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HJERTE RYTME VARIALBILITET - HRV 
Hvorfor HRV er en interessent biomarkør for naturens 

sundhedspotentiale 

 

HRV måler variationen mellem hjerteslagene; hvis dit hjerte 

slår 60 gange i minuttet, så er der ikke 1 sekund imellem hvert 

slag, f.eks. er der nogle gange er der 0,8 sekund og andre gange 

1,2 sekund, HRV er udtryk for denne variation. Der er ingen 

golden standart for et sundt HRV-tal. HRV er et individuelt mål. 

HRV er interessent, fordi den bliver brugt som indikator på 

både fysiske og psykiske helbred. Historisk var det først 

kardiologer, som brugte (det gør de stadig) HRV til tidlig 

opsporing af hjertekarsygdomme(Malik, 1998), HRV bliver brugt 

af psykologer til at teste behandlings effekten af affektive lidelser 

og angstlidelser(Hansen et al., 2004), HRV kan indikere 

postoperative komplikationer hos hofte fraktur patienter(Ernst et 

al., 2017), lavt HRV er associeret med højt sygefravær 

arbejdsmarkedet, (Kristiansen J et al., 2011), HRV er en indikator 

for stress(Thayer et al., 2012) og HRV bruges til professionelle 

elite sportsudøvere, til vurdering af restitutionsniveau(Dong, 

2016).  

HRV kan indikere en vifte af diagnoser, dysfunktioner og 

restitutionsniveau, fordi den måler på det autonome nervesystem. 

Derfor er det også interessent at måle HRV i natur-interventions-

studier. På den måde kan HRV være med til at dokumentere at 

naturen påvirker menneskets autonome nervesystem og forklare at 

naturen booster sundheden ved bl.a. at styrker immunforsvaret, 

forebygge stress og fremme heling af vævet.  
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DET AUTONOME NERVESYSTEM 
Nøglenhullet til sundhed    

Når HRV kan være biomarkør, for både 

psykisk og fysisk helbred, og studier, der måler på 

naturens effekt kan påvise en positiv påvirkning 

af HRV(Neuberg, 2014; van den Berg et al., 

2015), så er det jo ingen overdrivelse at sige at 

naturen kan være nøglen til sundhed. Vi ved 

meget om vores autonome nervesystem og det 

hedder jo autonomt, fordi det ikke er under 

viljens kontrol, dog kan vi påvirke det gennem 

det miljø vi vælger at opholde os i, fordi miljøet 

påvirker vores sanser, det være sig både, lyd, lys, 

lugt, smag, berøring (f.eks. vind) temperatur, 

underlag, osv. Ud over stimulering af vores sanser 

så kan vi påvirke det autonome nervesystem 

gennem vores vejrtrækning. Naturen påvirker 

alle vores sanser og vi får en tendens til at trække 

vejret gennem næse og trække vejret dybere, 

når vi er i naturen, begge dele øger aktiviteten i 

det parasympatiske nervesystem. Ude i naturen 

finder vi også karakteristiske dufte, naturligt lys og 

synsindtryk, der har en særlig Fraktal, som gør at 

vores hjerne opfatter naturen som afslappende. 

 

HØJ HRV = Høj parasympatisk aktivitet 

LAV HRV= Høj sympatisk aktivitet 

 

 

Øget aktivitet i det parasympatiske 

nervesystem tolkes som positivt, da det 

parasympatiske nervesystem er vores ”rest and 

digest”/”restitutions”- system. Vi ved at   

mennesker med stress har for højt cortisol, som er 

en indikator på høj aktivitet i det sympatiske 

nervesystem. Vi har længe vidst at langvarigt 

stress mindsker immunforsvaret, netop fordi der er 

kontinuerlig høj aktivitet i det sympatiske 

nervesystem(Hansen, 1999).  Vi ved meget lidt 

om dynamikken i det autonome nervesystem, 

altså evnen til at kunne veksle mellem det 

sympatiske og det parasympatiske og hvilken 

betydning det har for vores sundhed. Vi ved at 

aktivitet i det sympatiske nervesystem er positivt, 

når vi ønsker arbejde, populært kalder vi det 

også positiv stress. 

 

VIL DU VIDE 
MERE? 
Forårs kursus i sundhed 

og natur 

Vi har valgt at udbyde et 

kursus i Sundhed og Natur på 

friluftvejleder uddannelsen på 

UC SYD. Her er der mulighed 

for at arbejde praktisk med 

teorierne og evidens for 

naturens påvirkning af 

mennesket. Vi vil også 

arbejde med HRV og du vi få 

meget mere viden om, hvilke 

muligheder, der er for at 

bruge HRV målinger i dit 

sundhedsfremmende arbejde 

ude i naturen. Vi arbejder 

også med seneste viden om 

dynamikken i det autonome 

nervesystem og hvordan det 

kan implementeres i 

aktiviteterne ude i naturen og 

i vejledningen af mennesker, 

der ønsker at bruge naturen 

mere sundhedsfremmende i 

deres hverdag. 

Vi arbejder også med rigtig 

mange andre emner på 

kurset. Hvis det har din 

interesse, eller du gerne vil 

have os ud og holde en 

aktivitetsdag, så kontakt 

lneu@ucsyd.dk     
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