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f ö r o r d

Många har visat intresse för och blivit nyfikna på hur vi rehabi

literar människor med utmattningssyndrom i terapiträdgården på 

Alnarp. Våra resultat är mycket goda. De flesta som kommer till oss 

har i genomsnitt varit sjukskrivna i genomsnitt över fyra år, men 

går efter tolv veckors rehabilitering vidare i någon form av aktive

ring, arbetsträning, studier eller arbete.

Ingredienserna i Alnarpsmetoden är inte nya, men tillämpning

en och sammansättningen av dem i en specifikt uppbyggd rogivan

de miljö – en trädgård – är någonting helt nytt. Att denna kom

bination skulle bli så framgångsrik och ge sådana effekter på den 

enskilda deltagarens liv har förbluffat oss som arbetar med detta 

många gånger under åren. Men kanske är det inte så konstigt. Det 

är med människan som med ett frö – växtkraften visar sig när hon 

får falla i god jord.

Den största vinsten är ändå att det är människors egen skapar

kraft som kommer i dagen. Vi tillför inte någon nyuppfunnen sub

stans – vi lockar istället fram personens egen läkepotential med 

hjälp av naturen och deltagarens eget inre landskap. Läkningen av 

ett utmattningssyndrom kan därigenom bli starten på ett nytt och 

rikare liv, där de egna unika behoven för första gången i livet be

stämmer villkoren.

I boken medverkar vi som arbetar praktiskt med rehabilite

ringen samt professor Patrik Grahn (som tog initiativet till terapi

trädgården) och professor Peter Währborg. Tillsammans med sina 

forskarkollegor gör de sistnämnda ett mycket viktigt arbete för att 

utveckla och sprida kunskap om Alnarpsmetoden.

Vi vill tacka ledningen för Sveriges Lantbruksuniversitet,  Alnarp, 

för att man i alla år trott på vår verksamhet, stöttat oss och givit 

oss i stort sett fria händer att utforma trädgårdsterapin utifrån våra 

erfarenheter.
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Vi är glada och tacksamma för Åsa Ottossons arbete med att föra 

fram dessa i bokform. Tack vare Lisa Wikstrands känsliga bilder 

har boken också fått en ytterligare dimension av skönhet och upp

täckar glädje.

Vi hoppas innerligt att läsaren ska kunna fördjupa sig i kom

plexiteten i människans natur och inspireras till att själv utforska 

naturens och trädgårdens läkande kraft. Vi är övertygade om att 

naturunderstödd terapi med hjälp av fortsatt forskning kommer 

att kunna utvecklas och användas för många fler diagnosgrupper 

i framtiden.

Alnarp den 10 januari 2010

Lena Welén-Andersson

Inga-Lena Bengtsson

Lillian Lavesson

Liselott Lindfors

Frederik Tauchnitz
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VÄGEN VIDARE GÅR GENOM 
TRÄDGÅRDEN
Lena Welén-Andersson, Inga-Lena Bengtsson

Första gången Ann-Sofie kommer till Alnarps terapiträdgård har 

hon varit sjukskriven i två år med diagnosen utmattningssyn-

drom.

I början är hon väldigt trött och orkar inte med de andra delta-

garna. Alla ljud känns jobbiga och hon drar sig gärna undan till 

någon undanskymd plats eller går in i sig själv när hon deltar i 

någon aktivitet i trädgårdsterapin. Det är viktigt för henne att få 

konkreta uppgifter som ger ett synligt resultat. Hon har ett stort 

behov av att känna sig duktig, att prestera, även i terapin.

– Vad ska jag göra för att bli frisk? frågar hon terapeuterna.

Så småningom förstår Ann-Sofie att det inte alls handlar om 

att vara en duktig deltagare i rehabiliteringen på Alnarp. Sna-

rare tvärtom. Då kan hon känna att det är en stor lättnad att 

få träffa andra som har drabbats av samma sak som hon. Den 

täta, intensiva samverkan mellan de olika terapeutiska inslagen 

tillsammans med miljön, människorna, aktiviteterna, tiden och 

strukturen hjälper henne att förändra sitt sätt att hantera varda-

gen. De olika aktiviteterna återuppväcker hennes glädje, lust och 

skaparkraft och visar henne en möjlig väg tillbaka till livet.

