
Praktiske opplysninger
Du som planlegger et opphold på Nordtun HelseRehab i nær
framtid, vil nedenfor finne en del praktiske opplysninger som vil være 
nyttige å lese før du reiser av sted.

Søknad om opphold på Nordtun
Din fastlege eller legen som har ansvar for din behandling på sykehus 
skriver søknad/henvisning i samråd med deg. Eget søknadsskjema 
benyttes og sendes til:
Regional Vurderingsenhet (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ
Telefon: 776 27235 eller 776 69434  E-post: post@unn.no (angi RVE 
Nord i emnefelt). RVE Nord vil vurdere om vi kan gi tilbud i forhold til 
behovet som er beskrevet. 
Sykehusene kan henvise pasienten direkte til Nordtun HelseRehab

Kommunikasjoner
Se www.177nordland.no el. ring 177 for ruteopplysninger.
•  Hurtigbåt (www.torghatten-nord.no) fra Sandnessjøen og Bodø  
 anløper Grønøy. Fra Grønøy 10 min. med taxi
•  Hurtigruta ankommer Ørnes ca. klokka 09 (nordgående) og kl 07 
 (sørgående) - Ferge (www.torghatten-nord.no) til Vassdalsvik kl. 08 
 eller 10.15 - Taxi i 5 min. til Nordtun
•  Med bil sørfra, Fv 17, ferge Jektvik – Kilboghamn og Ågskardet – 
 Forøy (www.torghatten-nord.no begge ferger). Fra Halsa kjøres 
 Fv 452 til Engavågen og 3 km videre mot Vassdalsvik
•  Med bil nordfra, Fv 17 til Ørnes. Fra Ørnes ferge til Vassdalsvik eller 
 kjøre rundt via Glom�ord - Svartistunnelen - Holands�orden med 
 Engenbreen – Halsa til Engavågen.
•  Med buss fra Bodø (rute 200) til Engavågen. Taxi 5 min. til Nordtun

Hva trenger du i kofferten din? 
•  Bekvemt treningstøy, joggedress, shorts eller lignende 
• badetøy og nattøy
•  bekvemt skotøy for innebruk – helst med hælkappe
•  for turer ute i terrenget; - utetøy, støvler, regntøy, evt. turutstyr
•  for lange ettermiddager, kvelder og helger: - ting du bruker i 
 forbindelse med fritiden din, håndarbeid, eller en god bok

Vær oppmerksom på …
•  å ta med egne medisiner
•  å melde i fra om behov for spesialkost på forhånd
•  egen refusjonsordning for brukere med yrkesskade eller krigsskade
•  at brukere betaler samme egenandel, uavhengig av diagnose.
 Egenandelen er p.t. (2015) kr 128,- pr. døgn
 Regelverk for egenandelstak 2 gjelder
•  at brukere kan søke sosialkontoret, eller sær-organisasjoner om 
 dekning av hele eller deler av egenandelen.
•  Får du ikke plass gjennom RVE (Helse Nord)? – kontakt din 
 hjemkommune og søk om dekning for kommunal 
 rehabiliteringsplass på Nordtun(egne rimelige priser)
•  at du kan benytte betalingsterminal og vaskemaskin på Nordtun

Nordtun HelseRehab er en stiftelse knyttet til Den 
Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge. Institusjonen ble 
åpnet i 1985 og en større utbygging ble foretatt i 1996-97. 
Nordtun HelseRehab er definert inn under spesialist- 
helsetjenesten, og driver på anbud, bl.a. med Helse Nord. 
Institusjonen har p.t. 55 plasser.

8170 Engavågen
Telefon: 75 72 13 00
Telefaks: 75 75 13 16
E-post: post@nordtun.no
Hjemmeside: www.nordtun.no

Velkommen
til Nordtun
Sett – Hørt – Tatt på alvor!

Vi ble i 2013 sertifisert som miljøfyrtårn. 
Dette innebærer at vi har miljøtenkningen 
med i all vår aktivitet.

Sammen – Opp og fram!



Noen ganger er livet bratt. Da kan man trenge hjelp for å komme over 
kneika. Nordtun HelseRehab gir tilbud om rehabilitering til 
mennesker med kortvarige eller langvarige følgetilstander etter 
sykdom eller skade. 

Vi har som mål at et opphold på Nordtun skal sette brukerne i stand til 
å klare seg mest mulig selvstendig, - i dagliglivets mange gjøremål, så 
vel som sosialt og i samfunnet. Ikke mindre bestreber vi oss på at tiden 
på Nordtun skal være preget av trivsel,
humor og tilhørighet – med skjerping av appetitten, - på maten - og på 
livet !

Rehabilitering er solid samarbeid!
Rehabilitering innebærer engasjert innsats og samarbeid mellom 
medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Avgjørende er likevel 
innsatsen til brukeren, at den enkelte bidrar i samarbeidet ut ifra egne 
forutsetninger og ressurser. 

Nordtun har en dyktig og stabil stab på vel 45 medarbeidere som
sammen representerer bred faglig kompetanse. Hver på sin måte 
bidrar spesialistlege, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeut, 
psykolog, folkehelserådgiver, hjelpepleiere, miljøarbeidere,  kjøkken-
personale, renholdere, teknisk og administrativt personale til at 
brukeren skal nå målsettingene sine i løpet av oppholdet. I tillegg til 
eget helsepersonell leier vi inn spesialkompetanse til ulike diagnose-
grupper.

