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Et førstevalg
i rehabilitering

Bli med
“Rundtomkring”
på VHSS

Velkommen
til oss på VHSS!
Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) tilbyr
rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå
og har opphold både for barn, unge og
voksne. Om du er pasient, bruker, ny medarbeider,
student, s amarbeidspartner eller du ønsker
å hospitere hos oss, er du
hjertelig velkommen!

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller Google Play,
og last ned appen til smarttelefon eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med GoZee-ikonet.

360º
panorama

Fotogalleri

Webikon

Våre verdier
• Respekt
• Likeverd
• Samhandling

Hvem kan
benytte seg
av våre tilbud?

Gjennom fritt rehabiliteringsvalg kan du velge VHSS
uansett hvor i landet du bor. Vårt tilbud til ulike
målgrupper kan avhenge noe av gjeldende avtaler.
Likevel har vi tilbud til de fleste personer med ulike
funksjonsnedsettelser. Vi har også mulighet til å ta
imot personer som betaler oppholdet selv eller får
det dekket av andre.

Sjekk våre tilbud

Hjelpemidler for barn og voksne

Muligheter gjennom hele døgnet - både hjemme og på farten!
Scorpion Plus

Sittesykkel

Tessier Tempo

Sitski

Safety Sleeper

Bilsikring

Klikk deg inn på vår nettside og se det store utvalget av produkter.

Reiseseng

Thera-Trainer Tigo

Terapisykling

Mål og
prosess
Inntak til opphold hos oss foregår hovedsakelig i
grupper. Alder, kjønn, funksjon og diagnose tas med
i betraktningen når vi setter sammen gruppene.
Rehabiliteringen tar utgangspunkt i den enkeltes
livssituasjon og mål for oppholdet.
Under oppholdet følges den enkelte av et tverrfaglig
team avhengig av ytelse og behov. Barn og unge har
skole under oppholdet.
Vi vektlegger den enkeltes muligheter fremfor
begrensinger gjennom å fokusere på aktivitet som gir
egenmestring og sosial deltakelse.
For å kunne gi nødvendig bistand til den enkeltes
egeninnsats, vil det være av betydning at det er et
samarbeid med aktører i hjemmemiljøet. Dette for et
best mulig resultat.

Hos oss jobber:
Aktivitører, arbeidskonsulent,
ergoterapeut,
ernæringsfysiolog,
fysioterapeuter,
helsefagarbeidere,
helsesekretærer,
idrettspedagoger, leger,
psykolog, logoeped,
rideinstruktør, sosionom,
sykepleiere og
spesialpedagoger.
I tillegg har vi dyktige ansatte
innen ulike servicefunksjoner
- blant annet teknisk avdeling,
stall, servicetorg, kjøkken og
renhold.

Tverrfaglig
kompetanse
Vår brede tverrfaglige kompetanse, brukermedvirkning og
ansvarliggjøring, gjør at den enkelte kan ta kontroll over egen
hverdag etter endt opphold hos oss.
Vi ønsker å være en faglig spydspiss innen tverrfaglig re-/habilitering.
Som spesialisthelsetjeneste skal vi utføre utredning, behandling,
veiledning og opplæring. Alle våre tilbud har sin basis i kunnskapsbasert
praksis, og er i tråd med internasjonal standard innen
re-/habilitering (CARF).
Vi har egen FOU-avdeling hvor vi blant annet jobber med å
måle effekt av rehabilitering. Nasjonal kompetansetjeneste for
barn og unge med funksjonsnedsettelse er lokalisert hos
oss, og vi jobber sammen om likeverdige helsetjenester for
barn og unge.

Pasient ved VHSS

Fremtiden er ikke bare noe som skjer.
Det er noe vi skaper sammen.

Teknologi. Av og for mennesker.

Aktiviteter og fasiliteter

VHSS ligger i naturskjønne omgivelser
ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark.
Hos oss finnes universelt utformede
aktivitetsområder både ute og inne.
Vi har også en rekke aktivitetshjelpemidler
for ute- og innebruk.

Graving • Brøyting • Transport
Sentralgodkjenning og ADK1.

Vi tar jobben grav-alvorlig!

Furnesveien 5, 8215 Valnesfjord • Tlf. 900 94 680

Med høy kompetanse og stor omsorg for pasientene,
er Valnesfjord Helsesportsenter en viktig del av rehabiliteringstilbudet for hele befolkningen i Nord-Norge.

Breeze er vaskeribransjens friskeste pust
– og et vaskeri med alt på det rene.

breeze.as

Sitski Norway kan alt om riktig
skiutstyr til ulike brukere. Vi har
også fantastisk utstyr for å få
brukere ut i skogen og opp på
fjellet.
Ring Ole-Morten på
Tlf. 971 11 880
E-post: olemorten@sitski.no

www.hemis.no

www.sitski.no

Alt vi gjør i dag, er med
tanke på i morgen.
Norges største og mest komplette totalleverandør av moderne
og fleksible møbler og interiørløsninger til kontor, skole,
barnehage, helse, offshore og offentlige miljøer.

Tlf: 987 02006 • www.polarkraft.no

Tolder Holmers vei 6, 8003 Bodø • Tlf. 75 58 87 00
E-post: bodo@senabeikeland.no
www.senabeikeland.no

Søknad
og inntak
De ulike helseforetakene har egne regionale
vurderingsenheter for henvisninger til private
rehabiliteringsinstituasjoner. Henvisningen
skal derfor sendes vurderingsenhenten i
egen helseregion.

• 108201 • www.jsnorge.no

Inntakskontoret:
inntakskontor@vhss.no
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Østerkløftveien 249
8215 Valnesfjord
Tlf: 75 60 21 00
post@vhss.no
www.vhss.no

Fakta om CARF
CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities)
er en amerikansk non-profit organisasjon som har utviklet
et internasjonalt system for godkjenning og akkreditering av
virksomheter innen helse og rehabilitering. Systemet er utviklet
i tett samarbeid med brukerorganisasjoner, og er internasjonalt
et anerkjent kvalitetsstempel.
Les mer om CARF på www.carf.org

www.vhss.no

