
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sådan kommer du godt i gang!  
- tværfaglige kurser om natur og sundhed  
 
 

Af Nina B. Schriver og Eva Skytte 

 

 

At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde målret-
tet med at inddrage naturen i forhold til borgergrupper med forskellige sundhedsudfordringer og udnytte 
hele paletten af muligheder som uderummet giver, hvordan griber man det så an? Vores erfaring er, at 
hvis man som fagperson trænes i at anvende naturen fagligt og øver sig under supervision i praksis over 
en periode, så forstår man, ser man og føler sig tryg ved mulighederne for at arbejde med både fysiske, 
psykiske og sociale udfordringer i uderummet, og kan omsætte det til aktiviteter og meningsfulde forløb 
med borgerne.  
 
Det har vi arbejdet med på kurset ”Natur og Sundhed i et flerfagligt samarbejde”, et 5-dages kompetence-
udviklende kursusforløb med kommuners faglige personale, mulige samarbejdspartnere og frivillige i bl.a. 
Hjørring, Næstved og Ringsted Kommune.  
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Indledningsvis kommer tre fortællinger fra deltagerne om, hvordan kurset har været med til at ændre den 
måde, de anvender naturen på: 
 

 
 
 
Susanne, som er aktivitetsmedarbejder og arbejder indenfor ældreområdet, fortæller, at de altid har taget 
meget på tur i den bus, som står til rådighed. Men efter hun har deltaget på kurset, gør de det helt ander-
ledes, når de tager på tur. Førhen kørte de f.eks. til p-pladsen ved stranden med den medbragte kaffe, åb-
nede døren og nød udsigten, mens de drak kaffen. Men sådan gør de ikke mere. I dag kører de til en p-
plads, der ligger længere væk, så borgerne skal ud af bussen og være fysisk aktive for at komme ned til 
stranden. Borgerne inddrages i planlægningen af, hvor de skal hen, og hendes erfaring er, at borgerne bli-
ver bedre og bedre til at erindre steder, de godt kunne lide at komme til tidligere, når de er med ude. Su-
sanne og hendes kolleger har  lært, hvordan de kan støtte og træne borgerne på forskellig måde ude i natu-
ren, og føler sig dermed meget mere sikre på at tage dem med ud. De har kamera med, så de kan tage bil-
leder og efterfølgende snakke med borgerne om det, de har oplevet. Muligheden for at komme med på et 
billede virker også motiverende for nogen. En kvindelig borger med rollator skulle alligevel med til stran-
den, da hun så kameraet - ellers kom hun jo ikke med på billedet!  
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Merete, sygeplejerske,  holder sundhedssamtaler med borgerne og som noget nyt tilbyder hun nu samtaler 
udendørs, hvor hun går en tur med borgeren, mens de taler sammen om dagens emner. Det giver en helt 
anden slags samtaler. Samtalen bliver mere uformel, end når de foregår på hendes kontor. Det er lettere at 
få etableret kontakt med borgeren og at tale om svære ting, fordi de  mødes mere ”lige” i uderummet. 
Samtalen glider lettere, bl.a. fordi pauser virker mere naturlige. Når de f.eks. taler om noget svært eller lige 
har brug for at tænke sig om eller sunde sig, kan man snakke om anemoner, ænder, hundeluftere eller børn 
der leger og så vende tilbage til samtalen igen. Merete fortæller også, at der er nogen ting, som hun ikke 
behøver spørge til eller teste isoleret, når de er ude. Hvis hun f.eks. planlægger turen, så de skal over en 
bakke, virker den som en naturlig konditest. Borgerens oplevelse af at puste og have problemer med at 
klare bakken, giver en god start på at koble det oplevede til dagligdagen. Når de går tur tales oftere om 
borgerens ressourcer og ønsker for hverdagen, og sygdom fylder knap så meget. I samtalerne er der mere 
fokus på det, der lykkes for borgeren, og på det, der gør livet godt, og på mulighed for at skabe nye vaner. 
Og så er det en oplagt mulighed for at introducere den nære naturs muligheder for gåture, træning og 
smukke oplevelser. 
 
