med videokamera och sedan lyssna
på sig själv i enskildhet eller tillsammans med andra deltagarna som ville
lyssna och se. Ibland kändes det som om luften vibrerade och tiden stod
stilla när materialet spelades upp i vårt samlingsrum.

Foto: Anneli Jäderholm

Här, till vänster är en
kämpe som kom till
oss och ville göra nytta.
Han började till slut
skriva en bok om sitt liv,
spelade in sig på video
och fotade sig i studion
med favorithönan. Detta, och alla våra vardagliga samtal, upplevdes
som undergöransde.
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Livekonsert vid ladugårdens solsida. PA anläggningen tryckte på med härligt sound
och deltagarna gjorde dagen oförglömlig. Foto: Anneli Jäderholm

Sjung dig stark på Elings ARK
Flera som kom till oss hade erfarenhet av att kunna sjunga, men för några
hade det låst sig. De trodde inte längre att de kunde, att ingen skulle tycka
om deras sång och, ja skälen var många. Vi hade tillsammans känt lite
på våra mikrofoner och högtalare och det var tre stycken som var riktigt
sugna på att komma över spärren. En dag vill en deltagare sjunga sin låt
för första gången. Vi börjar rigga upp teknik ute då det ser ut att bli en
fin vinterdag. Det känns lite crazy med en scen i snön, men inte sällan är
det när någon vågar gå utanför ramarna som förändring är möjlig också
i det egna livet.
Deltagarna dök upp och såg nervöst på den nya utomhusscenen mitt i
snön, men plötsligt ville en deltagare börja med att läsa en dikt. Hon läste
med ett sånt känslomässigt vibrato att vi stod med tårar i ögonen. En
annan deltagare samlade mod och sjöng den där sången hon inte sjungit
på länge, och hon gjorde det tonsäkert och utan nervositet. En tredje
deltagare dök plötsligt upp på scenen och sjöng för glatta livet. Engagemanget var stort och plötsligt hade de greppat tag i både gödselspade och
snöskyffel som fick fungera som basfiol och gitarr. En total överraskning!
Både den gemensamma och den individuella glädjen var enorm och det
var bara början. Vilka talanger!
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ALDRIG SKA JAG SLUTA ÄLSKA MIG
Jag vet att DU inte är någon skönhet eller så

om JAG lämnar DIG kan jag det väl förstå
för vad har Du att ge mig som ingen annan har
Du är ingen särskild medans JAG är underbar
Hoppas tror och vill att JAG ska hålla fast vid MIG
att JAG är där för MIG som JAG är där för DIG
Ger inte upp

Livet är en gåta JAG är gåtans svar
allt annat må försvinna om JAG blott stannar kvar
för också när JAG tvivlar det känns som allt är slut
JAG sjunker ner i hjälplöshet men hittar alltid ut
Aldrig ska JAG sluta älska MIG
JAG är allt JAG har och allt JAG ber om
hoppas tror och vill att JAG ska hålla fast vid MIG
att JAG är där (är där) för MIG (för mig) som JAG är där för DIG
Ger inte upp
När JAG klantar MIG
när JAG sviker MIG
när JAG sabbar och förstör
är JAG kvar ändå
tro för oss två för du vet vad jag än gör
ja vad jag än gör
Aldrig ska jag sluta älska MIG
Ger aldrig upp
Älskar MIG så

Det här är är texten till Aldrig ska jag sluta älska dig med Jonas Gardell
som vi skrev om till Aldrig ska jag sluta älska mig. Prova att sjunga den.
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Kopromenad och fotosession i skogen blev en klar favorit för både fotografer och
kor. Här med tjurkalvarna Bimse och Vildur. Foto: Tanja Larsen.
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Plötsligt hade vi gjort om hela höladan till en studio. Vi hade blixtar och paraplyer,
höbalar som rullades än hit och än dit. Resultatet blev enastående vackert och
gammeldags lantligt. Foto: Therese Larsson.
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När jag såg alla fina foton som deltagarna tagit frågade jag om de ville
sätta upp en utställning på Vara bibliotek. Det var en tuff men bra uppgift. Vi fick en deadline att arbeta emot och vi gjorde det tillsammans.
Jag köpte in en billig skrivare, fotopapper och mängder med patroner
och sedan var vi igång, berättar Anneli. Och vi klarade det! Till och med
media uppmärksammade våra fina bilder. Vi är så stolta!
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Ta med det du har så hjälps vi åt
När snön hade fallit till marken och vintern var ett faktum kom flera
deltagare farandes i sina bilar med sommardäcken på. Ibland kan ju uppgifter som att skifta däck kännas oövervinnerliga, speciellt om man mår
dåligt psykiskt. Därför fick de ta hit sin uppsättning vinterdäck och skifta
däcken här. Vi såg inget hinder i att vi alla hjälptes åt och det gick så
mycket lättare för deltagaren. Likaså tog en deltagare med sig sin trasiga
gräsklippare då hans gräsmatta hade blivit en åker på höstkanten och livet
kändes tungt. Vi fick igång den och allt blev så mycket bättre. Som vi ser
det är ”Ta med dig det du har så hjälps vi åt” en viktig aktivitet som har
kommit för att stanna hos oss då vi gärna vill fokusera på hela människans liv och inte bara de timmar deltagaren är här hos oss.

Bygga fårklippningsbord
Jag har skaffat fårklippare och lyckats klippa våra får några gånger. Nu
när vi har förstudien tänker jag att vi klipper ett får då och då så att alla
får vara med. Jag lägger ut
en presenning i stallet och
ber fyra deltagare vara med.
När vi lägger fåret på rygg så
håller alla i varsitt ben. Plötsligt kommer ytterligare en
deltagare in genom dörren
och blir stående och ruskar
på huvudet när han ser oss.
Rollerna skiftar och han ger
mig order att hämta två europapallar, lite brädor och
nån hake varpå han spikar
ihop en fårklippningsbänk
som han lärt sig av sin pappa
som i sin tur lärt sig av sin
pappa. Med fårklippningsbänken klarar man av att
ensam klippa ett får. Vilken
Fåret Freja blev alldeles lugn när det var
kompetens som gått i arv!
dags för fårklippningsbordet.
Foto: Anneli Jäderholm
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Konstfoto med häst, rimfrost och spegel. Foto: Deltagare, andra omgången.

ROLLSPEL I STUDION. Foto: Therese Larsson
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FÖRSTUDIEN ELINGS ARK
RESULTAT PÅ GRUPPNIVÅ

Skattning vid in- och utskrivning.
Sammanställt av Samordningsförbundet Västra Skaraborg.

1. Upplevd aktivitetsnivå
Från 66 procent till 75 procent som upplevde en hyffsat bra eller god
aktivitetsförmåga. Från 44 procent ner till 19 procent som fortfarande
upplevde sig ha en dålig upplevd aktivitetsnivå.

2. Upplevd fysisk hälsa
Från 75 procent till 81 procent upplevde sig ha en hyfsad bra fysisk
hälsa eller en god fysisk hälsa.

3. Upplevd psykisk hälsa
Från 56 procent till 81 procent upplevde sig ha en hyfsad bra psykisk
hälsa eller en god psykisk hälsa.

4. Uppskattad balans i tillvaron
Från 31 % till 63% % upplevde sig ha en hyfsad god balans i livet eller
en god balans i livet. Att notera så minskade den delen som upplevde sig
ha en obalans i livet från 69 % ner till 37 %.

5. Syn på framtiden
Från 56 % till 94 % som upplevde sig ha en hyfsat god syn på framtiden
eller en god syn på framtiden.

6. Handledarnas sätt att bemöta/stödja deltagarna
100 procent svarade att handledarna var bra på att bemöta/ stödja.

7. Om deltagarna känt sig ”synliga” på Elings ARK
94 % svarade att de känt sig mycket ”synliga” på Arken medan en per
son (6 %) känt sig hyfsat ”synlig”.
*Störst skillnad före och efter gav svaret om synen på framtiden där hela 94 %
upplevde sig ha en positiv eller mycket positiv syn på framtiden efter vistelsen,
jämfört med endast 56 % vid inskrivning.
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8. Om de lärt sig nya förhållningssätt att hantera livet:
56 % av deltagarna upplevde att de lärt sig många nya förhållningssätt.
31 % upplevde att de lärt sig flera nya förhållningssätt. 13 % upplevde
att man inte lärt sig några nya förhållningssätt att hantera livet på
under vistelsen på Arken.

9. Hur tiden på Elings ARK varit:
Här svarade 100% att vistelsen på Elings ARK varit bra.

RESULTAT PÅ INDIVIDNIVÅ

Skattning vid in- och utskrivning.
Sammanställt av Annei Jäderholm, Elings ARK.

