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Praktiske opplysninger

Søknad/henvisning fra 
sykehus 

Henvisning til 
rehabiliteringsopphold 
sendes direkte til oss 
og blir behandlet av vårt 
inntaksteam samme dag. 

Søknad/henvisning for 
hjemmeboende 

Henvisning til 
rehabiliteringsopphold 
sendes av fastlegen til 
Regional Koordinerende 
Enhet (RKE) og blir 
behandlet der.

Søknad om egenfi nansiert 
opphold

Ta direkte kontakt med 
vårt inntakskontor for mer 
informasjon om dette.

Postadresse:  Godthaab Helse og Rehabilitering, 
 Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua

For mer utfyllende informasjon om Godthaab Helse og Rehabilitering 
viser vi til vår hjemmeside www.godthaab.no

Egenfi nansiert opphold

Ved ledig kapasitet kan Godthaab også tilby egenfi nansiert opphold. Dette kan være 
aktuelt for deg som enten ikke får et tilbud via det offentlige, eller du ikke får plass på 
ønsket tidspunkt fordi det er venteliste for den diagnosegruppen du tilhører. For å kunne 
vurdere en søknad om egenfi nansiert opphold trenger vi oppdatert helseinformasjon fra 
din fastlege, evt. fra sykehus.

For et best mulig utbytte av rehabiliteringen, anbefaler vi to ukers opphold. Pasienter 
som betaler oppholdet selv får en tilpasset tverrfaglig rehabiliteringsplan på lik linje med 
pasienter med godkjent henvisning.

Telefon: 67 83 60 03 Fax: 67 83 60 01 booking@godthaab.no



Andre tilbud

Vår profesjonelle samarbeidspartner Medirest har ansvaret for alle ikke-helsefaglige 
funksjoner. Godthaab har tilpassede enkeltrom med eget bad og dusj. Dobbeltrom er 
tilgjengelig for pasienter som ønsker å ha med en pårørende (som betalende hotellgjest). 
Det er heis mellom etasjene.

I spisesalen serveres velsmakende og næringsrike måltider, tilberedt på vårt kjøkken. 
Måltidene er viktige samlingspunkter under oppholdet, både for døgnpasienter og 
dagpasienter. For øvrig er vår hyggelige kafé åpen alle dager. Dette er et tilbud både til 
våre pasienter og besøkende utenfra.

Godthaabs aktivitør tilrettelegger for lystbetonte og kreative aktiviteter både i vår 
aktivitetsstue og utendørs, og sørger i tillegg for konserter/underholdning to til tre  
kvelder i uken. 

Under oppholdet kan du også bestille time hos frisør, massør, samt hud- og fotpleier.

Rehabiliteringstilbudet

Godthaabs rehabiliteringstilbud bygger på kjent forskning og erfaring. Følgende 
faggrupper er tilgjengelig hos oss: Lege, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, 
ergoterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog, sosialrådgiver og aktivitør. Basert på 
dine behov og i samarbeid med deg som pasient utarbeides en individuelt tilpasset 
rehabiliteringsplan. Denne vil bestå av konsultasjoner med aktuelle behandlere i tillegg 
til et variert gruppetilbud. Vi har også et program som kalles «Mestring». I dette inngår 
foredrag og undervisning i grupper, samt individuelle samtaler ved behov. 

Treningssaler og andre treningsfasiliteter kan i tillegg benyttes når man ønsker det. Vårt 
terapibasseng egner seg spesielt godt for revmatikere. Med marka rett utenfor døra kan 
vi også tilby varierte turmuligheter både på stier og gangveier – med og uten følge.

Om oss

Godthaab Helse og Rehabilitering er landets eldste senter for rehabilitering. Det ligger 
vakkert og landlig til i Bærum, rett utenfor Oslo, og er lett tilgjengelig med offentlig  
kommunikasjon. 

Hos oss kan du som pasient få tverrfaglig rehabilitering etter å ha blitt satt tilbake av 
sykdom eller skade. Målet med rehabiliteringen er at du skal få bedre funksjon, bedre 
evne til å mestre dagliglivet og at du gjennom dette skal oppnå en bedret livskvalitet. 
Godthaab ønsker også å gi den enkelte økt kunnskap om hvordan man selv kan påvirke 
sin helse positivt.

Godthaaab har avtale med Helse Sør-Øst for følgende diagnosegrupper:
• Brudd og slitasjeskader i skjelett (dag- og døgnopphold)
• Revmatologiske sykdommer (dag- og døgnopphold)
• Hjertesykdommer (dag- og døgnopphold)
• Sammensatt/komplekst sykdomsbilde (kun døgnopphold)


