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For rehabilitering og habilitering har årene siden 1980-tallet blitt de tapte  

tiårene. Løftene har imidlertid vært mange: Den første nasjonale helse- 

planen fra 1988 ville gjøre rehabilitering til et satsingsområde. 

I 1998 kom en stortingsmelding om rehabilitering, i 2002 en sykehus-

reform, i 2007: Nasjonal rehabiliteringsstrategi og i 2012: Samhand-

lingsreform. På tross av løftene, er rehabiliteringstilbudet blitt svek-

ket. Stortingets helse og omsorgskomité vedtok enstemmig i 2006 at 

«habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet 

i helsesektoren». Når vi ventet som mest på denne reformen, fremmet Bjarne 

Håkon Hansen sin nye idé, Samhandlingsreformen, en reform som med noen 

linjer definerte rehabilitering som et hovedansvar for kommunene – og siden har staten sviktet de som 

har hatt behov for rehabilitering.

En femtedel av befolkningen lever med kronisk sykdom og funksjonshemning. Mangel på rehabilitering 

forspiller og ødelegger deres livsmuligheter. Å bli satt i stand til å nå og bevare sitt optimale funksjons-

nivå er en menneskerett.  Norge oppfyller ikke i dag sine forpliktelser i tråd med FNs konvensjon om  

rettighetene til mennesker med funksjonshemning, noe som er uakseptabelt.

Samhandlingsreformen hadde en god intensjon; dekningen av folks behov for helsetjenester skulle i størst 

mulig grad skje der hvor folk bor og lever. Resultatet ble imidlertid at man «rushet» en reform uten å for-

berede aktørene i helsevesenet på reformen. Dette har særlig rammet eldre – som landet har stadig flere 

av. Det er behov for en kritisk evaluering av Samhandlingsreformen, og det er behov for en massiv styrk-

ning av rehabiliteringstilbudet. 

Min visjon er at alle som lever med kronisk sykdom og/eller funksjonshemning, eller som av annen grunn 

har behov for rehabilitering, gjennom god rehabilitering skal få mulighet til et aktivt, selvstendig og sosi-

alt liv.  Det er langt frem – og vi som venter er utålmodige! Regjeringen har varslet en opptrappingsplan 

for rehabiliteringsfeltet.  Og – vi håper ikke at det blir som i teaterstykket til Becket «Mens vi venter på 

Godot»! Godthaab har både et ønske – og evner til – å kunne bidra til å gi flere et rehabiliteringstilbud.

M e n s  v i  v e n t e r  på  
Opptrappingsplanen! 

Når vi nå markerer Godthaabs 90-års jubileum, er det naturlig å se både 

tilbake og fremover. I vår jubileumsavis har vi beskrevet deler av histo-

rien samt hvor vi er i dag. Å skue tilbake er enkelt og kan gi et grunn-

lag for å vite hva som bør gjøres fremover. Å spå er ikke enkelt, særlig 

ikke om fremtiden – som professor Fredrik Paasche en gang skrev.   

Godthaabs jubileumsavis 

Ansvarlig redaktør:  

Arild Furuseth
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Vi er de første som møter de  

besøkende og følger alle ny- 

ankommende pasienter til  

deres værelse.

 Vi kjenner stedet godt og kan 

besvare spørsmål om driften, bla. 

om det er behov for ekstra sengetøy,  

bestilling av time til frisør m.m. 
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GODTHAAB  

HELSE OG REHABILITERIN

Gamle Ringeriksvei 148

1356 Bekkestua

Telefon sentralbord:  

67 83 60 00

Telefon inntakskontor:  

67 83 60 03

E-post:  

resepsjon@godthaab.no

booking@godthaab.no

www.godthaab.no

Design: britt@siriusbc.no 

Godthaabs venneforening
Dagens Godthaabs Venneforening ble etablert i januar 2000. Foreningen arbeider 

helsepolitisk, for å bidra til at ikke bare Godthaab skal få mer forutsigbare og tryg-

gere rammevilkår, men også for at selve rehabiliteringsfeltet skal få flere ressurser 

og høyere prioritering i samfunnet. Dessuten har Venneforeningen bidratt med 

mange flotte gaver til Godthaab; hjertestarter, piano, treningsutstyr, kunst og 

inventar og har medvirket til å finansiere utgivelsen av Godthaab sin historie i 

boken «På helsa løs». 

Fra vedtektene leser vi hva som ansees som formålet med venneforeningen:

Ønsker du å bli medlem eller informasjon, ta kontakt med vår aktivitør, Sissel Riise, 

sissel.riise@godthaab.no eller vårt sentralbord, resepsjon@godthaab.no eller 

telefon 67 83 60 00.

•  Opprettholde og styrke Godthaabs  
 betydning som et velrenommert  
 rehabiliteringssenter 
• Ivareta Godthaabs historiske særpreg 
• Bidra til forskjønnelse av Godthaabs  
 interiør og ytre miljø 

• Styrke de trivselsfremmende faktorene  
 i Godthaabs tilbud 
•  Øke forståelsen for rehabiliterings- 
 sentrenes betydning 
•  Skaffe medlemmer til foreningen og inntek- 
 ter til gjennomføring av foreningens formål
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Godthaab åpnet sine dører første gang, som landets første  

rekonvalesenthjem,  29. mars 1925. Viktigste person i etable- 

ringen var Anna Holck, lærer i tegning for lærere og en av de 

første kvinnelige politikerne i landet. (AH satt i formannska-

pet på Hamar allerede i 1909). Hun initierte etableringen  

av det som senere ble Stiftelsen Godthaab og hun var  

«arbeidsjernet» som sto for en pengeinnsamling som på 

to år innbrakte 1 450 000 kroner. Hun var også Godthaabs  

første bestyrer.

Den lengst fungerende besty-

rer på Godthaab har vært Ågot 

Smeby. Hun var bestyrer fra  

1930 – 1959 avbrutt noen krigsår. 

Ågot Smeby var mormor til for- 

fatteren av boken På helsa løs!,  

Kirsten Sandborg, fysioterapeut og sosial- 

antropolog. Boken tar for seg utviklingen som førte frem til etable-

ringen av Godthaab, og beskriver utviklingen frem til 2010.   

På mange måter en svært interessant sosialpolitisk historie.

Under krigen ble Godthaab i 

perioden 1942 – 1946  

benyttet som Lebensborn-

institusjon . (Se side 4-6).

Inntil 2005 hadde Godthaab en avtale med Rikstrygdeverket 

for 71 plasser. I 2005 ble historiens første anbudsrunde for 

rehabilitering (offentlig anskaffelse) gjennomført og denne 

resulterte i at Godthaab fikk beskjed om at de ikke fikk av-

tale fordi tilbudet hadde for dårlig kvalitet og var for dyrt. 

