Velkommen til Kastvollen Rehabiliteringssenter

Kastvollen Rehabiliteringssenter
Kastvollvegen 11, 7670 Inderøy.

Telefon: 74 12 46 50

E-post: post@kastvollen.no
https://reko.org/kastvollen-rehabiliteringssenter

Litt om hvem vi er
Kastvollen Rehabiliteringssenter ligger på Inderøy, litt
sør for Steinkjer i Trøndelag. Her tar vi imot brukere
med ulike nevrologiske- og nevromuskulære diagnoser,
som har behov for spesialisert rehabilitering.
Vi er en rekke spesialister, som jobber tverrfaglig i et
moderne, delikat og spennende miljø. Med så mye
spesialkompetanse på ett sted, der alle bidrar til det
totale behandlingstilbudet, jobber vi daglig med å gi
brukerne våre en bedre hverdag.
VÅRE FASILITETER
I tillegg til den faglige kompetansen er det
senterets fasiliteter som utgjør kjernen i tilbudene
våre. På Kastvollen har vi hele 36 beboerrom med
hotellstandard, fem behandlingsrom, treningskjøkken
hvor det øves på kjøkkenaktiviteter, to treningsrom

og en stor hovedtreningssal på hele 150 kvadratmeter.
Det gir rikelig med plass til alle, og et opphold som er
stressfritt, avslappende og innholdsrikt. Fra vårt eget
kjøkken serveres det nydelig, næringsrik og variert mat.
NÆROMRÅDET
Men Kastvollen har betydelig mye mer enn bare
inneområder å by på. Vi holder til ved bredden av
Beitstadfjorden, som i seg selv gir utsøkte muligheter for
rekreasjonell aktivitet. Her kan du både fiske og bruke
båt, og på landsiden disponerer brukerne våre totalt
4 000 kvadratmeter, som brukes på forskjellige måter.
På Kastvollen er det også kort vei til skog og mark, samt
kjempefine turstier, som er populære blant både brukere
og ansatte.

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.

Hellan Taxi
Alt innen taxi og pasienttransport
Tlf. 984 45 811
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Helseservice AS er lokalt forankret og har videreført de gode relasjonene som As Reko gjennom mange år
har bygd opp med salg, tilpasning, montasje og service av hjelpemidler til funksjonshemmede.
For de som ønsker å kjøpe scooter, inkluderer vi kjøreopplæring i kundens eget kjøremiljø,
fri levering og gratis årsettersyn første år.

Dette finner du i vår butikk:

Sko (ekstra romslige) • Gripetenger • Støttehåndtak
Hjelpemidler til matlaging • Løfte-/hvilestoler • Bestikk
Medisindosetter • Krykker og ispigger • Støttestrømper
Bad- og toalettutstyr • Rullatorer • Elektriske scootere
Klær til rullestolbrukere • Produkter for demente

Besøk oss i vår butikk: Balders veg 1, 7725 Steinkjer
Tlf: 482 43 000 • E-post: post@helseservice.as
Åpent: Man-tors 10.00 – 15.00, eller etter avtale.

Opplegg og
Medarbeidere
Kastvollen har avtale med Helse Midt-Norge om levering
av spesialiserte rehabiliteringstjenester for brukere
med nevrologiske og nevromuskulære diagnoser. Vår
status som foretrukket samarbeidspartner for et stort
helseforetak stiller konkrete krav til oss. Det er en
anerkjennelse av kompetansen og oppleggene våre, i
tillegg til at vi hele tiden strekker oss etter å møte selv
de strengeste kvalitetskrav.

VI ER MANGE SOM ØNSKER VELKOMMEN!
Alle ansatte ved Kastvollen Rehabiliteringssenter
er dedikerte og profesjonelle. Her danner
sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere,
fysio- og ergoterapeuter og leger et levende og
koordinert system. I tillegg kommer idrettspedagog,
institusjonskokker og kjøkkenassistenter, og sammen er
vi en høykompetent og omsorgsfull organisasjon.
Å TENKE HELHET
Brukerne våre har også tilgang til psykolog, sosionom,
logoped, ernæringsfysiolog og jobbkonsulent, og takket
være det omfattende totale faglige tilbudet tar vi på
Kastvollen et helhetlig ansvar for den enkeltes opphold.
Ikke bare fra første til siste dag, men også ved å
overføre mestring og motivasjon helt ut i den ventende
hverdagen.
Et viktig begrep innenfor vårt felt er erfarings
kompetanse. Det handler om tiår med kunnskap,
dybdeforståelse og innsikt. Vår erfaringskompetanse
innen rehabilitering strekker seg tilbake til 1995.

