
1-årig efteruddannelse i naturterapi
for psykologer og psykoterapeuter

8. juni 2023 – 21. juni 2024



Efteruddannelse i naturterapi
med rødder i ecotherapy og eksistentiel psykologi

Vil du lære at praktisere en bred vifte af teknikker og færdigheder, som du kan integrere i dit professionelle virke 
med både individuelle klienter og grupper – såvel indendørs som udendørs? Og ønsker du at udvide dit personlige 

forhold til naturen og glæde dig over transformerende oplevelser?

Så er Fonden Mental Sundheds efteruddannelse for psykologer og psykoterapeuter måske noget for dig. 

Vi har været heldige at få den anerkendte amerikanske psykolog og naturterapeut Ariana Candell til Danmark. Hun 
vil indføre dig i, hvordan du kan planlægge og udføre terapi i og med naturen med udgangspunkt i din egen 
fordybelse og personlige oplevelse. Eva Skytte, Dorthe Djernis, Henriette Tybjerg og Trine Garff udbygger på 

efterfølgende moduler metoderne og udvider paletten af værktøjer. Vi vil have særligt fokus på, 
hvordan naturterapeutisk arbejde med kroppen kan virke støttende for selvregulering og terapi generelt bl.a. 

gennem bevægelse og elementer af nærværs- og sansebaserede metoder. Fokus vil også være på, hvordan vi kan 
skabe rammer for fællesskaber, der kan understøtte terapeutiske processer.

Vi arbejder ud fra en eksistentiel tilgang både teoretisk og i praksis, og du vil desuden på efteruddannelsen blive 
introduceret til en vifte af eksempler fra praksis og for den nyeste forskning og teori på området.



Gennem deltagelse på 
efteruddannelsen vil du:

• lære, hvordan du tilpasser og anvender naturterapi i din nuværende praksis

• deltage i demonstrationer af udendørs naturterapi-sessioner

• lære trin til facilitering af udendørs naturterapi-sessioner og til at 
praktisere en række teknikker med “klienter” (dine medkursister)

• afprøve interventioner, der kan hjælpe klienter med at forbinde sig med 
den omgivende natur og skabe ro i nervesystemet

• få erfaring med naturterapi-teknikker til fordybelse i - og udredning af 
klientmateriale

• lære at designe et udendørs gruppeforløb, der kan skabe 
naturforbundethed, samt anvende dette med dine egne klienter

• samskabe naturterapi-sessioner med dine medkursister

• lære at introducere naturterapi til dine klienter gennem 
visualisering, naturorienterede visitationsspørgsmål, og gennem 
inddragelse af naturen

• kunne beskrive og udføre indendørs - og online naturterapi-teknikker med 
individuelle klienter

• lave en plan for løbende integration af dit personlige og professionelle 
forhold til naturen

• Få erfaring med en respektfuld, relationel og gensidig naturterapi-praksis



Dorthe Djernis Psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi, 
ph.d. i naturbaseret mindfulness, meditationslærer og 
efteruddannet hos Skolen for Psykosomatik. Hun har arbejdet med 
naturbaseret behandling siden 2012, primært ved Københavns 
Universitet som behandlingsansvarlig i terapihaven Nacadia®.

Eva Skytte Miljøbiolog, psyko- og naturterapeut samt 
naturvejleder. Har arbejdet med formidling, undervisning og 
personlig udvikling i naturen - bl.a. hos Naturkonsulenterne, i 
Dansk Skovforening, for Naturvejlederordningen og som 
seniorrådgiver for Red Barnets natursociale indsatser.

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

Trine Garff Psykolog, specialist og supervisor i klinisk 
psykologi og psykoterapi, ekstern lektor ved KU. Stifter 
af ”Det eksistentielle Hus”, der bl.a. udbyder den 2-
årige specialistuddannelse i eksistentiel 
fænomenologisk psykoterapi samt 30 timers anden 
teoretisk retning.

Henriette Tybjerg Psykomotorisk terapeut og 
mindfulness instruktør med over 20 års erfaring i 
formidling af sammenhæng mellem krop og psyke, med 
særligt fokus på krop, træning, nærvær og fællesskab i 
naturen. (Henriettetybjerg.dk)

Undervisere på efteruddannelsen

ONLINEOPLÆG
• Peter Berliner, Professor i psykologi på Grønlands Universitet,
• Carina Ribe Fernee, Phd, psykolog, Universitetet i Agder
• Freja Filline Petersen, Phd, psykomotorisk terapeut,

Cand.pæd.pæd.psych.,Fonden Mental Sundhed

https://www.theearthbodyinstitute.com/ariana-candell-ecotherapist/
https://www.theearthbodyinstitute.com/ariana-candell-ecotherapist/


Introduktion
Kursusdag i København d. 8/6. Undervisere Eva og Dorthe.
Introduktion og oplæg til gruppearbejde.
Opfølgende gruppemøde med øvelser d. 16/6.