Anna Holck,  
født på Hamar i 1877

Ågot Smeby og  

hennes datter , 1930

Varmtvannsbasseng og enda bedre  treningsfasiliteter kommer på plass i 2004
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Godthaab Rekonvalesenthjem skifter navn til Godthaab 

Opptreningssenter i 1991.

Godthaab skifter igjen navn, nå til Godthaab Rehabiliterings- 

senter i 2001.

Godthaab investerer i 2004 35 millioner i nybygg som  

rommer både nye treningsfasiliteter med varmtvanns- 

basseng og nye rom.

Da Godthaab ba om innsyn i saksdokumentene, avviste Helse 

Øst dette og Godthaab måtte gå veien om domstolene for å få 

innsyn. Etter en turbulent tid med oppsigelser og mye medie- 

omtale, endte denne historien med at viseadministrerende  

direktør for Helse Øst på et folkemøte initiert av Godthaabs  

Venneforening, informerte om at Helse Øst hadde gjort en feil 

og at de likevel ville inngå avtale med Godthaab.

Enda et navneskifte i 2007; til Godthaab Helse og Rehabilitering.

Godthaab planlegger ny utbygging i 2015.

Godthaabs historie i kortform!

Inntaksleder
Til Inntakskontoret kommer alle 

henvendelser som gjelder pasi-

enter som har behov for rehabi-

litering. Jeg og min kollega, Stine 

Bjerke Larsen, er daglig i telefon-

kontakt med sykepleiere, leger og 

annet helsepersonell som vil henvi-

se pasienter til rehabiliteringsopp-

hold eller ønsker informasjon om 

tilbudet vårt. Godthaab har avtale 

med Helse Sør-Øst for 4 diagnose-

grupper. Dette må vi forholde oss 

til når vi tar inn pasienter, men vi 

tar også imot pasienter på egenfi-

nansierte opphold. Vi får flest hen-

vendelser fra sykehus, men i tillegg 

blir vi ofte kontaktet av pasienter 

og pårørende som har spørsmål 

om hvordan man kan søke om re-

habilitering. Å svare på spørsmål 

og veilede alle som ringer oss er 

både en hyggelig og viktig del av 

jobben vår! Alle henvisninger blir  

vurdert av et tverrfaglig inntak-

steam bestående av lege, sykeplei-

er og fysioterapeut, og dette skjer 

som regel allerede samme dag som 

vi mottar henvisningen. Vi ønsker  

å yte rask og god service, slik at  

pasienten får et mest mulig søm-

løst behandlingsforløp. I mange 

tilfeller betyr det at pasienten 

kommer direkte til oss fra et syke-

husopphold og dermed kommer 

raskt i gang med opptreningen. 

Inntakskontorets rolle er også  

å sørge for at nødvendige forbere-

delser er gjort før pasientens an-

komst. I praksis innebærer dette at 

vårt helsepersonell er sikret korrekt 

og tilstrekkelig informasjon om 

pasientens sykdom eller skade, at  

pasienten selv og den som henvi-

ser har fått nødvendig informasjon, 

samt at pasienten får et rom som 

er utstyrt og tilpasset hans/hen-

nes medisinske behov. Dette er en  

kabal som legges hver eneste dag, 

og vi på Inntakskontoret sørger for 

at den går opp!

           
  AnsA
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storelv
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Godthaab som  

På Norges nasjonaldag, 17. mai 1940, møttes to høytstående tyske embedsmenn i München for å samtale om norske  

forhold. Den ene var ”Reichsgesundheitsführer” og hadde ansvaret for det tyske folks ”sunnhet” i vid betydning; helsemessig 

og ikke minst rasemessig. Den andre var leder for den tyske SS-organisasjonen «Lebensborn e.V». Denne organisasjonen 

var etablert allerede i 1935 som et redskap i en rasebasert befolkningspolitikk. 

Samtalen mellom de to tyske 
embedsmennene dreide seg om 

et brev fra en norsk lege som forut-

så at en del av de tyske soldatene 

som var sendt til Norge, kom til å 

få barn med norske jenter. Slike 

kvinner burde etter tyskernes syn 

tas hånd om gjennom å tilby dem 

plass i spesielle fødehjem. De «rein- 

nordiske» norske kvinnene fortjen-

te tyskernes spesielle omsorg fordi 

de kunne gi Tyskland barn av rase- 

messig høy verdi.

Raseideologien bygget på en 

overbevisning om den nordiske  

rasens overlegenhet. Verdi- 

fulle egenskaper, som så å si rant 

i blodet, mente man var synlige. 

Lyst hår og blå øyne, for eksempel, 

var særdeles ettertraktet arve- 

gods, slik det også var med en 

vakker form på hodeskallen. Der-

for ble det foretatt hodeskalle må-

linger. Det var også utgitt skisser 

av «Das nordische Ohr» (det nor-

diske øre). 

Tidlig i 1941 møttes flere høyt-

stående menn i okkupasjons-

makten for å få organisert en Le-

bensborn- avdeling i Norge. På 

dette møtet deltok blant andre 

den øverste leder for SS, Reichs-

führer-SS Heinrich Himmler og 

lederen for den sivile tyske ad-

ministrasjon i Norge, Reichskom-

missar Josef Terboven. Det hastet 

med å få grep om krigsbarna slik 

at ikke rasemessig verdifulle barn 

skulle gå tapt og for å sikre til-

skuddet av «wertvollen Blutes» – 

verdifullt blod – til det tyske riket. 

På den norske avdelingen 
av Lebensborn arbeidet det et-

ter hvert 60 personer. De hadde 

som oppgave å ta seg av «rase- og  

SS står for Schutz-Staffel, 

beskyttelsesavdeling. 

Lebensborn kan over-

settes med «livskilde». Og forkor-

telsen «e.V». står for ”eingetragener 

Verein” eller på norsk «innregistrert 

forening». Dette var opprinnelig 

en bevæpnet tropp som hadde til 

oppgave å være livvakt for Hitler. 

Den fikk etter hvert stor maktpo-

sisjon og prestisje. SS ble eliten  

i det tyske nasjonalsosialistiske parti. 

Det hadde en hierarkisk oppbygging 

med streng disiplin. SS ble den mest 

ekstreme eksponent for nazistisk  

raseideologi og germankultus,  

samtidig som den var førende i den 

politiske terror. 

Lebensborn-institusjon

Godthaabs stab på trappen, 1943. Foto utlånt fra Bærum bibliotek, Bærumssamlingen

  
 JU

BILEUM

90ÅR



5

arvebiologisk verdifulle» mødre og 

barn. De tyske soldatene ble opp-

fordret til å melde fra direkte til 

Lebensborn i Norge når de ventet 

et barn med en norsk kvinne. Et-

terhvert henvendte også norske 

kvinner, som var blitt besvangret 

av tyske soldater, seg til konto-

ret med anmodning om hjelp og 

støtte. 