Nordtun har et samarbeid med Helse Nord, sykehusene og 
kommunene i Nord Norge. Når det er hensiktsmessig, planlegges og 
følges rehabiliteringsarbeidet opp i en tverrfaglig gruppe hvor 
brukeren deltar på lik linje med de øvrige. Noen ganger vil det være 
naturlig å invitere pårørende til å delta i samarbeidet. Kontakt og 
samarbeid med helsearbeidere med ansvar for helsetilbudet på 
hjemstedet er også en del av rehabiliteringsarbeidet på Nordtun.
Vi tilstreber å gi hjelp til å mestre en ny livssituasjon, selv med ulike 
begrensninger.

Hvem gir Nordtun tilbud til?
Nordtun HelseRehab har opparbeidet bred erfaring i rehabilitering 
etter en rekke ulike sykdommer/skader. Vi har avtale med Helse Nord 
RHF, og er spesielt kvalifiserte for rehabilitering i forbindelse med:
1. Pasienter med kreft
2.  Pasienter med hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskade -   
 subakutt.
3.  Pasienter med hjerneslag og traumatisk/ervervet hodeskade -   
 kronisk.
4.  Pasienter med sanseforstyrrelser. (Tinnitus og Mb. Ménière -   
 Gruppetilbud)
5.  Pasieneter med kols og andre luftveislidelser.
3. Pasienter med ortopediske lidelser
4. Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde.
8. Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer.
9. Pasienter med muskel-/skjelett og ikke inflammatoriske   
 revmatiske sykdommer.

I tillegg til dette tilbyr vi:
1.       Kommuner å kjøpe plasser for kommunal rehabilitering.
2.      Forsikringsselskap og privat kjøp av opphold.
– ta kontakt for gunstige priser.

Hva tilbyr Nordtun HelseRehab?
En del av tilbudene inngår som viktige deler av arbeidet med 
rehabiliteringen. Eksempler på dette er:
•  spesialistlege 
•  fysioterapi, individuelt og/eller i grupper
•  undervisning og veiledning relatert til diagnose
•  ADL –trening v/ergoterapeut eller annet personell
•  treningsbasseng, 35˚ C
•  medisinske servicefunksjoner v/pleiepersonell
•  laboratorieprøver
•  diettilbud (på medisinsk grunnlag)
•  avspenning
•  velutstyrt treningssal med gode muligheter for egentrening
•  arbeidsstue
•  flott parkanlegg, turterreng, og rullestol-stier

Diakonal institusjon
Som diakonal institusjon ønsker vi å møte brukernes behov også på det 
åndelige plan. I gjennom all vår samhandling med pasientene til- 
streber vi at pasienten skal oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor. 
Pasienten skal oppleve ekte vennlighet og varme, og føle seg inkludert i 
miljøet. Ansatte som virkelig bryr seg om at den enkelte skal lykkes og 
ha utbytte av oppholdet. Ukentlig andakt og arrangement i forbindelse 
med de kristne høytider (frivillig deltakelse). Respekt for andre 
religioner og trosretninger, rase og seksuell legning.

Trivsel og velvære
I tillegg er det en rekke tilbud som mer bidrar til å øke velvære og 
trivsel, men som ikke desto mindre er viktige for å oppnå godt utbytte 
av oppholdet: solarium, fotpleie, frisør, badstue, underholdningstilbud 
i dagligstua, filmkvelder, minikonserter og andre kulturelle tilbud, 
arrangerte turer i nærområdet, utlån av båt med fiskeutstyr, utlån av 
sykkel, spark, eller turstaver

Hotelltilbudet/matservering
Vi er ubeskjedne nok til å påstå at å bo og spise på Nordtun er som å 
leve på hotell. 47 enkeltrom og 4 dobbeltrom er utstyrt med eget 
bad/WC, tv/radio, telefon, trådløst bredband og sykesignalanlegg. 
Besøk og overnatting for pårørende kan avtales – ta kontakt for 
rimelige priser.

Vårt kjøkken er kjent for velsmakende hjemmelaget mat, satt sammen 
og tilberedt i samsvar med retningslinjer fra Statens Ernæringsråd. 
Har du behov for hjelp i forbindelse med måltidene står pleie- 
personale, ergoterapeut og kjøkkenpersonale klare til å yte nødvendig 
assistanse. Kostveiledning gis av fagutdannet kjøkkenpersonell etter 
behov. 

Har du spesielle behov i tilknytning til måltidene, eller diett, ber vi om 
at dette fremkommer i din søknad om opphold. Foruten de faste 
måltidene serveres ka�e m/frukt og/eller kaker kl. 10.30 og 15.30
Ka�e, te, juice, isvann, og melkeprodukter står ellers fritt tilgjengelig 
og gratis, på sentralt plasserte automater.

Hovedmåltidene – frokost, middag og aftens serveres i spisesalen.
Frokost  08.00 – 09.30 - Middag 13.00 - Aftens 18.30

«Et liv er mer enn en kan bære»
(Gammelt norsk ordtak)


