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Kort om oplægget

• Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression?
– Hjælp – IKKE behandling

• Idéerne bag kurset
– Kommunens motiv
– Valg af omgivelser

• Kursets indhold
– Miniforedrag
– Gåtur på Torø
– Mindfulness – et tilvalg

• Hvem kan deltage?
– Hvis du er i terapi hos terapeut, psykolog eller psykiater

• Evaluering



Hjælp til håndtering af stress og 
depression

• Borgerrettet kursus

• Hjælp til selvhjælp – IKKE behandling

• Hvem kan deltagelse?

• Er borger i terapi eller ved forløb v psykolog eller psykiater, 
bør disse inddrages i vurdering af deltagelse på kurset.

• Fysik – borger skal kunne gå på ujævnt underlag mindst 1 
km

• Natur – vi går ud uanset vejret - påklædning



Data

• 9 kurser afholdt

• 163 borgere tilmeldt

• 112 borgere gennemført



Historien bag kursets tilblivelse

• Politisk ønske om at fremme 

mental sundhed i Assens

• Kursus der skal give hjælp til selvhjælp og 
støtte mennesker med stress og depression



Udviklingsniveau i FBP om mental 
sundhed

Kursus i håndtering af langvarig 

stressbelastning, angst og depression.

Borgere, som har eller er på vej til at udvikle 

langvarig stressbelastning, angst og/eller 

depression, kan med fordel tilbydes kursus i 

håndtering af disse tilstande med fokus på at mestre 

dagligdagen, kommunikation og sociale relationer. 

Kurset kan ikke erstatte udredning og behandling. 



Faglige overvejelser bag kurset

• Kurset er baseret på sundhedsfaglig viden om 
krop og psyke

• Naturens sundhedsfremmende indflydelse på 
krop og psyke udgør den konkrete ramme

• At arbejde med kropsbevidsthed som redskab til 
håndtering af stress og depression

• At anvende fysisk aktivitet som metode

• At arbejde med tilstedeværelse i nuet

• De fysiske rammer skal afspejle kursets indhold 



Kursets indhold og opbygning

Teori – fysisk aktivitet i naturen - ro

– Miniforedrag om relevante emner

– Gåture på Torø

– Mindfulness – et tilvalg



Kursets teoretiske indhold

– Miniforedrag – overskrifter til inspiration
• Viden om stress og depression
• Sammenhæng ml krop og psyke
• Hvorfor være i naturen?
• Hvorfor fysisk aktivitet?
• Kostens betydning for krop og psyke
• Afdækning af værdier
• Problematiske søvnvaner
• Motivation og målsætning
• Øvelse i anvendelse af handleplaner
• Struktur på hverdagen



Kursets indhold

Gåture på Torø

• Give kroppen gode oplevelser

• Erfare naturens påvirkning af krop og psyke

• Erfare kroppens tilpasning til omgivelserne

• Erfare bevægelsens påvirkning af krop og psyke

• Give plads til den spontane tanke (sammenhæng med 
individualitet og meningsfuldhed)

• Benytte fysisk aktivitet som metode til at huske det lærte

• Afspænde kroppen for at fremme effekten af 
mindfulnessøvelserne efterfølgende



Natur og sundhed

Natur og sundhed – hvordan hænger det 
sammen?

Hvorfor anvende naturen i det forebyggende og 
sundhedsfremmede arbejde?



Natur som forebyggende og behandlende

Naturen kan forebygge

• Forebyggelse af stress, overvægt, 
livsstilsrelaterede sygdomme

Naturen kan behandle sygdomme

• Der er efterhånden flere eksempler på 
anvendelse af naturen til behandling af 
sygdomme



Naturen har betydning for vores sundhed

Forskning tyder på, at kontakt med natur reducerer 
stress, påvirker hormonerne og immunforsvaret og 
fremme rehabilitering.

Dette skal også ses i relation til et sænket 
”kampberedskab”, dvs. et lavere kortisolniveau og et 
heraf højere dopamin- og serotoninniveau.

Der er tilstrækkelig evidens i den foreliggende 
forskningslitteratur om naturbrug og sundhed, stress og 
sygdom



Hvad er det naturen kan?

Fysisk sundhed

Mental sundhed

Social sundhed



Fysisk aktivitet 

• Betydningen af kontakten med naturen for 
psykisk og socialt velvære er knyttet til 
oplevelsen:
– Muligheden for at udnytte hele sanseapparatet
– Kroppen påvirkes af vind og vejr 
– Underlaget kræver kompensation
– Øjet drages af bevægelse, fysiske former, landskaber 

mm.
– Førstehåndserfaringen – dvs. den direkte fysiske 

kontakt med naturen gør, at oplevelsen føles 
autentisk og meningsfuld.



Mental sundhed

Mennesker har to typer opmærksomhed

Styret opmærksomhed
• Behandle information og sociale relationer

Spontan opmærksomhed
• Stimuleres i naturlige miljøer
• Giver afbræk fra den styrede opmærksomhed og 

dermed mulighed for mental restitution

(Kaplan & Kaplan, miljøpsykologer)



Hvordan opnår vi en spontan tanke?

• Men hvordan opnår vi en spontan tanke? 

• Der er jo ikke plads, når alle de strukturerede 
tanker fylder det hele?!



Hvordan opnår vi en spontan tanke?

• Ophold i naturen

• Mindfulness - vi øver os i at holde opmærksomheden i andre 
områder, end der hvor tankerne styrer os. Opmærksomhed på 
naturen, eller opmærksomhed på åndedrættet kan føre os væk 
fra tankerne.

• Fysisk aktivitet – når vi er fysisk aktive over en hvis intensitet –
let over moderat belastning (vi skal ikke kunne tale så meget) –
så er det ikke længere muligt at koncentrere sig om at løse 
opgaver – vi kan få ”sort skærm” = aflastning af vores hjernes 
overaktivitet, nervecellerne får en tiltrængt pause!

• Alle tre dele – hver for sig eller i kombination –

kan give plads til den spontane tanke.



Evaluering efter 6 måneder

2. Naturen som værktøj til håndtering af stress og depression - Jeg har opnået 
viden om naturens indflydelse på stress og depression 

 



Evaluering efter 6 måneder

2. Naturen som værktøj til håndtering af stress og depression - Jeg påvirkes 
positivt af naturen 

 



Evaluering efter 6 måneder

2. Naturen som værktøj til håndtering af stress og depression - Jeg har oplevet 
turene på Torø som meningsfulde 

 



Evaluering efter 6 måneder

2. Naturen som værktøj til håndtering af stress og depression - Jeg opholder 
mig mere i naturen efter, at jeg er begyndt på kurset 

 



Evaluering efter 6 måneder

7. Mit udbytte af kurset - Jeg har en oplevelse af at have fået mere kontrol 
med min situation 

 


