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Denne artikel forbereder jeg bedst, 
mens jeg arbejder i min have med at lu-
ge ukrudt, forbedre jorden med kom-
post og sætte nye planter. Det er opga-
ver, som giver mening for mig på denne 
forårsdag. Opgaver, som giver en flow-
oplevelse, imens jeg reflekterer, er fy-
sisk aktiv, nyder godt af sollyset og 
stresser af. 

Det er ikke uden grund, at miljøpsy-
kologer og forskerparret Kaplan beskri-
ver havearbejde som verdens mest ud-
bredte fritidsaktivitet. Den nære natur 
har betydning i hverdagen, fordi vi 
værdsætter det smukke, og fordi natu-
ren stimulerer til aktivitetsudførelse og 
fremmer velvære - ud fra teori om at 
naturen fremmer koncentrationen og 
mindsker stressniveauet(1).

natur som ergoterapeutisk  

intervention

Artiklens formål er at gøre ergotera-
peuter opmærksomme på, at naturen 
og haven rummer mangfoldige mulig-
heder som arena, middel og metode i 
den ergoterapeutiske intervention med 
de forskellige målgrupper, vi arbejder 
med.

Formålet er også at sætte fokus på 
privatpersonen bag ergoterapeuten og 
skabe bevidsthed om, at hvorvidt at-
traktive udendørs fysiske miljøer og 
aktiviteter har betydning for os selv.

Interventionen i ergoterapi har fokus 
på sammenhængen mellem:
•  Person
•  Aktivitet
•  Omgivelser

Dette gælder i høj grad også dig selv, 
når du er på arbejde eller har fri. Tænk 
over og vær bevidst om, hvor du selv 
trives, og hvilken aktivitet du trives 
med - for eksempel løbe en tur i par-
ken, gå og tænke i skoven, spille golf på 
åbne arealer køre cross i bakkerne, fiske 
i fjorden, rode i jorden i haven eller hvi-
le i hængekøjen. 

Kan du genkende, at udelivet har 
værdi for dig og for de borgere, du ar-
bejder med? Hvis du kan, så er det med 
at anvende de naturlige muligheder, 
som findes i det udendørs rum. Også 
når du er på arbejde. 

stigende tværFaglig interesse

Siden 1980’erne er der verden over en 
stigende tværfaglig interesse i at forske 
i design af bygninger, udearealer og an-
vendelse af naturen i sundhedssam-
menhænge. 

Spørgsmål lyder, om stimulerende 
omgivelser fører til bedre helbredelse? 
Og om vild natur og den menneske-
skabte natur, parker og haver har ind-
flydelse på menneskers sundhed og vel-
være? Og om tilgang til natur nedsæt-
ter stress? 

Svarene peger entydigt på, at vi men-
nesker i høj grad får det bedre og trives 
bedre, når vi opholder os i bevidst de-
signede omgivelser, inde som ude, og 
som stimulerer sanserne med positive 
indtryk (2,3). 

Vi har også i høj grad gavn af og be-
hov for at opholde os i natur, parker og 
haver eller i det mindste have udsigt til 
træer og grønne områder fra vores vin-

Naturen stimulerer aktivitetsudførelse
Den nære natur har betydning i hverdagen, fordi vi værdsætter det smukke, og  
fordi naturen stimulerer til aktivitetsudførelse og fremmer velvære – ud fra teori om  
at naturen fremmer koncentrationen og mindsker stressniveauet
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duer i hjemmet, fra arbejdspladsen,  
institutionen og sygehuset(1,2,4-7). 

Banebrydende forskning fra 1984 af 
en miljøpsykolog viser, at patienter, 
som gennemgik en galdeblæreoperati-
on, og som lå på hospitalsstue med ud-
sigt til træer og grønne arealer, havde 
kortere indlæggelsesforløb, var mindre 
krævende for plejepersonalet og fik 
mindre smertestillende end de patien-
ter, som havde udsigt til 
hospitalsbygningen(8).

 
ikke ny viden – men  

negligeret viden

Historisk set har haver og parker altid 
haft betydning for mennesker. For ek-
sempel findes der beskrivelser af bypla-
ner set ud fra et sundhedsperspektiv fra 
1500 –f.Kr.(7).