Marie er fysioterapeut. Hun er begyndt at  have sine hold for borgere med kronisk lungelidelse ude i natu-
ren. I starten var der lidt skepsis fra deltagerne i forhold til om de kunne klare at være ude i al slags vejr. 
Men netop det at tilpasse sit aktivitetsniveau til dagens vejr og omgivelserne er blevet en del af træningens 
temaer. Det betyder, at borgerne er blevet meget bedre til at passe på sig selv i træningen og tilpasse den 
indsats, de gør. Det er vigtig læring i forhold til deres hverdag og borgeren får større ansvar for sin egen 
proces. For alle gjaldt det, at starten var svær. For fagpersonerne fordi de følte sig usikre på, hvad de kunne 
lave i naturen, og hvor de kunne tage hen. Og for borgerne fordi de forventede, at seriøs træning foregår 
på et sundhedscenter eller en klinik.  
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Hvorfor? 
 
Det at kunne anvende naturens muligheder fagligt og professionelt i sundhedsfagligt arbejde kræver træ-
ning i at kunne planlægge, iscenesætte praksis og støtte hver enkelt borger undervejs i træningen. Vores 
erfaring viser at træning af fagligt personale bl.a. de sundhedsfaglige og frivillige i at kunne anvende natu-
ren fagligt, seriøst og fokuseret øger værdien meget for de borgere, der tilbydes træning eller aktiviteter i 
naturen. 
 
 

 
 
 
At få lyst til at gøre noget på en ny måde kræver inspiration. Det er et niveau. Man tændes på en kursus-
dag. Men det er sjældent tilstrækkeligt til at give en reel ændring og ender ofte i en lille opblussen af ideer, 
som bliver en frustration, fordi man ikke reelt får gjort noget ved det, man gerne vil ændre. Vaner og ruti-
ner sidder godt fast hos den enkelte og på institutionen, så der skal arbejdes i dybden og over en periode 
med at få mange værktøjer og ideer og med at afprøve sine nye tiltag under vejledning af erfarne trænere, 
for at få en reel praksisændring til at fungere.  Derfor strækker kurset sig over en periode på 4 måneder. 
De kurser, vi har kørt,  har etableret netværk mellem deltagerne bl.a. fra forskellige forvaltninger. Desuden 
er der startet flere samarbejder op mellem flere af kursusdeltagerne - bl.a. mellem frivillige, mellem frivilli-
ge og sundhedsforvaltningen, mellem ældreområdet og jobcentret, mellem træningen og hjerneskade-
centret. 
 
Kursusdeltagerne er i flere tilfælde blevet brugt som ressourcepersoner, som indgår i udviklingen af nye 
tilbud og aktiviteter i kommunen og er med til at ”oplære” eller inddrage andre ansatte i kommunen.  
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Deltagerne 
 
Vi lægger vægt på, at deltagerne på kurset 
repræsenterer forskellige faggrupper både 
indenfor det sundhedsfaglige område og fra 
andre forvaltninger samt naturvejledere, for-
eningsfolk og frivillige. Det har i flere kommu-
ner betydet et nyt samarbejde mellem kom-
munens forskellige ydelser og tilbud til bor-
gerne, med flere personer og institutioner, 
der har et fælles omdrejningspunkt, men med 
hver deres faglige fokus. Kendskab til hinan-
dens tilbud gør det lettere at tilbyde sam-
menhæng i borgerens forløb. 

 
 

Hvad gør vi? 
 
