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Valnesfjord Helsesportssenter

• Etablert i 1982

• Ideell organisasjon

• Ca. 110 ansatte – 81 årsverk

• Kapasitet på inntil 88 pasienter

• Landsdekkende, men brukere fortrinnsvis fra, 
Nordland, Troms og Finnmark

• Tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel

• Gir tilbud til barn, unge og voksne



Tilbudet til Revmatikere

• Har hatt grupper med revmatikere siden oppstart

• Avtale med Helse Nord på 1100 døgn med voksne og 
200 døgn med barn

• Nytt anbud fra 2023

• Vår erfaring er at revmatikere har stor nytte av 
opphold med tilpasset fysisk aktivitet og at mange 
har stor glede av å bruke uteområdet og friluftsliv i 
rehabiliteringen.



• En arena som gir mange muligheter 
fysisk, psykisk og sosialt

• Aktiviteten i fokus

• Uterommet som samtalerom

• Naturen som roer ned sinnet

• Tilgjengelig for de fleste, alltid åpen -
ingen lukketider

Uterommets kvaliteter



• Spontanitet

• Kreativitet 

• Sanseopplevelser

Uten regler i 
naturen



Kondisjonstrening
4x4- trening / intervaller

- I motbakke 

- I ute-trappen

- I akebakken

- Langs vei

- På truger

- Som ulike leker



Styrketrening

- På gåturer, med innlagte styrkeøvelser

- Egne økter med styrketrening på plena



Balansetrening

• Sitte i kajakk - Sitte på stor ball

• Stå i kajakk - Stå på balansepute/vippebrett

• Gå i terrenget/gå på ski - Gå i balanseløype

• Gå med staver - Gå i gangbane

• Spille golf/fribeegolf - Ståtrening



"Naturlig 
trening"

- Naturlig med de oppgaver turen gir; bære sekk, 
hugge ved, sage, måke snø osv.

- I spesielle aktiviteter som kano/kajakkpadling, 
grottetur, snøforming o.l.



• Sansetur/Undringstur 

• Naturen som roer

• Egne økte med avspenning 
utendørs

Oppmerksomt nærvær



Bålet



Hva skaper gode opplevelser?

Trygghet:

• Relasjon til brukeren

• Snakke om ev hindringer/utfordringer

✓Fortelle om turens lengde, er det på vei, sti osv.

✓Fortelle hvordan muligheten for toalett er

✓Hvordan holde varmen



Kunnskap:

• Lære om bekledning for å være ute, både for aktivitet 
og for å være stillesittende

• Lære å fyre bål

• Lære å sette opp tarp, telt o.l.

• Lære å bruke kart og kompass



Motivasjon og mestring:

• Fotografere, lage mat på bålet, orientering m.m.

• Gå på tur til et spesielt mål, tilrettelegge for det

• Mestringsaktivitet som padling, ski, sykkel m.m.



Tilrettelegging av uteaktivitet



Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

Utstyr som er spesielt utviklet for at personer med 
funksjonsnedsettelser skal kunne delta i lek, fysisk 
aktivitet og sportsaktiviteter



Hvem kan få et 
aktivitetshjelpemiddel?

• Personer med varig behov og vesentlig 
nedsatt funksjon

• Personer under 26 år får stønad til komplett 
utstyr, ingen egenandel.

• Over 26 år må betale en egenandel på 10% men 
maksimalt 5 000, av kjøpesummen for hvert 
aktivitetshjelpemiddel

• Ingen egenandel på tilpasninger



Aktivitetshjelpemidlet er ikke et mål i 
seg selv!

• Muligheten til å komme seg ut 
og å være mest mulig 
selvstendig.

• Muligheten til å være fysisk 
aktiv.

• Muligheten til å få en positiv 
opplevelse og å føle mestring.



• Stor betydning for 
muligheten til å delta 
sammen med familien og
på lik linje med andre
/jevnaldrende

• Bidrar til å føle
tilhørighet og å være
sosialt deltakende

• Bidrar til økt motivasjon
for aktiviteten er lystbetont



«Fantastisk følelse! 
Komme meg frem uten å 
ta bilen. Kan sykle med 
mine venner»

- kvinne 65 år

«Fikk tilbake noe av det 
gamle livet»
- tidligere aktiv skikjører

«Å få vind i håret!»
- Utsagn fra flere 
etter bruk av sykkel











Varme på tur



Vi mener at revmatikere skal bli informert

om aktivitetshjelpemidler og

varmehjelpemidler på lik linje med 

arbeidsstol, toalettforhøyer

og posehåndtak!



Takk for oppmerksomheten!