I dag er kulturen fra middelalderens 
lukkede klostergårde et symbol på fy-
sisk og åndelig frihed med dels have- 
og landbrugsproduktion til den daglige 
husholdning og leverandør af lægende 
urter samt afskærmning og refugium 
for den kaotiske verden(9).

Igennem 200 år er aktiviteter i haven 
anvendt for fanger i fængsler og psykisk 
syge på hospitaler, som deltog i den 
daglige drift af institutionen med land-
brug og nyttehave for at sikre 
selvforsyningen(10).

I 1800-tallet indså man, at befolk-
ningen på landet var mindre syge og 
blev ældre end folk i byen, hvor der var 
øget urbanisering med dårlig bolig- og 
næringsforhold og luftbåren smitte 
med forringet folkesundhed til følge. 

Tekst og foto: Lise Nevstrup Andersen
Ergoterapeut, Master in Nature, Health and Garden 
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Det medførte krav om sollys, frisk luft 
og grønne omgivelser og krav om for-
andring af byerne, hvilket medførte en 
reformbevægelse indenfor arkitektur og 
byplanlægning(7). Sundhedsmæssigt 
kom der fokus på æstetisk design og re-
kreative omgivelser, hvile og fysisk be-
vægelse, samt adspredelse og arbejde 
via udendørs aktiviteter på datidens ny-
etablerede hospitaler, kursteder og sa-
natorier. 

Det er spændende at besøge de ste-
der, hvor læger har haft bevidst fokus 
på naturens sundhedsfremmende ele-
menter. For eksempel Silkeborg Bad og 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum, 
som fortæller historien og viser de fysi-
ske rammer, så det i dag er let at fore-
stille sig datidens wellness og rekrea- 
tion fra verdens mange input og stress.

Anden verdenskrig fik indflydelse på 
udviklingen af ergoterapeuters arbejds-
områder fra adspredelse til beskæftigel-
se og nye behandlingsmetoder. Blandt 
andet var det ergoterapeuter, som fort-
satte med at anvende og udvikle have-
terapi i rehabiliteringen. 

I efterkrigstiden opstod behovet suc-
cessivt for at anvende moderne tekno-
logi i sundhedsvæsenet, hvilket des-
værre kom til at overskygge traditionel 
tro på den terapeutiske arena, som ha-
verummet kunne give. Blandt andet 
som konsekvens af den moderne ud-
vikling blev omgivelserne og miljøets 
væsentlige rolle i sundhedsvæsenet 
negligeret(11).

Også ergoterapeuter rykkede inden 
døre, og traditionelt foregår den største 
del af den ergoterapeutiske interven- 
tion inden døre i dag. 

ergoterapeuter og sundheds-

sektor skal rykke ud

Jeg vil gerne slå et slag for, at ergotera-
peuter og sundhedssektoren igen ryk-
ker ud.

I dag gentager historien sig nemlig, 
hvor vi ser øget bebyggelse og færre 
grønne områder samt stigning af stres-
sede personer og påvirkning af folke-
sundheden.

Som modsvar er en tværfaglig bevæ-
gelse på vej med fokus på at bevare og 
genskabe attraktive rekreationsmiljøer i 
det offentlige rum for at stimulere en 
sundere livsstil og for at bevare de vær-
dier, vi har fra naturen.

Et andet vigtigt fokusområde er at 
skabe stimulerende og positivt designe-
de udearealer, som er anvendelige, for 
eksempel for målgrupper som børn og 
ældre, pårørende og personale på et sy-
gehus eller institution.

Alt sammen viden, som kommer fra 
forskning, studier og praktisk erfaring 
med at anvende etablerede udearealer, 
som har sundhedsfremmende virkning.

hvordan kommer vi i gang?