Tjenestene våre:
Opphold som virker
Til Kastvollen kommer både grupper og individuelle
brukere. Typiske gruppeopphold dreier seg gjerne
om diagnoser som MS, Parkinson og cerebral parese.
Oppholdet består av alt fra samtaler til undervisning,
individuell og gruppebasert trening, til rene sosiale
aktiviteter. På Kastvollen legger vi vekt på å ha det
hyggelig sammen!
Det å være nydiagnostisert kan by på utfordringer,
og dermed behov for særlig oppmerksomhet rundt
en del ting. Vi tilbyr slike opphold til personer som
nylig har fått konstatert MS eller Parkinson.
Felles for alle, enten de er i gruppeopphold eller
alene, er et profesjonelt og gjennomarbeidet
opplegg for både fysisk og mental velvære og
friskhet. Kastvollen er sertifisert i henhold til
gjeldende ISO-standard, og tilbudene våre er utviklet
gjennom brukermedvirkning. Det betyr at de ulike
brukerorganisasjonene har vært tatt med på råd i
utformingen av tilbudene våre.
Management System
Certificate
To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2015
awarded // tildelt

Avdelinger:

Kastvollvegen 11, 7670 Inderøy

Steinkjersannan 1, 7713 Steinkjer

Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Reko Kastvollen:
Leveranse av tjenester tilknyttet helse, omsorg og spesialisert
rehabilitering, samt tjenester innen kontor, renhold og kjøkken.
Reko Arbeid og Karriere:
Leveranse av tjenester tilknyttet arbeidslivet som arbeidsinkludering,
arbeidshelse, arbeidskompetanse og organisasjonsutvikling.
Certificate No // Sertifikat nr.:

1677
First issued // Utstedt første gang: 2016-11-18
Issued // Utstedt: 2018-10-30
Valid until // Gyldig til: 2019-11-18
Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

Kiwa Teknologisk Institutt
Sertifisering as
Kabelgaten 2, 0580 Oslo

Lead Auditor // Revisjonsleder

Lærlinger er velkommen!
Kastvollen Rehabiliterings
senter er en lærebedrift,
der vi tar imot både elever,
studenter og lærlinger
innenfor alle fagområdene.
Gjennom vårt samarbeid med
Opplæringskontoret for fag
i kommunal sektor i NordTrøndelag (OKS), er vi gitt en
unik anledning til å få være
med å forme morgendagens
fagarbeidere. Det er noe vi gjør
med glede og stolthet, og ekstra
hyggelig er det med alle de
positive tilbakemeldingene fra de
som har gått læretiden hos oss.
Våre lærlinger er i startblokka
for en yrkeskarriere som
helsefagarbeidere eller
institusjonskokker.

VI KAN GJØRE
HVERDAGEN DIN
litt ENKLERE

Vi leverer alt innen
inkontinens, stomi, kateter,
sår og kompresjon.
Vi har refusjonsavtale med HELFO,som innebærer
at vi fører alle produkter du får dekket på din resept.
Vi leverer raskt og fraktfritt uansett hvor du bor i landet.

Stokmoveien 2, Torgkvartalet 3. etasje
Tlf. 924 01 348 // post@promexhelse.no

www.promexhelse.no

Slik søker du plass
For å få tilbud om et
opphold ved Kastvollen
Rehabiliteringssenter
må søknad gjøres via
enten fastlege eller
annen spesialist.

LEGEN SENDER HENVISNING DIREKTE TIL:
Regional vurderingsenhet (RVE):
Helse Nord-Trøndelag HF
Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

KVALITET TIL LAVE PRISER

Vi står klare til å finne de beste løsningene for ditt storkjøkken og vaskeri.
Som Midt-Norges forhandler av Zanussi Professional kan vi tilby veldig gode priser på
kvalitetsprodukter.
Se www.zanussiprofessional.com for produktoversikt

Trondheim og Steinkjer // Tlf. 926 86 867 // post@inlux.no // www.inlux.no

Vår servicepartner er

• 109328 • www.jsnorge.no

STOLT LEVERANDØR AV STORKJØKKENET
PÅ NYE KASTVOLLEN

