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Hvem er jeg?

Uddannelser:
• Lærer

• Friluftvejleder

• Naturvejleder

• Master i naturvidenskab

• Lederuddannelse

• Kandidat i idræt og sundhed

• Ph.d. i naturpsykologi ved Institut for

psykologi på SDU

Erfaringer:
Nu

• Vinatur: Efteruddannelse, trivsel forløb, innovationsforløb og 
ledelsesudvikling

• Implementering af regenerativ organisation i kommuner, 
institutioner og virksomheder

• Advisory board, styregrupper og referencegrupper

Før

• Naturvejleder

• Udeskolelærer

• Leder

• Udvikling af Vildmandskurset

• Implementering af NBMC metoden nationalt

• TED talk

• Forfatter

• Har passeret 1000 foredrag

• TV- serien ” Findes løsningen på stress i naturen?”
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Den sjette sans
Happiness and Feeling Connected: The Distinct Role of Nature Relatedness, John M. Zelenski
og Elizabeth K. Nisbet, 2012
Li, Q. (2012). Forest medicine. New York, NY, USA:: Nova Science Publishers.
Li, Q. (2018). Shinrin-yoku: the art and science of forest bathing. Penguin UK.







Vi har to store problemer i 
verden i dag som er tæt 

forbundet

• Klimaudfordringerne

• Høj forekomst af mentale og 
fysiske sundhedsproblemer



Udfordringer i arbejdslivet i 
Danmark og globalt

• Høj forekomst af stress, angst og depression

• Mange unge mennesker mistrives 

• 96 % af de interviewede ledere følte symptomer på stress og udbrændthed  
(The American institut of stress, 2019)

• Manglende arbejdsglæde

• Højt sygefravær

• Høj personaleomsætninger

• Rekrutteringsudfordringer i mange sektorer



Biophilia 
Savanne-teorien

Gordon H. Orians og Edward  Wilson 
Harvard University

-



Æstetisk Opmærksomhed
Roger Ulrich 
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Grundfølelser:
• Positive: Glæde, interesse 

• Negative: Frygt, bedrøvelse, væmmelse, 
skamfølelse, afsky og vrede

• Naturen bedømmer os ikke - frirum

• Ned i kroppen og ud af hovedet

• Fremkalder positive følelser

• Æstetik - brug af vores sanser 

• Vi mærker os selv



Attention Restoration 
Theory

Direkte opmærksomhed - Spontan 
opmærksomhed

Rachel and Stephen Kaplan
University of Michigan
William James

Bymiljø og moderne liv (din mobiltelefon):

• Overdreven brug af den direkte opmærksomhed

• Analyserer konstant om der er farer, rationelt tænkende

Natur:

• Plads til den spontane opmærksomhed

• Scanner naturen og mulighed for restitution af hjernen
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STØTTEMILJØER
Patrik Grahn

Trygge og genopbyggende steder i naturen:

o - Frodige steder med mad og vand

o - Steder vi kan gemme os/være i sikkerhed

o - Fredfyldte områder
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Forskning i 
naturbaseret 
sundhedsfremme

• Stress, angst og depression 

• Styrker immunforsvaret

• Giver flere NK-celler 

• Type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, 
KOL

• Øget livskvalitet

• Bedre fysisk, psykisk og social sundhed

• Fremmer innovativt og kreativ tænkning

• Fremmer håb og mening



Vinaturs metode:

• Naturbaseret sundhedsfremme til 
mange forskellige målgrupper

• Fremme trivsel og arbejdsglæde 
på arbejdspladser

• Regenerativ ledelse i 
organisationer

• Understøtte innovative og 
kreative processer



Regenerativ tænkning og ledelse
- med inspiration fra naturen
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Forslag til implementering
• Naturpsykologi fremmer læring og kan højne indlæringen fra folkeskole til 

Universitetet

• Naturbaseret sundhedsfremme ind i kerneopgaverne 

• Genopladende åndehuller til medarbejdere og ledere

• Integration af naturen under onboarding

• Naturen ind i indretning af kontorer og udearealer

• Mere organiske arbejdsprocesser 

• Balance mellem aktivitet, genopladning og refleksion

• Samtænke kerneopgaven med bæredygtige formål

• Naturen som understøttelse af innovative og kreative processer

Vil give:

• Sundere borgere

• Gladere medarbejdere

• Styrker relationen mellem medarbejder og borger

• Stærkere samarbejde

• Styrker rekruttering og fastholdelse


