Livskvalitet styrkes når vi er ude – alene
eller sammen
Af Susanne Rosenild, naturvejleder i Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune integreres sundhed så vidt muligt i kommunens driftsområder. Der er medvind,
både politisk, i den kommunale stab, på frivilligområdet, på turistområdet m.m., for at naturen kan have
en plads i alle borgeres hverdag. At kunne opholde sig i naturen betragtes her i kommunen af mange som
et positivt element i menneskets hverdag og noget der skal være tilgængeligt for alle uanset økonomisk
stand, sundhedstilstand, alder, bosted, osv. Naturen er lige udenfor vinduet, uanset hvor du bor i kommunen. Men langt fra alle bevæger sig ud i den.
Der gøres derfor en særlig målrettet indsats for borgere, hvis livskvalitet har brug for et løft. Kunsten er at
satse på en indsats, hvor folk inspireres til at ”gå ud af inderummet og tilbage i uderummet”.
Sundhedssekretariat har i de sidste 8 år systematisk videndelt og samarbejdet med Naturstyrelsen, Sundhedsnetværket under Naturvejlederforeningen, andre fagpersoner som arbejder med sundhed i naturen og
medarbejdere fra kommunens grønne område om naturbaseret sundhedsfremme. Friluftsaktiviteter og
naturoplevelser er blevet integreret i rygestopkurser, overvægtskurser, rehabiliteringskurser (stressramte,
overvægtige, diabetes, hjerte, kræft), i læring og pædagogik, i integrationsindsatser og overfor sårbare unge familier.
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Øget naturfokus
I 2013 blev jeg fastansat som naturvejleder i medarbejderteamet på Sundhedssekretariatet, hvilket er udtryk for prioriteringen af naturen som arena i sundhedsarbejdet. Min opgave er at være opdateret på området om naturens sundhedseffekt, dele min viden om naturen som element, give konkrete oplysninger om
de lokale naturområder og at bruge mine kompetencer om ophold i naturen, aktivt friluftsliv og formidling i
mine samarbejder med sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sundhedsplejersker.
Samarbejdet går også på tværs af kommunens sekretariater i form af konkrete naturaktiviteter med borgere, kursus/praksisundervisning i, hvorledes faggrupper kan bruge uderummet i borgerindsatser og rådgivning i fx indretning af nye kommunale udendørsområder. Faggrupper kan være pædagoger, lærere, ældremedarbejdere, integrationsmedarbejdere eller bygningsingeniører. Politikere, fx Sundheds- og psykiatriudvalget orienteres om de naturbaserede indsatser gennem årsrapporter og de mødes også fx i bålhytten på
Hyldevang Naturcenter for selv at opleve, hvilke muligheder der er for borgerne udenfor. De deltager nogle
gange selv på borgeraktiviteter, fx mountainbiketur og bålmad med rygestopkursister. Borgmesteren indvier og går selv med på nye hjertestier i skoven, som Hjerteforeningen og kommunen har udviklet sammen.

Udgivet af Sundhedsnetværket, juli 2014 - et netværk af professionelle der interesserer sig for
natur, sundhed, trivsel og livskvalitet.
www.natur-sundhed.dk

3

Livskvalitet
Efter at jeg i adskillige år har arbejdet i naturen med mange forskellige mennesker, er der tydelige elementer, som
går igen i folks beskrivelse af udbyttet af turen/opholdet.
De refererer til sanseoplevelserne, ro indeni, glæden ved
at være ude i naturen, at kunne genkalde tidligere positive naturoplevelser, at lære nyt om naturen, følelsen af
velvære i den grønne ramme, det positive samvær og
(nogle gange) at naturvejlederen var god. Alting noget der
giver lyst til at fortsætte med fx. gåture sammen også
uden naturvejlederen.
Jeg er selv meget inspireret af George W. Burns´ bog ”Nature-Guided Therapy”, som giver nogle meget uddybende
beskrivelser af, hvorledes naturen kan virke helende på os
mennesker enten gennem passiv deltagelse i naturlige
omgivelser eller gennem interaktion med en positiv attitude. Bogen er baseret både på forskning og på terapeutiske erfaringer. Burns mener, at vi mennesker er direkte
afhængige af natur for at kunne vedligeholde vores psykiske og fysiske ligevægt.

