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Baggrund

• Naturen bliver i stigende grad forbundet 
med sundhed og mental trivsel blandt den 
generelle befolkning (fx Thompson Coon et 
al., 2011; Barnes et al., 2019).

• Kun få undersøgelser har undersøgt de 
potentielle fordele ved aktiviteter i naturen 
med patientgrupper, og man ved ikke meget 
om potentialet ved at bruge natur og 
friluftsliv i lokale og kommunale 
sundhedsfremme programmer.



Formålet med projektet Sund i naturen har været at fremme og integrere 
friluftsliv i kommunernes sundhedsfremme og rehabiliteringsprogrammer

De 10 fokuskommuner:
• Fredensborg Kommune
• Hjørring Kommune
• Københavns Kommune
• Nordfyns Kommune
• Svendborg Kommune
• Thisted Kommune
• Tønder Kommune
• Vejle Kommune
• Vesthimmerlands 

Kommune
• Vordingborg Kommune

Målgrupper:
• Voksne med kroniske fysiske

helbredsproblemer (fx cancer, diabetes)
• Voksne med psykiske problemer (stress, 

angst og depression)



Frivillig deltagelse
Forløb 8-12 uger, min. 1 mødegang 

om ugen

Forskellige indsatser med 
sundhedsfagligt personale samt 

evt natur/friluftsvejleder

Basale friluftsaktiviteter i 
lokalområdet, vandreture, fysisk 

træning, MTB, meditation, bål m.m.



Metodiske 
overvejelser 
og design

• Kvalitativ evaluering med en metodisk ramme 
inspireret af filosofisk hermeneutik (Denzin & 
Lincoln, 2000; Gadamer, 2008)

• Design med multiple casestudier (Merriam 1998; 
Flyvbjerg 2001; Stake 2005) med fem udvalgte 
cases

• Kvalitative fokusgruppeinterviews (Rabiee, 2004) 
og observationer

• Data analyseret i en abduktiv analytisk proces 
(Charmaz, 2006; Timmermans & Tavory, 2012) 
med brug af kvalitativ refleksiv tematisk analyse 
(Braun, Clarke, & Weate, 2016)



Betydningen af kommunale 
sundhedsfremme eller 
rehabiliteringsprogrammer for deltagernes 
oplevede sundhed og trivsel

Teoretisk ramme: Self-Determination Theory
(Deci & Ryan 2000)

Self-
Determination 

Theory

Autonomy

Competence

Relatedness



Selvbestemmelse

”… det står frit for, hvor meget man vil udlevere den ene dag 
og den anden dag. Jeg synes, at det foregår på en meget 
respektfuld og naturlig måde. Man kan sige forholdet mellem 
os er lige så naturligt som det at være i naturen.” 

(Deltagergruppe B)

”Naturen har ingen fordringer. Den har ingen 
forventninger til dig. Hvorimod hvis du er i et 
fitnesscenter, der er nogle rammer, der forventer vi 
et eller andet ift., hvordan du opfører dig. Det gør 
naturen jo ikke, der kan du næsten opføre dig, som 
du vil – hvis du behandler den ordentligt 
selvfølgelig.”

(Projektgruppe 4)



Kompetence

”Jeg synes også, at min mobilitet er blevet bedre. Jeg har mere lyst til 

at bevæge mig. Jeg er sådan en, der sidder ved mit skrivebord meget af 

min tid, og jeg kan godt mærke, at jeg har det meget bedre og er mere 

udholdende.” (Deltagergruppe F)

• ”I stedet for at jeg bare 
kører rundt i tankerne, så 
er jeg blevet bedre til at 
observere tankerne og 
den vej igennem bedre 
forstå, hvorfor nogle af de 
her ting sker. Og samtidig 
blive så opslugt af det, det 
er meditationerne rigtig 
god til.” (Deltagergruppe 
D)



Samhørighed

”Og så tror jeg, at det, at vi alle mødes på en eller anden måde og 
kommer her, fordi vi har et eller andet, som vi bokser med, det giver os 
sådan (et ligeværdigt fællesskab). (…) Her er der ligesom balance 
mellem os.” (Deltagergruppe D)

”Det sammenhold, som vi har, det er altså 
helt fantastisk. Og netop igen at man 
glæder sig til at komme ned. Vi har det 
rigtig godt på holdet. Virkelig, virkelig 
godt. Og den energi vi har sammen og vi 
får fra hinanden, den er også fantastisk. 
Og støtte, det er jo det samme igen. 
Støtten vi får fra hinanden, den er også 
vigtig.” 

