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Informasjon om deltakelse i gruppeaktiviteten 

Turgruppe – fysisk aktivitet, friluft og samvær  

 

 

Turgruppen er et aktivitets- og gruppetilbud i regi av psykisk helse- og rustjenesten i 

Rakkestad kommune. Tilbudet består av turgruppe som drives hver uke, hele året (med 

forbehold om ferieavvikling og fri ifm. helligdager).   

For å delta i gruppen trengs en kortfattet søknad som leveres til psykisk helsearbeid og 

rustjenesten i kommunen.  

Søknadsskjema:  Helse- og omsorgstjenester – søknad.pdf - kan du finne på kommunens 

hjemmeside (www.rakkestad.kommune.no/skjema-a-aa) eller ved henvendelse på 

servicekontoret.  

På søknaden skal det kort beskrives hvorfor du søker og ditt behov for deltakelse. Vi kan 

også være behjelpelig med å skrive en søknad etter en samtale og i samarbeid med deg.  

 

Hvordan komme i gang 

Om du ikke allerede har kontakt med tjenesten kan du ringe servicekontoret i kommunen 

(tlf: 69 22 55 00) og be om å bli satt over til én av følgende kontaktpersoner for turgruppen: 

Marit Finnestad, Marius Andersen og Silje Torgrimsen 

Har du en kontaktperson i tjenesten fra før kan du be om informasjon fra denne og 

eventuelt avtale videre kontakt med en av kontaktpersonene for turgruppen.  

For å avklare om dette er et riktig tilbud for deg vil vi først avtale en kort samtale hvor vi 

informerer om aktiviteten og du vil ha mulighet til å si noe om hvorfor du søker aktivitet, 

samt at vi vil avklare forventninger til tilbudet.  

Et tilbud om å delta på aktivitet avhenger bla. av:  

- Ledig plass i turgruppen. 

- Om du har behov for aktivitet i hverdagen grunnet helsemessige årsaker  

(årsaker kan være knyttet til psykiske utfordringer, sosiale utfordringer og fysiske 

utfordringer som negativt påvirker din hverdag).  

- Om du vil ha nytte av det sosiale fellesskapet i gruppen.  

Gruppen er en fin arena for sosial trening og eksponering, samt en arena for å 

oppleve gode relasjoner. 

- Vurdering av alderssammensetningen på gruppedeltakerne. 

- Individuell vurdering av gruppemedlemmenes sammensetning. 
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Deltakelse i gruppen/gruppene 

- Vi avklarer sammen om gruppen er aktuell. 

- Om du ikke har tjeneste fra oss fra før medfører det at det skrives et vedtak på tilbud 

om aktivitet fra psykisk helsearbeid og rustjenesten i kommunen.  

- Du vil i første omgang få tilbud om 3 måneders deltakelse i gruppen. Om du ønsker 

forlenget deltakelse etter 3 måneder, avhenger dette av om vi sammen ser at du har 

behov for det. Dette vurderes etter en kartlegging-/evalueringssamtale, og det 

vurderes kontinuerlig nytten av deltakelsen i gruppen. 

- Vi har enkle regler for deltakelse i turgruppen. Disse innebærer regler for orden og 

trivsel for alle som deltar. Vi er opptatt av at deltakerne skal oppleve et sosialt og 

positivt fellesskap som er til nytte for en selv og andre.  Alle gruppedeltakerne 

forventes det tar ansvar for fellesskapet og frammøte. Dette innebærer å gi beskjed 

om man er forhindret fra å komme på en tur-dag. Det innebærer også at man aktivt 

deltar på å bære utstyr og få fyr på bålet når vi har lov til å fyre opp bål. 

Gruppelederne tar individuelle samtaler om behovet skulle være der. Det oppfordres 

også til å dele utfordringer i fellesskapet slik at alle kan bidra til utvikling og støtte der 

det trengs. 

- Hver og en turdeltaker har med egen mat og drikke som inntas på turen. 

- Vi vil at deltakerne skal ha medbestemmelsesrett og være med på å forme tilbudet 

konstruktivt under de rammene kommunen har gitt. 

- Det skal i forkant av tur-dagene (senest 2 virkedager) sendes ut en sms om 

oppmøtested, dagens tema, og klær/sko som bør brukes etter værforholdene. Det 

skal også informeres om hvor turen går den dagen. Dette for å gi forutsigbarhet og 

trygghet.  

- Om gruppen skal avlyses bør deltakerne i gruppen informeres helst 2 dager i forkant. 

- Vi tror på naturen som plattform for bedre psykisk helse.  

Forskning viser at det å være ute i naturen gir lavere stressnivå, flere positive følelser 

og gjør at vi tenker mer konstruktivt rundt problemene våre. Å være ute i naturen 

kan også gi en ro og tilstedeværelse vi ofte mangler i våre travle liv. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marit Finnestad  

Silje Torgrimsen 

Marius Andersen 

v/ Psykisk helsearbeid og rustjeneste 

 

 