Hvis det var tale om ekteskap 

og overføring til Tyskland av mor 

og barn, ble det krevd at mødrene 

snarest mulig skulle fremstille 

seg til «rasebedømmelse». Ved-

kommende kvinne måtte bringe 

med seg familiebilder av foreldre 

og besteforeldre på begge sider. 

Kun det beste var godt nok!
Tyskerne valgte renommerte  

hoteller eller andre større insti-

tusjoner av høy klasse til å være 

Lebensborn-institusjoner. Godt-

haab var en slik velrenommert 

institusjon som tyskerne ønsket, 

vakkert beliggende i Bærum, 

nær Oslo, hvor det var stasjonert 

mange tyskere. Andre steder ble 

bl.a. Hotell Stalheim, Klekken, 

Dr. Holms Hotell, Fefor Hotell og 

godseier Løvenskiolds eiendom: 

Bærums Verks hovedbygning. 

Tyske krigsmyndigheter forsøkte 

først å få leiet Godthaab til for- 

målet, men styret lot være å be-

svare henvendelsen. Tyskerne 

valgte da å rekvirere bygningen 

og fra mai 1942 var Kinderheim 

Godthaab en realitet. Det ble fore-

tatt en god del endringer for at 

Godthaab kunne tas i bruk som 

barnehjem. Vegger ble revet for  

å gi plass til store sove og spise-

saler.

Det skal ha vært opp til 200 
barn på det meste på Godthaab.  

I noen grad deltok mødrene i 

stellet av barna, avhengig av om  

mødrene fulgte barna sine. Etter 

en periode ble barna enten brakt 

hjem eller til familie i Tyskland, 

alternativt satt i barnehjem i på-

vente av adopsjon.

Godthaab fikk etter en lengre 

prosess fastsatt 4800 kroner pr 

måned som fast leiepris og totalt 

betalte tyskerne i løpet av krigs-

årene 192.000 kroner for leien av 

Godthaab. En stor del av pengene 

ble brukt til å nedbetale gjeld på 

Godthaab. 

Sjefslegen for Lebensborn e.V., 

Dr. Ebner, ønsket å skaffe tyske 

leger til de norske barnehjem-

mene. Dette lyktes ikke, men han 

skaffet jordmødre til Lebensborn-

hjemmene fra Tyskland. Tyske 

sykepleiere kom stort sett fra NS 

Søsterforbund i München. 

I september 1943 var det ved 

Godthaab tilsatt 13 tyskere med 

oversykepleier, forvalter, sekretær 

og ti pleiere. Samtidig var 45 nor-

ske ansatte, hvorav 6 var pleiere, 

17 pleieassistenter, 1 kjøkkensjef, 

1 kokke, 11 hushjelper, 4 vaskeri-

arbeidersker, 1 sydame, 1 overset-

ter, 1 gartner, 1 gartnerhjelper og 

1 vaktmester. En god del av disse 

var norske mødre som da kunne 

være sammen med sitt barn sam-

tidig som de fikk arbeid. De fikk 

da en månedslønn på 80 til 100 

kroner foruten fritt opphold, mat 

og arbeidstøy. 

Det tyske syn var at man i det 

norske miljø ikke kjente den  

folkelige kamp for et tysk storrike 

og en renere høyerestående rase. 

Derfor var det viktig å innpode 

mødrene en tysk tankegang, slik 

at de skulle kunne «erverve den 

tyske ånd», og det ble argumen-

tert for at det var best at de og 

barna ble fjernet fra sitt norske 

miljø. 

Opptaket til barnehjemmene, 
både når det gjaldt mødre og 

barn, var forutsatt bestemt av  

rasemessige forhold, bl.a. hår-

farge, øyne- og hudfarge og høy-

de. Omtale av barn som ble vur-

dert som tilbakestående, eller 

rasemessig og karaktermessig 

mindreverdige var f.eks. «et slapt 

barn med deformerte ører» eller 

«et heslig, lite barn med mongolsk 

øynestilling». Mindreverdige mød-

re og barn ble ikke opptatt ved 

tyske hjem, men ble henvist til 

norske mødrehjem. Blant perso-

nalet og mødrene ved enkelte av 

Lebensborn-hjemmene i Norge, 

ble det snakket om at tyskerne 

tok livet av enkelte barn som var 

syke eller hadde skavanker. 

Det var malt soldater og kanon- 

er på veggene i barnas rom. Barna 

måtte marsjere til bords. Når de 

ønsket mer mat, måtte de klappe 

i hendene og si «Bitte! Bitte!» Det-

te forteller en norsk barnepleier 

som ble ansatt ved Godthaab ved 

krigens slutt, da barnehjemmet 

skulle avvikles.

Det var 20 pleiere fordelt på 
tre skift som skulle mate, stelle 

og oppdra 160 barn. For at hver 

pleier skulle kunne mate og stelle 

20 barn på egen hånd, måtte man 

unngå at barna fikk mer opp-

merksomhet enn strengt nødven-

dig. Bare de tøffeste barna fikk 

Lebensborn-institusjon

De hadde som oppgave  
å ta seg av «rase- og  

arvebiologisk verdifulle»  
mødre og barn.

Barna på Godthaab, 1943. Foto utlånt fra Bærum bibliotek, Bærumssamlingen

Fotsetter neste side
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barna ble utsatt for trakassering 

i sine miljøer pga av sine opphav, 

uten tanke for at disse barna hel-

ler ikke hadde valgt sine foreldre. 

Overføringen til Emma Hjort og 

forslaget om mulig deportering 

til Australia er andre skamplet-

ter på vår nasjons historie i denne 

saken.

             AnsAt t  på  G o d t h A Ab

Aktivitør

Som nyansatt aktivitør har jeg fått 

ansvaret for Godthaabs aktivitets, 

kultur og underholdningstilbud. 

Det er godt og viktig for pasient-

ene å få positive «avbrekk» fra all 

sykdomsbehandling. Her på Godt-

haab er vi heldige som har et stort 

og lyst aktivitetsrom samt flotte 

turmuligheter vi kan utfolde oss  

i rett utenfor døra. Det er veldig gi-

vende for meg å se at pasientene 

greier å «glemme» sykdommene 

sine når de sitter rundt det store 

bordet i aktivitetsrommet og når 

de hører på underholderne jeg  

leier inn. Mange tar derfor med seg 

gode og fine minner fra oppholdet 

sitt her på Godthaab.

sissel Riise

Det var malt soldater  
og kanoner på veggene  

i barnas rom. 

tilgang til de få lekesakene som 

fantes: små bombefly, tinnsoldater 

og lekekanoner. 

Avviklingen av Lebensborn  
i Norge På Godthaab ble det 

tyske personalet ikke fjernet ved 

kapitulasjonen. Ved krigens slutt 

var det en stab på Godthaab på 

75 ansatte, hvorav 40 tyskere og 

35 norske mødre som hadde an-

svaret for 160 barn. Etter at en 

av mødrene som ble innlagt på 

Bærum sykehus var snauklippet 

da hun kom tilbake, forlot noen 

mødre Godthaab.  