Vi er i gang med at sætte fokus på natu-
ren og udearealerne ved institutioner 
og sygehuse, men for mange ergotera-
peuter og faggrupper skal det bevidst-
gøres igen. 

Ergoterapeuter, som længe har været 
i faget, kan nikke genkendende til, at de 
har anvendt aktiviteter med patienter i 
sygehusets have, og nogle ergoterapeu-
ter anvender haveaktiviteter i borgerens 
hjem. Med øget bevidsthed kan disse 
aktiviteter anvendes langt hyppigere og 
udvides til flere aktivitetsmuligheder.

Der findes rehabiliteringscentre og 
sygehuse, som ligger i naturskønne 
omgivelser, hvor de givne fysiske ram-
mer, for eksempel en park, en skov, en 
sø eller et drivhus, anvendes sporadisk.

Vi kan begynde med at anvende ude-
arealerne mere bevidst, mere organise-
ret og mere målrettet i hverdagen, så-
dan at vi indretter udendørs behand-
lings- og træningsum, og anvender 
udearealer til mangfoldige aktiviteter, 

leg, læring, bevægelse, refleksion, hvile 
og samvær. Dette vil være et godt sup-
plement til den traditionelle form for 
træning indendøre.

det kan vi gøre

Vi kender alt, hvad der findes på hyl-
derne i træningsrummene, og nu skal 
vi øve os på at lære ”hylderne” at kende 
i naturen og i haven. 
•  I hverdagen kan vi samarbejde mono-

fagligt og tværfagligt, så vi støtter 
hinanden i at komme ud og træne 
med borgeren frem for i de gængse 
træningsrum

•  Vi kan blive inspireret af hinandens 
projekter, hverdag og dele viden 

•  Vi kan udveksle praktiske erfaringer 
og holdninger om for eksempel på-
klædning, materiel, rekvisitter og in-
ventar 

•  I planlægning og etablering af udeare-
aler kan vi byde os til og samarbejde 
med arkitekter og landskabsarkitek-
ter, sådan at vi får indflydelse på for-
målet med for eksempel sansehaven, 
terapihaven og rehabiliteringshaven, 
set ud fra et fagligt- og brugerper-
spektiv

•  På sygehuse og behandlingssteder er 
der eksempler, hvor en arkitekttegnet 
sansehave ligger ubenyttet hen, fordi 
den ikke er tegnet eller tilpasset mål-
gruppen. Og samtidig forsøger 
ildsjæle i ergoterapeutgruppen eller 
andre faggrupper at skabe stimule-
rende miljøer, som de hverken har få-
et penge eller hjælp til at anlægge. 
Her kunne der med fordel samarbej-
des på tværs af den grønne og hvide 
sektor

•  I hverdagens rehabilitering skal vi og-
så samarbejde på tværs af sektorer, så 
vi drager fordel af hinandens viden. 
For eksempel kan vi lære af gartneren, 
naturvejlederen og landskabsarkitek-
ten for at få en bredere vifte af aktivi-

”Have- og naturaktiviteter er gode at samtale over,  
da der er mange overførte symboler og ligheder  
med mennesket: ”Jeg har fundet mine rødder” eller  
”jeg blomstrer med opgaven”.

•••
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tetsmuligheder sammen med den 
mangfoldige målgruppe

•  Vi kan lære af psykoterapeuter, psy-
kologer og voksenundervisere for at 
få flere redskaber til at komme dybere 
i samtalen

•  Vi kan lære af for eksempel kultur- og 
miljøforskere om naturens betydning 
for mennesker

•  Vi skal tænke varieret i anvendelsen 
af naturens elementer, og vi skal tur-
de anvende andre metoder i hverda-
gen og se muligheder for en mangfol-
dig målgruppe 

•  Vi kan starte i det små med at anven-
de nærmiljøet og lokalområder og an-
skaffe praktiske materialer, så der er 
mulighed for aktivitet, og så det er 
rart at være ude. 

