Ældre og natur i Hjørring Kommune
Af udviklingskonsulent John Hansen og aktivitetskoordinator Jane Franzen, Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune er i gang med at skabe en ny kultur, hvor man med relativt små midler gennemfører
naturaktiviteter med borgerne. Især på ældreområdet er vi nået langt gennem en målrettet indsats under overskriften Natur og Sundhed. Erfaringerne viser, at projektet har haft stor betydning både for de
ældre og medarbejderne blandt andet gennem større glæde, bedre kondition, mere samvær og nærhed,
ro, flere oplevelser og bedre livskvalitet. Naturaktiviteterne med de ældre har desuden givet medarbejderne større arbejdsglæde og det er interessant at se, at de ældre ofte kan mere end både medarbejderne og de selv tror.
I 2011 greb vi muligheden for at gennemføre et pilotprojekt om at bruge naturen til at fremme borgernes
sundhed. Vi ønskede at inddrage naturoplevelser i arbejdet, fra den generelle sundhedssamtale med borge-
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re over brugere af kommunens aktivitetstilbud til rehabilitering og genoptræning i Hjørring Sundhedscenter. Vi fik planlagt et 5-dages kursus, udviklet at Eva Skytte, Dansk Skovforening og Nina Schriver, Movementum primært med deltagere fra ældreområdet. Formålet blev at inddrage naturoplevelser i arbejdet
med borgere i begrænsninger i bevægelsesfriheden for at skabe trivsel og livslyst, øget appetit, samvær og
bevægelse, vedligeholde og styrke mentale og fysiske ressourcer samt opnå beroligende virkning på rastløse og urolige demente.
Projektet har skabt varig forandring og forankring i den daglige praksis, med så stor succes, at pilotprojektet
er fulgt op med tre kortere kursusløb for medarbejdere og frivillige ved kommunens ældrecentre.

Hvilken betydning har det for borgerne?
Der er sat mange forskellige aktiviteter i gang lige fra faste tilbud i længere forløb til små enkeltstående
hverdagstiltag. Fx har aktivitetsområdet siden kurset haft natur og sundhed som en fast del af deres ugentlige program. Her er busture, grøn træning, grøn omsorg, gåture med overraskelser, havearbejde osv. en
del af tilbuddene til brugerne på centrene. Dette er med stor succes for både borgere og personale.
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Sundhedscentret holder fx. samtaler med borgere på gåture og hjerterehabiliteringshold træner på golfbanen. Ligeledes har en sundhedskonsulent lige være på tur med Cykling uden alder fra Odense til Hamborg
på taxacykel. Her havde hun en gæv nordjyde fra et ældrecenter med som passager.
Der er utrolig mange gode eksempler på naturaktiviteter, som skaber livskvalitet og glæde. En medarbejder
fra et demensafsnit på et ældrecenter fortæller: ”Vi har en ældre meget ressourcesvag dame, som har ligget i sin seng i fosterstilling i lang tid. Hun taler normalt ikke og har ingen mimik. Efter kurset besluttede vi
at køre hende udenfor i gårdhaven i sin seng. Vi var spændte på hendes reaktion, og hun blev også meget
forskrækket, da vi kørte hende hen over dørkanten, men så vågnede hun ligesom op og begyndte at smile.
Hun fik mere mimik i ansigtet og pludselig sagde hun ”sådan”. Det samme som jeg tit plejer at sige - dårlig
vane. Det var helt overvældende at opleve, at det at komme ud havde så stor betydning for hende. Hun har
jo altid været udemenneske og selv en dag, da hun var ude og det begyndte at regne lidt, så grinede hun
bare og nød regnen”.

En afdelingsleder fra et ældrecenter beretter. ”Efter de ugentlige gåture kan det ses, at tempoet er blevet
øget og distancen længere. De ældre efterspørger gåturen, hvor nogle tidligere ikke havde lyst til at gå ud.
Fx giver gåturen mening for en ældre herre, når han skal skubbe en medbeboer på turen. En ældre herre
som normalt ikke vil uden for sin dør.”
En aktivitetsmedarbejder fortæller: ”Til vores årlige sommerferietur havde jeg syv ældre med ude at ride. De fleste
blev liftet op på hesten, og så red vi ud til sommerhuset,
hvor de andre var. Jeg blev simpelthen så positivt overrasket
over, at så svage ældre havde mod på sådan en udfordring.
De var også pavestolte og nød turen i fulde drag. Sikke en
oplevelse for alle.”
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Hvordan har det påvirket medarbejderne?
Det vigtigste resultat er efter vores mening den udvikling, der er sket i medarbejdernes professionsopfattelse. Det skal forstås på den måde, at medarbejdernes fokus på at frisætte borgernes egne ressourcer og
kompetencer er blevet styrket. Det er et godt udgangspunkt for aktivering af borgernes mestring af eget liv
og dermed at opnå forbedret livskvalitet.
Derudover har det tilføjet noget til egen sundhedsopfattelse. Kurserne har været holdt forskellige steder i
kommunen for bl.a. at give forslag til udflugtsmål sammen med beboerne. Derudover har mange kursister
efterfølgende været der med egen familie.