Kvinner som hadde samkvem 
med tyske soldater, ble kort og 

godt stemplet som forrædere 

mot landet. De ble i stor grad 

utstøtt av sine familier og be-

kjentskapskrets. Etter frigjø-

ringen ble de kalt tyskertøser 

og mange ble snauklippet som 

straff. Det var også mye disku- 

sjon om barna eller barn og  

mødre burde sendes til Tyskland  

eller om de skulle forbli her, evt. 

plasseres på isolerte steder, og 

til og med om barna burde taes 

fra sine lite ”verdifulle” mødre.                                                                                                                                           

1 juni 1945 var det et møte på 

Godthaab med representanter for 

hhv. Sosialdepartementet og Røde 

Kors. Røde Kors godtok motvillig 

å overta ansvaret for driften, men 

bare i 3 måneder. Det var loka-

le avdelinger av Røde Kors som 

trådde til for å få avviklet barne-

hjemmet. Sosialdepartementet 

oppnevnte et styre som besto av 

byråsjef Kalmar Johannes Øks-

nes fra Sosialdepartementet, ge-

neralsekretær Arnhold Rørholt 

fra Norges Røde Kors og Dr. Else 

Vogt Thingstad som også var 

medlem av et Krigsbarnutvalg.

Det tok lang tid før barnehjem-

met Godthaab ble tømt for krigs- 

barn. Det var vanskelig å få an-

bragt barn som mødre eller  

familien ikke kunne ta hånd om 

og det tok tid før folk var villi-

ge til å adoptere krigsbarn. 

Siste gruppe krigsbarn som ble 

overført fra Godthaab, i alt 28 

barn, ble 1. juli 1946 overført til 

Emma Hjort i Bærum, datidens  

«åndssvakehjem».  Det ble ikke 

utført noen forhåndsdiagnostise-

ring før overføringen!

Før dette hadde Sosialdeparte-

mentet i april 1946 lagt frem et 

forslag om å deportere krigsbarn 

til Australia og begrunnelsen var 

«da de jo kan utgjøre en mulig 

sikkerhetsrisiko for Norge i en 

fremtidig krigssituasjon». 

Australia hadde gitt uttrykk 

for at de ønsket flere hvite til sitt 

kontinent, for å få en sterkere 

barriere mot asiatisk innflytelse.

Historien om krigsbarna, «tys-

kerungene», er ingen ærerik 

historie for Norge. Mange av 

KILDER: 

Krigens barn. De norske krigsbarna og deres 

mødre. Forfatter Kåre Olsen

På helsa løs! Godthaab i perioden 1910 – 2010. 

Forfatter Kirsten Sandborg.

Vi har erfaring med bygging av komplekse helsebygg og vet godt hvor mange  
ulike krav og interesser som spiller inn i prosessen. Vi utvikler rasjonelle og effektive 
sykehus og er ledende i bruk av BIM og energiprosjektering.

ET STED Å BLI FRISK. EN PLASS FOR OMSORG.
EN ARBEIDSPLASS. ET HUS FOR TRYGGHET.

Les mer om oss på momentumark.no

Godthaabs 1943. Foto utlånt fra Bærum bibliotek, Bærumssamlingen
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Ingeborg  
Myrheim

Sosialrådgiver

Jeg begynte på Godthaab  

i september 2014 som  

sosialrådgiver for å styrke og 

bygge ut mestringstilbudet  

og bistå pasienter blant annet  

i forhold til arbeidsgivere og NAV.

I en sykdomssituasjon er det mye som endres 

og livet blir ofte snudd opp ned. Da er det er viktig å også legge vekt på 

de psykiske og sosiale dimensjonene ved det å bli syk og ikke minst det  

å bli frisk og komme tilbake til en normal hverdag. 

Mestringstilbudet som vi gir idag, består av mange ulike elementer som 

til sammen danner et godt grunnlag for hverdagslivsmestring, håndte-

ring av smerter mm. Den er tenkt som et helhetlig tilbud hvor pasientene 

vil få størst utbytte om de følger alle timene. Mestringsteamet består av  

psykolog, aktivitør og sosialrådgiver samtidig som øvrige faggrupper også 

medvirker. Alle er involvert i gruppetimer og enkeltsamtaler. Tilbudet  

videreutvikles hele tiden. 

For meg var det godt å komme til Godthaab og få arbeide med områ-

der jeg synes er viktige og tett på pasienten, samtidig som jeg er stolt 

over hvor godt og nært samarbeidet er på tvers av alle fagprofesjoner her  

på Godthaab og hvor tydelig det er at vi alle vil oppnå det beste for  

pasientene.

Det var inspirerende fra første dag 

med vakre lokaler i skogkanten til 

Kolsås-Dælivann landskapsvern- 

område, vidunderlig næringsrik 

mat, og en meget kompetent faglig 

stab som dekket de fleste behov for  

trening av kropp, sjel og ånd. 

Jeg har hatt stort utbytte og glede av 

oppholdet på alle plan, og lært mye 

om betydningen av oppbyggende 

trening, og verdien av å dele livs- 

erfaringer på godt og vondt i et trygt 

og støttende miljø gjennom de moti- 

verende mestringskursene. 

Godthaabs motto: «Sammen dit du 

vil», dekker veldig godt de tilbud og 

muligheter institusjonen gir. 

Berikende kulturkvelder flere kvelder 

i uka har også løftet, næret og ut- 

videt sjel og ånd i inntrykksømme om-

givelser. 

Naturen rett ut av døra til land-

skapsvernområdet og flere natur-

reservater, har vært en unik kilde til 

å utforske indre og ytre landskap 

med det stemningsfulle vinterlyset, 

og det drømmeaktige og mystiske  

i naturen her i Bærums indrefilet. 

Kultur- og kunstnerlandskapet 

med magien rundt Dælivann hvor 

Christian Skredsvigs ikoniske bilde  

«Gutten med seljefløyten» ble malt, 

har også gitt inspirasjon til mitt krea-

tive arbeid. 

At jeg også fikk muligheten til å opp-

leve dette unike stedet som dag- 

pasient er jeg veldig takknemlig for. 

Godthaab vil ha en stor plass i mitt 

hjerte framover, og jeg gleder meg 

til å komme tilbake til vårens inntogs-

marsj med de sagnomsuste blåveis-

teppene, edelløvskogen, de sjeldne 

planteartene og det rike fuglelivet. 

Hilsen fra en pasient
Jeg var så heldig å bli henvist til 14-dagers døgnopphold ved 

Godthaab Helse og Rehabilitering etter hofteoperasjon ved 

Lovisenberg sykehus i slutten av januar 2015. 