* * *

Det händer något inombords redan när man går in genom grinden 

till terapiträdgården i Alnarp. Många som kommer hit vittnar om 

den känsla av lugn och ro som infinner sig.

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp ligger som en grönskande 
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fristad i det öppna skånska jordbrukslandskapet mellan Åkarp, Ar

löv och Lomma. Alnarpsparken, med en av de största samlingarna 

av träd och buskar i landet, fungerar som vindfång när blåsten tar 

i över den skånska slätten. De livaktiga städerna Lund och Malmö 

finns bara någon mil bort.

På lantbruksuniversitetets område i Alnarp finns ett pampigt 

slott, med lokaler för bland annat förvaltning och utbildning. I de 

byggnader som hyser undervisningslokaler utbildas hortonomer, 

jägmästare, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer med flera.

I utkanten av Alnarp ligger den två hektar stora terapiträdgår

den med sina byggnader och odlingar – lite vid sidan av, som en 

egen värld. Det är hit personer som AnnSofie kommer, för att hitta 

tillbaka till livet och till sig själva, för att få kraft och mod att star

ta om när livet gått i stå och känns helt övermäktigt. Här erbjuds 

rehabilitering enligt den metod som kallas Alnarpsmetoden, en 

behandlingsmodell med många olika ingredienser: naturvistelser, 

trädgårdsarbete, psykoterapi, kropps och bildterapi, hantverk, av

slappning, mindfulnessövningar med mera. Kanske är detta nyck

eln till de fantastiska resultat man får på kort tid. Vi ska återkomma 

till det.

Trädgårdsterapin riktar sig i första hand till personer med dia

gnosen utmattningssyndrom och depressioner, ångest och smärt

tillstånd som hänger samman med stress. De som kommer hit har 

ofta varit sjukskrivna mellan ett och fem år.

Det är viktigt att man redan från början känner sig välkommen 

och får lugn och ro. Den känslan följer sedan de flesta av deltagar

na. De som gör återbesök efter avslutad rehabilitering beskriver det 

som en betingad reflex: Lugnet kommer när man öppnar grinden.

Men när deltagaren efter tolv veckors rehabilitering ska skiljas 

från terapiträdgården och dess personal har hon förhoppningsvis 

hittat fler grindar som kan öppnas mot lugnet. Både i själen och i 

det verkliga livet.
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Ramen kring rehabiliteringen
I terapiträdgården på Alnarp har varje dag en jämn rytm med be

stämda tider för möten, aktiviteter och vila. Behandlingen har tyd

liga ramar och en strikt struktur, men lämnar ändå gott om ut

rymme för individuella val. Att deltagaren följer sina behov och 

önskningar är något som ständigt uppmuntras av personalen. Men 

det kan i början skapa en viss frustration att allt inte är schemalagt 

och bestämt.

Att deltagaren känner sig trygg med terapeuterna och trädgår

den är en förutsättning för att en förändring ska kunna komma till 

stånd. Mötet mellan deltagaren och terapeuterna å ena sidan och 

mötet mellan deltagaren och trädgården å den andra är grunden i 

rehabiliteringen på Alnarp.

m ä n n i s k o r n a

Personerna i gruppen – åtta deltagare som vistas i terapiträdgår

den under tolv veckor – och personalgruppens fem personer är en 

viktig del av ramen kring rehabiliteringen. Deltagarna följs varje 

dag av två terapeuter, en arbetsterapeut och en landskapsingenjör/

läkepedagog. Trädgårdsmästaren finns också ständigt närvarande i 

trädgården. Psykoterapeuten och sjukgymnasten möter deltagaren 

i individuella sessioner vissa dagar i veckan. Sjukgymnasten håller 

dessutom i vissa av avspänningspassen.

Det är mycket viktigt att deltagaren vet vilka människor hon kan 

förvänta sig att möta när hon kommer till terapiträdgården. Därför 

är besökare inte tillåtna under den tid som deltagarna vistas där.

Den viktiga psykiska miljön skapas av personalgruppen och dess 

bekräftande, förstående och accepterande förhållningssätt till del

tagarna. Det föder tillit.
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t i d e n

Deltagaren kommer till trädgården på förmiddagarna under tolv 

veckor inklusive en successiv in och utslussning. Under den första 

veckan kommer hon bara på besök i trädgården en dag mellan 

klockan 9.00 och 12.30. De kommande två veckorna utökas tiden 

till två dagar. Efter det följer en period på sex veckor när deltagaren 

besöker Alnarp fyra dagar i veckan. Rehabiliteringsperioden avslu

tas sedan som den startade med två dagar per vecka i två veckor, 

respektive en dag under den sista veckan.

