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Spring På Bussen 

Tirsdag d. 10. juni kl. 10.00-12.00 lanceres et nyt rullende inspirationscenter under projektet "Spring ud i 

naturen". Alle er velkomne ved Naturcenter Amager, Granatvej 3-15, 2770 Kastrup. Læs om projektet her. 

 

Symposium: Ecotherapy and Nature Based Therapy 

Det er overskriften på dagen, som holdes på University of Brighton d. 20. juni. Tilmeldingsfrist er d. 13. juni. 

Læs mere her. 

 

Mødesteder i naturen 

Århus Kommune sætter i Friluftsplan 2013-17 bl.a. fokus på at skabe mødesteder i det fri, der skal gøre det 

mere attraktivt at komme i naturen. Læs mere her. 

 

Gode oplevelser i naturen 

En undersøgelse fra Friluftsrådet viser, at 97 % af danskerne har gode oplevelser i naturen og jo mere du er 

derude, jo bedre oplevelser har du. Læs mere her. 

 

Trivsel hos små skolebørn 

Langt de fleste børn i 0. klasse trives og har det godt. Men en lille gruppe trives ikke. Lidt over fem procent 

af børn i 0. klasse har tegn på lav almen trivsel, mens omkring 11 procent ikke trives i skolen. Det viser en 

ny stor undersøgelse fra Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Læs mere 

her. 

 

Trivsel hos funktionshæmmede 

Personer med handicap trives dårligere end resten af befolkningen viser ny stor rapport fra Statens Institut 

for Folkesundhed. De er mere stressede, har oftere smerter og hovedpine, sover også dårligere og er ikke 

nær så seksuelt aktive. Læs mere og find rapporten her. 

 

Pris til Frisk i Naturen 

Frederikshavn Kommunes Sundhedspris gik i år til projektet Frisk i Naturen, som arbejder med, hvordan 

natur- og friluftsoplevelser påvirker beboerne på det socialpsykiatriske botilbud Mariested i Sæby. Stort 

tillykke. Læs mere her. 

 

Film om salutogenese 

Den norske film "Det funker" viser, hvordan fokus på mestring i stedet for sygdom giver sammenhæng og 

livskvalitet for personer med psykisk sygdom.  Her bruges natur og kultur til at skabe øget sundhed. Filmen 

er udgivet af NAPHA – Nationalt Kompetensecenter  for Psykisk Helsearbejde, som har en betydelig 

forskning på området i Norge. Find filmen her. 

 

Penge at søge 

http://www.natur-vejleder.dk/sys6_site/modules/gfxedit2/page/editor/www.springudinaturen.dk
http://shop.brighton.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=2&deptid=18&catid=31&prodid=309
http://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE6606347/kom-ud-i-det-fri/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2014/maj/brug-af-naturen.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/23_2014.aspx
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/22_2014.aspx
http://psykiskhelsearbeid.no/content/7282/Det-funker-En-film-om-salutogense-og-psykisk-helse
http://psykiskhelsearbeid.no/content/7282/Det-funker-En-film-om-salutogense-og-psykisk-helse
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Sundhedsstyrelsen har sat 25,2 mio. kr. af til projekter der kan fremme sundheden og forebygge sygdom 

hos mennesker med psykiske lidelser. Ansøgningsfristen er 28. juli 2014. Se mere her. 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/satspulje-sundhedsfremme-maalrettet-mennesker-med-psykiske-lidelser