  
 JU

BILEUM

90åR

De beste anbefalinger gis til framtidige pasienter  

på Godthaab, og alle som jobber her  

for den gode atmosfæren de skaper for å bedre  

funksjons- og mestringsevnen!

Cathrine Søberg

KNIF Innkjøp gratulerer  
Godthaab Helse og Rehabilitering! 

 

KNIF Innkjøp har over 40 innkjøpsavtaler  
for organisasjoner, men også avtaler for ansatte.

Mer informasjon finner du på www.knif.no 

Se våre nettsider for informasjon og oppdateringer

www.godthaab.no
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bjørn hokland

hvA er rehAbiliterinG oG 

når er det behov for rehabilitering?

Målet med rehabilitering er å 

gjenvinne fysisk, mental eller so-

sial funksjonsevne som er tapt 

på grunn av sykdom eller skade. 

For barn som fra fødselen av er 

påført en funksjonsbegrensning, 

snakker vi gjerne om habilitering. 

Målet både for habilitering og re-

habilitering er det samme; å bi-

dra til at den enkelte kan mestre 

dagliglivet på best mulig måte, ut 

fra sine forutsetninger og ønsker. 

Rehabilitering er en prosess der 

flere faggrupper sammen dan-

• Frem til 1945:  

Undervisning overfor blinde,  

utviklingshemmede og fysisk  

skadde barn

•1945-1970-årene:  

Utvikling av ulike typer  

særomsorg for spesifikke grupper

• 1970-årene og opp til i dag  

med innføring av normaliserings- 

ideologien er opptrening og  

rehabilitering blitt et sterkere  

desentralisert tilbud

Rehabilitering benyttes i ulike sammenhenger med 

ulik betydning: Vi snakker om rehabilitering av byg-

ninger og mener istandsettelse på grunn av et ofte for-

sømt vedlikehold. I utenrikspolitikken, særlig i Sovjet 

og Kina, har vi også møtt begrepet politisk rehabili- 

tering som benyttes når noen først har mistet rettigheter 

og får disse tilbake. På Godthaab konsentrerer vi oss om  

rehabilitering brukt i helsemessig sammenheng!

ner et tverrfaglig team hvor både 

funksjonssvikt og ressurser kart-

legges og hvor man sammen med 

brukeren/pasienten arbeider for  

å oppnå et best mulig resultat. 

Tidligere het jo Godthaab opptre-

ningssenter og med opptrening fo-

kuserte man gjerne på hva som 

var skadet - og som trengte opp-

trening. 

Historikk

Rehabilitering er en forholdsvis 

ny fagdisiplin i helsevesenet og 

har blitt praktisert under ulike 

betegnelser og i ulike former opp 

gjennom historien. Rehabiliterin-

gens historie kan grovt sett deles 

inn i tre tidsepoker (Emma Ma-

nin UiO 2007): 

Godthaab åpnet sine dører første 

gang, som landets første rekonva-

lesenthjem, 29. mars 1925.

Utviklingen og fremveksten av 

rehabilitering i mer moderne for-

stand har skjedd etter hvert som 

samfunnet har fått et endret syn 

på funksjonshemmede. Godthaab 

har, som mange andre av dagens 

rehabiliteringsinstitusjoner, tid-

ligere blitt benevnt som rekrea-

sjons/rekonvalesenthjem og senere 

som opptreningssentre.

Disse ble ofte etablert av frivillige  

organisasjoner eller av private, 

slik mye av helsevesenet er blitt. 

I 1991 kom det en forskriftsend-

ring som gjorde at rekonvale-

senthjem endret navn til opptre-

Lege

Legetjenesten på Godthaab dekkes av 4 spesialister med bred erfaring innen medisinsk rehabilitering, indremedisin / mage-

tarmsykdommer, hjertemedisin og kirurgi. Siden vi har bakgrunn fra forskjellige områder av medisinen kan vi gi et godt tilbud 

til alle våre pasientgrupper i tillegg til at vi håndterer generelle medisinske problemstillinger.  Vi samarbeider tett med hver-

andre og tett med sykepleiere, fysioterapeuter og øvrig helsepersonell. Vi har et sterkt ønske om å sette av god tid og være 

lett tilgjengelig for alle som kommer til et opphold her på Godthaab. Ved ankomst starter det med en 45 minutters samtale 

med legen. Denne følges opp med konsultasjoner etter behov hvor det normalt settes av 30 minutter, men også mer tid hvis 

det er nødvendig. På den måten har vi et fundament for en god medisinsk gjennomgang hvor vi samtidig kan ivareta trygg-

het og nærhet til den enkelte. Som del av en stiftelse som utelukkende fokuserer på rehabilitering, er kontinuitet, tilstede- 

værelse og faglighet sentrale verdier i vårt behandlingstilbud. Vel møtt til Legekontoret på Godthaab!

  
 JU

BILEUM

90år
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Fysioterapeut

Jeg har jobbet som fysioterapeut 

på Godthaab siden sommeren 

2007. I mine snart 8 år på Godt-

haab har jeg vært igjennom man-

ge spennende, utfordrende og  

varierte oppgaver. 

Gjennom avtalen med Helse Sør-

øst har vi avtale innenfor Ortopedi, 

Reumatiske lidelser, Sammensatte 

lidelser, og Hjerte. Som fysiotera-

peut har jeg ansvar, sammen med 

pasienten, for at pasienten skal 

mestre hverdagen best mulig  

fysisk og psykisk. 

Med så mye forskjellige pasient- 

grupper stilles det krav til fag-

lig kompetanse, tverrfaglig sam- 

arbeid og et godt arbeidsmiljø. 

Jeg føler meg heldig og stolt av  

å være en del av en meget dyktig 

arbeidsstab på Godthaab som sør-

ger for å ha pasienten i fokus, så 

våre pasienter føler seg møtt, sam-

tidig som egenmestring og trening 

er viktige brikker i rehabiliteringen.

Fotsetter neste side

ASKO gratulerer Godthaab med  
90-års jubileet og ønsker lykke til videre!

a) Funksjonshemmede kan ha  

 et livslangt behov for re/ 

 habiliteringstiltak, bl.a. pga  

 slitasjeskader 

b) Personer som er utsatt for  

 ulykker eller sykdom 

c) Personer som pga alder  

 og slitasje har behov for be- 

 handling og rehabilitering

d) Personer med svekket 

 arbeidshelse og/eller med  

 yrkesvalghemninger

ningssentre. Etter at Stortinget 

behandlet Stortingsmelding 21 

«Ansvar og meistring», skiftet 

mange av opptreningssentrene 

navn og ble «rehabiliteringssen-

ter». Etter opprettelsen av helsere-

gionene ble de private rehabilite-

ringssentrene lagt inn under disse. 

Når er rehabilitering aktuelt?

Rehabilitering gis for at man skal 

bli bedre i stand til møte hver- 

dagen og mestre  livet på tross 

av sykdom eller svikt i funksjon. 