Allt som allt vistas deltagaren i terapiträdgården under 34 da

gar. Under hela tiden sker en växelverkan mellan vila och aktivitet. 

Måndagar är alltid vikta för kreativt skapande, exempelvis bild

terapi eller symboliska aktiviteter i trädgården. Trädgårdssysslor 

och olika hantverksaktiviteter erbjuds tisdag till torsdag, beroende 

på vad som händer i naturen och på vad deltagarna är intresserade 

av.

Under tisdagen eller onsdagen har deltagaren möjlighet att träffa 

psykoterapeuten eller sjukgymnasten. Den individuella kontakten 

sker en gång i veckan.

Hos psykoterapeuten handlar det bland annat om att bli medve

ten om vad som händer i kropp och själ, sätta ord på de funderingar 

och känslor som väcks under tiden på Alnarp. Sjukgymnasten ar

betar med att lösa upp kroniska muskelspänningar, som en del i 

arbetet med att försöka bryta deltagarens livsmönster.

d e n  f y s i s k a  m i l j ö n

Den fysiska miljö som deltagaren vistas i under rehabiliteringen 

består av trädgården och inomhusmiljön (en huvudbyggnad som 

inrymmer kök, det rymliga så kallade välkomstrummet och vinter

trädgården). Tanken är att miljön inne såväl som ute ska signalera 

till deltagaren vad som ska ske där.

Trädgårdens avgränsning mot omgivningen är viktig. Därför om
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ges den av ett staket för att tydligt förmedla att detta är en trygg 

plats att vara på.

De olika rummen inne i trädgården är utformade så att de både 

lockar till aktivitet och vila. Det innebär att deltagaren alltid har 

möjlighet att söka upp en miljö som svarar mot den sinnesstämning 

som hon befinner sig i för tillfället. Miljön blir en famn för deltaga

ren att vila i. Trädgården och årstiderna blir förhoppningsvis också 

en stark metafor för att växt och förändring är möjlig.

t e r a p e u t i s k a  o c h  s k a p a n d e  a k t i v i t e t e r

En annan viktig del av rehabiliteringen är de terapeutiska aktivite

terna i trädgården. Naturens rytm bestämmer vad som erbjuds. De 

erfarna terapeuterna ser till deltagarens behov och vilken psykolo

gisk process som hon befinner sig i för att finna aktiviteter som pas

sar just den personen. De som kommer till Alnarp har ofta anpassat 

sig till andras behov och önskningar. Frågan ”Hur ser ditt behov ut 

idag?” ställs varje dag till var och en av deltagarna.

I trädgårdssysslorna finns möjlighet att träna på att sänka sina 

ambitioner och dra ner på pliktkänslan samt att låta dagsformen 

vara avgörande då man väljer aktivitet. Det ger viktiga erfarenheter 

att ta med sig ut i vardagen.

Olika hantverksaktiviteter används för att locka fram lust och 

kreativitet hos deltagarna. De symboliska övningarna i trädgården 

och naturen skapar kontakt mellan den yttre och den inre verklig

heten. De ger rehabiliteringsprocessen en djupare innebörd.

Dagen i terapiträdgården
Alla dagar i trädgården följer samma mönster: inledning, avslapp

ning, aktiviteter och en avslutning i form av en stunds tillbakablick 

på dagens aktiviteter och händelser.

Dagen inleds med en kopp örtte i vinterträdgården. Där slår man 
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sig ner i de gamla trädgårdsstolarna med fårskinn i och får sina sin

nen väckta av pelargonens doft och örtteets värme som sprider sig i 

kroppen. Där får man chansen att lämna tankar på hem och familj 

och komma in i en lugn sinnesstämning tillsammans med övriga i 

gruppen.

Efter testunden erbjuds avslappning i välkomstrummet, som lig

ger i anslutning till vinterträdgården, eller utomhus. Rummet är 

inrett i ljusa färger med sköna korgstolar för vila och i en del av 

rummet står färger, pappersmaterial och stafflier redo att så små

ningom locka till kreativt skapande.

