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Sundhed i naturen 

Temadag for kommunale chefer, ledere, planlæggere og medarbejdere på 

tværs af forvaltninger samt deres samarbejdspartnere. 
 

Hvordan kan kommuner i praksis arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og 

rehabilitering i naturen? 

At være i naturen har betydning for menneskers velvære både fysisk, psykisk og socialt. 

Forskning viser bl.a. at selv korte ophold udendørs giver nedsat puls og færre 

muskelspændinger, stabilt blodtryk og øget optagelse af D-vitamin, men også at 

naturkontakt har positiv betydning for humøret, følelsen af overskud, velværet og 

selvtilliden. 

Formålet med dagen er at: 

 Give eksempler på, hvordan naturen kan bruges til at fremme sundhed – for mange 

forskellige målgrupper (både forebyggende og helbredende). 

 Diskutere en bred sundhedsforståelse. 

 Vise eksempler på, hvordan kommuner griber det an. 

 Præsentere mulige samarbejdspartnere. 

Erfaringer viser at alle kommunens forvaltninger, bl.a. sundhed, kultur og fritid, børn og 

unge, teknisk forvaltning, natur og miljø, med fordel kan inddrages i arbejdet med sundhed i 

naturen. 

 

 

 



 

 

Program 

9.30 Morgenkaffe og brød 

10.00  Velkommen 

10.10 Hvorfor arbejde med sundhed i naturen? v. Eva Skytte, 

Sundhedsnetværket 

10.40 Hvordan kan vi arbejde med sundhed i naturen? v. Nina Billenstein 

Schriver, Movementum 

11.10 Pause 

11.20 Sundhedsarbejde i naturen på tværs af kommunale forvaltninger  

– et pilotprojekt i Hjørring og Næstved  

 Erfaringer fra Hjørring v. John Hansen, Hjørring Sundhedscenter 

 Erfaringer fra Næstved med fokus på planlægning som sundhedsfremmende 

værktøj v. Grith Neel Andersen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Næstved 

Kommune 

12.10 Frokost og mulighed for netværk  

13.00 Forskellige målgrupper i naturen – erfaringer fra praksis 

 Genoptræning og gruppedynamik  v. Lene Søgaard, Ortopædisk 

genoptræningscenter, Marselisborgcentret 

 Sundhedssamtaler med voksne v. Merete Bonde Pilgaard, Hjørring  

Sundhedscenter 

 Børn og unge v. Anette Breum, center Sundhed, Rebild Kommune 

 Faldforebyggelse for ældre, v. Helle Høj Christensen og Camilla Birk, 

Fysioterapien, Område nord, Aarhus kommune 

 ”Den gode historie” – med borgernes egne fortællinger. Erfaringer fra arbejdet 

med bl.a. langtidsledige, sygedagpengemodtagere, kronikere og borgere i 

genoptræning v. Signe Christensen og Bruno Nygaard Nielsen. 

Sundhedsafdelingen, Jammerbugt Kommune 

15.25 Samarbejdspartnere – hvem kan vi trække på? 

 Naturvejlederen som ressourceperson v. Jakob Kofoed, Vendsyssel 

Historiske Museum 

15.45 Opsamling og diskussion 

16.00  Tak for i dag 

 

 



 

 

 

 

 

Det praktiske 

Tid: Tirsdag d. 12. juni kl. 10-16.00 (morgenkaffe kl. 9.30). 

Sted: Marselisborgcenteret, Bygning 8. Poul Ørumgade 8-11, 8000 Århus. 

Pris: 475,- (ex. moms) som dækker forplejning, lokaleleje og indlægsholdernes transport.  

Arrangør: Eva Skytte, Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen 

(http://www.natur-vejleder.dk/sundhed.6) og Nina Schriver movementum 

ApS(http://www.movementum.eu/)  

Tilmelding: senest d. 29. maj 2012 med navn, telefon samt arbejdssted, adresse og evt. 

ean-nummer til Eva Skytte, es@skovforeningen.dk 

 

 

Temadagen er støttet af Tips- og Lottomidlerne til friluftsliv via Friluftsrådet. 
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