
FiNA – Folkhälsa I Natur för Alla

Vad är FiNA och hur tänker vi för framtiden?

Många personer med funktionsnedsättning upplever att de har en sämre upplevd 
hälsa. Att komma ut i naturen motiverar till fysisk aktivitet och ger social gemen-
skap vilket i sin tur leder till ökat välmående. 

FiNA syftar till att personer med funktionsnedsättning ska vara regelbundet aktiva i 
naturen. Under 2016–2018 har vi tillsammans med deltagarna utvecklat ett arbets-
sätt för att skapa möjligheter att vara i naturen med utgångspunkt från de förutsätt-
ningar som finns i gruppen.

”Jag tyckte att det gick jättebra. Verkligen, när man märker att dom som är skep-
tiska börjar tycka att det är kul – de’ e’ kul! Jag tror att det här kommer att bli jätte-
jättebra” Citat från personal på daglig verksamhet.



Vad är FiNA och vad har vi gjort?

I projektet har vi sökt upp grupper och inbjudit till att tillsammans 
skapa uteaktiviteter. Sedan starten har vi samarbetat med 10 olika 
grupper inom särskola, daglig verksamhet, personer från assistansbolag, 
HVB-hem, gruppboende för vuxna med funktionsnedsättning och träff-
punkt för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Några av grupperna 
har drivits i form av studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. 

För alla grupper har det varit viktigt att utgå från deltagarnas önskemål 
och vi har stöttat och uppmuntrat personal genom att ge kunskap om 
nyttan med utevistelse, visat på aktiviteter och möjligheter vad de kan 
göra ute som passar gruppen. Syftet är att verksamheten ska kunna 
fortgå efter projekttidens slut. Positiva upplevelser i naturen har varit 
grunden. 

Genom FiNA har även två grupper från Daglig verksamhet inom Uppsala 
kommun börjat att sköta enklare sysslor som t ex att plocka upp grenar, 
kratta gräs i Wiks naturpark varsin dag per vecka. Meningsfull och häl-
sosam arbetsuppgift för grupperna och till nytta för såväl allmänhet som 
Upplandsstiftelsen och Region Uppsala som förvaltar området.

Samverkan med Skogstur, en förening som anordnar anpassade turer 
i skogsmiljö är ytterligare ett sätt att locka ut fler personer med funk-
tionsnedsättning. Vi har ordnat olika event tillsammans och hoppas 
kunna starta en förening i Uppsala. Under hösten 2018 kommer flera 
aktiviteter, där vi vänder oss speciellt till personer med funktionsvaria-
tion, genomföras i Utflyktsprogrammet.

För att sprida kunskaper och dokumentera erfarenheterna har häften för 
inspiration, information och handledning utformats under projekttiden. 
Verksamheten har också presenterats i sociala medier. Allt material 
finns på Upplandsstiftelsens hemsida. En slutrapport med sammanställ-
ning av erfarenheter i projektet och beskrivning av framtida behov och 
möjligheter kommer att spridas.



Viktigt med delaktighet

Arbetssättet, som förutsätter delaktighet och har successivt utformats 
i arbetet med grupperna. Vi har haft förmånen att kunna arbeta med 
intresserade grupper för att skapa goda exempel. Att vi haft kännedom 
om hur vården är uppbyggd och hur den fungerar, vana vid att möta 
människor med olika funktionsnedsättningar, att jobba med utbildning 
och grupper, samt erfarenheter av friluftsliv har varit mycket värdefullt. 
Det har gett trygghet som påverkat projektarbetet i en positiv riktning. 

”Det kanske är som perioder i livet, man behöver det här. Jag skulle inte 
komma ut om jag inte hade gruppen här nu, det är jättepostitivt” Citat 
från deltagare.

Responsen från både deltagare och personal har varit mycket positiv. 
Naturvistelsen skapar glädje och meningsfull verksamhet även för dem 
som inte kan vara så fysiskt aktiva på grund av sin funktionsnedsättning. 
Aktiviteterna är också relativt enkla och kostnadseffektiva. Det finns en 
stor potential i arbetet med att ge flera människor möjlighet att komma 
ut i naturen i samverkan med deltagare och personal inom kommun- och 
omsorg. Målet är att etablera en vana och en trygghet för att fortsätta 
vara ute i naturen i egen regi med stöttning efter behov. 

Vi utvecklar FiNA

En tjänst som folkhälsostrateg har skapats på Upplandsstiftelsen från 
och med augusti 2018.

Upplandsstiftelsen kommer att vidareutveckla och prova metodiken för 
att bygga upp uteverksamhet för grupper med personer med funktions-
nedsättning i hela länet. Vi har också ambitionen att vända oss till nya 
grupper, t ex mot gruppen äldre, långtidssjukskrivna, ungdomar/unga 
vuxna och andra människor som av olika anledningar har svårt att ta 
sig ut i naturen på egen hand. Vi ska ta fram ett utbildningspaket för 
regelbunden uteverksamhet för personal inom vård och omsorg och ge-
nomföra ambassadörsutbildningar för att bygga upp ett nätverk av lokala 
naturambassadörer.



Samarbeten 

FiNA-projektet har under 2016–2018 drivits med medel från Region Uppsala 
och Länsstyrelsen. Med utökat stöd från Region Uppsdala har bland annat en 
folkhäslostrateg kunnat anställas från och med augusti 2018. Ytterligare finan-
siering från Skogssällskapet möjliggör utveckling av FiNA-projektet fram till 
2020. 

Arbetet har letts av projektledaren Eva Arnemo med stöd av en styrgrupp där 
Region Uppsala, Upplands idrottsförbund, HSO Uppsala län och Länsstyrelsen 
ingått. Upplandsstiftelsens styrelse har medverkat i arbetet genom en utvald 
folkhälsogrupp.

Flera samarbeten pågår för att möjliggöra satsningen kring att tillgängliggöra na-
tur samt sprida information om de möjligheter som finns att komma ut i tillgäng-
lig natur i länet. Samverkanspartner i detta arbete är förutom de tidigare nämnda 
Biotopia, Friluftsfrämjandet, HSO, Hälsa och habilitering, Kajans friskola, Skogs-
tur, Upplands idrottsförbund och följande kommuner i Uppsala län: Heby, Håbo, 
Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Uppsala, Studiefrämjandet och MM, Tillgänglighet 
och miljö.

Samverkanspartner för att utveckla uteaktiviteter: Bergvretens särskola, Brukar-
assistans, Eksätra HVB-hem, Enögla grundsärskola Eriksbergsskolans särskola, 
Fyrisgårdens dagliga verksamhet, Gruppbostäder inom funktionshindradeomsor-
gen i Tierps kommun, Hälsa och habilitering, Infoteket, Kajans friskola, Studie-
främjandet och Träffpunkt Ymer.

Övriga samarbetspartners: HSO och kommunerna i Uppsala län samt Upplands idrottsförbund