Gruppen samlas sedan för att få information om vilka aktiviteter 

som erbjuds under dagen och för att välja vad man vill göra tillsam

mans med terapeuterna.

Dagens avslutning sker i vinterträdgården eller utomhus där 

deltagare och terapeuter samlas kring en fika. Det bjuds ofta på 

nybakat rosmarinbröd, hemgjord pesto och liknande. Doften från 

brödet och smaken av peston kan locka tillbaka lusten att laga mat 

igen, något de flesta inte haft kraft och ork till under lång tid. Brö

det bakas till en början av personalen, men så småningom får ofta 

någon deltagare lust att baka.

Man har också en samtalsstund där alla får möjlighet att tänka 

tillbaka på dagen och reflektera kring sina upplevelser. En fjäder 

skickas runt. Den som har fjädern har också ordet.

Man kan exempelvis prata om ifall något som hänt varit till hjälp 

på något sätt. Det kan handla om stort eller smått; en djup insikt 

eller ett möte med ett vackert träd. En tanke med att lyfta fram 

en positiv upplevelse är att hjälpa var och en att se små förbätt

ringar och att värdesätta även relativt enkla upplevelser. Den en

skilda deltagaren har ofta, enligt terapeuternas erfarenhet, ett slags 

hudlöshet i början som innebär att hon har svårt att lyssna till öv

riga deltagares svårigheter. Detta betyder inte att man inte får ut

trycka något negativt eller problematiskt under samtalsstunderna. 
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Tvärtom uppmuntras man att vara i den känsla som man har just 

då, men välja ett annat forum för att tala om detta, till exempel vid 

enskilda samtal med terapeuterna.

En väv av goda förutsättningar
Utmattningssyndrom är en störning där vanliga psykiatriska och 

psykoterapeutiska förklaringsmodeller inte räcker till. Det finns 

ofta både biologiska, psykologiska och sociala orsaker till att till

ståndet uppkommit. Detta har tvingat personalen vid Alnarps 

 terapiträdgård att tänka nytt och gränsöverskridande och att sam

ordna olika typer av behandlingar för att nå bästa resultat. De olika 

yrkesgrupperna med sina skilda arbetsmetoder tycks tillsammans 

med natur och trädgård bilda en väv som inverkar positivt på 

läknings processen hos deltagaren och påverkar henne på djupet. 

Den enskilde kan fästa olika stor vikt vid olika delar av innehållet 

av Alnarps metoden.

Deltagarna som kommer till Alnarp brukar omedelbart känna 

sig positiva till miljön. De brukar uttrycka att de känner sig hemma 

med en gång.

– Det är så lugnt och skönt här, kan någon säga. Det är som att 

komma till en annan värld.

Stress har kört kroppens kamp och flyktsystem på högvarv. 

Trädgårdsterapin aktiverar dess motsats: lugn och rosystemet. Där 

har ämnet oxytocin en nyckelroll. Det frisätts bland annat när vi 

upplever positiva relationer, närhet, beröring, behagliga minnen 

och sex, men även när vi utför mjuka, smekande, repetitiva rö

relser med händerna. Att få trygghet, bekräftelse och psykologiskt 

stöd ökar också utsöndringen av oxytocin, liksom behagliga och 

lugna sinnesintryck i allmänhet; en speciell doft, en vacker vy eller 

musik som man tycker om.

När lugn och rosystemet är igång sänks blodtrycket, hjärtat slår 
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lugnare och smärttröskeln höjs. Det medför att ångesten dämpas, 

man blir sällskapligare och vågar ta större risker – man slappnar 

helt enkelt av. Men det leder också till att näringsupptaget i krop

pen kan öka och att tillväxt och läkning blir möjlig. De positiva 

verkningarna tilltar i kraft och blir mer långvariga om man uppre

par ”behandlingen”.

t e a m e t s  h å l l n i n g

Teamet eftersträvar från första stund att möta deltagaren utan 

några speciella krav. Kravlösheten kan upplevas lite förvirrande 

i början, men brukar snabbt resultera i stark lättnad. Många del

tagare tror att teamet premierar snabb läkning och vill gärna vara 

”duktiga” även som patienter, bli friska snarast möjligt. När de 

upptäcker friheten från plikter, förväntningar och krav fördjupas 

lugnet inombords så att verklig reflektion kring den egna livssitua

tionen blir möjlig. Det är viktigt att deltagaren kan känna sig trygg 

med att hon själv har kontroll och får styra den successivt ökande 

kravnivån.