Alla individer anonymiserade med P 1- 16. Två personer avstod skattningen. Blå staplar är det man upplevde vid inskrivning och röda det man upplevde vid utskrivning.
Fråga 6- 9 skattas endast vid utskrivning. Skattningskala 0 - 6 där 0 är negativt och
6 positivt.
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SÅ GICK DET FÖR DELTAGARNA EFTER
AVSLUTAD PRE- REHAB PÅ ELINGS ARKINDIVIDEN I CENTRUM
3 personer gick direkt ut i nya jobb på öppna arbetsmarknaden.
3 personer gick vidare till annan pre- rehab/ rehab.
4 personer gick vidare in i ett förstärkt samarbete AF/FK där
arbetsträning pågår, någon närmar sig jobb.
1 person valde att ställa sig som arbetssökande.
4 personer är fortsatt sjuka, har försämrats i tillståndet.
2 personer saknar vi uppgifter om.

EN DELTAGARE SOM GICK DIREKT UT I JOBB PÅ
ÖPPNA ARBETSMARKNADEN SKRIVER:
– Utan er på ARKEN hade jag inte varit där jag är idag och jag
är så evigt tacksam för allt ni gör!

Vi fick kycklingar under
förstudien. Det blev succé.
Vi tror att det är bra att vara
med när djur föds men också
när djur är sjuka eller dör.
Det är ett sätt att förstå livets
eviga kretslopp och sätta mer
värde på sitt eget.
Foto: Anneli Jäderholm
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FÖRSÄKRINGSKASSANS
HANDLÄGGARE BERÄTTAR OM
ELINGS ARK- INDIVIDEN I CENTRUM:
Jag har som personlig handläggare på Försäkringskassan haft flera sjukskrivna hos Arken. För en del av ”mina” så har tiden hos Arken varit
en bra plattform, ett steg för att i flera fall i en lång sjukskrivning ta sig
vidare mot mer arbetslivsinriktad rehabilitering. Men även för de som
endast varit sjukskrivna en kort tid har det nog inneburit en snabbare
återhämtning och förhoppningsvis inte fastna i en längre sjukskrivning.
En av deltagarna har till och med sagt upp sig, fått nytt jobb och avslutat
sin sjukskrivning ett tag efter att ha avslutat hos Arken!
Min uppfattning är att alla mina deltagare ”vuxit” under tiden hos Arken,
givetvis skillnader, men ändå. Bäst resultat märks hos de som haft hög närvaro och varit mer än bara ett par timmar per tillfälle – tror att man behöver
närvara minst 3-4 timmar per gång för att det ska ge mer märkbara effekter.
Jag tycker att miljön med närhet till naturen och djuren i sig måste ha bra
inverkan på de som vistas hos Arken. De aktiviteter som finns att välja
på ger ett brett utbud och möjlighet att utveckla sin hobby/intresseområde eller får möjlighet att upptäcka nya områden hos sig själv att sedan
fortsätta att fördjupa sig i.
För mig som handlägger sjukskrivning/rehabilitering har Arken inneburit att jag kunnat erbjuda en aktivitet istället för att invänta att
medicinska rehabilitering ska göra sitt och därmed undvikit en passiv sjukskrivning. De som deltager får känna att de har tillhörighet
i ett socialt sammanhang, känna gemenskap och ser att de inte är ensamma i sin situation. Detta är positivt! För mig som handläggare så
behövs denna typ av pre-rehabilitering för att kunna förkorta sjukskrivning och det geografiska läget är utmärkt då det inte finns något
sådant i detta område, då en lång resväg många gånger är ett hinder.
Jag hoppas verkligen att detta får en fortsättning!
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DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
ELINGS ARK - INDIVIDEN I CENTRUM
•
•
•

•
•
•

Miljön är bra, man kan gå undan (inte fångad inom fyra väggar).
Lagom stora grupper, hade det varit större grupper hade jag aldrig
valt detta.
När jag ska till ARKEN kan jag somna och sova på nätterna, jag vet
att jag kan komma lite senare om jag inte skulle vakna i tid för att jag
inte kunnat sova OCH då sover jag plötsligt bra.
Alla är så glada här.
Elings ARK är en hobbyverkstad.
Att ha fått flexibla tider av handläggaren på Försäkringskassan ger
möjlighet att hitta egen gräns och tänja.

Alla får individuell hjälp och stöttning.
•
•
•
•
•
•

•
•

Hade ni varit en ´”slipsgubbe” hade jag aldrig satt min fot här igen.
Alla är lika, på samma nivå, ingen mästrar någon annan.
Handledarna har helt olika personligheter – positivt..
Mår väldigt bra när vi är här och då är det värt att må dåligt efteråt.
Omgivningen gör nåt med en – miljön, skogen, träden, hagarna,
bergen.
Tycker du och Nancy är väldigt bra människor, och imponerad av
allt ni gör.Jag har alltid haft svårt att lita på folk, men känner att ni är
pålitlig- det är nog för att det är tydligt att ni har ett gott hjärta
När vi deltagare jämför ARKEN med andra rehab-ställen känner vi
att ARKEN är mer utvecklande både fysiskt och psykiskt.
Man behöver inte gilla hästar för att komma hit.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elings ARK är ett kreativt ställe, man kan prova nya saker man inte
ens visste att man tyckte om. Nya upplevelser och nya möjligheter.
Jag har blivit stärkt i mig själv och fått insikter om mig själv.
Det bästa är att ledarna inte gör sig viktigare än oss som deltar utan
ledarna delar med sig av sina känsligheter och styrkor.
Det bästa har varit att få känna att man inte är ensam
Djuren och de goa människorna har varit bäst och att jag fått vara
kreativ, har fått tillbaka livslusten.
Allt på gården har varit bra, både handledare och miljön.
Det har varit positivt med gemenskapen och att man fått arbeta
med olika projekt.
Det bästa har varit glädjen från ledarna, djuren samt att höra andras
tankar och funderingar om allt och inget.
Alla som inte vet vad de vill göra kan komma hit och prova olika
saker.
På Elings ARK kan man möta rädslor och komma över dem.
En liten grupp gör att jag känner trygghet och vågar visa mig som
jag är.
Jag har blivit mer kreativ, jag vågar, och lusten följer med mig hem.
– Ja men tänk, här kan vi sjunga, träna på att prata inför
grupp, använda dator, fotografera, filma, umgås med och
sköta djuren, skriva om sitt liv, prata om livet och alla känslor.

•
•
•

Jag tar tag i saker i mitt liv som jag förut inte orkade nu ska jag
börja sjunga i kör, köpa gitarr och börja spela gitarr.
Gemenskapen, den egna erfarenheten hos handledarna gynnar oss
deltagare i våran utveckling som enskilda individer.
Det är så bra. Man kan välja sysselsättning efter dagsform.
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ERFARENHETSBERÄTTELSE
ELINGS ARK - INDIVIDEN I CENTRUM
Vad det är hos Elings Ark som fått mig att plötsligt boosta min återhämtning, det vet jag faktiskt inte? De många samtalen med guiderna
och de övriga deltagarna i min grupp? Känslan att känna sig behövd av
gårdens djur? Glädjen och magin i den ordlösa kommunikationen med
ett djur? Jag kan inte sätta fingret på det, jag kan bara säga att min tid
på Arken lyfte mig både emotionellt och energimässigt från dag ett.
När jag först kom till Arken så var jag en nedslagen man med kryckor
och ena armen i gips, tystlåten, innesluten, glädjelös och kaos i hjärnan.
Hoppet var inte stort, speciellt eftersom jag dessutom hade både hästskräck och hundskräck.
Det första som händer mig är en kontakt med en mycket glad äldre herre
vid namn Happy, han hälsade glatt på mig hela vägen från bilen in till
samlingsrummet och min famn. Happy följde mig träget under mina 12
veckor och sopade effektivt bort min hundskräck samt fick mig att känna
mig både omtyckt och speciell.
Den andra verkligt mäktiga händelsen var att få träffa den andra äldre
herren på gården, Bliki. Med viss oro tackade jag ja till chansen att få
rykta en Islandshäst på ålderns höst och för att göra en lång historia kort,
han var underbar och något hände med mig just där, just då. Från hästskräck till att närmast få ett behov av hästdoft! Från onsdag eftermiddag
var det en lång längtan till måndag morgon och chansen att få krama om
Bliki och känna hans doft och värme igen.
Ungefär samtidigt blev jag av med mitt gips och började mina rehabövningar för att få tillbaka min rörlighet och känsel i handleden. En heldag på
NÄL och jag överraskade mig själv genom att jag upptäckte att jag var
glad, positiv, skämtsam och alert mot läkare och sjukgymnaster. Jag kom
ihåg, så här har jag vart förut. Jag skådade en skugga av hur jag var innan
jag blev sjuk! Detta var ett positivt och enormt framsteg för mig.
Vi kallade detta återkomsten av Björn och det dröjde inte mer än någon
månad innan jag fick träffa honom igen.
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Mycket hände under mina 12 veckor, kycklingar som sov i mitt skägg
med mera men allt får inte plats här.
Dolor sit infirma

