Vill du ha mer information
så är du välkommen att
ringa: 042-24 59 10
eller mejla oss: info@vitavillan.se
Det går också bra att gå in på
vår hemsida: www.vitavillan.se.
För att starta behandlingen
skriver remitterande läkare en remiss till oss:
Vita Villan Rehab & Utredning AB
Drottninggatan 28
252 21 Helsingborg

Varmt välkommen!

Vita Villan Rehab & Utredning är ackrediterade av Region Skåne
för MMS. Rehabiliteringen bekostas inte av vårdenhetens budget.
Patientavgift är för närvarande 200 kr per besök, högkostnadskort
stämplas och frikort gäller.

Multimodal
smärtbehandling

Kan det sjuka – ser det friska
Vårt specialistteam hjälper patienter som i mer än
tre månader haft smärtor i rygg, nacke, skuldror
eller generaliserad smärta. Teamet är sammansatt
av specialistläkare, legitimerad sjukgymnast/
fysioterapeut och legitimerad psykolog, alla med
gedigen kompetens och lång erfarenhet när det
gäller rehabilitering av långvariga smärtproblem.
Vita Villan AB har en positiv människosyn och
tycker det är viktigt att se hela människan. Vårt
program är sammansatt utifrån vetenskap och
beprövad erfarenhet när det gäller långvarig
smärta. Innehållet avser att stärka individen
genom ökad kunskap och medvetenhet kring
smärtan och parallellt öka den fysiska förmågan
genom anpassad doserad träning/aktivering som
bejakar det friska.
Vår ambition är att patienten ska få professionell
hjälp, känna sig sedd och förstådd och efter
genomgången rehabilitering ha med sig en ut
arbetad målplan och en bra grund för att sedan
själv kunna fortsätta på egen hand. Efter cirka tre
månader sker en uppföljning. Remissvar skrivs till
inremitterande läkare efter genomgången re
habilitering.

Våra patienter

• är mellan 16 och 70 år,
• har haft besvär i mer än tre månader
• är färdigbehandlade unimodalt
(sjukgymnast etc)
• har en (preliminär) diagnos
• är motiverade till rehabilitering

Så här går det till:

Remiss skrivs av primärvårdsläkare med
bifogad ifylld “Linton score” (finns att ladda
ner på Region Skånes hemsida alternativt på vår hemsida). Vi kallar till ett första
möte, går igenom obligatoriska formulär
med mera, och bedömer tillsammans med
patienten om vårt program är lämpligt.
Man väljer mellan:
1. Sedvanlig smärtrehabilitering, cirka 2–3 till
fällen per vecka i 5 veckor, 2–4 h/gång. Teori
och anpassad fysisk träning.
2. Smärtrehabilitering ”Djur och Natur”.
Programmet är i princip som ovan men
vissa delar av innehållet förläggs till vår gård
utanför Nyhamnsläge. Där finns islands
hästar, hundar och katt och en underbar
natur att vistas i.
För mer information kontakta oss.
Eventuell förebyggande sjukskrivning under
programmet sköts av inremitterande läkare.

