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Naturen på dagsordenen



Hvem er jeg 

Merethe Jelsbak Raundahl 

 Sundheds- og forebyggelseskonsulent i Viborg kommune  

 Cand.Scient i Idræt og Sundhed, motorikvejleder, pædagogisk mindfulness instruktør

• Bevægelsesglæde, leg, natur, aktiv transport, adfærdsændring og personligudvikling. 
Kompetenceudvikling af ledere og fagpersonale. Lejre og camps med naturen som rum, ramme og 
social løftestang for anbragte børn og unge. Sundhedsfremmende projektet og indsatser målrettet 
børn, unge, voksne og ældre….. 

• Naturen i fokus

 Sund By Netværket

 Koordinator for Sund By Netværket  - Naturens Rige

 Natur, Udeliv og Sundhedsfremme i Sund By Netværket 

 Startet ultimo 2014 - Formandskabet

 Temagruppens formål er at fremme folkesundheden ved at sætte fokus på og inspirere til, at 
natur og udeliv inddrages og anvendes rammesættende og strukturelt i det forebyggende 
og sundhedsfremmende arbejde på tværs af afdelinger, forvaltningsområder i kommunerne 
og eksterne aktører – herunder frivillige foreninger



Naturens værdi
 Hvad forstå vi ved naturen

 Bred definition 

 Naturens værdi

 Et unikt sanserum

 Naturen er uforudsigeligt, inspirerende og foranderlig , konstant nye sanseindtryk i naturens arena 

 Spontan opmærksomhed  - bevidst opmærksomhed

 Fysisk sundhed:

 Tendens til mere bevægelse, sidder ikke over flere timer ”over kaffen”, aktiv transport, motorik

 Vi er i verdenen med kroppen, kroppen ”husker”, demente borger

 Mental sundhed

 Naturen er rummelig, stiller ingen krav, godt sted ”at lade op”, diagnoser, mindre sygdom, recovery

 Naturen i relation til det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde

 Stort ofte uudnyttet potentiale 

View through a window may

influence

recovery from surgery,  

(Ulrich 1984) 



Naturen 

 Den er lige udenfor døren - Tilgængelig

 Der er lokaler til os alle – kapacitet – ikke behov for ”bookning”

 Den koster ingenting – ulighed i sundhed

 Der er højt til loftet – plads til aktivitet, leg og bevægelse, uforudsigelig, foranderlig

 Der er plads til ro, fordybelse – stiller ingen krav, rummelig 

 Naturen appellerer til os alle på tværs af generationer



Naturen

 Refleksion



Natur på tværs
 Naturen griber ind i mange afdelinger og forvaltninger

 Teknik og Miljø

 Trafik og Veje

 Natur og vand

 Børn & Unge

 Daginstitutioner, skoler, naturskoler

 Sundhed og Omsorg

 Ældre 

 Sundhed og forebyggelse

 Social, udsatte og psykiatrien 

 Beskæftigelse

 Et godt område at arbejde tværfagligt omkring - kerneopgaver



Natur på forskellige niveauer
 Individ/gruppe

 Rygestop i naturen

 Sundhedskurser i naturen

 Strukturelt 

 Skabe liv i rammerne – Systematisk tilgang – Tænk ”liv” i anlæg fra starten 

 Naturen i ældreplejen - Fokus på at naturen indtænkes i dagligdagen 

 Naturen i børnehøjde – Daginstitutioner, forældre, vaner fra barnsben, følger med ind i voksenlivet

 Rammesættende

 Sund By Netværket – strategi 

 Sundhedsstyrelsen – forebyggelsespakkerne, håndbogen for fysisk aktivitet

 KL – forebyggelsesudspil 

 Christiansborg – løbetur i naturen, Imran Rashid - artikel ”



Naturen – kvalificering

 Naturen har et potentiale både i forebyggelse og behandling

 Behov for at forholde os kritisk til naturen og kvalificere den viden, vi har 
på området

 Hvorfor er naturen god for os

 Under hvilke omstændigheder 

 For hvem

 Værdifuld viden

 Fokus på området og flere aktører på ”banen” 

 Vi vil stå stærkere i fht. at sætte naturen på dagsordenen



Naturens Rige

 Naturens Rige – et skridt i den rigtige retning

 Kvalificering af viden 

 Naturens sundhedsfremmende effekter omkring mental sundhed

 Praksis erfaring – hvordan har man konkret arbejdet med naturen i 

kommunerne



Naturen i kommunal kontekst

Al forandring starter med ”B”

- Vi bliver bevidste om, hvordan vi arbejder med naturen i vores dagligdag

- Vi får inspiration og viden til at udvide og opkvalificere det arbejde

- Vi italesætter det overfor vores kolleger og leder

- Vi handler på det

- En opfordring herfra



Brug naturen   Så bliver I: 



Naturens Rige

 Naturens Rige i praksis 

 God tur 



Temagruppe NUS

 Natur, Udeliv og Sundhedsfremme i Sund By Netværket

 Temagruppens formål er at

 Fremme folkesundheden ved at sætte fokus på og inspirere til, at natur og udeliv inddrages og 
anvendes rammesættende og strukturelt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på 
tværs af afdelinger, forvaltningsområder i kommunerne og eksterne aktører – herunder frivillige 
foreninger

 Formandskabet 

 Inviterer interesserede til at deltage i vores arbejdsgruppe

 Eksempler på emner:

 Lommeparker og byrum, Nature Moves – Børn i naturen, Mænds sundhed og 
rehabilitering, Terapihaver - Fælles temagruppemøde med mental sundhed

 2018:

 Naturen som sundhedsfremmende arena – 2. marts 2018 

 Motorik fra vugge til grav – 4. juni 2018 

 Natur, fysisk aktivitet og dokumentation/evaluering 

 Årsmøde – 3. december - Jylland

 Årsplan er at finde http://sund-by-net.dk/

http://sund-by-net.dk/