Utmattningssyndromet kännetecknas av uppgivenhet och van

maktskänsla inför framtiden. Man befinner sig i en existentiell kris. 

Det är livsviktigt att få hopp om att situationen ska bli bättre. Tea

met förmedlar med sina erfarenheter en optimistisk inställning om 

att varje deltagares liv kan förändras. Även trädgården ger budskap 

om hoppfullhet.

Terapeuterna har en lugn, saklig inställning och en accepteran

de attityd. De uppmuntrar gång på gång deltagaren att stanna kvar 

i känslorna, att inte försöka fly och visar tydligt att alla reaktioner 

är godkända. Inget är obligatoriskt, man deltar i de aktiviteter man 

vill.
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b e r ö r i n g  o c h  s i n n e s s t i m u l a n s

Beröring är en viktig del i läkningsprocessen. Under tiden på 

 Alnarp är den inblandad på flera olika plan. Kroppsligt, när man 

blir behandlad av sjukgymnasten, arbetar med fingrarna i jorden 

eller klappar katten Stiger. Men också själsligt när man blir berörd 

av någon person eller upplevelse. Eller när man själv märker att 

någon annan blir berörd av det man vågade säga om sig själv och 

sin situation när man var ärlig och inte förskönade något. Att bli 

sedd och bekräftad, sedd som den man är, är också i vid mening ett 

slags beröring.

Sinnesstimuleringen är central i Alnarpsmetoden. Det gäller att 

finna lustfyllda sinnesintryck som utlöser välbehag, njutning, lugn 

och ro.

När man återuppväcker sina sinnen i trädgården ger man också 

nytt liv åt avstängda nervbanor i sin kropp. Det handlar inte bara 

om syn, hörsel, smak, lukt och känsel, utan även om exempelvis 

muskel och balanssinnet. Det sker bland annat när man kropps

arbetar eller bara använder händerna i meditativa, lugnt repetitiva 

rörelser under trädgårdsarbetet.

Många upptäcker, när de har fått bearbeta de svårigheter som 

knäckt dem, nya sidor hos sig själva. De finner att de njuter av 

nya sinnesstimulerande upplevelser eller att de har en kreativ ådra 

som de inte gett näring åt på mycket länge. De märker att det finns 

lustfyllda sysselsättningar som de kan ägna sig åt i framtiden för 

återhämtning och för att få bättre balans i livet.

v a k e n  v i l a

De lugna sysslorna i trädgården och promenaderna i naturen ger 

en skön, vaken vila. I skog, park och trädgård släpper man den 

krävande fokuserade uppmärksamheten och kopplar om till den 

vilsamma sortens uppmärksamhet (se s 59). På EEG (mätning av 

hjärnans aktivitet) kan man se att de elektriska vågorna i hjärnan 
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då ändras till ett vilomönster. Detta är mycket viktigt för deltaga

rens återhämtning. Hjärnan behöver vila eftersom sömnen ofta va

rit otillräcklig under en längre tid. Den återhämtning hon kan få i 

naturen påverkar inte dygnsrytmen negativt.

m ö t e t  m e d  n a t u r e n

Naturen kan betyda mycket i en livskris. Många upplever att den 

ger tröst och registrerar ofta, utan att vara medvetna om det i stun

den, att naturen förmedlar ett budskap om livets oändliga genero

sitet och att man kan utvecklas trots skiftande förutsättningar. Man 

lär sig att efter regn kommer solsken; växterna kommer igen trots 

att de varit vissnade och nedfrusna. Vissnandet är en vila som inte 

är för alltid, och man kan upptäcka att ibland är höst och kyla till 

och med behövlig.

Naturen och trädgården kan inte skyndas på och lär oss därför 

på ett ”naturligt” sätt om återhämtning, gränssättning och vila.

Många deltagare som är i terapiträdgården under vintern ut

trycker tillfredsställelse över att den inte är en så ”stark” årstid. 

Vintern svarar mot deras inre, detta är vad de klarar av och det 

känns skönt.

