
Vikersund Kurbad er et av Norges største og 
eldste sentre innen behandling, opptrening 
og rehabilitering.

• Vi er beliggende i flotte omgivelser ved Tyrifjorden 
med kort avstand til Oslo, Drammen, Hønefoss og 
Kongsberg

•  Det er gangavstand til Vikersund sentrum 
 med butikker og kulturtilbud
•  Avstander: fra Oslo 85 km – fra Drammen 45 km  

- fra Hønefoss 35 km – fra Kongsberg 45 km

NO-3370 Vikersund
Tlf.: 32 78 15 00 · Fax: 32 78 15 01

E-post: vikersund.kurbad@vikersund-kurbad.no
www.vikersund-kurbad.no

Hvordan søke?
Lege i spesialisthelsetjenesten/sykehuslege kan sende 
søknad direkte til:  
Vikersund Kurbad, Haaviks vei 25, 3370 Vikersund 

Fastlege/praktiserende spesialist/kiropraktor/manuell 
terapeut sender søknad merket «søknad om  
rehabilitering ved Vikersund Kurbad» på eget skjema til: 
Regional Koordinerende Enhet,  
Postboks 174, 1451 Nesoddtangen

Det er ingen egenandel 

For ytterligere informasjon se vår hjemmeside:
www.vikersund-kurbad.no

Aktivitet – mestring – deltakelse – livskvalitet

Rehabilitering 
i spesialisthelsetjenesten

«sammen flytter vi grenser»



Hvem kan søke?
Du som er over 18 år og som har behov for rehabili-
tering innen spesialisthelsetjenesten i en av følgende 
grupper: 

• Hjerneslag og traumatiske hodeskader 
• Utmattelsestilstander (CFS/ME)
• Komplekse og sammensatte lidelser
• Nevrologiske lidelser
• Huntingtons sykdom
• Brudd og slitasjeskader
• Revmatologiske sykdommer
• Muskel- og skjelett-lidelser
 
Se ytterligere info på vår hjemmeside
www.vikersund-kurbad.no

Hva kan vi tilby?
Våre tverrfaglige team vil legge til rette for et  
individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram, enten 
som et dag eller et døgntilbud. Programmet  
inneholder både individuelle og gruppebaserte  
tiltak og har som mål å bedre ditt funksjonsnivå.

Tilbudet omfatter blant annet:

• Funksjonsvurdering

• Helserettede rehabiliteringstiltak

• Individuelt tilpasset fysisk trening

• Trening i sal og basseng – individuelt og i grupper

• Trening i mestring av dagliglivet

• Veiledning rundt økonomi, sosiale forhold og  
kosthold og ernæring ved behov

• Vi tilbyr lokaliteter og uteområder som støtter 
muligheter for både aktiviteter og restitusjon

• Du kan lære nye strategier for å mestre livet, øke 
din kunnskap om din sykdom og rehabiliterings-
muligheter

• Etter utskriving utarbeider vi en tverrfaglig rapport 
som med ditt  samtykke sendes henvisende instans, 
fastlege og andre aktuelle aktører

Du og din kontaktperson ved Vikersund Kurbad vil 
sammen utarbeide rehabiliteringsplanen for oppholdet 
og tiden etterpå. Denne baseres på hva du ønsker å 
oppnå. Planen blir et verktøy for deg under og etter 
oppholdet.


