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Terapihaven Nacadia

Forskningen inden for natur og 
sundhed viser, at oplevelser og op-
hold i naturen kan virke stressredu-
cerende. I Skov & Landskabs forsk-
ningsbaserede terapihave Nacadia, 
vil det nu blive muligt at behandle 
mennesker, der lider af stress og 
samtidigt forske i hvordan oplevel-
ser, aktiviteter og rum i naturen vir-
ker stressreducerende. 

Terapihaven Nacadia er snart en re-
alitet. Åbningen af haven står for 
døren, og allerede i vinteren 2011/ 
2012 kan de første patienter tilbydes 
natur-baseret behandling i terapiha-
ven, som er specielt designet til at 
være støttende for rehabilitering af 
mennesker, der er sygemeldte med 
stress. Haven er designet efter det 
der kaldes Evidence-based Health 
Design, hvor der lægges lige meget 
vægt på følgende tre faktorer:
•	 valide	forskningsresultater
•	 kunstneriske	og	praktiske	land-

skabsarkitektoniske erfaringer 
•	 brugergruppernes	specifikke	

krav, behov og præferencer samt 
forventet rehabiliteringsforløb

Designet
I designet er der taget højde for, at 
de mennesker, der bruger terapiha-
ven, vil have forskellige præferen-
cer, ressourcer og aktivitetsbehov 
bl.a. som følge af den rehabilite-
ringsproces, de gennemgår. Derfor 
er	designet	ikke	statisk,	men	fleksi-
belt. Der gives plads til, at terapiha-
vens udseende og brug vil forandres 
hele tiden. Disse forandringer bliver 
en del af havens udtryk og kommer 
til at give den variation og historie. 
Projektlederen på designet og udfø-
relsen af haven er landskabsarkitekt 

Ulrika K. Stigsdotter, lektor på 
Skov og Landskab, Københavns 
Universitet.

Behandlingen
Når terapihaven åbner, kan den 
dagligt besøges af et formiddags- og 
et eftermiddagshold af patienter. 
Patientoptag sker gennem klinikken 
Kalmia, www.kalmia.dk, et be-
handlingssted for stressramte, der 
har til huse ved arboretets indgang. 

Dermed kan patienter og terapeuter 
hver dag gå den lille tur på de ca. 
600 meter ned til Nacadias indgang, 
hvor de vil gå gennem lågen, følge 
stiens fald og beplantningen på 
dens sider og blive ledt mod havens 
midte og bålstedet.

Programmet
På Skov & Landskab har cand.pæd.
psyk. Sus Sola Corazon udarbejdet 
et mindfulnessbaseret behandlings-

Tønder Kirkegård, et eksempel på fase fire.

I terapihaven Nacadia behandles mennesker, der lider af stress, og samtidigt forskes der i, 

hvordan oplevelser, aktiviteter og rum i naturen virker stressreducerende.

Det handler om at være i tæt kontakt med naturen i terapihaven. Det kan ske såvel ude 

som inde i det store og frodige drivhus, der er blevet indrettet på stedet.

  Videnblade Park og Landskab



program for de stressramte. Dette 
program vil være rammen om de 
aktiviteter, der udfoldes i terapiha-
ven, som i praksis varetages af tera-
pihavens tilknyttede haveterapeut.

Et dagsprogram for en patient i ha-
ven vil kunne forløbe sådan: Når 
patienterne er samlet ved bålstedet, 
siddende rundt om ilden, starter da-
gen med en fælles kop varmt at 
drikke, og haveterapeuten introdu-
cerer dagens tema. Der laves en fæl-
les koncentrations- og afslapnings-
øvelse. Herefter vælger eller hjælpes 
patienterne til forskellige aktiviteter, 
der har med plantepleje eller uden-
dørs oplevelser at gøre og tilbringer 
de følgende timer med dette.

Et uforstyrret miljø
Nacadia er indrettet, så de forskel-
lige haverum i beplantningen tilby-
der forskellige oplevelser – i ét rum 
strækker granerne sig mod himme-
len og skaber et højtideligt rum, an-
dre steder har udsigt over terapiha-
ven og andre er tæt omkransende 
og fremkalder fornemmelse af for 
eksempel tryghed hos den, der sid-

der der. Der er også indrettet et spe-
cielt samtalested i haven, hvor sam-
taler mellem patienter og terapeuter 
kan	finde	sted	uden	forstyrrelser	fra	
havens øvrige brugere.

I det hele taget er det vigtigt, at te-
rapihaven opleves som et vildtvok-
sende, trygt og uforstyrret miljø for 
dem som er i behandling. Derfor er 
terapihaven	aflukket	fra	resten	af	ar-
boretet, når der er terapiforløb i 
gang og afskærmet med naturhegn 
så tilfældigt forbipasserende ikke 
forvilder sig derind eller kan ses fra 
haven. For patienterne er det vig-
tigt, at de kan stole på, at de ikke 
bliver forstyrrede, når de er engage-
rede og koncentrerede om de reha-
biliterende aktiviteter. Stressramte 
opfatter ofte andre mennesker som 
forstyrrende og udfordrende, og 
derfor foretrækkes aktiviteter med 
dyr, planter og elementer som sten 
og vand af denne patientgruppe. 

Patienterne bliver klædt på til at 
kunne være udendørs i naturen hele 
året, men Nacadia er også indrettet 
med et stort frodigt drivhus, hvor 

oplevelsen	af	at	befinde	sig	uden-
dørs stadig er meget tydelig, men 
hvor man skærmes for vind og vejr. 
Der	findes	desuden	indendørskøk-
ken samt omklædningsfaciliteter i 
den gamle gartnerbygning, der lig-
ger i tilknytning til den store terras-
se.

Maja Steen Møller

Læs mere

Læs mere om udformningen af haven i 

konceptmodellen for terapihaven, som 

kan downloades på Skov & Landskabs 

hjemmeside www.sl.life.ku.dk. 

Terapihaven Nacadia realiseres med støt-

te fra fondene Realdania, Det Obelske 

Familiefond og G.B. Hartmanns Familie-

fond, samt LIFE fakultetet ved Køben-

havns Universitet, under projektledelse 

af Ulrika K. Stigsdotter, Skov & Land-

skab, Københavns Universitet, i samar-

bejde med Universitets- og Bygnings-

styrelsen (bygherre), SWECO Architects 

(bygherre rådgiver) samt Stresscentret 

Kalmia (behandlingsansvarlige).

Nacadia ligger som en del af Arboretet i Hørsholm, nord for København, og er indrettet, så de forskellige rum i beplantningen tilbyder 

forskellige oplevelser.