Att sätta frön och vårda sina plantor på våren blir på ett meta

foriskt plan att ta hand om sig själv och sin kropp. Det går inte att 

rycka upp en planta ideligen, ge den en trängre kruka med sämre 

jord och spara in på näring och vatten. Då växer den inte. Det gör 

inte en människa heller.

Deltagaren upptäcker också att det som slängs på komposten 

kan förvandlas till något användbart och nyttigt.

Det här gör att trädgårdsarbetet känns meningsfullt, att det har 

betydelse för en själv. Symboliken i trädgården hjälper, både på ett 

medvetet och omedvetet plan, till i läkningsprocessen genom att 

bland annat fånga upp existentiella spörsmål kring meningen med 

just mitt liv.
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s o l  o c h  f r i s k  l u f t

Många tror att det mest verksamma i trädgårdsterapin är något så 

enkelt som sol, dagsljus, frisk luft och fysisk aktivitet. Och själv

klart samverkar dessa hälsofrämjande faktorer med allt det övriga.

Vi får bättre sömn när vi utsätts för solljuset och dygnsrytmen 

normaliseras. Många deltagare rapporterar, som ett av de första 

glädjande tecknen på att de börjar må bättre, att de sovit på ett helt 

nytt sätt och vaknat utvilade för första gången på flera år. Det är 

mycket viktigt för läkningsprocessen.

k ä n s l a n  a v  s a m m a n h a n g

Att deltagaren reflekterar mycket över sitt liv och pratar med tera

peuterna gör att hon så småningom kan förstå varför det har blivit 

som det har blivit och försonas med sig själv och andra. Då mins

kar skuldkänslorna och hon mår bättre. När hon får ihop sin livs

berättelse får hon en starkare upplevelse av sin egen identitet, och 

självkänslan ökar.

Många människor har idag ingen naturlig hemvist i något reli

giöst sammanhang. Istället har naturen för många svenskar blivit 

en källa till kontakt med en andlig dimension i tillvaron. Man på

minns i terapiträdgården om att alla människor delar samma vill

kor i grunden, och att det är naturen som ställer villkoren.

l e a r n i n g  b y  d o i n g

Små, till synes obetydliga händelser, kan ha stor personlig bety

delse och ge viktiga erfarenheter att ta med ut i vardagen.

Jenny väljer som aktivitet att lägga bark på en lång gång i 

trädgården. När hon precis tycker att hon kommit igång kom-

mer läkepedagogen och säger att det går ju fint det här, men nu 

är det dags att ta paus.

– Vad ska jag göra då? undrar Jenny.
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– Sitta ner och göra ingenting under minst tio minuter eller så 

länge du känner att du behöver, svarar läkepedagogen.

Jenny funderar lite, att ta paus för henne betyder att göra 

något annat, som att läsa mejl eller att fixa tvätten. Men när hon 

sätter sig ner känner hon att hon faktiskt är trött. Efter ett tag 

börjar hon jobba igen, men redan efter en kort stund kommer 

läkepedagogen tillbaka.

– Nu är det strax dags att avsluta!

– Men jag är ju inte klar, säger Jenny.

– Barken finns där och väntar på dig imorgon, säger läke-

pedagogen.

Händelsen utmynnar i ett samtal om att man inte alltid 

måste bli färdig med allt på en gång, utan att det kan vara 

skönt att sätta upp delmål. Detta har Jenny sedan burit med 

sig och plockat fram när hon känt sig stressad över en uppgift, 

och behövt ställa om sina mål för att istället kunna njuta under 

tiden hon gör den.

Detta nya förhållningssätt kan deltagaren pröva och erfara. 

I trädgårdsarbete, hantverk, måleri med mera får deltagaren rent 

konkret känna i kroppen hur nya erfarenheter känns.

Andra saker man tränar på i gruppen är att säga nej, att säga vad 

man tycker och att vara tyst om man i vanliga fall är en person som 

känner att man alltid måste säga något. Man lär sig också efter en 

del träning att avsluta arbetet när kroppen säger till. Den konkreta 

uppgiften att tillverka en egen pauspinne (se s 74) blir en handgrip

lig påminnelse om hur viktigt det är med balans mellan arbete och 

vila.

m e n i n g s f u l l  s y s s e l s ä t t n i n g

Det är viktigt att ha dagliga rutiner: Att ha någonstans att gå så att 

man känner sig som alla andra. Man får dessutom ett alibi inför 
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omvärlden; barn, partner och släkt. Man har en syssla att sköta 

mellan klockan 9 och 13, även om det till stor del handlar om ett 

inre arbete. Man får själv välja vad man vill göra i terapiträdgården, 

deltagarna har ofta olika alternativ att välja bland. Allra bäst är det 

om aktiviteten känns belönande. Därför är de aktiviteter som före

slås möjliga att klara för alla.