Forskninghave i danmark

En forskningsterapihave Nacadia Tera-
pihaven er ved at bliver etableret i Dan-
mark med udgangspunkt i Alnarps Re-
habiliteringsträdgård, som er en svensk 
forsknings- og udviklingshave på Sve-
riges Lantbruksuniversitet.

Siden 2002 er der i Alnarp blevet ar-
bejdet med haveterapi som behand-
lingsmetode. Hensigten er at undersøge 
forskellige typer af havedesign og akti-
viteter for at se, hvilken betydning det 
har for de konkrete målgrupper, som 
deltager i et rehabiliteringsforløb. 

Det 8-12 ugers rehabiliteringsforløb 
har til henblik at få mennesker, som er 
syge på grund af stress og med kroniske 
smerter tilbage til arbejdsmarkedet. 

Forløbet varetages af ansatte fra den 
hvide sektor dels ergoterapeut, fysiote-
rapeut, psykoterapeut/læge med spe-
ciale i psykiatri og ansatte fra den grøn-
ne sektor dels gartner, landskabsarki-
tekt og landskabsingeniør. Den daglige 
leder af rehabiliteringshaven er ergote-
rapeut. Haven er fortsat under udvik-
ling og vil forhåbentligt aldrig blive 

færdig, da en have altid har behov for at 
ændres og arbejdes med. Endvidere an-
vendes nærliggende frugtplantage og 
den store universitetspark i terapiforlø-
bet (11).

I Sverige findes efterhånden flere te-
rapihaver til behandling af stressramte 
både i offentlig og privat regi. Kommu-
ner og regioner går sammen om at etab-
lerer rehabiliteringsstedet ved de store 
byer i Sverige. I Danmark etableres også 
terapihaver og tiltag for stressramte, 
men endnu er det ikke i samme tvær-
faglige grad som i Sverige.

Forskning understøtter  

terapihaver

I forskningsterapihaverne tages ud-
gangspunkt i et antal teoretiske mulig-
heder, som kan bidrage til at forklare 
havens/naturens helbredende virk-
ning.

Der er blandt andet Kaplan og Kap-
lans teori om, at vi i bymiljøer og i sam-
fundet i dag bombarderes med infor-
mationer, som hjernen skal sortere. Vi 
anvender her den direkte opmærksom-
hed, hvilket udtrætter hjernen og giver 
mental udmattelse og stress.

I naturen anvender vi en anden spon-
tan opmærksomhed, som ikke kræver 
overanstrengelse af hjernen, men deri-
mod giver hvile. Ud fra dette tanke får 
man mental hvile og kan genvidne 
kræfter, når man opholder sig i naturen 
(1,7). 

Ulrichs teori går ud på, at vi med vo-
res urinstinkt bedømmer, om et miljø 
er godt ud fra et overlevelsesperspektiv. 
I et bymiljø er det svært at stole på de 
spontane reflekser, og i stedet anvender 
vi vores logisk tænkende instinkt som 
på sigt leder til træthed, irritation og 
stress (2,7). 

 I terapihaven i Alnarp beskrives for-
klaringen med, at det handler om, at fle-
re helbredende processer samarbejder. 
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Det er dels de restorative processer 
og meningsfulde aktiviteter, dagslyset, 
motion og stimulering af sanseindtryk 
og oxytocin, samt personens egne 
handlinger og refleksioner.

Sundhedseffekterne kan bero på, at 
haven/naturen med dens former, far-
ver, dufte, smag og indtryk samt de ak-
tiviteter og den motion, som kroppen, 
får, kan stimulere dele af kroppen som 
afleder smerte og angst. Samtidig kan 
personen få et mere positivt syn på sig 
selv og sin formåen. 

De fundne sundhedseffekter kan be-
ro på, at arbejdet i haven er særligt ty-
deligt, lystfyldt og meningsfuldt og at 
aktivitet i sig selv er sundhedsfrem-
mende.