ERFARENHETSBERÄTTELSE
ELINGS ARK - INDIVIDEN I CENTRUM
Jag kom till Arken i januari 2018, efter ett kort studiebesök.
Arbetsförmedlingen krävde att jag började att gå på en arbetsträningsplats, vilket jag gjorde. Hade inga förväntningar initialt, började med 10
timmar i veckan.
Efter första samtalet så såg både Anneli och Nancy mig tydligt, och ställde
de rätta frågorna vilket gjorde att jag öppnade upp mig helt vilket gav mig
ett stort förtroende för dom. Vilket övriga deltagare vittnade om också.
N & A såg personerna och kunde se känslorna eller stämningsläget, det
fanns olika uppgifter och sysselsättningar som alla kunde göra, för att få
en meningsfull tid. Därefter så kom jag mer i kontakt med djuren (jag
är uppväxt på en bondgård så det kändes det naturligt med djurkontakten) och på grund av att det var ca 10 klienter samtidigt veckovis så blev
djuren väldigt socialiserade.
Jag kommer ihåg den tanken & känslan efter två- tre dagar när jag kom
med taxin, då kom alla fåren, hunden och hönorna springande när
de ville se vad det var för ståhej, då kände man sig välkomnad minst
sagt. Fåren ville gärna bli matade med lite knäckebröd så de blev som
knähundar. Om hästarna eller korna var inne i ladugården så ville de
gärna också buffa på mig & hälsa på sitt sätt.Jag märkte snabbt att
jag blev förändrad på ett positivt sätt, främst genom samtalen samt
även genom djurkontakten. Vad som var mer tydligt var att alla övriga i min familj märkte att jag förändrades på ett positivt sätt, jag blev
gladare och ville gärna berätta historier om det som skedde på Arken.
Arbetsuppgifterna var ganska enkla: lite målning, lite utfodring, lite vedhantering, kunde också gå ifrån & få lite vila mitt på dagen vilket var
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värdefullt (för mitt tillfrisknande).
Efter de första dagarnas samtal om allt eller inget så anade vi att jag bar
på en sorg. Jag hade fått några bakslag i livet på kort tid innan: sjukdom (flera strokes utan entydig förklaring), lång sjukskrivning på grund av hjärntrötthet, uppsagd från mitt arbete där jag varit anställd i
20år, en läkare som behandlade mig illa när jag var i beroendeställning, jag gick igenom en skilsmässa och hade ekonomiska problem.
I nästa steg valde jag att skriva ner min historia för att kunna få en överblick. Annelie följde med hela tiden för att supporta. En sammanfattning
av min tid på Arken är att det var en ljus tid som gav mig mycket samt att
man kunde ta samtal eller ett besök på gården efter min tid för må-brafaktorn. Min dotter & hennes flickvän följde med på flera av mina besök
och de blev lika betagen som jag. Har nog inte träffat klokare damer än
Nancy & Anneli!		
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Foto: Anneli Jäderholm

Jag startade Elings ARK hösten 2016 för att jag vill dela med mig av den
erfarenhetsbank som jag har, både som anhörig men också själverfaren.
Våra fina djur vill också komma till sin rätt. Under vår tid på Elings
ARK har jag sett får bryta isolering och hästar skapa livslust efter många
års livsleda. Dessutom har vi haft små nyfödda kycklingar som charmat
stora maskulina karlar.
Elings ARK
Är du intresserad av vår verksamhet?
Boka ett studiebesök!
Välkommen! / Nancy Wiklund

Foto: Anneli Jäderholm

Elings ARK är en certifierad Grön Arena gård.

Eling Nedergården 3
534 61 Vedum
076- 79 75786
kontakt@elingsark.se
www.elingsark.se
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En vacker vinterdag.
Foto: Kajsa Johansson

Stadsnära Lantgård Lidköping
Under hösten och vintern 2017-2018 fick Stadsnära Lantgård förmånen
att genomföra ett pilotprojekt inom ramen för pre rehab. Föreningen
hade då bedrivit verksamhet på Brädegården i Lidköping under ett par
års tid och ett antal personer, yngre som äldre, hade genom olika arbetsmarknadsåtgärder fått tillfälle att umgås med djur i en lantlig miljö under
arbetsliknande förhållanden.
– Vi upplevde ett stort behov av en plats för människor som befann sig
ännu längre ifrån arbetsmarknaden och att kunna erbjuda pre- rehab i
syfte att få ta emot dessa och utveckla vårt eget arbetssätt genom Samordningsförbundets försorg var välkommet, säger Katarina Sundberg
tidigare chef vid Stadsnära Lantgård.
– Vi skulle komma att få göra en spännande resa tillsammans med nit90
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ton deltagare av olika kön, ålder och med skilda bakgrunder och erfarenheter. Gruppen blev snabbt förtrogen med gårdens personal, djur och
omgivningar. Fysiska uppgifter varvades med samtal för individ och grupp.
– På en gård med fastigheter, djur och odlingar finns en stor variation av
aktiviteter med olika svårighetsgrad och även om det stundom tog emot
att gå ut när det regnade eller snöade, mådde de flesta gott av att få tillbringa tid i utemiljö, med djur och med varandra. När perioden var slut
kunde vi konstatera att vi som förening hade lärt oss enormt mycket och
att många av deltagarna upplevde förbättrad hälsa, känsla av socialt sammanhang och ökad aktivitetsnivå. Att flera kunde gå vidare till arbetsträning och någon uttryckte önskan om att byta yrkesinriktning eller
studera efter så kort period av pre rehab, hade vi inte vågat drömma om.
– Våra erfarenheter gjorde att föreningen beslutade att göra ett omtag
inför en fortsättning då projektet tagit mer resurser än vi räknat med. Men
erfarenheterna vi fått byggde vi in i verksamheten och som det engagerade
sociala företag vi är delar vi mer än gärna med oss av dem avslutar Katarina Sundberg.

Personalen som deltog i projektet har slutat

Den dåvarande personalen har slutat och många uppgifter kring Stadsnära
Lantgård i Lidköpings pilotstudie är svåra att få fram. Jag har försökt
plocka ut information från deras del- och slutrapport som kan vara av
intresse för er läsare.
Anneli Jäderholm
Redaktör
Huvudmålet för dem var att försöka utveckla ett koncept speciellt för
pre- rehabilitering. Målgruppen var personer som befann sig i utanförskap
i den mening att man stod eller riskerade att hamna långt från arbetsmarknaden på grund av sjukdomeller långvarig arbetslöshet. Förhoppningen var även att konceptet skulle spridas för att kunna användas av andra
liknande företag och organisationer. Man ville dessutom se om deltagarna kunde motiveras till ny inriktning för arbete eller skola.
91
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Det viktigaste målet var att deltagarna efter projektets slut skulle ha fått
uppleva:
•
•
•
•
•

En positiv känsla i ett socialt sammanhang
Ett välmående
Att känna tilltro till egna förmågor
En positiv känsla av sammanhang
En förhöjd aktivitetsnivå

Redan vid delrapporten kan man utläsa att deltagarna svarar positivt på
vistelsen och upplever att måendet blivit bättre. Man skriver att flera deltagare har hittat nya förmågor och intressen och överbyggt tidigare rädslor
för exempelvis hästar. De ger utryck för att de känner att de är i ett sammanhang och för att de trivs i den sociala gemenskapen. Aktiviteterna som
deltagarna utför upplevs både rogivande och meningsfulla. Eftersom man
bedriver förstudien under den kalla årstiden med mycket snö och regn
får man anpassa deltagarnas uppgifter därefter. De flesta jobbar mest med
djurhållning men även med fastighetsskötsel på gården eller städning av
köket inne.

Mål satta i pre- rehab skiljer sig
Morgonkaffe i trädgården. Foto: Kajsa Johansson

När vi arbetar med människors upplevda hälsa är det alltid svårt att veta vad
vi skall mäta. Men Stadsnära Lantgård jämför med andra arbetsmarknadsåtgärder och menar att målen skiljer sig för pre- rehab. Målen behöver vara
idefinierade och kopplade till individens förbättrade upplevda mående och
ökade aktivitetsnivå och mindre till vad som kan ses eller mätas.

