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OM DAGEN
Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude!
Frisk luft er så sundt – det ved alle. Men hvad er det
sundt for, hvorfor skal vi også være optagede af naturen
og de muligheder den gemmer, når vi er optagede af det
meningsfulde liv, af balancen mellem krav og
ressourcer… vores mentale sundhed? Er naturen ikke
primært et sted vi får anledning til at bruge vores krop?
Naturen og grønne områder er at betragte som
sundhedsfremmende faktorer, og har i mange år været
tænkt ind i de kommunale sundhedstilbud på meget
forskellige vis. Nogle af de indsatser tager afsæt i, at vi
grundlæggende er bygget til at være i naturen og ikke i
byen, og derfor slapper mere af, afstresser kroppen,
styrker vores følelse af sammenhæng i hverdagen og i
livet. der er ingen tvivl om, at natur og grønne områder
har en positiv betydning for vores helbred og humør. I
forhold til stress har det vist sig, at jo nærmere vi lever
på naturen, desto bedre har vi det. Men det er ikke nok
bare at omgive sig med grønt omkring boligen og
arbejdspladsen. Der skal være kvalitet og
oplevelsesmæssig værdi i de grønne områder.
På denne temadag blev koblingen mellem natur og
sundhed vendt, men med særligt fokus på vores mentale
sundhed, både sat i relation til modellen Det Dobbelte
KRAM, samt til de konkrete erfaringer fra Kolding
Kommune og brugen af Terapihaven Møllebæk.

Væksthuset i Geografisk Have, skabte de perfekte omgivelser
for det fælles temagruppemøde

Det Dobbelte Kram og naturlig
sundhed
”Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude”
(PDF) – v. Peter Thybo, Ikast-Brande Kommune

Hvordan kan natur og naturbaseret terapi bidrage til
at bedre vores mentale sundhed? (PDF) – v. Dorthe
Varning Poulsen, Adjunkt, Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning

Naturlig Sundhed

Formålet med terapihaver
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Kommende møder
Tilmeld dig de kommende møder ved at følge linkene
nedenfor.
• 28. September 2017 - Temagruppemøde – Natur,
Udeliv og Sundhedsfremme
Temaet for dagen er interaktionen mellem natur og
læring, og i den forbindelse vil der være fokus på
udeskoler. Sted følger.
• 26. oktober 2017 - Temagruppemøde – Mental
Sundhed
Temaet for dagen er, hvordan Fremtidssamfundets
betydning for mental sundhed., Sted følger.

Naturbaseret Terapi

•

Naturen som helbredende for sindet og psyken
Nyere forskning viser at naturen har en positiv
effekt for det mentale helbred. Det er især den
nære natur, som har størst effekt.
En egenskab ved naturen, er dens åbne tiltale.
Naturen har ingen forventninger til os, men
giver i stedet en invitation vi kan tage imod
eller lade være.
Naturen kan bruges på mange måder og har
forskellige perspektiver:
•
Fysisk
•
Psykisk
•
Socialt
•
Eksistentielt

Det Dobbelte Kram
•
•
•
•

•
•

Afsæt i Aaron Antonovsky – hvad forsager
sygdom og hvordan kan vi undgå det
Sundhed er langt mere og andet end fraværet af
sygdom
Forebyggelsesindsatsen tager udgangspunkt i
helbredsdimensionen (Syg-Rask). Her er fokus
især på de klassiske KRAM faktorer.
Sundhedsfremmeindsatsen tager
udgangspunkt i sundhedsdimensionen(Usund
– Sund). Her er det Dobbelte KRAM
relevant(K=Kompetencer, R=Relationer,
A=Accept, M=Mestring)
Naturlig Sundhed: Man skal både arbejde på
helbred -og sundhedsdimensionen
Uden rod – ingen blomst.
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For at naturen er restituerende skal den have fire
elementer:
•
•
•
•

Fascination: Sanserne skal stimuleres. Dette kræver
bl.a. artsdiversitet
At være væk: Følelsen af at være på afstand af
hverdagen.
Udstrækning: Rammer som man har lyst til at
udforske men også helhed og struktur
Overensstemmelse: Match mellem hvad man har
lyst til at gøre, og hvad naturen inviterer til.

Eksempel på et typisk naturbaseret terapiprogram
• 12 ugers varighed men mulighed for fleksibilitet
- 1. Arbejdede med kropsbevidsthed
- 2. Grønne aktiviteter
- 3. Individuelle samtaler
- 4. Egen tid

Terapihaven Møllebæk
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Deltagerne fik en rundvisning i terapihaven

Skabe en ramme for naturbaseret terapi
Bidrage positivt og aktivt til behandling for
deltagerne
Støtte og udfordre deltagerne i
rehabiliteringsprocesser
Tilbyde meningsfyldte aktiviteter – Både konkret
og på et symbolsk plan

Samarbejde mellem Kolding Kommune og
Københavns Universitet
Beliggende i forlængelse af Geografisk Have i
Kolding
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