Kurset varer 4-5 dage fordelt over 4 måneder. Kurserne er meget praksisorienterede. Bl.a. skal deltagerne 
mellem kursusgangene lave små forløb, hvor de øver sig i at tage borgerne med i naturen og får erfaring 
med hvad det betyder for borgeren og dem selv og med hvad de har brug for at støtte fra kolleger. 
Kursusforløbene formes i høj grad  udfra og bygger videre på de praktiske erfaringer deltagerne har gjort sig 
mellem hver kursusgang. Det betyder, at deltagerne allerede er i fuld gang med at bruge naturen sammen 
med borgerne, når kurset slutter, og at de ikke først da skal til at omsætte kursusindholdet til deres hver-
dag.  
 
På kurserne arbejdes bl.a. med: 
 

 Sundhedsforståelser 

 Borger-inddragelse 

 Eksempler på forskelige måder naturen kan inddrages 

 Videndeling fra andre, der allerede har en fast praksis i naturen 

 Praktiske aktiviteter med fokus på bevægelse med anvendelse af forskellige steder i naturen, at 
finde ro og steder for hvile, balance, leg, humor, sociale aktiviteter, aktiviteter med fokus på sanser, 
følelser og oplevelser samt på læring om naturen 
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Hver kursusdag slutter med, at den enkelte deltager beslutter, hvad hun/han vil arbejde med til næste 
gang. Efterfølgende kursusgang starter med, at alle præsenterer deres erfaringer med det, de har arbejdet 
med, og alle får vejledning udfra deres erfaringer. 
 
Kursusdagene foregår forskellige steder i kommunen, så deltagerne bliver introduceret til forskellige natur-
områder.  
 
Kursusforløbet afsluttes med en dag, hvor deltagerne viser billeder og fortæller om deres erfaring med at 
tage borgerne med ud i naturen. Deltagerne har mulighed for at invitere 1-3 personer, som er vigtige for 
deres videre arbejde f.eks. leder, kollega, samarbejdspartner, politiker, og vi supplerer med invitation til 
relevante personer i kommunen (f.eks. byrådet, forvaltningen). Det betyder, at erfaringer, begejstring og 
engagement formidles videre ud i kommunen til kollegaer og netværk - det giver stor spredningseffekt bl.a. 
ud på arbejdspladser, i kommunens forvaltninger og institutioner og til lokale borgere.  
 
Som kursusledere og undervisere repræsenterer vi to forskellige fagligheder - den sundhedsfaglige og den 
naturfaglige. Det giver en bred tilgang til at bruge naturen og forståelse for forskellige måder at arbejde 
med borgerne på. 
 

 
 
Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte os. 
 

Om forfatterne 
Nina Billenstein Schriver: Fysioterapeut, ph.d. og ORSC coach. Ejer og driver firmaet movementum. Nina har 
gennem de sidste 15 år specialiseret sig i at inddrage naturen i rehabilitering, genoptræning og sundheds-
fremme. Hun har på baggrund af sin ph.d afhandling udviklet move´nNature - et koncept, hvor der arbejdes 
i naturen med fokus på borgerinddragelse i samspil med faglig viden. Nina er desuden forsker i emnerne 
sundhed, bevægelse, erfaring, læring og forandringsprocesser særligt i naturen. Nina Schriver arbejder som 
konsulent for institutioner indenfor sundhedsområdet og det socialfaglige område. ns@movementum.eu, 
www.movementum.eu 
 
Eva Skytte: Naturvejleder og udviklingskonsulent i Dansk Skovforening. Uddannet cand.comm. med miljø-
biologi, naturvejleder og psykoterapeut. Arbejder bl.a. med sundhed i naturen og har været sundhedskon-
sulent for naturvejlederordningen. Hun er tovholder for Sundhedsnetværket – et åbent netværk for alle der 
interessere sig for sundhed i naturen (www.natur-sundhed.dk). Har de sidste mange år arbejdet med un-
dervisning, sundhed og livskvalitet, naturvejledning, personlig udvikling og aktiviteter for mange forskellige 
målgrupper i naturen. es@skovforeningen.dk 
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