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Senter for rehabilitering og mestring



Vi holder til i flotte omgivelser ved Tyrifjorden i Buskerud 
og er et moderne og velutstyrt rehabiliteringssenter hvor 

alt ligger til rette for god rehabilitering.  
Som pasient hos oss blir du møtt av  

personer som er spesialister på 
sine fag områder. Våre ansatte vil 

arbeide sammen med deg for 
at du skal nå dine mål.

Velkommen!

Hvem er vi?

Vikersund Kurbad AS er et av Norges største 
og eldste rehabiliteringssentre. Vi er en del 
av spesialisthelse tjenesten og har avtale med 
Helse Sør-Øst RHF. Vikersund Kurbad ble 
startet i 1918 av Dr. Hans Haavik, og er fortsatt 
et familieeid selskap.

Sammen 
flytter vi 
grenser!

Vår visjon inspirerer oss hver dag:



Mål 
Vikersund Kurbads mål er å yte og utvikle kunnskaps
basert rehabilitering. For å nå dette målet er vi  
opptatt av forskning, utvikling og kontinuerlig 
forbedring av våre rehabiliteringsforløp. 

Visjon og verdier
Vår visjon «Sammen flytter vi grenser» skal bidra til 
kontinuerlig utvikling, og til å flytte de grensene som 
begrenser oss. Dette gjelder både i tjenestene vi tilbyr 
og innen egen organisasjon.

Våre verdier er:
• RESPEKT
• PROFESJONALITET
• TRYGGHET
• ENGASJEMENT

Kvalitet 
Vikersund Kurbads mål er at tjenestene våre  
kontinuerlig utvikles og forbedres, samtidig som de 
er trygge og virkningsfulle. Pasientene involveres og 
gis inn flytelse. Tjenestene er samordnet og preget av 
kontinuitet. Kvalitetsstyrings systemet vårt er  
sertifisert i henhold til ISO 9001standarden. 

Kunnskapsbasert praksis
Vi bygger og utvikler våre tjenester basert på 
kunnskaps basert praksis. Kunnskapsbasert 
praksis innebærer at fagutøverne våre bruker ulike 
kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forsknings
basert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens 
kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på  
tjenestene våre. 

Lærende organisasjon
Vi definerer oss som en lærende organisasjon. Det 
betyr at vi er i en kontinuerlig læringsprosess og  
arbeider etter prinsippene om kontinuerlig forbedring.

Vi tar motivasjon og medvirkning på alvor. Vi satser 
på autonome og kompetente medarbeidere med en 
sterk følelse av tilhørighet til organisasjonen.



Ved Vikersund Kurbad mottar du tverrfaglig  
spesialisert rehabilitering fra et team bestående  
av de nødvendige fagpersoner, som for eksempel lege, 
fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og sosionom. 

Vi legger vekt på en aktiv tilnærming, og vi ønsker at 
du skal bli trygg på å drive med fysisk aktivitet.

Vi har tilbud til pasienter med følgende  
diagnoser/tilstander: 

• Brudd og slitasjeskader i skjelettet
• Reumatologiske sykdommer 
• CFS/ME 
• Hjerneslag og traumatisk hjerneskade
• Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
• Kronisk muskel og bløtdelssmerter
• Komplekse og sammensatte lidelser

 Et trygt valg

Som pasient hos oss blir du møtt av fagpersoner som er spesialister på sine områder. Våre 
ansatte samarbeider med deg for å finne det tilbudet som på best mulig måte bidrar til at du 
når dine rehabiliteringmål.



Rehabilitering ved Vikersund Kurbad

Rehabiliteringsoppholdet er individuelt tilpasset og  
har en helhetlig tilnærming basert på gruppeaktiviteter 
og individuelle tiltak. Intensiteten i rehabiliterings
programmet tilpasses dine mål, behov, ressurser  
og kapasitet.

Ved å få økt kunnskap om din egen sykdom, dine  
ressurser og muligheter, kan du få hjelp til å utvikle 
positive mestringsstrategier som du kan ta med deg 
inn i din hverdag.

Rehabiliteringspersonalet jobber i tverrfaglige team. 
Din kontaktperson vil sammen med deg kartlegge dine 
utfordringer, behov og mål. Med utgangspunkt i dette 
utarbeides en rehabiliteringsplan som inneholder 
tiltakene som iverksettes i løpet av den tiden du  
er hos oss. 

Kontaktpersonen er din hovedkontakt inn mot det 
tverrfaglige rehabiliteringsteamet og vil følge deg  
gjennom hele oppholdet ved Vikersund Kurbad.

Som pasient vil du få:
• Individuelle konsultasjoner med aktuelle fag

personer i ditt team
• Tilbud om deltakelse i flere treningsgrupper, der 

det tas hensyn til dine behov
• Hjelp med å kontakte din kommune for eventuell 

tilrettelegging og hjelp i hjemmet
• Hjelp til å komme tilbake i jobb om du er i et 

arbeidsforhold
• Utarbeidet en plan for tiden etter oppholdet
• En rapport (epikrise) med anbefaling om videre 

oppfølging

Vi vil gjøre vårt beste for at du skal få best 
mulig utbytte av ditt rehabiliteringsopphold!



Vikersund Kurbad har treningssenter og basseng, i 
tillegg til gode muligheter for uteaktiviteter. Vi tilbyr 
blant annet volleyball, badminton, boccia og tur
orientering på området vårt. Du finner også gapahuk, 
gangveier og sitte grupper i umiddelbar nærhet. 

På Vikersund Kurbad har vi over 100 enerom,  
under visningsrom, samtale og grupperom, TV og  
oppholds stuer, spisesal og mer. Kjøkkenet vårt sørger 
for tradisjonsrik mat av topp kvalitet. Vi legger vekt på 
at bevegelseshemmede skal ha mulighet til å forflytte 
seg trygt rundt på egenhånd. Det er montert heis eller 
rullestolramper i alle bygninger.

Vikersund Kurbad har kort vei til mange ulike kultur
tilbud, blant annet kulturhus, bibliotek og kino. 
Vikersund har også flere kirker, med både tradisjonelle 
arrangementer og mer kulturrettede tilbud.

 Våre fasiliteter

Treningsarealene  
våre er velutstyrte med  
moderne og tilrettelagt  

utstyr. Her finner du blant  
annet spinningrom, gymsal, 

apparatsal, avspennings
rom og varmtvanns

basseng.



Samarbeidspartner og totalleverandør
av TV- og bredbåndsløsninger til 
Vikersund Kurbad AS.

Rimelige og fremtidsrettede løsninger for 
privat- og bedriftsmarkedet.

Lokal service og tilstedeværelse med en 
kompetanse du kan stole på.

Eikerveien 33, 3340 Åmot
Tlf. 32 78 46 40

www.modumkabeltv.no

Skjærdalen 41, 3553 Tyristrand 
Tlf. 32 18 00 92 • Mobil: 479 06 190 

post@fossumsandum.no 

Distriktets største konsulentselskap innen IT

Vi er sertifisert driftspartner av Norsk HelseNett 
og kan bistå i planlegging, implementering 

og drift av hele IT-løsningen.
Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 14 01 10 www.office-center.no

Når du sikrer verdier, 
skaper du verdier.
Det kan vi forsikre.

kniftrygghet.no

Lys opp med Midtkraft!
Vil leverer deg strøm produsert i Modum og Sigdal.

Ta gjerne kontakt for et godt tilbud.

salg@midtkraft.no
Kundeservice: 32 78 32 78
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