Övervägande positiva upplevelser
Framgångar är viktigt. Och de personliga utvärderingarna bestod av
övervägande positiva upplevelser. Ytterligare framgångar kunde ses
då fyra deltagare fortsatte i annan en annan åtgärd på Lantgården.
En deltagare kände sig stärkt i sin självbild att hen ville studera för att
byta karriär och ytterligare en deltagare har funnit en ny arbetsmarknad inom de gröna näringarna och önskar fortsätta arbeta inom fältet.
Närheten till djur och natur upplevs av deltagarna som mycket positivt,
även om det ibland upplevts mindre bekvämt då det kan vara kallt att
93
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sköta djur om vintern. Känslan av meningsfullhet stärks, en kontext där
arbetsuppgifterna belönas omgående av välmående djur. Flera signalerar att de annars valt att stanna hemma, inomhus, med allt vad man
missar av frisk luft och ljus med dess positiva effekter för måendet.

Skapade starka band till deltagarna
Handledarna skapade också starka band till ”sina” deltagare och gränsen
för privat engagemang var tunn. Handledarna lade ner mer tid och personligt engagemang i projektet än planerat. Man kommunicerade med
deltagarna även på kvälls- eller helgtid och hämtade och lämnade deltagare som annars hade stannat hemma. De deltog vid externa besök,
exempelvis till sjukvården och hjälpte till att skriva CV utanför projektplanen. Men det var förväntat utifrån tidigare erfarenheter. Med självstyrande handledare ökar engagemanget och viljan att verkligen ”ge allt”.

Övergripande ansvarig handledare
En rekommendation Stadsnära Lantgård själv säger sig komma att följa
är att handledare i arbetet bör ha en övergripande ansvarig handledare
att bolla med, som själv inte ingår i projektet. Detta för att kunna hålla
önskvärd men rimlig nivå på engagemang och resursåtgång i form av tid.
Gruppen ska heller inte vara för stor i förhållande till övrig verksamhet.

Långa placeringstider vägs mot inlåsningseffekter
Det är viktigt att deltagarna i pre- rehab känner att de har en fast punkt
i sin handledare men ändå känner sig som del av hela verksamheten
och inte som en isolerad grupp. Ett längre tidsperspektiv har önskats
av deltagarna men här behöver upplevt behov av långa placeringstider
vägas mot risk för inlåsningseffekter. En tänkbar lösning är att pre-rehab
följs av en tids praktik eller arbetsprövning som ny fas men i känd miljö
för dem som önskar. Därefter kan rehabilitering och/eller arbetsträning i egentlig mening alternativt karriärbyte eller studier vara aktuellt.

Avslut av projektet
Avslutet av förstudien var en känslosam upplevelse för deltagarna men
också för handledaren. Tydlig grupporientering hade utvecklats och oron
inför framtiden var stor. De flesta uttryckte önskemål om fortsättning
94

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 94

2019-04-03 13:09:47

och längre tid. Fyra ville och bedömdes ha förutsättningar att fortsätta i
annan form på Lantgården. Dessa finns kvar inom organisationen och ny
målbild formulerades för var och en av dem i samverkan med Försäkringskassan. Så beskriver de avslutet.
Nu kunde jag inte ta med hela del- och slutrapporten men jag tycker
att målet att utveckla något speciellt för pre- rehab är uppfyllt. Vi är alla
människor och vi behöver olika saker i olika skeden i våra liv. När jag
försöker ta det där första steget ut i samhället efter en längre sjukfrånvaro
är såklart mitt mående viktigast, inte mina prestationer. Det gäller att gå
försiktigt fram för att jag ska hålla långt in i framtiden.
Att de sedan såg framgångar hos deltagarna gör mig inte det minsta förvånad, snarare tvärt om. Projektet fokuserade på att deltagarna skulle få uppleva en positiv känsla i ett socialt sammanhang, att
känna ett välmående och kunna känna tilltro till egna förmågor,
känna en positiv känsla av sammanhang och uppleva en förhöjd aktivitetsnivå. Det är viktigt. Jag har träffat människor som inte ens
minns en positiv känsla då det var så länge sedan de mådde bra.
Kanske är det så att du som läser det här är i startgroparna för att starta en
egen pre- rehabverksamhet och funderar över hur man ska mäta någons
förbättring i sitt mående. Hur rollen som handledare behöver vara, placeringstider med risk för inlåsningseffekter eller det känslosamma avslutet. Då hoppas jag att den här delen gav dig nya infallsvinklar.
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FAKTA STADSNÄRA LANTGÅRD
LIDKÖPING
I studien deltog 19 personer
6 män och 13 kvinnor.
4 personer avvek efter en kortare tid.
1 person var från Skara, de övriga från Lidköping.
6 stycken av deltagarna hade en anställning, de övriga var arbetslösa.
Medelåldern var 36 år.
De vistas på gården mellan 4 - 10 timmar per vecka.
De flesta led av stressrelaterad problematik men bland deltagarna finns
också de med fysiska skador och psykiska symptom.

Tama och kärleksfulla getter, grisar och hönor.Foto: Kajsa Johansson
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RESULTAT STADSNÄRA LANTGÅRDEN
LIDKÖPING
Självskattning gjordes vid in- och utskrivning. Femton personer gjorde
båda skattningarna. Fyra personer lämnade projektet i tidigt skede. Alla
frågorna nedan skattades på en skala från 1- 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jag har en bra självkänsla
Jag tycker om att prova nya saker
Jag mår oftast bra
Jag har lätt för att umgås med andra människor
Jag är bra på att samarbeta
Jag tycker att jag är bra på många saker
Jag gör saker som är meningsfulla för mig själv
Jag är lika mycket värd som någon annan
Jag säger oftast vad jag tycker och tänker

Upplevd förbättring på nästan alla områden
Det känns positivt kring det egna måendet, känslan av att vara i ett socialt
sammanhang och det som upplevs som meningsfullt. Tilltron till att man
säger vad man tycker utmärker sig. Men märkligast i resultatet är nog
ändå att skattningen på frågan ”jag tycker att jag är bra på många saker”
har sänkts. Vad detta kommer sig är svårt att avgöra.
Positiv ökning för kvinnor som grupp
I underlaget var fyra av deltagarna män och för dem sjönk totalpoängen
i skattningen från 220,5 till 211. För kvinnorna som grupp syntes den
positiva ökningen i framför allt påståendet; jag mår oftast bra, jag har lätt
för att umgås med andra människor, jag gör saker som är meningsfulla
för mig själv och jag säger oftast vad jag tycker och tänker. Ökningen låg
mellan 15 och 26 %.
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DELTAGARNA EGNA RÖSTER
STADSNÄRA LANTGÅRD LIDKÖPING
POSITIVT:
Mycket välkomnande och inkluderande stämning.
Trivts med det sociala, komma ”ut”, närheten till djur och natur.
Handledningen har varit lätt, ledig och kravlös. Toppen!
Jag har utmanat mig själv.
Svårt att slita mig från hemmet men skönt att ”greja på landet”.
Har trivts väldigt bra i miljön att vara ute och arbeta fysiskt
Meningsfulla arbetsuppgifter och socialt.
Bra att vara ute och göra något istället för att vara hemma.
Bra handledning och mycket stöttning.
Roligt, läraktigt, socialt.
Handledningen har varit som att ha kollegor.
Det har känts tryggt, vi har haft bra och givande diskussioner.
Lite velig men snäll handledare.
Har trivts med folket, djuren, gården ja ... allt.
Jättebra, skönt att komma från och komma till Lantgården.
Bra bemötande och trevligt gäng.
Trivs jättebra.
Personalen är bra.
Mår mycket bättre psykiskt.
Väldigt bra handledning.
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DELTAGARNA EGNA RÖSTER
STADSNÄRA LANTGÅRD LIDKÖPING
NEGATIVT:
Ej gjort utvecklingssamtal
Det har varit kallt
Mer genomgång av hela verksamheten
Räfsa och mocka var jobbigt då rörelsen gör att det drar snett i ryggen
Packa hö eftersom dammet orsakade problem med luftvägarna
Handledningen har varit lite fragmenterad eftersom någon slutat... men
jag har fokuserat på arbetsuppgifter så inget som stört mig.
Hade föredragit en fast person som handledare.
Att det kan bli lite stökigt bland deltagarna om vi blir många.
Lite mer struktur
Utevistelse i kallt väder
För kort tid

Kaninerna njuter av solen. Foto: Stadsnära Lantgård Arkiv
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Chilli och tomater. Foto: Kajsa Johansson
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ERFARENHETSBERÄTTELSE
STADSNÄRA LANTGÅRD LIDKÖPING:
Jag kom till Stadsnära Lantgård i Lidköping i november år 2017.
Där ingick jag i ett pre- rehab- projekt på gården. Jag fick börja där, för
jag hade varit sjukskriven sedan maj år 2016 för utmattningsdepression.
Just då orkade jag inte så mycket och det enkla vardagliga var en kamp.
Vi var flera deltagare på gården. Anna som blev min handledare var lugn,
stöttande och glad. Det märktes att hon hade erfarenhet att arbeta med
”sjuka”. I början räckte det med att jag var med och tittade på, för att så
småningom delta i arbetet på gården. Vi mockade hos djuren, packade
hö- påsar, fodrade, vattnade djuren och andra diverse sysslor.
Jag kände inga krav och ingen stress, fick ta det i min egen takt. Men
på något magiskt vis lockade hon in oss i arbetet och att våga. I början
vågade jag inte alls gå in till djuren, för att sedan våga. Lugnet började
komma till mig, axlarna sänktes, spänningar i kroppen började släppa och
jag började känna mig lite gladare, lite friare.