(Deltagergruppe C)



Forskelle mellem de to deltagergrupper?

Voksne med kroniske fysiske 
helbredsproblemer

• At blive udfordret og udvikle nye 
fysiske færdigheder gjorde dem i 
stand til at mestre nye aktiviteter

Voksne med psykiske 
problemer

• At finde ro i naturen blev oplevet 
som en ny kompetence



Natur og friluftsliv = særlig betydning!

• Deltagerne oplever ro i naturen, og et frirum, 
hvor de kan åbne op og mærke deres krop og 
sind

• Aktiviteter i naturen, og måden de 
tilrettelægges på, har stor betydning for 
deltagernes oplevelse

• Natur og friluftsliv involverer mange forskellige 
kompetencer og øger deltagernes oplevelse af 
succes

• Friluftsliv giver kropslige oplevelser, som 
deltagerne kan relatere til deres livssituation

Herude kan du gå lidt for dig selv og 
naturen forventer ikke så meget af os, 

vi kan bare være derude, og vi kan 
bare glide lidt med.” (Projektgruppe 3)



Projektet er lykkedes – sammenhæng!
(Naturen kan noget særligt!)

Sundhedsindsatser 
med friluftsliv og 

natur

Oplevelse af 
selvbestemmelse, 

kompetence og 
samhørighed

Øget (indre) 
motivation til at 
komme ud, være 
aktiv og indgå i 

fællesskaber

(Øget glæde ved 
friluftsliv og natur) 
Øget sundhed og 

trivsel



Udfordring i forhold 
til at  fastholde nye 
vaner – efter
projektet!

Fastholdelse

Inspiration og 
kompetence til 

selv at være 
aktiv med 

friluftsliv og 
natur

Involvering af 
foreninger i 
processen

Samskabelse 
med 

borgerne

Fortsættelse i 
selvorganiserede 

foreninger

Nye mindre 
netværk 

introduceres og 
fortsætter



Perspektiver 
og 
implikationer

• Kommunerne bør fortsætte med at 
udvikle og implementere 
sundhedsfremme- og 
rehabiliteringsprogrammer, der 
anvender natur og friluftsliv

• Behov for yderligere forskning i 
effekten af forskellige metoder og 
programmer på forskellige 
deltagergrupper i forskellige 
sammenhænge

• Måder at forankre effekterne af et 
kommunalt sundhedsfremme program 
skal undersøges nærmere



Kritisk perspektiv af 
metoder m.m.
• Kvalitativ evaluering

• Deltagernes selvoplevede trivsel

• Udvælgelse af informanter – de 
ressourcestærke?

• Forskellighed i indsatserne

• Indsats relativt kort tid

• Forankring - virkninger over tid?



Den gode historie vs akademisk troværdighed!
https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-naturen-kan-helbrede-os-skrev-dr-om-ny-
forskning-men-forskeren-bag-er

• Den er god nok: Naturen kan helbrede os.

• Det var overskriften på en artikel på dr.dk i 
sidste uge, som også kunne fortælle, at 'ny 
forskning fra SDU viser, at naturen kan have 
afgørende betydning for, om vi overlever 
vores sygdomme'. Artiklen var skrevet af DR 
Fyn.

• Men det viser forskningen ikke, siger en af 
forfatterne til den rapport, som DR Fyn 
henviser til.

• Jeg vil gerne frasige mig, at vi på baggrund af 
vores forskning påstår, at naturen har 
helbredende kræfter, og at vi dør, hvis vi ikke 
kommer ud i naturen, siger Søren Andkjær, 
som er lektor på Institut for Idræt og 
Biomekanik ved Syddansk Universitet.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/forskning-naturen-opleves-lindrende-syge-og-ensomme
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