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Socialforvaltningen (SOF)

• Projektet tilknyttes Center Amager, der er en decentral enhed under Københavns Kommunes 
Socialforvaltning

• Center Amager er et socialpsykiatrisk center med botilbud og aktivitets- og samværstilbud for 
mennesker, hvis liv er blevet besværet og begrænset af sindslidelser og sociale 
vanskeligheder.

• Projektets mere specifikke målgruppe er:
• Borgere der tilbydes hjemmevejledning (§85), og som bor i egen bolig. 

• 140 borgere er i målgruppe til projektet. Karakteriseres af at have udfordringer ift. at mestre hverdagen, bl.a. har de svært at ved at indgå i samfundslivet og 
tilrettelægge en hverdag

• Brugere af Kompasset – et Aktivitets og Samværstilbud. 
• 30 – 40 brugere dagligt. Karakteriseret af psykiske problemstillinger, misbrug, manglende netværk og tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Center Amager har et overordnet sundhedsfokus, som projektet skal tænkes ind i. Det grønne fokus skal tænkes som en 
del af den faglige praksis i centret, men også ift. brobyggende initiativer i lokalområdet.

4



Bynaturen som  løftestang + Krop og bevægelse i naturens rige. IW 11/2018

Sundheds- og omsorgsforvaltningen (SUF)
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I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vi i alt tre 
målgrupper som vi tænker er relevante for projektet:

1. Borgere med stress som er tilknyttet kommunens 
stressklinikker

2. Borgere med diabetes og er i forløb i Center for Diabetes 

3. Borgere i kræftbehandling eller i rehabilitering i Center for 
Kræft og Sundhed.

Det er ambitionen at projektet også kan inkludere borgere som 
ikke almindeligvis bruger kommunens sundheds- og 
rehabiliteringstilbud (som løftestang for social lighed i sundhed).



Bynaturen som  løftestang + Krop og bevægelse i naturens rige. IW 11/2018 6

Effekt Resultat og 
kvalitet RessourcerTMF’s 

opgaver

Tovholde 
effektmålinger

Kommunikere 
indsatser og 
resultater 
internt og til 
omverden.

Tilrettelægge og 
udvikle udvalgte 
behandlingstilbud 
i bynaturen

Udvikle en 
”mindful 
margueritrute 
guide” til 
egnede 
recovery spots i 
bynaturen med 
tilhørende 
aktiviteter. 

Videreudvikle 
projektet, tilknytte 
beskæftigelses-, 

børne-unge 
området.

1 TMF projektleder
30 t/ugentlig

20-30 
frivillige bynaturs guider

Anden bemanding (SUF 
og SOF personale) 
dækkes af de respektive 
forvaltningers budgetter.

Evt. særlig kompetence 
tilkøbes for 
driftsmidlerne.

75 % af københavnerne 
oplever København som 
en grøn by

Dobbelt så mange 
frivillige deltager i 
udvikling, pleje og 
vedligehold af byen

Københavnerne 
opholder sig 20 % 
mere i byens rum

Styrket 
oplevelsesværdi 

Øget kendskab til, 
ejerskab til og forståelse 
for bynaturen.

Øget robusthed og 
recovery

”Mindful 
margueritguide” til 
bynaturen bruges af 
borgere og 
sundhedspersonale

Flere rekreative 
bydelsoaser plejes
af frivillige og udsatte 
borgere

Naturpleje indgår i 
SUF og SOF´s 
behandlingstilbud 

Recovery procenten 
forbedres for borgere 
som deltager i 
naturforløbene.

Facilitere 
samarbejde 
mellem TMF, 
SOF og SUF 

Samarbejde 
med NGO, 
foreninger og 
frivillige

Projektet , evaluering og 
det tværfaglige 
samarbejde styrkes og 
opkvalificeres ved 
deltagelse i
Sund By Netværkets 
aktionslæringsforløb
2018-2019

Etablere en 
følgeordning 
med frivillige 
bynatursguider 
+ psykisk 
sårbare

Nye fællesskaber og 
frivillige benytter 
Bemandede 
Legepladser som 
grønt nærmiljøtilbud


