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Temadag: natur og psykiske lidelser 

Sæt et stort kryds i kalenderen onsdag d. 14. maj hvor Sundhedsnetværket afholder temadag i Middelfart 

om hvordan naturen kan inddrages i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser. Mere info følger. 

 

Opråb! 

Har du erfaringer med at inddrage praktiserende læger i arbejdet med sundhed i naturen? Så vil vores 

netværkskollega, Karin Krogstrup fra Hjørring Kommune meget gerne høre fra dig (det har hun nemlig og 

hun vil gerne erfaringsudveksle). Kontakt Karin på tlf: 72 33 67 52  eller karin.krogstrup@hjoerring.dk 

 

Publikation om naturvejledning og udeskole 

Friluftsrådet har planer om at udgive et inspirationskatalog om udeskole og naturvejledning, der 

præsenterer eksempler på metoder, forløb eller noget helt tredje. Kataloget er rettet mod lærere og 

skoleledere. Vi er i netværket blevet bedt om at levere bidrag til kataloget inden 15. marts. Har du ideer, 

kan du se mere i det vedhæftede dokument. 

 

Årets Friluftskommune 2014 

Nu er årets friluftskommunemateriale tilgængeligt på Friluftsrådets hjemmeside. Find det her. 

 

Ny rapport: Teknologi og friluftsliv 

Hvordan bruges smartphonen ude i naturen? Teknologierne kan være gode hjælpemidler, men de kan også 

grundlæggende ændre naturoplevelsen. Rapporten debatterer fordele og ulemper og peger på veje, som 

friluftslivets og turismens organisationer kan gå for at få det bedst mulige ud af de tekniske fremskridt. Find 

rapporten her. 

 

Rapport: Grønne områder og samfundsøkonomi 

En gruppe forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi udgav sidste år rapporten Adgang til 

grønne områder, fysisk aktivitetsniveau og sundhed: Er der evidens for en sammenhæng, der kan vurderes 

samfundsøkonomisk? Med udgangspunkt i en lang række forskningsartikler, rapporter og relaterede 

litteraturstudier om emnet ser de på om etablering af nye grønne område vil medføre øget sundhed hos 

folk, der bor i nærområdet – til gavn for samfundsøkonomien? 

Læs en kort opsummering her eller find rapporten her. 

 

Indsatser i skolen får ikke automatisk elever til at bevæge sig mere 

Playspots, legepatrulje og teen-fitness er nogle af de 11 forskellige indsatser, som forskningsprojektet 

Space har testet på syv skoler, for at finde frem til hvad der kan få inaktive 7. og 8.-klasses-elever til at 

bevæge sig i frikvarteret. Resultaterne er netop udkommet i rapporten "Space - rum til fysisk aktivitet". 

Læs mere her, find rapporten her eller læs om hele SPACE-projektet og find alle deres udgivelser her. 

 

Sollys holder blodtrykket nede 

Det mener britiske forskere at kunne udlede at deres forsøg. Læs mere her. 

 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsraadet-lokalt/friluftsliv-i-kommunerne/danmarks-friluftskommune/ansoegningsproceduren.aspx
http://sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_clf_CenterLanddistriktsforskning/Nyheder_fra_CLF/AvancTekFriluftslivet
http://www.ifro.ku.dk/aktuelt/rapport217/
http://curis.ku.dk/ws/files/45249163/IFRO_rapport_217.pdf
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/05_2014.aspx
http://www.interventionsforskning.dk/side.asp?side=8&id=319
http://www.interventionsforskning.dk/side.asp?side=8&id=17
http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-sollys-holder-blodtrykket-nede?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=49a39bb8cb-201401211_21_2014&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-49a39bb8cb-239707817
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Morgenlys mindsker angst 

Det rette lys om morgenen kan mindske angstreaktioner hos raske mennesker, viser ny dansk forskning. 

Udover at gøre os bedre til at styre vores angstreaktion, så hjælper dagslys eller lysterapi også med at 

regulere og holde døgnrytmen stabil og humøret højt. Læs mere her. 

 

Halvdelen af plejebørn har psykiske lidelser 

Norsk undersøgelse viser, at omkring halvdelen af plejebørnene har psykiske problemer. Det er 10 gange 

højere end gennemsnittet blandt almindelige skolebørn. Det er den første undersøgelse, hvor man kigger 

på psykiske lidelser hos børn i norske plejefamiliehjem. Læs mere her. 

