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UDDANNELSEN        
Vil du lære at planlægge og gennemføre terapeutisk arbejde og rehabiliteringsforløb i og med naturen? 

Fonden Mental Sundhed udbyder en 1-årig efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter med 
interesse for det naturterapeutiske område. Vi har nu åbent for ansøgning for dig, der ønsker at 
udvide din faglige viden og værktøjskasse inden for naturbaserede tilgange i dit arbejde. 

Uddannelsen giver en basis for det terapeutiske arbejde i naturen som indgang 
til udvikling og heling. Vi arbejder med nærvær i naturen, med fokus på 
kroppen, sindet, relationer og eksistentielle terapeutiske temaer. 

Du vil komme til at arbejde med fordybelse i egne 
personlige oplevelser og processer i naturen, 
og med at omsætte det til dit eget 
professionelle virke.



INDHOLD          
Gennem øvelser og refleksion vil du udvikle
kompetencer til:
• At planlægge og udføre terapi med forskellige mål-

grupper
• At guide modtagende og aktivt nærvær i naturen
• At vurdere anvendelsen af forskellige typer natur 

Du introduceres for nyeste forskning, teorier og
eksempler fra praksis indenfor:
• Naturbaseret terapi  
• Naturens betydning for menneskers sundhed  
• Forskellige målgrupper for naturterapi 
• Værktøjer og øvelser i og med naturen



DELTAGERE         
Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav, kan 
der være mulighed for dispensation. Du er velkommen 
til at kontakte os for mere information.

Vi optager min. 12 og max. 20 studerende. 

Forudsætninger for deltagelse er:
• Uddannelse som psykolog (cand.psych., cand.pæd.

psych.) eller psykoterapeut*. 
• At du er indstillet på at stille dig til rådighed som 

både terapeut, klient og supervisor for medkursister.
• Lyst til at være udendørs og deltage i friluftsliv.

Vi anbefaler, at du inden har gennemført et 8-ugers 
meditationsforløb eller tilsvarende. Alternativt stiller vi et 
gratis 5-ugers Åben og Rolig Onlinekursus til rådighed 
for deltagere.

* Bestået eksamen fra en af de 37 uddannelsesinstitutioner
godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.



FORM OG OMFANG       
Undervisningen er en blanding af teori, praksis, øvelser og refleksion. Hvert af de 5 moduler indeholder:  
• Onlinesession (ca. 60 min.): Inspiration, teori og praksiseksempler ift. modulets tema.  
• Webinar (ca. 90 min.): Teori, introduktion til praksis, gruppearbejde og dialog   
• Internater i naturen (2 dage): Veksling mellem oplevelsesorientering, refleksion, teori og metodetræning   

individuelt, parvis og i grupper.   
• Gruppemøder (ca. 4 timer): Deltagerne arrangerer selv øvelsesmøder.  
• Webinar (ca. 90 min.): Opfølgning på modulet – spørgsmål, svar og refleksioner.

Uddannelsen er samlet på 190 timer med frivillig overnatning i naturen 
(egentid i naturen). Uden overnatning i naturen i alt 130 timer.

Hertil kommer tid til at sætte sig ind i litteraturen, 
integration af metoderne i egen praksis, samt 
egenterapi (6 timer) og evt. certificering.

OBS: Vær opmærksom på, at enkelte
elementer i uddannelsen vil
foregå på engelsk.



UNDERVISERE         
Ariana Candell

Psykolog, adjunkt og en af de førende eksperter 
i økoterapi i USA. Ariana er grundlægger af The 
Earthbody Institute, der certificerer terapeuter og 
afholder workshops i økoterapi, naturmeditation 
og bevægelse i naturen. 

Lea Neuberg
Fysioterapeut med en diplomuddannelse i ernæ-
ring og sundhed og en kandidatgrad i folkesund-
hedsvidenskab. Lea underviser og forsker på UC 
syd i bl.a. naturinterventioner, særligt 72-timers 
interventioner er i fokus.

Charlotte Sandros
Psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, 
primært på et eksistentielt psykologisk grundlag. 
Ekstern lektor ved Københavns Universitet.

Dorthe Djernis
Psykolog, specialist i klinisk psykologi, ph.d. i na-
turbaseret mindfulness og meditationslærer. Hun 
har arbejdet med naturbaseret behandling siden 
2012, primært ved Københavns Universitet, som 
behandlingsansvarlig i terapihaven Nacadia®.

Eva Skytte
Miljøbiolog, psyko- og naturterapeut, naturvejle-
der. Har arbejdet med formidling, undervisning og 
personlig udvikling i naturen bl.a i Dansk Skovfor-
ening, for Naturvejlederordningen og som senior-
rådgiver for Red Barnets natursociale indsatser. 

Christian Gaden Jensen
Psykolog, ph.d. og tidl. lektor ved Københavns 
universitet. Grundlægger og CEO i Fonden Men-
tal Sundhed og hovedarkitekt bag det meditati-
onsinkluderende, stressforebyggende program 
Åben og Rolig. 

Peter Berliner 
Psykolog med bred klinisk erfaring med bl.a. 
grupper. Tidl. lektor på Københavns universitet, 
nu professor på Grønlands Universitet, og aktiv i 
Community forskning i Mexico, Danmark og Grøn-
land.



PRAKTISK         
PRIS
Uddannelsen koster 39.000 kr. samt tilmeldingsgebyr på 1500 kr. Dertil kommer udgifter til egenterapi, medbragt 
mad på internater, friluftsgrej, bøger samt indendørs overnatning på internater, hvis det ønskes.
Certificering på 4.500 kr. kan tilvælges.

TILMELDING
Skriv til natur@fondenmentalsundhed.dk og udfyld den tilsendte tilmeldingsblanket, 
vedhæft uddannelsesdokumentation samt indbetal administrationstillæg.

KONTAKT
Dorthe Djernis: ddj@fondenmentalsundhed.dk I 53733077
Eva Skytte: eva@naturkonsulenterne.dk I 60614028

Der tages forbehold for ændringer
i programmet.
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