Selv om Norge er et velutviklet 

samfunn som ti byr behandling til 

folk i alle aldre, utgjør fortsatt re-

habilitering en liten del av helse- 

tjenestetilbudet i Norge.  

Rehabilitering gjennomføres på 

mange måter; på en institusjon, 

poliklinisk eller i kombinasjon og 

samarbeid mellom helsetjenes-

ten og arbeidslivet.  Et nytt be-

grep som er blitt tatt i bruk de se-

nere år, er Hverdagsrehabilitering 

– et begrep som fortsatt ikke har 

et entydig innhold og ofte heller 

ikke er rehabilitering, men vari-

anter av aktivisering og/eller opp-

trening. 

Hvilket rehabiliteringstilbud som 

kan være aktuelt, avhenger av 

hvilke behov, ønsker og mål den 

enkelte har for livet sitt, og av år-

saken til at det er behov for re-

habilitering. Målet er uansett det 

samme: Å mestre hverdagens ut-

fordringer best mulig. Det hand-

ler om selvstendighet, velferd og 

livskvalitet. For noen handler det 

om å komme i arbeid igjen, mens 

det for andre handler om å greie 

seg hjemme.  Det handler med 

andre ord både om den enkeltes 

livskvalitet og om best mulig ut-

nytting av samfunnets ressurser.  

Det er i dagens forskrifter ikke 

trukket en klar grense mellom  

hva som er spesialisthelse- 

tjenestens ansvar og kommunalt 

ansvar. Samhandlingsreformen 

forutsetter at kommunene skal 

ha et hovedansvar, men uten  

å definere klare ansvarsgrenser. 

Gjeldende forskrifter gir kom-

munene ansvar for å kjenne be-

hovet og utvikle de tiltak som 

ansees som nødvendige, men det 

sies ikke noe om hvorvidt kommu-

nen kan henvise pasienter med et  

behov de selv ikke kan dekke til 

spesialisthelsetjenesten.

Hvem har behov for rehabilitering?

Alle mennesker vil på et eller an-

net tidspunkt ha behov for et re-

habiliteringstiltak i livet. Imidler-

tid er det noen grupper som kan 

sies å ha et større behov for reha-

bilitering enn andre:

Hvordan kan en person oppnå 

 rehabilitering idag?

Rehabilitering tilbys enten i kom-

munale institusjoner og poli- 

klinikker, i sykehus og hos pri-

vate rehabiliteringsinstitusjoner/

klinikker. Pasienter som henvises 

til rehabilitering fra spesialist- 

helsetjenesten har i praksis for-

rang til rehabilitering ved at disse 

kan henvises direkte fra sykehus. 

Pasienter som søker om spesialisert 

             AnsAtt på GodthAAb

Kristoffer  
Gjøtterud
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Maria  
Keiland Fondevik 
Sykepleier

Jeg ønsker å være en som be-

rører andres liv på en god måte. 

Dette er grunnen til at jeg valgte å 

utdanne meg til sykepleier. En syke- 

pleier holder alltid noe av den andres 

liv i sin hånd, og og kan derfor utgjøre 

en forskjell for andre.

Jeg tror at god omsorg er å hjelpe mennesker 

til å ivareta seg selv i så stor grad som mulig. For meg var det derfor viktig 

å finne en arbeidsplass der en har tid og mulighet til å møte pasienter med 

åpne hender og lyttende ører. 

Sommeren 2013 var jeg ferdig utdannet, og begynte å jobbe som syke-

pleier på Godthaab Helse og Rehabilitering. For meg har Godthaab vært 

et godt valg. Jeg er stolt og glad i arbeidsplassen min. Sykepleierne på 

Godthaab jobber målrettet for å gjøre hverdagen til pasientene lettere 

å mestre. Sykdom og funksjonsnedsettelse kan medføre utfordringer i 

hverdagen. Sykepleierne ønsker å trygge pasientene i utfordrende situa- 

sjoner. En som går sammen med en og hjelper en å se vei og mål videre  

klarere. Hver morgen og kveld går sykepleierne til pasientene som har be-

hov for ekstra bistand på rommet. Dette kan være hjelp med lett påkledning,  

administrering av medisiner, stomistell, tilsyn 

og mer. Til sykepleierkontoret kan 

pasientene komme for sårskift, blod- 

prøvetaking og ulike undersøkelser.  

Vi er tilgjengelig hele døgnet.

Sammen med andre faggrupper på 

huset ønsker sykepleierne å være en 

støttespiller på ”livets vei.”

Den anDre mil

ikke gå for fort, jeg henger ikke med.

ikke gå for sent, jeg vil videre. 

Gå ved siden av meg, et veistykke. 

Sammen med meg, gjennom skogen. 

Sammen på stiene, ut av skyggene. 

Sammen ut mot lyset. 

ragnhild nakke Waale

rehabilitering fra sin hjemmetil-

værelse, må søke via sin fastlege 

til en Regional koordinerende en-

het (RKE) som drives og eies av 

helseregionene. 

Hvilket behov har Norge for 

 rehabilitering?

Det foreligger ingen rutiner for å 

registrere hvilket behov det er for 

rehabilitering og ingen instans 

har oversikt over hvilket behov 

det er for rehabilitering. Riks- 

revisjonen ga ut en rapport i 2012 

hvor de ut fra en rekke forhold 

fortolker at det er en betydelig 

underdekning av behovet. 

Rapporten forteller også om stor 

variasjon og manglende rehabili-

teringstilbud i kommunene

NHO Service har, i samarbeid 

med en rekke organisasjoner blant 

funksjonshemmede og pasient-

grupper samt representanter for 

rehabiliteringsfeltet, gjennomført 

det første forsøket på en nasjonal 

kartlegging av behovet for reha-

bilitering. Denne konkluderer 

med at det i 2015 er et antatt 

behov for rehabilitering til 

ca. 260 000 personer. Dagens  

situasjon er at 60 000 gis spes- 

ialisert rehabilitering, hvorav 

30 000 i private rehabiliterings-

institusjoner og 30 000 i sykehus. 

At den enkelte får leve et selv-

stendig liv så lenge som mulig er 

et allment ønske. Den demogra-

fiske utviklingen med stadig fle-

re eldre pluss den store gruppen i 

yrkesaktiv alder utenfor arbeids-

livet, representerer derfor behov 

for en sterk satsing innen reha-

biliteringsfeltet – både i kommu-

nene og i spesialisthelsetjenesten. 

Regjeringen har varslet at de i løpet 

av 2015 vil legge frem en opptrap-

pingsplan for rehabiliteringsfeltet.

Følg med på våre nettsider for 

informasjon og oppdateringer

www.godthaab.no

23 24 37 50 • info.no@hoistlocatel.com • www.hoistlocatel.com

Våre løsninger gir pasientene mulighet til å ivareta både interesser og jobb 
under sitt opphold, og sette egen trivsel i fokus. 

