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«Når æ fekk mæ hoinnj kasta æ 

krøkkan, for det vart så balat å luft 

hoinnjen med krøkka!» 

- Kvinne, 37 år - 



Fotograf: Kjetil Rolseth  



Habilitering og rehabilitering 

«Tidsavgrensede, planlagte prosesser med 
klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til 
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig 
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltakelse sosialt og i samfunnet.» 
(§ 3 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator, Helsedirektoratet) 

 

 

 

 



Mål om økt aktivitet og deltakelse 



ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, 
funksjonshemming og helse ) 



«Fine turopplevelser – det bygger 
meg opp både psykisk og fysisk!»  
- Kvinne, 23 år - 



Stort mangfold og 
mange valgmuligheter 
 



UTfordringer og mestringsopplevelser 

Noe stort… Noe å strekke deg etter Noe du vil gjøre igjen! 

Noe du ikke visste du kunne gjøre!  Toppen av mestring! 

«Jeg tror jeg er i ferd 
med å bli en 

vintermann!» 
- Bendik, 17 år - 

Foto: Frida Bringslimark, Arctivity 

Foto: Frida Bringslimark, Arctivity 



•Rom for refleksjon og tid 
til ettertanke 
•Miljøforandring 
•Positive (natur)opplevelser 

«Når du kjæm ut og rundt 
bålet, så e det nå anna som 
rår»  - Roy, 68 år - 

 



UTEn regler i naturen 

•Spontanitet 

•Kreativitet  

•Sanseopplevelser 
 



Aktiviteten i fokus 
«Du bruker kroppen på en 
måte som er lystbetont. Du 
kjenner deg ikke "sliten" før 
du setter deg ned ved bålet, 
eller kommer hjem» 
- Mann, 48 år - 

 

• Det sosiale fellesskapet 
stor betydning 

• På tvers av generasjoner 



«Den enkle gleden ved å få være 
ute og i fysisk aktivitet – det blir 

min overlevelsestaktikk» 
- Kvinne, 32 år - 

• Tilgjengelighet  

•Overføringsverdi 
til hjemsted 
 



Eksempler på aktiviteter vi gjør UTE 

• Turer i nærområdet (med bl.a. fisking og sanking) 

• Utholdenhetstrening 

• Sykling 

• Kano- og kajakkpadling 

• Frisbee-golf 

• Gruppe-leker  

• Orientering 

• Bueskyting 

• Ski/truger/skøyter 

• Hundekjøring 

• Aking 

• Yoga 

• Avspenning 

• Styrketrening 

• Ridning 

 

 

 



Ukeplan – eksempel fra hjertegruppen 



Friluftsopphold på VHSS 

• Både for barn og voksne 

• Ett opphold høst og ett 
opphold vinter 

• Rehabiliteringstilbud 
hvor all aktivitet foregår 
UTE 

”Friluftslivet skaper en unik kontakt med 
gruppen. Man åpner seg mer og det er 

mindre fokus på sykdom” 



Samme mål - ulik tilnærming 



Case VHSS  



Vi ønsker å bli med videre… 

• Være med å bygge opp, utvikle og dokumentere kunnskapen knytta til 
tilpassa fysisk aktivitet i friluft innen helsevesenet 

• Få et økt fokus på tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse i 
grunnutdanningen i de helsefaglige profesjonsstudiene   

• Se nærmere på utearenaer som forskningsarena innen habilitering og 
rehabilitering 
• Fokus på aktivitet og deltakelse som virkemiddel og mål 



Spørsmål/innspill? 