Chilli och tomater. Foto: Kajsa Johansson

Närheten till djuren,
Jag tror att de flesta deltagarna, genom att möjligheten att gå
få ha varit här, har genomgått en förbät- undan och få ha sämre
tring av sin hälsa. Fysiskt, genom att få vara dagar, möjligheten att
ute och kroppsarbeta, psykiskt bättre ge- ta det i min egen takt
nom djuren, lugnet och att även träffa an- och inte känna krav
dra och att komma hemifrån. Tack vare att och stress hjälpte mig.
gården ligger så lättillgängligt, kan även de
som inte har körkort ta sig hit utan alltför
stora problem. För mig betydde de fyra pre- rehab- månaderna mycket.
Min inre stress minskade, mina axlar sänktes och kroppens spänningar minskade. Att bara komma in på infartsvägen till gården, fick mig
att känna ett lugn. Att stå och mocka/ kratta blev nästan som meditation, det är något lugnande över det. Jag tycker att det är jätteviktigt
att sådana här ställen får finnas. Och att de ställen som kan ta emot
oss ”sjuka” också får ersättning för det arbete de får lägga ned på ”oss”.

Christina Härnqvist - Deltagare november 2017 till mars 2018.
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Grön pre-rehabilitering trädgård

Ett gediget tunnelväxthus. Foto: Kajsa Johansson

De gröna miljöerna på Stadsnära Lantgård har utvecklats ytterligare sedan gruppen med deltagare från projektet Grön Pre-rehabilitering hade
sin arbetsträning här. Denna utveckling ger oss fler möjligheter att skapa
en meningsfull och fungerande arbetsträning för fler personer.
Lantgården håller på att etablera en ekologisk småskalig köksväxtodling och den färdiga köksträdgården kommer innehålla ett stort

tunnelväxthus, bärträdgård, fruktträdgård, grönsaksodling samt ett
sortiment av växter till försäljning. Köksväxtodlingen är uppbyggd
som en visningsträdgård med en starkare estetisk utformning än en
ren grönsaksodling med produktionssyfte. Trädgården ska vara tilltalande estetisk, inspirera fler till att odla, fungera som plats för
rekreation och utbildning samt möjliggöra arbetsträning i grön miljö.
Ett mål är att stärka både de stödjande och kulturella ekosystemtjänsterna på gården, och fler uppstår tack vare den nya köksträdgården.
De personer som arbetstränar eller gör sin praktik här under etableringstiden får hjälpa till med anläggningen av trädgården, uppgifter som har
tydliga mål, fysisk aktivitet och har stor betydelse för gården. Växthuset
har monterats upp, grusgångar anläggs, odlingslådor byggs och nya växter planteras. Vid varje genomförd uppgift är vi ett steg närmare vårt
102
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gemensamma mål. Att inkludera deltagare i detta arbete skapar en stark
grupp och starka individer som känner sig kapabla och att de gör nytta.

Växthuset för grönsaksodling och social plattform
Växthuset är navet för vår trädgård på flera sätt, här påbörjas säsongens
grönsaksodling samtidigt som det fungerar som en social plattform. Genom generös plats med två stora arbetsbord och breda gångar kan flera
personer arbeta i växthuset utan hinder. Den sociala interaktionen kommer naturligt genom konversationer mellan deltagare sinsemellan, med
handledare och även med de besökare som kan passera förbi platsen. Här
kan deltagaren själv välja sin sociala delaktighet genom att öva på att vara i
grupp med andra människor igen, en egenskap som växer allt eftersom de
blir mer bekväma i arbetet och trygga i gruppen. Vid behov kan deltagare
gå undan då det ena arbetsbordet är placerat i en del för endast personal.

Egen tillverkning av saft, sylt och andra godsaker. Foto: Kajsa Johansson

Grönsaker från sådd till tallrik på Lantgården
I vårt arbete med att odla grönsaker, frukt och bär kan deltagaren lätt få förståelse
103
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för betydelsen av sitt eget arbete. Genom att så frön, vattna, plantera och se efter
växtens behov så utövas ett omhändertagande som resulterar i att få se det
växa och sedan ge skörd, ett tydligt resultat för den utövande. De grödor
som odlas kommer säljas eller förädlas i gårdens café. Den deltagare som
har intresse för förädlingen kan följa en grönsak från sådd till tallrik här
på Lantgården.

Trädgårdsmästare ger handledning
I planen för växthuset finns mål om att utbildning av olika slag går att
genomföra, både för personer som arbetar på gården men även externa
personer som nätverksgrupper, skolklasser och besökare. I arbetet med
trädgården kommer deltagare att handledas av en trädgårdsmästare som
aktivt arbetar med att ge förståelse till arbetsuppgifterna genom att delge
växt- och odlingskunskap samt förståelse för de hantverksmoment som
innefattas i trädgårdsyrket.
Genom djupare förståelse och lite ”kött på benen” kan deltagaren inspireras till ett yrkesbyte vid steget tillbaka till arbetslivet. Vid sjukskrivning av
psykisk ohälsa kan byte av yrke/arbetsplats motivera och bidra till att inte
falla tillbaka i gamla arbetsmönster och beteendevanor som ursprungligen lett till sjukskrivningens början.
Kajsa Johansson
Trädgårdsmästare på Stadsnära Lantgård Lidköping

Rymligt växthus med breda gångar. Foto: Kajsa Johansson

Deltagaren kan inspireras till yrkesbyte
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Skördetid. Foto: Stadsnära Lantgård Arkiv
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Foto: Anneli Jäderholm

Jörgen Svederberg
Nuvarande verksamhetschef vid Stadsnära Lantgård i Lidköping.

Skördetid. Foto: Stadsnära Lantgård Arkiv

– Jag kan konstatera att de som arbetstränar eller har sin dagliga sysselsättning genom kommunens dagliga verksamhet hos oss mår mycket
bättre efter en tid än vad det personliga måendet var när de började hos
oss. Kontakten med djur, växter och natur tycks ha en god inverkan på
både det psykiska och fysiska måendet.

Välkommen till oss!
Stadsnära Lantgård Lidköping
Brädegården Råda
531 57 Lidköping

Stadsnära Lantgård i Lidköping är en certifierad Grön Arena gård.
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FAKTA / FORSKNING

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 108

2019-04-03 13:09:57

EFTER GRÖNA REHAB KOMMER
NITTIO PROCENT TILLBAKA TILL
ARBETE ELLER ARBETSTRÄNING
Text: Anneli Jäderholm Foto: Eva Sahlin