WiFi for både ansatte og pasienter
Et profesjonelt og stabilt WiFi-nett er både en service til pasienter og en investering til nytte 
for institusjonen. Ved å avgrense båndbredde sikrer vi de ansatte sikker og rask oppkobling 
til en hver tid, mens pasientene deler på øvrig kapasitet. 

Underholdning og informasjon 
Vi har alt fra TV-systemer til frittstående TV-apparater og TV-kanaler, og tar oss av hele  
prosessen fra prosjektering til installasjon og support. Vårt samarbeid med ledende 
leverandører gjør at vi alltid kan tilby det beste og nyeste tilgjengelig på markedet.

Elektronisk dørlås
Med vår dørlås basert på RFID-teknologi, får du en vedlikeholdsfri lås som sørger 
for best mulig sikkerhet, både for ansatte og pasienter. 

HoistLocatel har en egen teknisk avdeling som tar seg av support for alle våre løsninger, 24/7.

LØSNINGER TIL HELSEBRANSJEN

Vil du vite mer om våre løsninger for din helseinstitusjon?
Ta kontakt på 23 24 37 50 eller info.no@hoistlocatel.com 
så får du svar på dine spørsmål!
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I innledningen nevnte jeg at de fleste 

av oss ikke planlegger noen gang å 

få bruk for et opphold på et sted som 

Godhaab. Men livets veier er ikke all-

tid rette og oversiktlige, og da er det 

godt at slike steder finnes. Den stør-

ste utfordringen jeg har hatt med 

oppholdene mine på Godthaab, har 

egentlig vært å få komme dit. Ikke for-

di de manglet plass, eller manglet av-

tale med Helse Sør-Øst, men fordi de 

som skulle søke på mine vegne enten 

ikke ville, ikke ønsket eller ikke forsto 

hvordan de skulle søke. Dette er nok 

Godthaabs største utfordring også i 

fremtiden.

Jeg vil derfor til slutt ønske Godhaab 

Helse og rehabilitering lykke til med 

90 års jubileet i år, og takke for tre 

utrolig fine, målrettete og hyggelige 

opphold. Til alle de ansatte, hjertelig 

takk for den fantastiske stemningen, 

positive holdningen og høye kvalite-

ten dere alle holder. 

Tusen takk for meg!

Godthaab har for meg 

alltid vært en flott bygning plassert 

like ved Gml. Ringeriksvei på en stor 

utsiktstomt. I tillegg hadde de griser 

i gamle dager, og hver gang familien 

var på tur til Kolsåstoppen, eller Stein 

gård for å gå på tur, stoppet vi for å se 

på purka og ungene hennes. At jeg 

selv skulle få behov for Godthaabs 

tjenester var helt utenkelig.

Så feil kunne jeg ta. En ettermiddag 

tidlig på 2000- tallet, syklet jeg ned 

til Oslofjorden for å se på avgangen 

av «Queen Elisabeth II». Dagen etter 

lå jeg på Bærum sykehus med pro-

laps i ryggen. Vondt som fy, og fikk 

på sykehuset to enkle valg, operasjon 

eller opptrening. Jeg valgte opptre-

ning i samråd med fysioterapeut, og 

begynte på en noe smertefull vei til-

bake til et normalt liv. Tiden på syke-

huset gikk fort, og spørsmålet «Hva 

gjør jeg videre» dukket opp. Det ble 

søkt om opphold på Godthaab, som 

ble innvilget, og der var jeg, med for-

bud mot å sitte. 

Husker ikke helt hva jeg forventet 

meg. Tror ikke forhåpningen om opp-

holdet var så store, men var innstilt 

på å gjøre det beste ut av situasjonen. 

De første dagene var litt uoversiktli-

ge, med møter med alt fra direktør til 

sykepleier, lege og fysioterapeut. Så 

var det å komme inn i daglige rutiner, 

spisetider, treningstimer samt alle de 

andre aktivitetene som var mulige å 

få med seg. I tillegg til å bli kjent med 

alle menneskene, både ansatte og 

medpasienter. Etter et par dager inn-

så jeg at dette var noe helt annet enn 

de rehabiliteringsoppholdene mine 

foreldre var blitt tildelt bare noen år 

i forveien. Her var det meste anner-

ledes. Alt var tilrettelagt for meg og 

de andre pasientene. Vi hadde egne 

rom med bad, måltider med utrolig 

god mat, tilrettelagt trening 

både med og uten fysiote-

rapeut, lege og sykepleiere 

tilgjengelig hver dag, og kanskje det 

beste av alt, hyggelige medpasienter.

Oppholdet på 3 uker gikk fort og 

overgangen til et normalt liv gikk 

greit, uten noe problem med verken 

prolaps eller rygg.

Neste møte med Godthaab var deri-

mot godt planlagt. Nytt kneledd kre-

ver opptrening, og jeg ba Martina 

Hansens sykehus om å søke om re-

habilitering på Godthaab. Først kun-

ne de ikke forstå hvorfor jeg trengte 

tilrettelagt rehabilitering, så kunne 

de ikke forstå hvorfor jeg skulle/ville 

til Godthaab. Men jeg sto på mitt og 

Godthaab ble det. Tre uker med tre-

ning, hvile, god mat og flotte turer i 

nærmiljøet. Denne gangen var for-

ventningene høye og jammen ble de 

innfridd. På alle punkter ble de inn-

frid. I tillegg var kafeen flyttet i for-

hold til forrige opphold, men funger-

te nå mye bedre og ble et naturlig 

samlingspunkt etter middag. Kort 

vei ut på terrassen. Juni, varme, sol, 

nybakt ostekake og kaffe, samt nye 

bekjente og gode historier er rehabi-

litering på sitt beste.

Og det er nok dette som har gjort 

mine opphold på Godthaab til så po-

sitive opplevelser. Det tredje opphol-

det bare bekrefter inntrykkene fra 

tidligere opphold. Jeg har fått mere 

enn bare en seng, en halv time med 

fysioterapi, og mat. Jeg har fått in-

formasjon om ernæring, lært om av-

spenning, fått oppleve musikkterapi, 

lært om mine rettigheter som pasient 

og fått lov til å bruke energien min på 

egentrening og å komme tilbake til 

livet. Jeg er blitt stilt krav til, og fått 

klar beskjed om at sluttresultatet et-

ter endt opphold er helt avhengig av 

min egen innsats. Og at denne inn-

satsen må fortsette også etter tiden 

på Godthaab. 

Norengros er norges største 
leverandør av medisinsk  
forbruksmateriell og  
forbruksvarer for næringslivet.
 
Ta en tur innom vår butikk på 
Billingstadsletta 30.