Indføring i naturterapi
Kursus på Avnstrup d. 5-7/10. Underviser Ariana. Ecoterapi - praksis og refleksioner.
Opfølgende webinar den 2/11 med Ariana (OBS: kl. 16-18)

Eksistentiel terapi set i relation til naturterapi
Webinar 1 med Trine 26/10. Indføring i teorien og oplæg til øvelser i grupper.
Opfølgende gruppemøde med metodetræning d. 17/11.

Supervision på egen naturterapeutisk praksis
Eva eller Dorthe superviserer på gruppemøder den 18/1 eller 19/1.

Relationer og naturterapi
Webinar 2 med Trine 28/2. Eksistentiel teori med fokus på relationer og oplæg til øvelser i grupper.
Opfølgende gruppemøde med metodetræning d. 8/3.
Webinar med Eva og Henriette d. 4/4 med indføring i naturterapi med fokus på relationer.
Kursus på Midtsjælland med Eva og Henriette d. 11-12/4 med metodetræning og refleksioner.

Krop og naturterapi
Webinar 3 med Trine 24/4. Eksistentiel teori med fokus på kroppen og oplæg til øvelser i grupper.
Opfølgende gruppemøde med metodetræning d. 3/5.
Webinar med Dorthe og Freja d. 14/5 med indføring i naturterapi med fokus på kroppen.
Kursus på Midtsjælland med Dorthe og Henriette d. 23-24/5 med metodetræning og refleksioner.

Opsamling og fordybelse
Gruppemøde d. 31/5 med opsamling og refleksion
Webinar d. 6/6 med Eva og Dorthe med refleksion og oplæg til fordybelse i praksis.
Kursus på Avnstrup d. 13-15/6 med Eva og Dorthe med metodetræning og uddybelse af praksis.
Gruppemøde d. 21/6 med fokus på fremtidig naturterapeutisk praksis.

Efteruddannelsens
opbygning og 

undervisningsdatoer



Uddannelsen
• Litteratur og onlinemateriale
• En introduktionsdag
• 4 internater i naturen – i alt 10 dage
• 7 webinarer á 2 timer (primært kl. 14-16)
• 6 gruppemøder af ca. 3,5 times varighed (fredage 13-16.30)
• En gruppesupervision
• Som en integreret del af uddannelsen lægges der op til, at 

deltagerne gennemfører et klientforløb sideløbende med 
undervisningen.

Uddannelsen er samlet på 207 timer med overnatning i naturen
(egentid i naturen). Uden overnatning i naturen i alt 126 timer.
Hertil kommer tid til at sætte sig ind i litteratur og onlinemateriale 
samt integration af metoderne i egen praksis.

Certificeringsforløb kan tilvælges, og omfatter følgende:
• En mindre skriftlig og godkendt opgave (5-10 sider)
• 6 timers egen-terapi (min. 3 individuel)
• 1 times supervision
• Min. 1 klientforløb

Efteruddannelsens
elementer og omfang:



Deltagerforudsætninger

Uddannelse som psykolog (cand.psych., cand.pæd.psych.) eller psykoterapeut med bestået eksamen 
fra en af de 37 uddannelsesinstitutioner godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.
Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav, kan der være mulighed for dispensation. Du er 
velkommen til at kontakte os for mere information. 

Som deltager:
er du indstillet på at stille dig til rådighed som både terapeut, klient og supervisor for medkursister.
• er du indstillet på at have sideløbende klientforløb og supervision.
• har du gennemført et 8- eller 9-ugers meditationsforløb eller et 5-ugers Åben og Rolig onlinekursus. 

Åben og Rolig stilles gratis til rådighed for deltagere på efteruddannelsen.
• engagerer du dig aktivt i de 6 gruppesparringsforløb.
• har du lyst til at være udendørs og deltage i friluftsliv.
Holdstørrelse: 12-14.

Erfaringer med meditation og friluftsliv:
• Hvis man ikke har erfaring med meditation kan det anbefales at tage kurset Nærvær i naturen med Eva Broby og 

Dorthe Djernis i Avnstrup d. 19-21. juni 2023, eller i 2024). Pris 8.500 kr. + moms.
• Hvis man ikke har erfaringer med friluftsliv, kan det anbefales at tage kurset Natur med Eva Skytte og Erik Bloch 

Gregersen den 31/8-1/9 2023 (eller i 2024). Pris 6.500 kr. + moms

https://fondenmentalsundhed.dk/portfolio-item/at-skabe-naervaer-i-naturen/


Høffdingsvej 22, 2500 Valby
www.fondenmentalsundhed.dk

Praktiske informationer om efteruddannelsen
Efteruddannelsen søges godkendt som 2. retning på Dansk Psykologforenings specialistuddannelse.
Undervisningen på 'Indføring i naturterapi' foregår på engelsk. Resten af kurset vil være på dansk.

Pris
41.000 kr. + moms.
Certificering: 5000 kr. + moms samt udgifter til egen-terapi.

Tilmelding
Natur@fondenmentalsundhed.dk
Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte
Dorthe Djernis: 53733077 eller Eva Skytte: 60614028
Der tages forbehold for ændringer.