Endvidere at havearbejde kan stimu-
lere en mængde kognitive processer, 
fysisk brug af kroppen og sociale for-
mål. Alt i alt opnås en form for selvbe-
lønning (flow-oplevelse).

I flow-situationer opleves en harmo-
nisering mellem personens formåen og 
udfordringen og kravene/muligheder-
ne i miljøet som giver en følelse af vel-
befindende, totalt engagement samt 
tids- og selvforglemmelse. Oplevelser, 
som minder om meningsfulde aktivite-
ter eller steder fra en tid, hvor man var 
aktiv, kan fremme rehabiliteringspro-
cessen.

Oftest beskrives naturen/haven som 
det miljø, der stemmer overens med 
vores egne præferencer, og hvor vi tri-
ves, uanset hvad vi har af ændret 
livssituation(14,15).

individuelt hensyn

Vi mennesker er forskellige, og mang-
foldigheden skal huskes, når vi som er-
goterapeuter arbejder med naturen og 
haverummet i træningssituationen. 

Nogle mennesker har bare behov for 
at gå omkring og nyde vejret og det 
smukke i omgivelserne, mens andre har •••
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”Vi er i gang med at sætte fokus på naturen 
og udearealerne ved institutioner og sygehu-
se, men for mange ergoterapeuter og fag-
grupper skal det bevidstgøres igen.”

natur- og haveterapi
Der er ikke én definition, men derimod en variation af mulighe-
der afhængig af de mennesker, de fagpersoner, den kultur og 
det land, som anvender bevidst brug af naturen i interventio-
nen. 
USA og England er med organisationerne American Horticultu-
ral Therapy Association og Thrive – the Horticultural charity for 
længst gået i front med forskning, certificeret haveterapiud-
dannelse og udbredelse af haveterapi dels som metode i reha-
biliteringen og dels som aktivitetsmulighed som kan give ind-
hold i hverdagen - uanset hvor man befinder sig. 

Målgrupper
Målgrupperne er mangfoldige. For eksempel børn og voksne 
med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, mennesker med 
sociale problemer og indlæringsvanskeligheder, misbrugere, 
ældre på geriatriske afdelinger, demente, apoplexiramte, flygt-
ninge og fanger i fængsler. 

england

I England lægges der også vægt på ”social and therapeutic 

horticulture” med social inklusion og integration med tiltag til 
gavn for samfundet(10).

Norge
I Norge ligger fokus blandt andet på grøn omsorg og green-
care farming, som er aktivitets- og omsorgstilbud, hvor land-
brug tilbyder ydelser til for eksempel skoler og rehabilitering af 
langtidssygemeldte. 
Der er også fokus på sansehaver, som er udviklet af land-
skabsarkitekter til institutioner for mennesker med demens el-
ler fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I de senere år bli-
ver der anlagt terapeutiske sansehaver, hvor landskabsarkitekt, 
ergoterapeut eller anden sundhedsfaglig personale er med i 
processen i at skabe udearealet, så det kan anvendes mere 
praktisk i hverdagen for borgeren og personalet og som kan 
stimulere til aktivitet i haven, spadseretur, samvær og 
minder(12).

Sverige
I Sverige har ergoterapeuter siden 1980’erne bevidst haft fokus 
på at etablere haver på sygehuse og plejehjem til aktivitet, træ-
ning, reminiscens, traditioner og samvær(13). 
Svenskere har anvendt betegnelsen grön rehabilitering, hvor 
naturen indgår i behandlingen og udføres tværfagligt i den 
grønne og hvide sektor, som supplement til de traditionelle re-
habiliteringsformer. Det kan være tilbud i landbrugssektoren, 
terapi med dyr og haveterapi. Der bliver løbende etablerer ha-
ver (terapiträdgård, rehabiliteringsträdgård, hälsoträdgård) med 
haveterapeutisk indretning og omkringliggende natur til ar-
bejdsrettet rehabilitering for mennesker med stress eller kroni-
ske belastninger. 
I svenske terapi- og rehabiliteringshaver har forskere og prakti-
kere taget det bedste fra alle kulturer og har dermed formået 
at skabe en tværfaglig sammenhæng i natur- og haveterapi for 
især stressramte mennesker, som er langtidssyge af stress. 
Rehabiliteringshaverne er sammensat af blandt andet