En aktivitetsmedarbejder fortæller: ”Naturen er simpelthen blevet min ekstra medarbejder. Der er
så mange ressourcer at hente her, og blot en gåtur med brugerne – uden nogen form for planlægning, men med eneste formål at få lidt frisk luft og noget lys ind gennem øjnene - berører så mange
sanser. Jeg bruger også de forhindringer naturen giver – ikke nøjes med den lige vej, hvis man kan
komme hen over et lille hegn, ind gennem nogle blade i skovbunden eller må bruge armene som
hjælp for at kante sig igennem et lidt tæt krat. Det giver en helt anden og særlig oplevelse og måske
også lidt mere farve i kinderne”.
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En medarbejder på et ældrecenter siger: ”Vi lærer de ældre bedre at kende, der er mere ro på udenfor i
naturen” og "De ældre elsker at komme ud, men nogen gange skal der et kærligt puf til, og vi skal huske at
være rollemodeller”.
Når vi hører medarbejderne fortælle, er det tydeligt, at naturaktiviteterne betyder mere kvalitet i deres
arbejde og dermed mere arbejdsglæde.

Pædagogiske overvejelser
I vores overvejelser i tilrettelæggelsen af de seneste tre kursusforløb på ældre- og aktivitetscentrene, har vi
haft fokus på begrebet transfer inspireret af professor Bjarne Wahlgren. I god kompetenceudvikling er det
ikke nok at kunne anvende, det man lærer. Man skal anvende det. Derfor har vi hele tiden skubbet til en
proces, hvor kursisterne skulle afprøve aktiviteter på egen krop efter de modtog teoretisk viden og faglig
sparring. Mellem kursusdagene afprøvede de aktiviteter med borgerne, der blev behandlet på følgende
kursusdage. Ligeledes blev der holdt opfølgningseftermiddage, hvor kursisterne kom med forslag til, hvordan vi fastholder det lærte fremadrettet. Ved opfølgningen skulle kursisterne igen fortælle om, hvilke naturaktiviteter de havde lavet med beboerne/brugerne. På den måde får medarbejderne italesat værdien af
naturaktiviteterne, de erfaringsdeler, inspirerer hinanden og får en palette af ideer til, hvordan man kan
gribe arbejdet an.
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Fremtiden
Vi er bevidste om, at vi stadig skal være med til at fastholde natur og sundhed indenfor ældre- og sundhedsområdet før vi kan se den ønskede kulturændring. Det bliver spændende at se, om Natur og sundhed
vil brede sig til andre områder som fx socialpsykiatrien og handicapområdet.

Flere eksempler på naturaktiviteter med beboere og brugere


Busture rundt omkring i kommune – Elverhøj, Vennebjerg kirke, Hirtshals fyr, camping-plads,
havnen, golfklubben, skoven, Aalborg Zoo, Svanelunden, Rhodendendonparken osv.



Gåture, en til en, 10 min. er bedre end ingenting. Turene skal gerne have et mål eks. tage naturen med hjem, plukke blomster eller nyde øl, snaps, kaffe og kage på turen.



Sansehaver, urtebede, drivhuse og medarbejdernes haver har bragt stor glæde rundt omkring.



Et ældrecenter har fået et stort telt, hvor afdelingerne på skift har spist frokost. Derudover bagt
vafler, holdt fest, gudstjeneste og andet i teltet.



Hestevognsture, rideture og cykelture.



Flere steder er der blevet grillet, lavet bål (flere centre har skaffet sig et bålfad). Andre har lånt
spejdernes bålsted.



Udendørs spil som petanque, bolde og ringspil har været i brug. Ligeledes natur-vendespil



Gymnastik og træning i naturen



Besøg af børn som har samlet kastanjer. Sandkasse købt til dagplejebørn, som har månedlig
legestue på ældrecenter. Det motiverer de ældre til at komme ud.
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Om forfatterne
Jane Franzen: Uddannet sygeplejerske. Arbejder som aktivitetskoordinator for kommunens 14 ældrecentre i projekt ”Aktiviteter der Rykker”. Mail: jane.franzen@hjoerring.dk, Tlf. 61 15 33 34
John Hansen: Uddannet folkeskolelærer og antropolog. Arbejder som udviklingskonsulent i stabsfunktionen kvalitet og udvikling under sundhed- og ældreområdet. Mail: john.hansen@hjoerring.dk,
Tlf. 72 33 56 16
Læs mere om Aktiviteter der Rykker, et sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til beboerne på
kommunens ældrecentre. Projektet har til opgave at give øget aktivitet, liv og glæde til alle beboere
på Hjørring Kommunes ældrecentre. Se mere på
http://www.hjoerring.dk/Borger/Aeldre/Aktiviteter-der-Rykker.aspx (her ligger bl.a. et lille videoklip).

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