Efter naturunderstödd rehabilitering vid Gröna Rehab kommer hela nittio procent av deltagarna tillbaka till arbete eller arbetsträning efter utmattningsyndrom. Och året efter avslutad rehabilitering har majoriteten
av deltagare ökat sin sysselsättningsgrad. Det säger Eva Sahlin, som har
doktorerat vid SLU i Alnarp och är anställd vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Hon har undersökt betydelsen av natur och trädgård i rehabilitering av personer med olika grader av stressrelaterad psykisk ohälsa.
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Naturen är något som alltid funnits, som ger de flesta av oss kraft och
läkedom. Det är inte alltid vi är medvetna om effekten som naturen har på oss. Vi behöver bli påminda om det så att vi mer medvetet kan använda oss utav det vi har omkring oss; skogen, sjöarna, åkrarna, bergen, växterna i köksfönstret eller den lummiga trädgården.
Det känns mer aktuellt än någonsin då de flesta av oss lever med mycket stress i våra liv. Därför känns Eva Sahlins unika forskning jätteviktig. Det finns få studier om naturunderstödd ”grön” rehabilitering och
de effekter sådan rehabilitering kan ha för människor som blivit sjuka
av stress. Och det saknas jämförande studier d.v.s. där forskare jämför
resultat vid naturunderstödd rehabilitering med resultat vid annan typ
av rehabilitering för samma typ av ohälsa. I sådana studier skulle man
kunna få svar på om naturunderstödd ”grön” rehabilitering är lika
bra, bättre eller kanske sämre än annan typ av rehabiliteringsinsatser.
I sin avhandling To Stress the Importance of Nature: Nature-Based Therapy for the Rehabilitation and Prevention of Stress-Related Disorders har
Eva undersökt betydelsen av natur och trädgård i rehabilitering av personer med en stressrelaterad psykisk ohälsa. Eva har följt och undersökt den
speciella modell av naturunderstödd ”grön” rehabilitering som utvecklats
vid Gröna Rehab i Göteborgs Botaniska trädgård. Gröna Rehab-modellen är en arbetslivsinriktad rehabilitering som omfattar 4 förmiddagar i
veckan och 3 timmar/dag. Rehabiliteringstiden är uppdelad i 2 steg som
inleds med 16 veckor med fokus på att ”komma upp på banan” igen efter
flera år av sjukskrivning. Under den perioden deltar man utifrån dagsform och tillgänglig energi i det planerade programmet och aktiviteterna.
Därefter följer 12 veckor som innebär en mjuk och successivt ökande
återgång i aktivitet t.ex. arbetsträning, tillbaka till sin tjänst eller studier,
men fortsatt deltagande i Gröna Rehab den tid man inte är på arbetet.
Eva fann att natur och trädgård i rehabilitering fungerar mycket bra för
deltagare med utbrändhet och oftast i kombination med depression och
ångest. Deltagare i den speciella modell av naturunderstödd ”grön” rehabilitering som har utvecklats vid Gröna Rehab rapporterade minskade
symtom på utbrändhet, ökat välbefinnande samt förbättringar både för
depression och ångest. Men även om förbättringarna var så kallade statis110
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tiskt säkerställda så betydde inte det att man var lika frisk som tidigare i
livet, innan utmattningen, men man var på väg. Forskningen vid Gröna
Rehab kunde också konstatera minskning av sjukskrivning och en markant minskning i behov av stöd från vården. I avhandlingen framkommer även att natur och trädgård i terapi även fungerar
Gröna Rehab-modellen innehållbra som förebyggande åtgärd
er hantverksaktiviteter, bildteragenom en naturunderstödd
pi, stödjande samtal samt dagliga avspänningsövningar och
stresshanteringskurs. Även där
dessutom ingår vistelse/aktivikunde positiva förändringar
teter i trädgården men också en
ses för självskattad arbetsfördag/vecka en guidad naturvandmåga, sjukskrivning, sömnkvaring i närliggande Änggårdsberlitet, symtom på utbrändhet
gen, det vill säga i vild natur.
och kroppsliga stressymptom.
En beskrivning i avhandlingsarbetet är att Gröna Rehabs modell är ett ”paket” som består av tre delar: 1.
Miljön: vistelse och aktiviteter i trädgårdsmiljö samt regelbundna guidade
naturvandring; 2. Ett rehabiliteringsteam bestående av legitimerad arbetsterapeut, legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjukgymnast plus trädgårdsmästare och en biolog från den ”gröna” sektorn; 3. terapeutiska aktiviteter. Det är kanske just den kombinationen som kan förklara de goda
resultaten. Det räcker nog inte att bara söka efter en behaglig plats i naturen
och fylla på energidepåerna även om detta säkert har en viktig funktion och
ger en härlig upplevelse som man inte ska underskatta utan absolut unna sig.
En slutsats i avhandlingen är att Gröna Rehabmodellens naturunderstödda ”gröna” rehabilitering och stresshanterings-kurs kan vara ett alternativ
vid stressrelaterad psykisk ohälsa.
– För mig personligen är skogen viktig och i Sverige har nyligen det japanska begreppet skogsbad fått stort genomslag.
I Japan har skogsbadning varit en aktivitet sedan trettio år tillbaka
och innebär att man är i skogen och tar in skogens atmosfär med alla
sinnen och på senare år även i kombination med aktiviteter i skogen.
Japanska forskare har studerat forskningspersoners nivåer av stresshormon samt puls och blodtryck före och efter en promenad i sko111

Grön_rehab_2019_04_02_ver2_NY.indd 111

2019-04-03 13:09:58

gen. Sedan gjordes samma före och efter en promenad i stadsmiljö.
Värdena förbättrades i skogen men inte i stadsmiljön, berättar Sahlin.
Vad är det som händer med oss i skogen?
–Träden utsöndrar eteriska oljor, aromatiska lättflyktiga ämnen, det vet
vi. Det är trädens skydd mot röta och angrepp av skadliga mikroorganismer. Gå in i en tallskog, skogen luktar, apelsinträd luktar. Forskarna
har även undersökt detta experimentellt och kunnat se att aktivitetsnivån
för en typ av vårt immunsystem ökade och man såg också positiva förbättringar på blodtryck, puls och stresshormon. Man förklarar resultaten
med att människor i skogen tar in dessa eteriska oljor, förmodligen genom andningen, och får då de positiva hälsoeffekterna, säger Eva Sahlin.
Naturunderstödd rehabilitering har visat sig effektiv för människor som
drabbats av utbrändhet, ångest och depression. Livskvaliteten ökar och
det är fantastiskt. Hur ser det ut ur ett socioekonomiskt perspektiv?
- Ur ett socioekonomiskt perspektiv har vi gjort en utvärdering där vi
kunde konstatera att en rehabilitering vid Gröna Rehab återbetalades till
samhället på fjorton månader vid en månadslön på tjugo tusen kronor.
Många tjänar betydligt mer så vi gjorde en känslighetsanalys där vi tittade
på högre lönenivåer som då gav kortare åter-betalningstid. Vi tittade bara
på minskad sjukskrivning och inkomster till samhället i form av skatt och
arbetsgivaravgifter.
– Natur och trädgård i rehabilitering verkar vara en vinst för såväl den
enskilda individen som för samhället. Efter avslutad rehabilitering vid
Gröna Rehab kommer hela 90 procent tillbaka till arbete eller arbetsträning efter långa sjukskrivningar på grund av utmattningsyndrom.
Ett år efter avslutad rehabilitering kunde vi konstatera att majoriteten
ökade sin sysselsättningsgrad och flera gick från arbetsträning till lönearbete, säger Sahlin engagerat.
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EVA SAHLINS LÄSTIPS:
•

Människan och naturen. Eva Sahlin & Eva-Lena Larsson. Några teorier om naturens påverkan på vår hälsa och
livskvalitet. Gröna Rehab, Göteborgs botaniska trädgård.

•

Hitta läkning o skogen: en hjälp ut ur utmattningsyndrom. Elisabeth Magnusson Rune. Whip Media.

•

Lugn av naturen. Åsa Ottosson & Mats Ottosson.
Votum & Gullers Förlag

Nedanstående tre tips kan du ladda ned kostnadsfritt
från institutet för stressmedicins hemsida.
https://www.region.se/ov/ism/
•

Utvärderings av projektet Gröna Rehab ISM-häfte 3.
Eva Sahlin & Gunnar Ahlborg jr

•

Utvärdering av Gröna Rehabs verksamhetsdel rehabilitering för långtidssjukskrivna med stressrelaterad
psykisk ohälsa.ISM-häfte 6. Eva Sahlin i samarbete med
Institutet för stressmedicin.

•

Blir man sjuk av stress? Institutet för stressmedicin.
Om utmattning och återhämtning.
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PÅ EN GÅRD DÄR MAN INTE HAR
SJUKVÅRDSPERSONAL UTAN VANLIGA
BÖNDER- Blir man inte bemött som sjuk
utan som en människa.
Text & Foto: Anneli Jäderholm