I det følgende vil jeg givet nogen eksempler på mennesker, som jeg er i naturen med:

Patientskole for stressramte
Natur er en vigtig del af patientskolekurset for stressramte borgere. En ugentlig 2,5 timers tur i skoven,
hvor alle sanser er i fokus. Det foregår i slowmotion og der stilles ikke krav. Specielt fordi naturen påvirker
vores sanser, uden at vi behøver at foretage os noget, så kan det for en stressramt opfattes som ikke krævende og inkluderende at opholde sig i den. Naturvejlederen sørger for trygge rammer både praktisk og
psykisk gennem sin attitude og ved at guide folk ind i områder, der giver milde sanseoplevelser i langsomme doser, at sørge for gentagende elementer som en kort åndedrætsøvelse, varm te, bål med ikke krævende socialt samvær og vandring i stilhed. Vi er altid to fagpersoner på patientskolerne, fx naturvejleder
og sygeplejerske.
Indholdet i kurset bygger både på litteratur på området, på praksiserfaringer og på evalueringer med kursisterne.
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En kursist på et hold for stressramte har denne erfaring: ”Til at starte med tænkte jeg "hvad skal det hér
natur-halløj gøre godt for, jeg har stress"! Tog nogle ture før jeg kunne rumme det! Nu kan jeg slet ikke
undvære det! Selv efter at patientskolen for stressramte sluttede, var vi nogle, der fortsatte og fortsat går
én gang om ugen. Vil faktisk sige jeg er blevet "afhængig"......... At mærke naturen favne én uden krav, at
der var én der tog styringen med turen gjorde det overskueligt, at der var højt til "loftet", høre lydene, bækkens rislen, at mærke sig selv på en ny måde, meditation mm. Har været med til at jeg i mit stressforløb har
kunnet finde ro. Ro i krop og sind.”
Alle patientskoler evalueres hhv. ved start, slut, 1/2 år og 1 år efter kursus på udvalgte effektvariabler, eksempelvis fysiske parametre, livsstil og borgerens selvvurderede psykiske og fysiske helbred.
Med forbehold for at det endnu er forholdsvis få deltagere, som har været på patientskole for stressramte,
så er deltagernes udsagn, at turene i skoven og naturvejlederen har givet ro og sanseoplevelser. Men et 7
ugers kursus er meget kort tid at opleve en bedring i stressniveau i. Medarbejderne har oplevet, at skovturene med fordel kan bruges til gruppedynamikken.

Skovhjælperne
Borgere med fx mentale, kognitive eller psykiatriske udfordringer, som har brug for en beskyttet arbejdsplads i kommunens sociale virksomhed (under § 103), arbejder i det grønne på Naturstyrelsens Naturcenter
Hyldevang. De laver naturpleje og naturformidling. Sammen med mig øver de sig i at vise, hvordan man
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tænder et bål, bager et bålbrød, laver fuglemad, genkender en spiselig urt. Disse kompetencer giver dem en
konkret anledning til et positivt socialt møde med de besøgende. Allan vokser, når han får beundrende
blikke fra børnene, fordi han kan tænde et bål. Allan har fået modet til at gå og opsøge folk og føler sig tryg
til at fortælle om sin viden. Og Kate oplever at kunne dele sin viden, når hun fortæller interesserede besøgende om de spiselige urter i sansehaven.

