
.SE

Yvonne & Magnus Liljeroos
Stall Vitavillan 

Boel pärs väg 39
263 76 Nyhamnsläge  

0709-22 59 00 eller 0707-38 71 14
www.stallvitavillan.se
nur@stallvitavillan.se

.SE

Natur-
understödd 
Rehabilitering
på uppdrag av Region Skåne

Region Skånes satsning på NaturUnderstödd 
Rehabilitering på landsbygd vänder sig till 
personer med mild till måttlig psykisk ohälsa, 
tendens till social isolering och passivisering.  
Diagnoser såsom lätt till medelsvår depres-
sion, panikångest, ångest samt utmattnings-
problematik. Behandlingen är ett komple-
ment till den medicinska vården och det är 
vårdenheten som fortsatt har det medicinska 
ansvaret under rehabiliteringen. 

Stall Vitavillan har återigen fått uppdraget i 
Nordvästra Skåne.  

Stall Vitavillan
Ligger vackert på en höjd med omgivande 
hästhagar mellan Öresund och Kullaberg. På 
gården finns islandshästar, hundar och katt. 
Gårdens huvudsakliga verksamhet är uppföd-
ning av Islandshästar. Där finns många natur-
liga möjligheter att få uppleva stillhet, vacker 
natur men också att delta i gårdens aktiviteter 
efter förmåga. Vårt mål är att deltagaren ska 
finna sig själv, varva ner, stimulera sina sinnen. 
Iaktta vad som händer och sker och/eller 
medverka själv i gårdens göromål.

Vistelse på Stall Vitavillan
Perioden varar i 8 veckor, 3 dagar/vecka, 4 h 
per dag. Vi bedriver ingen specifik terapi. Det 
är naturen och djuren som erbjuder den 
läkande kraften!

Hur går det till?
På de anslutna vårdenheterna i vårt område 
(NV Skåne) utformas en remiss tillsammans 
med deltagaren vilken skickas till oss. Det 
kostar ingenting att delta och det belastar inte 
vårdenhetens budget. Det finns möjlighet att 
komma på studiebesök på gården innan man 
bestämmer sig slutgiltigt för att delta.  NUR 
följs regelbundet upp av Region Skåne och 
det innebär att man på sin vårdenhet också 
får fylla i formulär före, under och efter för att 
utvärdera resultatet.

Välkommen till oss på Stall Vitavillan!

Ring eller maila oss gärna så berättar vi mer!
Det finns ytterligare information om NUR 
på vår hemsida www.stallvitavillan.se el-
ler www.1177.se sök på NUR. Nå oss på 
 0707-38 71 14 eller mejl nur@stallvitavillan.se.
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Stall Vitavillan finns i Nordvästra Skåne 
mellan Kullaberg och Nyhamnsläge. 
Välkommen!