Hur ser det ut i vårt land? Är det många som använder sig av naturunderstödd rehabilitering? Hur finansieras det? hur ser det ut i andra länder?
Finns det någon modell som vi kan ta efter? Lena Lidfors, professor i
etologi vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa ger oss sitt perspektiv.
114
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Många finner lugn och harmoni i naturen, trädgården eller tillsammans
med djur. I Skåne har man under ett antal år byggt upp naturunderstödd rehabilitering och ingått avtal med minst tio gårdar utspridda över
Skåne. Personer som är sjukskrivna går till sin vanliga vårdcentral för
att bli remitterade till en gård. I Halland har dom just nu ett tvåårigt
försöksprojekt med grön rehabilitering för människor med stressrelaterade sjukdomar, utmattning eller mild till måttlig ångest eller depression.
Vårdcentralerna i Halland kan i dagsläget skriva remiss till fyra företag
där patienter kan få rehabilitering genom gröna aktiviteter eller genom
att bara få vara i en skön, rogivande miljö. I Västra götalandsregionen fick
en gård i Lidköping, Falköping och Mariestad nyligen en upphandling
så det händer en del inom området på nationell nivå, säger Lena Lidfors.
– Djur och natur har en positiv inverkan på oss människor. Det är inte
konstigt för när man åker till en gård får man inte bara en upplevelse eller
en behandling, det är ju ett paket. Man får frisk luft och är ute ofta, man
rör på sig och får fysisk träning. En del har kanske suttit hemma i en lägenhet, inte gått på promenad, knappt gått till affären och plötsligt har de
gått jättemycket utan att tänka på att dom rört sig. Ofta är det så att om
man har ett uppdrag eller en uppgift så tänker man inte på att man går.
Det kan också kännas som en positiv upplevelse att vara i sociala samvaro
med andra och med den som driver gården, att de inte är sjukvårdspersonal utan vanliga bönder och att man blir bemött som en människa och
inte som sjuk, hävdar Lena.
– När man frågat folk som varit på lantgårdar som erbjuder extra stöd,
bland annat i Holland, vad det är som fungerar i kontakten med djur säger
de att det inte bara är den friska luften utan att djuren ger något extra.
De ger en närhet med en annan levande varelse. Det triggar vårt omhändertagandebeteende som gör att vi känner ansvar för en annan levande
varelse. Om jag inte ser till att djuret får mat och vatten så kanske det dör.
Men man säger också att man får en djupare förståelse för det existentiella
när man plockar ägg efter hönan och ser att det finns ett liv, en process.
– Deltagarna på de Gröna gårdarna känner ofta att djuren ger ett kravlöst
bemötande jämfört med en människa som kan ställa mycket krav. Har
man erfarenhet av dålig interaktion med andra människor så kan djuren,
till en början, kännas lättare då de inte ställer några krav.
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Djuren är bara glada att man är där. När man arbetar med terapi
och vårdhundar inom till exempel psykiatrin då kan man ju ibland
möta personer, eller patienter som inte pratar över huvud taget med
en psykolog men de kan börja prata med en hund. Psykologen liksom
triggar att prata med hunden, och så pratar de via hunden och på sikt
kan man bygga upp en relation
och flytta över från hunden till
Det mest fantastiska med djur ur
ett hälsoperspektiv är nog ändå att en människa som man känner
när du klappar det frisätts oxytocin förtroende för. Det är bra för
i din kropp. Det gör dig lugn och traumatiserade barn och ungsänker dina kortisolnivåer och din domar och det finns nog ganhjärtfrekvens. Även blodtrycket kan ska många som jobbar med
hästar på det här sättet också,
minska på sikt.sikt.
berättar Lena.
– Hästar används också tillsammans med flickor som har självskadebeteende. Det är stora djur så man kan tycka att dom är lite skrämmande och otäcka i början, men när man får en häst som visar positivt närmande och som man får klappa när den är lugn så kan man
känna sig trygg. Det är skönt att vara nära ett stort djur som är tryggt.

Gårdarna har många olika aktiviteter att erbjuda
– Många av de gröna gårdarna i Sverige, men även Norge, används till
daglig verksamhet då det finns människor som inte kan ha ett vanligt jobb men ändå behöver komma ut och göra saker på dagen. Det
finns många olika saker att göra på en gård, allt handlar inte bara om
djuren, trädgården och skogen. Gårdarna har så många olika aktiviteter
att erbjuda och man försöker hitta vad varje individ har för intressen
och möjligheter. De kan till exempel hjälpa till att laga mat i köket,
knyppla, sticka eller tälja. De får utvecklas i det dom själva vill pyssla
med. Om det kommer många deltagare till en gård kan man dela på
sysslorna så att två går ut och sköter hönsen, någon tar hand om hästarna, någon är ute i skogen och någon är inne i köket och lagar mat.

Tre typer av arbetssätt i olika länder
– Tittar vi internationellt så finns det tre typer av arbetssätt på gårdar i
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olika länder. Den första typen är privata gårdar som ställer upp och tar
emot klienter i olika grupper. Det är typiskt för både Holland, Norge och
Sverige. Den andra typen är mer som ett kooperativ där folk arbetar på
gårdarna. Det kan till exempel vara ett fängelse som driver vingård eller
mjölkgård där interner jobbar på gårdarna som en del av daglig aktivitet.
Sådana system har man i Italien och Irland. Den tredje typen är institutioner, till exempel sjukhus, där de som är inlagda eller komer dit i daglig
verksamhet får sköta djur och trädgårdsaktiviteter. Sådana institutioner
finns i bland annat Tyskland.

Social farms och regelrätta anställningar
– Nederländerna ligger i täten när det gäller användning av lantgårdar
i vård och omsorg, och de kallar dem “social farms” eller “care farms”. I
Nederländerna används dessa gårdar av en bred grupp av människor, till
exempel sjukskrivna, långtidsarbetslösa, barn och ungdomar med eller
utan diagnoser, och äldre med och utan demens. Det är mötet mellan
människor som är det viktigaste och därför blandar de olika grupper, ett
tillvägagångssätt som de har positiva erfarenheter av. I Belgien ger man
statligt stöd åt ett privat företag (Aralea) som anställer männiksor som står
långt från arbetsmarknaden. Det liknar det system vi har i Sverige genom
Samhall. Jag tycker att det är ett jättespännande angreppssätt. Det är inte
en vårdinsats från samhället utan de som kommer dit får en regelrätt anställning. Alla arbetar utifrån sin egen förmåga och möjlighet. Uppdragen
de får kommer antingen från kommunen där de kan få jobba i parker,
lägga om gator och bygga diverse byggnader eller från privata personer
och företag.

Erasmus+projekt i Finland
Lena Lidfors berättar engagerat att hon kommit med i ett Erasmus+
projekt som koordineras från Finland. Kiipula Foundation i Finland
driver flera skolor för gymnasieungdomar som inte kan gå i vanligt
gymnasium, och de är de som koordinerar Erasmus+projektet. Det
startade i höstas och skall pågå i två år. Syftet är att efter de två åren ha
dokumenterat hur man kan använda sig av Green Care Education för
gymnasieungdomar med olika typer av funktionsvariationer i Finland,
Svergie och Norge.
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– De har en jättestor skola ute på landet för ungdomar som inte klarar
en normal skolgång. De bor på skolan på veckorna och åker hem till sina
föräldrar på helgerna. Alla har en diagnos eller ett fysiskt handikapp men
gemensamt är att de inte klarar av att sitta i en skolbänk flera timmar per
dag.
– Skolan och upplägget ser annorlunda ut. I skolsalen är det fåtöljer utmed väggarna och läraren står i mitten. De kör information från läraren
under cirka en kvart, och därefter går de ut och jobbar i skogen eller i
växthuset som tillhör skolan. Ibland har de även med sig lunch ut i skogen. Det är mycket utomhus som gäller. I skolans växthus driver de bland
annat upp julblommor och gör jättefina jularrangemang som de säljer till
en butikskedja som finns runt om i landet. Det blir på riktigt när man
gör saker som folk köper och har hemma. De har även en del djur, såsom
getter, ankor och höns. Djurbiten vill de gärna fortsätta utveckla. I dagsläget har skolan avtal med tio gårdar till sin djurvårdarlinje för de som
vill jobba med djur. Där åker ungdomarna ut till gårdarna för att jobba
med hästar, kor eller grisar.
- Här kan vi kanske ta efter Finland? I Sverige har man lagt ner flera naturbruksskolor i vår region för att man inte haft tillräckligt många sökande
men man kunde kanske öppna upp dem igen för de som har svårt att gå
på vanlig gymnasieskola.

Många elever går inte till skolan och har hög frånvaro
– Jag är även involverad i ett norskt projekt där vi ska skicka ut enkäter till skolor i alla nordiska länder för att fråga lärare om de använder djur och natur i sin undervisning. Och om dom gör det till vilka
elever? Är det hela skolklasser eller är det elever som inte orkar med
skolan som kan få avlastning? I projektet vill vi lyfta det här med den
höga skolfrånvaron som uppmärksammats på senare tid. År 2018 tog till
exempel TV-programmet Uppdrag Granskning fram siffror på att det i
Sverige fanns 5 500 barn med en skolfrånvaro som var längre än halva
terminen. Det är en mycket hög frånvarograd. Att inte gå till skolan
och inte göra någonting utan bara sitta hemma är förödande när man
är ung och skall utvecklas. Trillar man ur skolan i högstadiet så kom118
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mer man aldrig till gymnasiet och det är svårt att få jobb. Utanförskapet
börjar tidigt i livet, det gäller att tänka om i vårt samhälle, säger Lena.

Detta vill vi lyfta med politikerna
Man behöver titta på hur man finansierar olika aktiviteter i olika länder.
Hittills har vi tittat mycket på vårt grannland Norge och deras Inn på
tunet gårdar som beslutats av tre departement. Ursprungligen var det
två departement; Jordbruksdepartementet och Socialdepartementet
som gick ihop och beslutade att man skulle satsa på Inn på tunet. Jag
tycker att det är unikt att man från departementen driver detta för hela
Norge. Och nu efter två till tre år så har även Utbildningsdepartementet
tillkommit då de ser att Inn på tunet-gårdarna kan spela stor roll även
för skolan.
– I Norge har man fylkesmän, det är som våra regionråd och de är ansvariga för att Inn på tunet implementeras i varje region. De ger uppdrag
till varje kommun att ha en tjänsteman som ansvarar för Inn på tunet,
att det finns gårdar och att de används. De arbetar hierarkiskt, uppifrån och ned, det gör vi inte i Sverige. Hos oss ser det olika ut över hela
landet och det innebär att vi inte får ett likvärdigt stöd för att komma
vidare i våra liv. Det är något vi vill lyfta med politikerna, avslutar Lena
med stark och tydlig stämma.
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DET FINNS TOLV GODKÄNDA
GRÖN ARENA-GÅRDAR I SKARABORG!