•  Landskabsarkitektens sans for design, æstetik og viden om 
sundhedsfremmende miljøer  

•  Ergoterapeutens sans for meningsfuld aktivitet tilpasset mål-
gruppen

•  Gartnerens praktiske erfaringer

•  Fysioterapeutens viden om overførbar fysisk træning og 
kropsbevidsthed

•  Psykologens redskaber (nature-guided therapy, wilderness 
therapy og mindfulness) overført til uderummet

Faggrupper med uddannelse og viden om anvendelse af have- 
og naturterapi arbejder sammen om rehabiliteringen i designe-
de rehabiliteringshaver og i naturarealer med bestemte karak-
terer og oplevelsesværdier, som bevidst anvendes i den rekre-
ative og sundhedsfremmende proces. 
Her udføres en variation af aktiviteter således at alle menne-
sker – uanset om man er ”udemenneske” eller ej – kan deltage 
i natur- og haveterapi(4,11,14).
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behov for at arbejde med jorden og få et 
produkt med hjem. Og så er der men-
nesker, som mere lægger vægt på pro-
cessen i de aktiviteter, der udføres i  
haven (1,11). 

En umiddelbar ens aktivitet, som for 
eksempel tilbydes til alle, kan have for-
skellig oplevelse og betydning afhængig 
af personen, som udfører aktiviteten.

Det er oplevelsen og betydningen, 
som er vigtig, og som kan arbejdes vi-
dere med i et forløb. Her kommer det 
frem, om aktiviteten medfører sam-

menhæng i rehabiliteringsforløbet, og 
om man kan tage oplevelsen, produktet 
eller det lærte med sig hjem og føre det 
videre i hjemmet. 

Ved opbygning af en sansehave, en 
terapihave eller rehabiliteringshave er 
det altså vigtigt at præsentere mangfol-
dighed med plads til mange menne-
skers behov, for eksempel:
•  Hvile
•  Fysisk udfoldelse
•  Kreativ udfoldelse
•  Refleksion
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•  Sanse- og erindringsoplevelser
•  Varieret aktivitetsudførelse efter for-

måen

Den bevidst opbyggede terapihave med 
professionelt personale kan tilbyde an-
det end ens egen have. Her er der om-
sorg og hensynstagen fra personalet. 
Der er en struktur på dagen, som ska-
ber ro til at være sig selv uden for man-
ge krav. 

Der er en gruppe personale, som for-
står, hvad man siger og gør, fordi de 

eksempel Fra praksis
Mick blev hjerneskadet efter indtag af euforiserende stoffer og 
trafikulykke.
Jeg mødte ham som 16-årig på Behandlingscentret Østersko-
ven efter mange sygehus- og genoptræningsforløb. Han var 
efterhånden træningstræt og var svær at få op om morgenen 
og var svær at motivere til at tage ansvar for at få hverdagen til 
at fungere.
Jeg bestemte mig for, at vores samvær og træning skulle 
handle om naturen og ikke det, han traditionelt kendte som er-
goterapi.
Bevidst anvendelse af naturen gav nye muligheder. Først og 
fremmest skulle han dagligt motionere i skoven ved at cykle på 
trehjuletcykel eller gå bag kørestolen og ase og mase op og 
ned af skovstier og bakker. Han skulle lugte sin egen sved og 
blive stimuleret fysisk og sansemæssigt, som han ikke havde 
prøvet før.
Den hårde fyr og teenagerdreng blev udfordret med leg og ar-
bejde, som han godt gad udføre. For eksempel gik vi i terræ-
net med en fjernstyret bil og efterfølgende skulle bilen rengøres 
for mudder. Efter ture i skoven skulle kørestolen renses, dæk-
kene pumpes og gulvtæppet støvsuges, hvis han ikke havde 
været grundig nok. 
Mick værgede sig ikke, men udførte det arbejde, som gav me-
ning for ham, imens han blev guidet fysisk og mentalt. 
Mick præsenteredes for følelsesmæssige oplevelser. For ek-
sempel at vælge hvor i naturen, vi skulle gå til og hvorfor. Det 
at han vælger, at vi skal gå til søen, som er det sted i skoven 
med den længste og mest kuperede rute, viser, at søen har 
betydning for ham, og at han er motiveret for at gå dertil. 
Da vi kommer til søen, skal han forklare, hvorfor han valgte  