Rygere motiveret for at stoppe
På ”Rygestop 100% frisk luft” bruges smagssans, lugtesans, fysisk aktivitet, forpustethed, afstresning og
socialt samvær omkring bålet, som motivationsfaktorer sammen med et målrettet fokus på at fremhæve
deltagernes succeser i rygestop processen. ”Det var den cykeltur op ad bakken, som fik mig til at indse at
jeg ALDRIG skal ryge mere!”, sagde en deltager med åndenød, der havde røget i næsten 40 år.
Naturen fungerer som et håndgribeligt rygestopredskab, som en gratis og frit tilgængelig erstatningsaktivitet, og som et afstressende rum i rygestopperioden. Naturen understøtter en positiv gruppedynamik og
giver en uformel ramme til ”tredje halvleg”, hvor erfaringer deles.
Konkrete resultater er, at 83% af deltagerne var røgfri efter kursus, og 57% er stadig røgfri 6 måneder senere. Se statusrapporten her.
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Forankring af den naturbaserede sundhedsindsats i kommunen
En vigtig forudsætning for, at den naturbaserede sundhedsindsats kan målrettes og formuleres og gives
retning langsigtet er, at det politiske niveau bliver holdt orienteret om de kommunale indsatser og resultater på natur- og sundhedsområdet. Denne viden kan indgå i udarbejdelse af politiske mål og prioriteringer.
Så kan ledelsesniveau, medarbejdere og fagområder på tværs tydeligere trække samme vej. Vordingborg
Kommune har her en fordel ved at være en lille kommune, hvor netværket og kendskabet til hinanden derved også er tættere. I boksen herunder er nogen eksempler på, hvordan de kommunale strategier og indsatsområder på natur- og sundhedsområdet supplerer hinanden.

Kommunale strategier og indsatsområder
”Naturen tæt på” er et af tre fokusområder i udkastet til Kommunens nyeste
sundhedspolitik.”Vi vil bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt
redskab til sundhedsfremme”, hedder det konkret.
I strategi- og prioriteringsplanen for kommunens grønne områder hedder det i en
af visionerne; ”Vi vil prioritere at kommunens grønne områder understøtter
kommunens andre visioner, så som klimatilpasning, miljøhensyn, attraktiv bosætning og sundhed”.
Kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i 2030, har også fokus på
naturens betydning for borgernes sundhed; ”Vordingborg Kommune er storbyens
sundeste og smukkeste forhave” lyder indledningen på visionen, der er på vej i
høring.
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Andre naturtilbud i Vordingborg Kommune
Unge mødre tager på gåture i nærområdet med naturvejleder og sundhedsplejerske. Det er hyggeligt socialt samvær, styrkelse af netværk, og kendskab til hvor de
kan opholde og bevæge sig med de små i grønne omgivelser.
Flygtninge tager med naturvejlederen på cykel og gåture i nærheden af deres bolig, hvor vi finder gratis urter, fisker, flyver med drager, laver bålmad og har hyggeligt samvær. De glemmer for en tid hverdagens/nattens svære tider, og slapper af,
griner og nyder samværet og motion udenfor.
Skoleklasser er i projektet ”Naturens spisekammer” ude i en skov og registrere
spiselige planter på mobiltelefon. De kan bruge det som en del af læringen i skolen og samtidig få bevæget sig og være nysgerrige og samarbejde. Naturvejlederen giver fif og opmuntrer både lærere og elever i processen.
Borgere tilknyttet bosteder og dagtilbud på psykiatri og handicapområdet har fået inspiration af naturvejlederen til at inddrage naturen i hverdagen. Læs om miniprojekterne her: www.sundhverdag.vordingborg.dk
Ældre. Naturvejlederen har sammen med plejecenter/dagcentermedarbejdere
udarbejdet 11 korte (320m-1,2 km) natur- og sansestier som rundture ved alle
pleje- og dagcentre i kommunen.
http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=18504
Ruter med de 11 natur- og sansestier ved plejecentrene og 12 korte rundture i de
lokale beboelsesområder ligger også på www.friluftsguiden.dk
Diabetesforeningen har i samarbejde med RUC lagt denne lille video om deres gåture i naturen på deres hjemmeside som inspiration.
http://www.youtube.com/watch?v=2wR0j76DCU0
På projektet ”Kom i Form” , for overvægtige med en BMI over 30, fik deltagerne
en fornemmelse af hvordan fysisk aktivitet i naturen kan nedbringe stress og depression Se slut rapport her: http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=18178
Beskrivelsen af de borgeraktiviteter i naturen og samarbejder som naturvejlederen har haft i 2013 kan findes i årsrapporten for 2013 på kommunens hjemmeside: http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=17420
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