Hovedkontor
Kobbervikdalen 145
3036 Drammen
Tlf: 32 88 27 00
Faks: 32 88 27 25
dpe@norengros.no

Butikk
Billingstadsletta 30
1396 Billingstad
Tlf: 67 20 66 66
dpe@norengros.no

Vi gratulerer GodtHaab med 90års jubileet

En pasients opplevelser
Jeg har hatt den glede å få nyte godt av Godthaabs helsetjenester hele tre ganger. Ikke 

fordi jeg er spesielt skrøpelig, gammel eller lider av medfødte handikapp, men snarere 

fordi jeg nok har vært litt vel aktiv i alle år og fortsatt tror jeg er like ung og sprek som 

da jeg var 17. 

  
 JU

BILEUM

90ÅR

Steinar Grimsen, Bærum 25.02.2015

Siden etableringen i 1930 har vi opparbeidet en betydelig erfaringsbank og faglig 

ekspertise, og regnes som spesialister både på eksotiske frukter og grønnsaker. 

Vi leverer alt innen grønt til storhusholdning i sykehjem, sykehus, og bedrifts- 

kantiner. Våre etnusiastiske bransjefolk står alltid til disposisjon!

Telefon: +47 22 07 31 30 , Økern Torgvei 3, 
0580 Oslo. E-mail:post@rolsenengros.no
www.rolsenengros.no
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Godthaab er organisert i to avdelinger med undergrupper.

Hotellavdelingen

Hotellavdelingen har ansvaret for alle ikke-helsefaglige funksjoner som  

resepsjon, pasientrom, kjøkken, spisesal, renhold og vedlikehold. Godt-

haab har tilpassede enerom med eget bad. Dersom noen har med seg 

en ledsager og ønsker dobbeltrom, kan vi tilby dette. For dagpasienter 

er det egne garderober og hvilerom. 

Måltidene er viktige samlingspunkter under oppholdet, så derfor til-

streber vi å ha en trygg og hyggelig atmofære i spisesalen. Kjøkkenet 

samarbeider med ernæringsfysiologen for å kunne tilby smakfulle og 

ernæringsmessig riktig sammensatte måltider. 

Helseavdelingen 

Helseavdelingen har et tverrfaglig team som består av leger (spesialis-

ter i indremedisin, kardiologi og fysikalsk medisin og rehabilitering), 

sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagog, ernærings-

fysiolog, ergoterapeut, aktivitør, sosialrådgiver og psykolog. Helse- 

avdelingen er bemannet hele døgnet. 

Treningssaler og andre treningsfasiliteter står til pasientenes dispo-

sisjon hele døgnet. Her finnes ulike treningesapparater og utstyr for 

individuell trening. Vi har terapibasseng som holder 34 grader som 

egner seg godt for trening av stive muskler og ledd. Det er også garde-

rober med dusj og badstue i tilknytning til bassenget. 

Pasientens fysioterapeut utarbeider første dag en individuelt tilpasset 

rehabiliteringsplan i samarbeid med pasienten. Planen tar utgangspunkt 

i resultater fra ulike tester, undersøkelser og kartleggingssamtaler samt 

pasientens egne mål. I planen inngår både individuell behandling/trening 

og tilpassede gruppetilbud. I vårt mestringsprogram inngår undervisning 

og gruppearbeid i ulike temaer, samt individuelle samtaler ved behov.

Vi har en avtale med Helse Sør-Øst om levering av rehabiliterings-

opphold. Avtalen fra 1.januar 2015 betyr at Godthaab skal ta imot 

følgende diagnosegrupper: 

Brudd og slitasjeskader i skjelett (dag- og døgnopphold)

Slitasjeskader i hofte- og kneledd, etter operasjoner i rygg, ved osteo-

porose, ved bekkenløsning, etter innsetting av hofte- eller kneprotese 

og ved multitraumer. Tilbudet omfatter også postoperativ rehabilite-

ring f. eks. etter kirurgi pga. en reumatisk lidelse. 

Reumatologiske sykdommer (dag- og døgnopphold)

Ledd- og bløtdelsaffeksjon som følge av reumatiske lidelser.

Hjertesykdommer (dag- og døgnopphold)

Følgetilstander ved alvorlig hjertesykdom og etter hjerteoperasjon, 

nærmere beskrevet som:

Godthaab tilbyr også et to-dagers kartleggings- og utredningsopphold 

ved behov for vurdering av eventuell hjertesykdom.

Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde (kun døgnopphold)

Følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer, brann-

skader og transplantasjoner. Under denne delytelsen skal pasient- 

forløpet være «sømløst» - noe som betyr at pasienten skal komme  

direkte til Godthaab fra sykehuset.

•	 etter	hjerteinfarkt

•	 etter	bypass	–	og	klaffeoperasjon

•	 etter	utblokking	(PCI)

•	 anginapasienter	i	stabil	fase

•	 hjertesviktpasienter	

•	 etter	hjertetransplantasjon

•  Døgnopphold: I	utgangspunktet		

	 innvilges	2-3	ukers	opphold,	men		

	 ved	behov	gis	forlengelse	eller		

	 overgang	til	dagrehabilitering.

•	 Dagopphold: 18	oppholdsdager		

	 fordelt	over	6-8	uker.	Ved	behov		

	 gis	mulighet	til	forlengelse.

•	 Kartleggings – og  

 vurderingsopphold: Et		tilbud	til	

	 dem	som	har	behov	for	en	vurde-

	 ring	av	eventuell	hjertesykdom.		

	 Det	er	vanligvis	fastlegen	som		

	 henviser	til	slike	opphold.	

søKnad via syKeHus 

Søknaden	sendes	direkte	til	oss	og	

blir	behandlet	av	vårt	inntaksteam	

samme	dag.

booking@godthaab.no 

Telefon: 67 83 60 03

Fax: 67 83 60 01

søKnad fRa HjemmeBoende 

Søknaden	sendes	av	fastlegen	til		

Regional	Koordinerende	Enhet	(RKE),	

og	blir	behandlet	der.		

En	viss	behandlingstid	må	påregnes.

egenfinansieRt oPPHold

Opphold	avtales	ved	å	ta	direkte		

kontakt	med	vårt	inntakskontor.	

booking@godthaab.no 

Telefon: 67 83 60 03

Fax: 67 83 60 01

Postadresse: 

godthaab Helse og Rehabilitering

Gml. Ringeriksvei 148

1356 Bekkestua

andRe tilBud

•	 «Kafé	Godt»	er	åpen	alle	dager,	og	dette	er	en	hyggelig	møteplass		

	 både	for	pasienter	og	andre	besøkende.	

•	 Under	oppholdet	er	det	mulig	å	bestille	time	hos	frisør,	hud	-og		

	 fotpleier	og	massør	til	en	hyggelig	pris.

•	 Flere	kvelder	i	uken	arrangeres	kulturaktiviteter	som	konserter	og		

	 	foredrag.	

•	 I	Galleri	Godthaab	er	det	ny	salgsutstilling	hver	måned.




