Sett, Hørt
Tatt på alvor
Nordtun har 30 års erfaring med pasienter disse
med variasjon i alder, funksjonsnivå, tilstand og
diagnose.

Velkommen
til Nordtun

Vår logo uttrykker en sol som stråler ut varme
og vekst. I dette uttrykkes flere gode verdier i
virksomheten. Sola er symbol på glede, positivitet og varme. Strålene uttrykker bevegelse og
aktivitet. Vi ønsker å møte pasientene på denne
måten. Et opphold på Nordtun skal gi styrke,
kunnskap og motivasjon til å møte hverdagen
og livet.

Spesialisert rehabilitering i Nordland
Mestringsgrupper og individuelle opphold

Velkommen til rehabiliteringsopphold hos oss
på Nordtun HelseRehab.

Nordtun HelseRehab driver spesialisert
rehabilitering i Nordland
Kontakt oss for utfyllende informasjon
og/eller se våre web- og facebooksider

Når trenger du
rehabilitering?

Vårt hovedområde er rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten. Vi driver i tillegg
rehabilitering for kommunehelsetjenesten og
det er mulig å bestille private opphold for
individuell behandling eller for grupper.

Noen ganger er livet bratt og man trenger litt hjelp
for å komme over kneika. Nordtun HelseRehab gir
tilbud om spesialisert rehabilitering til mennesker
med kortvarige tilstander eller langvarige følgetilstander sykdom eller skade.

Et opphold
hos oss
Når du har fått plass på Nordtun er det første
du møter en innkomstsamtale. Denne samtalen
har som mål å kartlegge dine behov her blir du
også tildelt rom. Alle rom har en informasjonsmappe om tilbud på huset, de har tilgang til
wi fi. Rehabiliteringsteamet på huset trer så i
kraft for å planlegge oppholdet på en best mulig
måte. Undersøkelser og treninger blir individuelt tilpasset.

Målet for oss på Nordtun er å sette menneskene
som kommer til oss i stand til å klare seg mest
mulig selvstendig i dagliglivet, sosialt og i samfunnet.

Treningslokaler, basseng, badstu, avspenningsrom, voksbad, båter, sykler, sparker og opplyste
uteområder står til rådighet under hele oppholdet.
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Henvisning skjer fra din kommune, din fastlege,
sykehuslege og/eller du kan bestille oppholdet
privat på egenhånd.

Et rehabiliteringsopphold på Nordtun retter
fokuset mot hele mennesket. Dette gjøres gjennom egentrening, undervisning, gruppesamlinger
og individuell oppfølging. Økt evne til mestring og
livskvalitet settes i sentrum.
Un

Rehabilitering innebærer innsats og samarbeid fra
bruker selv og helsearbeidere med forskjellig fagbakgrunn. Nordtun har en dyktig stab med bred
fagkompetanse. Legespesialister, psykolog, folkehelserådgiver, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kjøkkenpersonale,
renholdere pluss teknisk og administrativt personale står klare til å bidra når du er kommet hit. I
tillegg til våre ansatte leies annen kompetanse inn
ved behov.

Hele mennesket

Om

Hva er
rehabilitering?

Praktisk
informasjon
Inntakskriteriene hos oss er at du må være over
18 år og motivert for å bidra i din egen rehabilitering. Tilstander/ytelser som har mulighet
til å få fulldekket opphold på Nordtun ligger
beskrevet på både Nordtun og HelseNords’s
nettsider. Har du fått innvilget et fulldekket
opphold betaler www.pasientreiser.no reisen
din. Det er en egenandel per døgn også for
fulldekket opphold - Egenandeltak 2 gjelder.
(se www.helsenorge.no). Du må selv ha med
medisin for hele oppholdet og egne hjelpemidler.
Adresse for henvisning:
Nordtunveien 15, 8170 Engavågen
post@nordtun.no, www.nordtun.no
Telefon: 75 72 13 00