 

2 artikler om sundhed og natur 

Hvis du ikke fik læst dem i Politiken, så kan du finde dem her: 

 

Enige eksperter: Drop løbebåndet - naturen kalder 

Peter bruger alle sanser: Skoven er mit åndehul 

 

Konference: Den nationale sundhedsprofil 

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner inviterer til konference om danskernes sundhed anno 2013 onsdag 

den 5. marts 2014 i København. Få de nye tal fra den nationale sundhedsprofil, hør om hvordan udviklingen 

i danskernes sundhed har ændret sig siden 2010 og få bud på hvordan tallene kan bruges på kommunalt, 

regionalt og nationalt niveau. Læs mere og find programmet her. 

 

Nordisk Folkesundhedskonference 

Konferencen afholdes for 11. gang i Trondheim, Norge d. 26. – 29. august 2014. Temaet er 

”Samfundsudvikling for sundhed og trivsel i Norden”, og Sundhedsstyrelsen er som altid med til at 

arrangere konferencen sammen med sundhedsmyndighederne i de øvrige nordiske lande. Læs mere her. 

 

Stille-områder 

Silkeborg Kommune har fået Dansk Landskabspris af Kommunale Park- og Naturforvaltere fordi de har 

udpeget 17 procent af kommunens samlede areal til stilleområder. Det er det største areal i en dansk 

kommune. Læs mere her. 

 

Penge at søge 

Der er flere puljer at søge: 

 

 Ministeriet for sundhed og forebyggelse har afsat 120 mio. (30 mio. over fire år) til partnerskaber 

omkring forbedret folkesundhed indenfor et eller flere af de 7 nationale mål for danskernes 

sundhedstilstand. Ansøgningsfrist er 1. juni. Læs mere her. 

 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter støtter i 2014 projekter, der formår at udvikle, realisere, 

fremhæve eller på anden måde sætte fokus på turisme og oplevelsesøkonomi og projekter med 

relation til sundhed i landdistrikterne. Ansøgningsfrist er december 2014. Læs mere her. 

 Tips og Lottomidlerne til friluftslivet har ansøgningsfrist 1. marts, 1. juli og 1. november. De uddeler 

årligt omkring 60 mio. I år er særligt fokus på frivilligt arbejde i naturen. Læs mere her. 

 Undervisningsminister Christine Antorini og forhenværende miljøminister Ida Auken har afsat 12 

millioner til forsøg med implementering af udeskole på 65 skoler. Udvælgelseskriterierne bliver 

fastlagt i løbet af foråret. Læs mere her. 

 En ny satspulje på 22,6 mio. kr. giver mulighed for at afprøve et program til at fremme mental 

sundhed og forebygge angst- og depressionslidelser hos unge på produktions- og erhvervsskoler. 

http://politiken.dk/motion/loeb/ECE2183550/enige-eksperter-drop-loebebaandet---naturen-kalder/
http://politiken.dk/motion/ECE2183551/peter-bruger-alle-sanser-skoven-er-mit-aandehul/
http://www.sum.dk/Sundhed/Forebyggelse/Nationale-maal/Partnerskaber.aspx
http://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsoegsprojekter
http://pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/0bfead0c4ca4cd3d/em738798/view/
http://www.mim.dk/Presserum/20140120_udeskoler.htm#.Ut4uwGSQsV4.twitter
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Satspuljen kan søges af kommuner, i samarbejde med erhvervs- og/eller produktionsskoler. 

Ansøgningsfrist er 14. marts. Læs mere her. 

 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har afsat 89,4 mio. i fire puljer til 

udviklings- og overgangsstøtte til social- og integrationsindsatser i frivillige foreninger mv.  De fire 

puljer er: 

- Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til 

integrationsprojekter 

- Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende 

- Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet 

- Reserve til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med udgangen af 2014 

Ansøgningsfristen er d. 26. marts 2014. Læs mere her. 

 Tips- og Lotto Puljen under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold støtter 

indsatser, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. 

Ansøgningsfristen er den 17. marts. Læs mere her. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/puljer-og-projekter/2013-2016/satspuljeopslag-fremme-af-mental-sundhed-og-forebyggelse-af-angst-og-depression-hos-unge-paa-produktions-og-erhvervsskoler.aspx
http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1113
http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1116