Ibland kan man komma hem och överraska de närmaste med 

något som är nytt, kreativt och väcker beundran: en flätad pilkorg, 

ett tovat smycke, en kasse full av sallad och morötter, en bunke 

ärter eller plommon, vackra äpplen eller bigarråer. Att få höra ”Vad 

fint! Vad härligt! Jag skulle också vilja lära mig det där och få vara 

där du är!” är en lisa för den trötta själen, att bli sedd och bekräftad 

också på hemmaplan, där många känner att de varit lägst i rang så 

länge.

m ä n g d e n  a v  p å v e r k a n

I terapiträdgården påverkas deltagaren från många olika håll. Sin

nesintrycken måste stimulera och vara omväxlande för att nå in 

och komma förbi filtret av trötthet, uppgivenhet och hopplöshet. 

Det sker genom aktiviteter, möten med människor, natur med 

mera. Man kan steg för steg låta sig uppfyllas av omvärlden på olika 

plan och också på djupet.

Även naturen förstärker teamets budskap: Naturliga processer 

tar tid. Det går inte att skynda på ett frö som ska gro. Man kan 

underlätta och gynna tillväxt på olika sätt, men inte gå över natur

givna gränser. Allt har sin tid. Det är inte möjligt att förhindra höst 

och vissnande, men vila ger möjlighet till nytt liv efter en tid.

g r u p p g e m e n s k a p

En positiv känsla gentemot de andra i gruppen växer fram steg för 

steg. I början orkar man inte med någon annan än sig själv. Men 

man behöver inte presentera sig eller berätta vad man sysslar med. 
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Gruppen vet i början ingenting om en, bara förnamnet. Så små

ningom ökar lusten och förmågan till social samvaro och gemen

skapen i gruppen ökar. Skam och skuld mildras när man upptäcker 

att andra känner på samma sätt som man själv gör. Det som var 

skamfyllt och privat blir plötsligt något som kan delas med andra. 

Deltagarna inspireras dessutom av varandras framsteg och positiva 

upplevelser.

Efter rehabiliteringen
För att planera den närmaste framtiden träffas deltagaren, hennes 

arbetsgivare, läkare, någon från försäkringskassan samt personal 

från terapiträdgården i slutet av rehabiliteringsperioden.

Hur deltagarna vill gå vidare varierar. Någon är redo att gå tillbaka 

till arbetet, en annan behöver omvägen via ett annat slags arbete 

eller arbetsträning innan hon är redo. Vissa deltagare har kommit 

fram till att det inte är rimligt att gå tillbaka till det gamla arbetet och 

väljer en ny väg; börjar studera eller söker ett annat jobb. En del be

höver också fortsätta att gå hos en sjukgymnast eller psykoterapeut.

Efter rehabiliteringens slut sammanställs ett skriftligt utlåtande 

som innehåller deltagarens erfarenheter från tiden på Alnarp, en 

bedömning av hennes resurser och behov samt en rekommenda

tion inför fortsatta arbetslivsinriktade åtgärder alternativt återgång 

till arbetet. Utlåtandet skickas sedan till remitterande läkare.

Ingen blir helt läkt från sin stresskada – om den varit allvarlig 

– på bara tre månader. En känslighet för stress finns fortfarande 

kvar. Men de flesta har fått kontakt med hur det känns att må bra, 

påbörjat en ny inriktning för att hantera stress i framtiden och är 

realistiskt medvetna om att de behöver öva vidare på detta.

En uppföljning av det första mötet och den närmaste tiden ef

ter rehabiliteringen sker efter tre månader då deltagargruppen åter 

träffas.
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”Det allra viktigaste jag har lärt mig är att självbejakande inte 

behöver betyda att man är egoist och att det inte är på bekost-

nad av andra som man bryr sig om sig själv.”
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