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Temadag: natur og psykiske lidelser 

Sundhedsnetværket afholder temadagen: Natur for mennesker med psykiske lidelser onsdag d. 14. maj i 

Middelfart. Inviter gerne kollegaer og mulige samarbejdspartnere med. Tilmelding efter først-til-møllen. 

Find programmet her og tilmeld dig her. 

 

Konference: friluftsliv for funktionshæmmede 

Den 21.- 22. oktober afholder Lavuk, Pibergården, Vends Motorik- og Naturskole samt Handicapidrættens 

Videnscenter konferencen ”Lille indsats - stor værdi. Konference om friluftsliv” på Skovskolen i Nødebo. 

Konferencen giver kvalificerede bud på hvorfor og hvordan man kan lave friluftslivsaktiviteter for 

mennesker med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Se mere her. 

 

Temadag: Aktiv Fritid for Alle 

Den 24. april holder netværket: Aktiv Fritid for Alle en temadag i Roskilde. Dagen indeholder 

præsentationer af spændende projekter, der er i gang og tid til at netværke. Læs mere her. 

 

Ny artikel: mental sundhed 

Sund By Netværket har i sommer nedsat en temagruppe om Mental Sundhed. De har bl.a. arbejdet med at 

beskrive et teoretisk afsæt, som præsenteres i artiklen ””Det Dobbelte KRAM” Et salutogent 

arbejdsgrundlag for temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket” af Peter Thybo. Find artiklen 

her. 

 

7 sundhedsmål fra Regeringen 

Danskerne skal leve længere og have flere raske leveår. Det er den overordnede ambition med de nye 

nationale mål for danskernes sundhed som findes i publikationen ”Sundere liv for alle – nationale mål for 

danskernes sundhed de næste 10 år”. Læs bl.a. om de 7 mål og om partnerskaber og find kataloget her. 

 

Den nationale Sundhedsprofil 2013 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række materialer i forbindelse med Sundhedsprofilen 2013. Der er både 

et faktaark, rapporten ”Den Nationale Sundhedsprofil 2013”, forskellige film og en database. 

Sundhedsprofilen 2013 er baseret på et spørgeskema som over 160.000 danskere har svaret på. Find det 

hele her. 

 

I forbindelse med Sundhedsprofilen 2013 er deltagerne blevet spurgt om, hvor tæt de efter egen opfattelse 

bor fra forskellige former for grønne områder og om hvor tit de opholder sig i grønne områder. 

Resultaterne viser bl.a. at 95 procent af borgerne i Region Sjælland har en bopæl, hvor grønne områder er 

let tilgængelige. 7 procent opholder sig sjældent i grønne områder. Læs mere her. 

 

Kronisk syge har det oftere dårligere både fysisk og mentalt, sammenlignet med personer der ikke er syge. 

Den nye nationale sundhedsprofil sammenligner det fysiske og mentale helbred blandt personer, der har 

forskellige typer udbredte sygdomme med raske personer. Læs mere her. 

 

http://www.natur-vejleder.dk/6storage/853/26/invitation_temadag_om_natur_for_mennesker_med_psykiske_lidelser_2014.pdf
https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk/
http://www.handivid.dk/idraet/kalender/lille-indsats-stor-vaerdi-konference-om-friluftsliv/
http://www.handivid.dk/idraet/netvaerk-og-interessegrupper/aktiv-fritid-alle-danmark/
http://sund-by-net.dk/sites/sund-by-net.dk/files/u126/Thybo%20P%202014%20Det%20Dobbelte%20KRAM%20-%20Et%20salutogent%20arbejdsgrundlag%20for%20mental%20sundhed.pdf
http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Nationale-maal-jan-2014.aspx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/den-nationale-sundhedsprofil.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/hvordanhardudet/socialerelationerogdeltagelse/Sider/Groenne-omraader.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/11_2014.aspx
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Evaluering af Kløverstierne 

Videncenter for Friluftsliv og Naturforvaltning har evalueret kommunale stiplanlæggeres og brugeres 

erfaringer med Kløverstierne, og undersøgelsen tyder på, at konceptet baner vej for flere oplevelser. 

Kløverstierne er opmålte og afmærkede ruter i danske byer. Ruterne binder lokalområders natur- og 

kulturseværdigheder, motions- og friluftstilbud sammen på nye spændende måder. Se mere og find 

rapporten her. 

 

Parkour i skoven 

En nyt projekt på Skovskolen ved Københavns Universitet skal idéudvikle og afprøve muligheder for at 

overføre den fascinationskraft, som parkour har fået for ungdomskulturen, til at give børn, unge og voksne 

lyst til at udforske grønne områder og naturen uden for bygrænsen til nye former for fysisk aktivitet. Læs 

mere her. 

 

Nyt projekt: Udsatte børn og unge i Svanninge Bjerge 

Bikubenfonden investerer i unikke naturoplevelser for udsatte børn og unge i Danmark. Med udgangspunkt 

i fondens eget naturområde Svanninge Bjerge på Fyn iværksættes camps, retreats og oplevelsesture i 

naturen. Alene i 2014 vil der blive gennemført 36 camp-ophold og mere end 70 guidede oplevelsesture i 

Svanninge Bjerge. Læs mere her. 

 

Ny analyse: byboere elsker naturen 

Nordea-fonden har fået analyseret byboernes brug af og holdning til grønne områder. 100.000 danskere er 

de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte bor nu i byer. Men danskerne flytter ikke for at 

komme væk fra naturen. De oplever tværtimod at grønne områder har stor betydning for deres livskvalitet. 

Læs mere her. 

 

Penge at søge 

Nordea-fonden har netop søsat kampagnen Det gode liv i byen. Der er afsat 100 mio. kr. til projekter, som 

kan understøtte et mere inspirerende og aktivt hverdagsliv i byen. Læs mere her. 

 

http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2014/kloeverstirapport-final-210214.pdf
http://centerforfriluftsliv.ku.dk/nyheder/2014/skovparkour/?newsletter=1&newsletter_id=2249&sid=81af5b6131e8bdccabf76aeebb94be33
http://www.mynewsdesk.com/dk/bikubenfonden/pressreleases/bikubenfonden-investerer-i-unikke-naturoplevelser-for-udsatte-boern-og-unge-i-danmark-975924
http://nordeafonden.dk/sites/default/files/analysenotat_det_gode_liv_i_byen_.pdf
http://nordeafonden.dk/nyhed-det-gode-liv-i-byen