dette sted. Det viser sig, at søen med den lille båd på bredden 
minder ham om hans far, som er fisker, og at han savner fade-
ren i hverdagen.
Efter en tur i skoven slutter turen med, at han skal fortælle et 
eller andet fra turen. For eksempel om han kan huske noget fra 
skoven, da han var lille dreng. Her viser det sig, at han har 
mange gode minder. Han husker for eksempel, at han legede 
gemmeleg med sin søster og legede med blade i skoven, og 
han husker en god ferie, hvor de også havde set et hult træ. 
Disse fortællinger ud fra nature-assisted therapy fik en anden 
dreng frem end den hårde fyr, som behandlingsstedets pæda-
gogiske og sundhedsfaglige personale forsøgte at komme ind 
til. 
Mick skulle via naturen fremkalde gode minder som barn og 
før skaden. Det var også her, han fortalte, at han tidligere spil-
lede håndbold og svømmede og ikke så det samme i sports-
øvelserne i træningssalen, og var derfor ikke motiveret.
Hver fredag havde vi bål, kun Mick og mig. Her sad han måske 
med sin mp3-spiller og lyttede til musik for sig selv og bare 
sad og så ind i bålet. Eller vi sad sammen i tavshed og lyttede 
til ildens knitren. Eller han fortalte om kammeraterne fra hjem-
byen, som han savnede samværet med i hverdagen.
Aktiviteten med bålet gav også læring, motorisk træning og 
overvindelse, når Mick skulle finde ud af at få brændet fra 
brændeskuret til bålpladsen og ned i knæ for at tænde op. Af 
og til var formålet med bål at bage pandekager og servere det 
til de andre indlagte, så det fik en social dimension og en be-
vidsthed om, at det var på dette sted og med disse menne-
sker, han skulle lægge sine kræfter pt. for at komme videre 
med sit liv. 



ergoterapeuten  l  juli 2009 l 21

kender til symptomerne og situationen. 
Det er et trygt sted med bevidst ind-

rettede rum og områder. For eksempel 
er der lilla og blå farver til at dæmpe 
puls og blodtryk, eller modsat røde og 
orange farver til at øge puls og blod-
tryk.

Der er varierede rum med det åbne 
landskab, det sirligt indrettede område, 
det vilde område, og områder til privat-
liv og til fællesskab. 

Der er mulighed for aktivitetsudfø-
relse afhængig af personens formåen. 

For er man stressramt, kan ens egen  
have tværtimod give stress, da man kan 
have krav og forventninger til sig selv 
og haven, at det skal se ud som det ple-
jer (11).

Have- og naturaktiviteter er gode at 
samtale over, da der er mange overførte 
symboler og ligheder med mennesket: 
”Jeg har fundet mine rødder” eller ”jeg 
blomstrer med opgaven”                        •
Kontakt: lise.and@stofanet.dk

”Ergoterapeuter som længe har været i faget kan nikke genken-

dende til at de har anvendt aktiviteter med patienter i sygehu-

sets have, og nogle ergoterapeuter anvender haveaktiviteter i 

borgerens hjem. Med øget bevidsthed kan disse aktiviteter an-

vendes langt hyppigere og udvides til flere aktivitetsmuligheder.”
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