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Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for
opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning.
Hos oss er det godt å være til!

FA SILITETER

OMGIVELSER
Høyenhall ligger i naturskjønne
omgivelser ved Vik i Hole kommune.
Fra den store terrassen har brukerne
en fantastisk utsikt over Steinsfjorden
og Krokskogen.
Med sin nærhet til natur og kulturlandskap er Høyenhall et god
utgangspunkt for fine turer,

også i rullestol på egenhånd.
Stedet ligger i kort avstand til
kommunesentrum på Vik med
butikker, kafé, bank og apotek.
Høyenhall har god kommunikasjon
til både Hønefoss og Oslo.

Høyenhall er et godt bo- og
rehabiliteringssted for mange
typer brukere, også de med
store bistandsbehov. Vi har gode
fasiliteter med spesialapparater,
oppvarmet svømmebasseng,
aktivitetsrom og et godt tilrettelagt
treningskjøkken.

Enten det gjelder aktiviteter, trening
eller hvile, vil dine behov og ønsker
som bruker være utgangspunkt for
tilretteleggingen.
Sammen finner vi løsninger!

TRENING OG AKTIVITETSTILBUD

Høyenhall har lang erfaring innen
rehabilitering av traumatiske
hodeskader og hjerneskader. Vi har
også erfaring innenfor følgende
områder;
•
•
•
•

Andre nevrologiske lidelser
Sammensatte diagnoser
Ortopedi
Reumatologi

Vi tilbyr døgnkontinuerlig rehabilitering. Vårt tverrfaglige team tilbyr et
variert treningstilbud med mestring
som fokus.

Dine behov og funksjoner kartlegges og det settes deretter mål
i samarbeid mellom deg og din
ansvarsgruppe for ditt opphold.

Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og et godt tverrfaglig
samarbeid slik at den enkelte
bruker får de beste forutsetninger
for en helhetlig rehabilitering.

Som rehabiliteringsbruker hos oss
vil du få daglig tilbud om fysioterapi, og hver enkelt brukers
treningsmengde og kontinuitet blir
vurdert fortløpende.

Hverdagstrening er like viktig som
trening i timer med terapeuter.

I timer med ergoterapeut fokuseres
det på hverdagsaktiviteter, samt
veiledning og formidling av hjelpemidler. Vi bistår i forbindelse med
utflytting gjennom kartlegging og
tilpasning av bolig i samarbeid med
kommunen.

TRENING OG AKTIVITETSTILBUD

Treningssalen har moderne
og avanserte fasiliteter som
Woodway medisinsk tredemølle
med vektavlastningssystem,
viva-sykkel, ståbord m.m.

Vår aktivitør legger til rette for ulike
aktiviteter som gruppetrening,
fredagskos, velværegruppe, turer,
maling, og film- og temakvelder.
Vi har også et sanserom
med musikk, lys og andre sanseelementer for brukerne, som

benyttes sammen med aktivitør, på
dagtid. Dette rommet er tilgjengelig
for pårørende for avkobling i en
rolig atmosfære på kveldstid.

TRENING OG AKTIVITETSTILBUD

Utemiljøet er tilrettelagt for aktiviteter og blir brukt
til trening så vel som rekreasjon.

Et treningskjøkken gjør det
enklere for brukerne å trene
kjøkkenaktiviteter.
Det er muligheter for trening
i basseng, turer i nærmiljøet
og sosial hygge med andre
beboere på huset.
Det er lyse nyoppussede,
enerom. Alle rom er utstyrt
med seng, skap, vask, speil.
Det gis mulighet for TV på
rommet (grunnpakke Riks TV).
Det er tilrettelagte, nyoppussede
bad. Vi gir tilbud om badekar
med hev/senkemuligheter og
massasjefunksjon, i tillegg
til dusjmuligheter.

ANDRE TILBUD

PRAKTISK INFO
Hvem kan søke?
Alle som har behov for våre tjenester
kan søke om opphold hos oss.
Tilbudet er landsdekkende.
For at oppholdet skal finansieres
av en kommune eller bydel må
oppholdet først godkjennes i
respektive kommune/bydel.
Det tilbys også privatfinansiert opphold.

Helse Sør-Øst

Egenfinansiert

Kommune/bydel

Vi har avtale med Helse Sør-Øst
for pasienter med traumatiske
hjerneskader. Pasienten henvises
direkte via spesialist på sykehus,
eller kan søkes inn via fastlege.
Søknad sendes da til:
Regional koordinerende enhet
Pb 174, 1451 Nesoddtangen.

Opphold avtales ved å ta direkte
kontakt med oss.

For at opphold skal finansieres
av bydel eller kommune, må
oppholdet først godkjennes av
bydelen eller kommunen.
Søknad sendes deretter direkte.

Logoped
Logoped leies* inn på timer etter avtale.
Dette gjøres på vedtak fra HELFO.
Sosionom
Leies* inn på timer etter avtale.
Psykolog
Leies* inn på timer etter avtale.
Tilsynslege
Legevisitt x 1 pr uke, oftere ved behov.

*
For pasienter som er inne på avtalen til Helse
Sør-Øst, dekkes timene av Helse Sør-Øst.

Om oss
Ved Høyenhall Helse og rehabilitering
tilbyr vi individuelt tilpasset rehabilitering
basert på en tverrfaglig kartlegging av
pasientens funksjon og verdigrunnlag.
Vi har opparbeidet særlig erfaring og
kompetanse innen rehabilitering av
pasienter med nevrologiske skader
og sykdommer. Tverrfaglig team som
består av lege, sykepleier, fysioterapeut,
ergoterapeut, pleiepersonell, hjelpepleiere
med videreutdanning i rehabilitering,
vurderer pasientens ressurser og
utfordringer. Våre erfaringer har gitt oss
tro på at et ambisiøst mål og systematisk
rehabilitering gir de beste resultatene for
den enkelte pasient.

Varighet av opphold?
Våre opphold er ikke tidsbegrenset,
det vil si at man setter varigheten av
oppholdet i samarbeid med brukerens
ønske og mulighet for progresjon.
Hvordan søke?
Søknad kan sendes pr. e-post eller
post. Søknadsskjema sendes på
forespørsel eller kan lastes ned fra
hjemmesiden, www.hoyenhall.no
Hva skal du ha med deg?
• Personlige hjelpemidler
• Navnet tøy
• Medisiner for de to første døgnene
ved rehabiliteringsopphold, ved
avlastning skal egne medisiner
medbringes
Kontaktinfo
Høyenhall Helse og rehabilitering AS,
Org. nr. 912041379
Adresse: Åsheimvn 3, 3530 Røyse
Tlf: 95 29 29 50 Faks: 32 15 82 02
www.hoyenhall.no
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Høyenhall Helse og rehabilitering AS
Åsheimsvei 3
3530 Røyse

www.hoyenhall.no
Tlf: 95 29 29 50
E-post: daglig@hoyenhall.no