Utbudet i vårt område är stort för de som söker ochvärdesätter
dessa tjänster inom social omsorg, arbetsträning och rekreation
eller skol- och fritidsverksamhet.
Text & Bild: Anneli Jäderholm

GRÖN ARENA
Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet där man arbetar
för att utveckla gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola
och hälsoområdet. Det är viktigt att de tjänster som gårdarna erbjuder
skall kunna anpassas efter den enskilde individen; se till dennes utveckling och leda fram till en förbättrad livskvalitet. På gårdarna arbetar alla
med djur, natur och trädgård som bas och bara i Skaraborg finns det tolv
Grön Arena gårdar.
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– Att ha minst två lantbruksraser, tillgång till natur och trädgård och ett
engagemang för att hjälpa andra människor är ett av kraven för att få bli
godkänd som Grön-Arena gård säger Malin Fahlesson, ansvarig för Grön
Arena konceptet i Skaraborg.
– Engagemanget att hjälpa är det viktigaste och du behöver inte ha någon
särskild utbildning, det vill säga vit kompetens, för att arbeta med Grön
Arena. Det måste gå att använda gården och djurens resurser även om
gårdsägaren inte har vårdkompetensen.

Konceptet Grön Arena består av tre delar; social omsorg, arbetsträning och rekreation, skol- och fritidsverksamhet.
– Social omsorg innebär till exempel daglig verksamhet, sysselsättning och
arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt personer
med missbruksproblematik. Arbetsträning och rekreation med vistelse på
en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara
ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller
lång frånvaro från arbetsmarknaden. Gården kan även användas som en
pedagogisk resurs för skol- och fritidsverksamhet, berättar Fahlesson.

Grön Arena startade i Värmland år 2006 efter att man in-

spirerats av ”Inn på tunet” gårdarna i Norge. Där fungerar gårdarna
som komplement till psykiatrisk vård. Under ordnade former får patienter komma ut till de här gårdarna och vara med djur och natur. Det
finns forskning som visar på att människor som fått den vården mår
bättre, jämfört med dem som inte fått den. Idag finns det cirka tusen gårdar och ”Inn på tunet” används både inom psykiatrivården, äldrevården, skolan och övriga områden inom vård och omsorg i Norge.
– Ända sedan starten har Hushållningssällskapet arbetat för att sprida
projektet över hela landet. Ser vi till Västra Götalandsregionen så finns det
tjugotre gårdar och bara i Skaraborg finns det alltså tolv stycken jämfört
med hela landet som har sjuttiofem gårdar- från Kivik i söder till Kalix i
norr säger Malin med en ton av stolthet i rösten.
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UPPHANDLING AV GREEN CARE
Stora delar av den målgrupp som ett Samordningsförbund
arbetar med skulle må bra av att få vistas på en grön arena.
Text: Christel Martinsson Bild: Anneli Jäderholm

Möjligheten att få remitteras till en green care verksamhet är begränsad i stora delar av Sverige till skillnad från exempelvis i vårt grannland
Norge där jordbruksdepartement tillsammans med socialdepartement
har skapat en nationell struktur för organisering och finansiering av green
care eller som det heter i Norge, Inn på Tunet.
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I Sverige och inte minst i Skaraborg finns det flera certifierade
gröna arenor/ gårdar som kan ta emot individer men det
saknas fortfarande strukturer för finansiering av green care.
Som Samordningsförbund ska vi främst verka för att utveckla våra medlemsparter eller verka med hjälp av våra medlemsparter. Detta innebär
att fria aktörer så som gröna arenor bör upphandlas av någon av Samordningsförbundets medlemsparter. Om Samordningsförbundet som juridisk person istället, på egen hand, kunde upphandla gröna arenor med
grön pre- rehabilitering kunde handlingsutrymmet kanske öka och sannolikt skulle då fler gårdar kunna erhålla finansiering eftersom stora delar
av den målgrupp som ett Samordningsförbund arbetar med skulle må bra
av att få vistas på en grön arena.
Green Care innebär att man använder lantbruksgårdar eller
gröna miljöer för att främja människors hälsa och livskvalitét.
Verksamheten kan delas in i fyra olika områden: djur, natur,
trädgård och lantgårdar. Green Care vänder sig till en varierad
målgrupp, allt från skolelever, personer med funktionsnedsättning, nyanlända, vårdpatienter till äldre med demens.
Föregångare till Green Care är Inn på Tunet och forskning från Norge
och Grön Arena, ett koncept inom Hushållningssällskapen för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom
hälsoområdet.
Västra Götalandsregionen startade 2006 ”Gröna Rehab” i Göteborgs Botaniska trädgård för att erbjuda ytterligare rehabilitering för sina anställda
som var långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa och
där konventionell rehabilitering inte hade varit tillräcklig.

Forskning
Alnarps Rehabiliteringsträdgård (ART) startade forskning på effekter av
trädgårdsvistelse för personer med utmattningsdepression för många år
sedan och har utfört forskning på denna grupp. På senare år har de ändrat
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inriktning till att ta emot deltagare med hjärtproblem och nyanlända,
samtidigt som de har använt gårdar runtom i Skåne till den tidigare gruppen. De har därmed mest erfarenhet av forskning inom detta område.
Dr. Bente Berget från Universitetet i Agder i Norge visade i sin doktorsavhandling att vistelse på lantgård för personer från psykiatrin gav positiva upplevelser och att de mådde bättre än de som inte fick besöka en
lantgård även vid en uppföljning sex månader efter vistelsen.
– Bente Berget har också i en publicerad artikel visat att läkare har positiva erfarenheter av att skicka personer till gårdar, men samtidigt att många
läkare inte känner till möjligheten eller de resultat som finns.
Grön Rehab – en ung behandlingsform som har funnits i Sverige sedan
i början av 2000-talet, praktiseras idag bland annat på Gröna Rehab i
Göteborgs botaniska trädgård och Grevegarden i Skaraborg. Först 2014
kom en svensk forskningsrapport i ämnet “To stress the importance of
nature” av Eva Sahlin. Med hjälp av djupintervjuer under och efter Grön
rehabiliteringsbehandling kunde Eva Sahlin påvisa signifikanta förbättringar vid utbrändhet, depression och ångest. Hon kunde också visa på
minskad sjukskrivning och vårdkonsumtion.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram det perspektiv som Ulrika Åkessons
från Agroväst tar upp: “Gällande utmaningen med grön rehab så
handlar det mycket om att hitta vägarna in på en marknad som är starkt
reglerad av sjukvårdslagar, djuromsorgslagar och lagen om offentlig upphandling. Det är tungt för en enskild företagare att ta sig igenom alla
dessa nålsögon och alla har inte den breda kompetens som krävs. Redan
idag finns många nätverk och det är viktigt att samverka genom värdekedjan för att kunna lyfta fram den här, dokumenterat framgångsrika,
behandlingsformen till att bli mer tillgänglig för en större allmänhet”.

Christel Martinsson
Förbundschef
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
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Hitta läkning o skogen: en hjälp ut ur utmattningsyndrom.
Elisabeth Magnusson Rune. Whip Media.
Lugn av naturen. Åsa Ottosson & Mats Ottosson. Votum & Gullers Förlag
Utvärderings av projektet Gröna Rehab ISM-häfte 3.
Eva Sahlin & Gunnar Ahlborg jr
Utvärdering av Gröna Rehabs verksamhetsdel rehabilitering för långtidssjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa.ISM-häfte 6. Eva Sahlin i
samarbete med Institutet för stressmedicin.
•

Blir man sjuk av stress? Institutet för stressmedicin.
Om utmattning och återhämtning.
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VARMT TACK TILL:
ALLA våra deltagare - utan er ingen bok. Deltagare som bidragit med
sina röster och bilder till den här boken. Leader Nordvästra Skaraborg
för att ni gav oss möjlighet att genomföra det här projektet - ett unikt
projekt där tre liknande verksamhet samarbetar. Verksamheterna skall
sprida information om Grön pre- rehabilitering både via den här boken
och genom spridningskonferenser. Stort tack också till Lena Lidfors,
Eva Sahlin och Malin Fahlesson som ställt upp på intervjuer i bokens
forsknings- och faktadel.

Projekt Grön pre- rehabilitering – en framgångsrik metod har genomförts med stöd av Leader Nordvästra Skaraborg och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.
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