
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER 

Opphold og emnekurs  



 
www.bhss.no 

 

BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER 
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen 
spesialisthelsetjenesten som har avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Vest og 
Helse Midt.  

BHSS gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, 
funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på 
muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for 
virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med 
medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

Hvert år er omkring 850 barn, ungdommer og voksne på re-
/habiliteringsopphold hos oss. Rehabiliteringstilbudet dekkes av 
helseforetakene og er uten kostnader for brukerne. 

Oppholdet organiseres og gjennomføres av et tverrfaglig team bemannet med 
fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, rideinstruktør/-fysioterapeut, lege, 
sykepleier og sosionom. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges 
det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- /kveldstid. 

Det legges særlig vekt på aktiviteter som er overførbare til brukerens eget 
lokalmiljø og i egen hverdag. Vi fokuserer på høy grad av brukermedvirkning i 
utformingen av tilbudet. Brukeren skal ha reelle valgmuligheter innenfor 
rammene av oppholdet og få opplevelsen av å ta ansvar for egen 
rehabiliteringsprosess. 

Våre moderne aktivitetsfasiliteter og utstyr, kombinert med inspirerende natur, 
gir oss fleksibilitet til å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter innendørs og 
utendørs tilpasset den enkeltes forutsetninger. 

BHSS satser på et sunt, variert kosthold og har solid erfaring i ulike dietter og 
spesialernæring. Det gis tilbud om kostholds- undervisning på gruppenivå, 
individuell veiledning vedrørende kosthold gis ved behov. 

BHSS tilbyr opphold for: 
 
   
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 

     

 
Barn og ungdom 5-17 år 

 

   
Unge voksne 18 – 30 år 

 

 
Voksne 30 år + 
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BARN OG UNGDOM 5-17 ÅR 
 

Målgruppen er barn og ungdom med fysiske, psykiske og/eller kognitive 
funksjonsnedsettelser i alderen 5 -17 år. Tilbudet passer for barn og 
ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. 
Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og ungdom gjennom hele året. 
Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss. 

Mål 
Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet for barn og 
ungdom er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. 

Virkemiddel 
Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk 
aktivitet med medisinsk, pedagogisk og 
sosialfaglig veiledning og oppfølging. 
Sentralt står brukerens medvirkning og 
ansvar for egen re-/habiliteringsprosess. 

Organisering og innhold 
Det intensive, målrettede tilbudet for barn og 
ungdom består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, 
over en periode på to eller tre uker. I tillegg til 
det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges 
det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt 
program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og 
utendørs. 

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og 
ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. 
Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det 
barnet/ungdommen lar seg motivere for. 

Alle barn/ungdommer har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under 
hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig 
overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus. 

Beitostølen Helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling som tilbyr 
vedlikeholdsundervisning under oppholdet. 

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i forbindelse med 
oppholdet.  
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Ulike typer opphold for barn og ungdom 
I tillegg til våre ordinære gruppeopphold for barn og ungdom, har vi i løpet av 
året også andre typer opphold for denne målgruppen: 

LOKALMILJØMODELLEN 
Lokalmiljømodellen (LMM) er en vellykket og godt utprøvd modell for 
samhandling og kontinuitet innenfor habilitering. LMM skal bidra til utvikling av 
lokale tiltak og kompetanse for å bedre oppfølgingen etter opphold ved 
Beitostølen Helsesportsenter. 

I LMM samarbeider vi med en habiliteringstjeneste, en kommune eller flere 
nabokommuner om et gruppeopphold for barn og unge fra samme lokalmiljø. 
Habiliteringstjenesten eller kommunen setter selv sammen en gruppe på inntil 
9 barn/ungdommer som søker opphold ved BHSS sammen.  

Formøte 

En til to måneder før oppholdet starter, kommer representanter fra BHSS på 
besøk i lokalmiljøet for å informere om oppholdet. Formålet er å innhente 
informasjon om gruppen med tanke på individuelle behov, forventninger og 
ønsker, samt for å starte opp målsettingsarbeidet. Planleggingsmøtet omfatter 
både foreldre, barn og lokale fagpersoner. 

Oppholdet på BHSS 

Oppholdet gjennomføres som et ordinært gruppeopphold. Før avreise legges 
det planer for videreføring av aktiviteter individuelt og sammen med gruppen. 
Planene/målsetningene utarbeides i samarbeid mellom barna/ungdommene 
med sine foresatte, fagteamet ved BHSS og lokale fagpersoner. 

Ettermøte 

3-4 måneder etter oppholdet ved BHSS arrangeres det et oppfølgingsmøte i 
barnas/ungdommenes lokalmiljø. På møtet treffes barn, foreldre, lokale 
fagpersoner og representanter fra BHSS igjen, for å drøfte erfaringer og 
evaluere mål og oppfølgingstiltak. 

Reopphold 

Det er vår intensjon å tilby ett barmarks- og ett vinteropphold til alle LMM- 
grupper innenfor en toårs periode.  
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FAMILIEOPPHOLD 
Gjennom familietilbudet ønsker BHSS å 
bidra til å utvikle familiens kompetanse og 
forutsetning for å kunne støtte 
barnet/ungdommen i aktiviteter i 
lokalmiljøet. Det settes årlig opp 5-7 
opphold der foresatte og søsken i alle 
aldre inviteres til å delta i siste uke av det 
tre ukers oppholdet. Foresatte og søsken 
bor uten omkostninger på BHSS i denne 
perioden. 

Innhold  

o Observasjon og deltagelse i aktivitet med fokus på at familien kan være 
aktiv sammen. Dette inkluderer egenferdighet, utprøving av 
aktivitetshjelpemidler og kunnskap om tilpassing av aktivitet. 

o «Foreldre i fokus»; samtalegruppe for foresatte  
o «Søsken i fokus»; aktivitets- og samtalegruppe for søsken 

 
For øvrig er oppholdene basert på vårt ordinære tilbud. 

UNG OG AKTIV I RULLESTOL 
Målgruppen for dette emnekurset er barn og ungdom som benytter manuell 
rullestol som forflytningshjelpemiddel og/eller til avlastning og som ønsker å 
lære å mestre rullestolen sin bedre i dagliglivet, samt lære nye aktiviteter med 
rullestol. Tilbudet settes opp årlig. Se vår nettside www.bhss.no for tidspunkt for 
oppholdet. 

ANDRE EMNEKURS 
I løpet av året arrangerer BHSS også andre typer emnekurs i samarbeid med 
brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Se vår nettside www.bhss.no for 
mer informasjon vedrørende aktuelle emnekurs. 
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UNGE VOKSNE 18 – 30 ÅR 
 
Målgruppen er unge voksne med fysiske, psykiske og/eller kognitive 
funksjonsnedsettelser i alderen 18 - 30 år som fysisk og sosialt kan gjøre seg 
nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Vi ønsker at unge voksne med 
funksjonsnedsettelse skal møte jevnaldrende i tilsvarende situasjon. Vi har 
fortløpende gruppeopphold for unge voksne gjennom hele året.  Oppholdet er 
kostnadsfritt for brukere med rett til 
re-/habilitering hos oss. 

Mål 
Det overordnede målet med det 
intensive rehabiliteringstilbudet for 
unge voksne er å skape grunnlag for 
økt aktivitet og deltakelse i eget 
lokalmiljø, samt å opprettholde/ 
bedre brukerens funksjonsnivå. 

Virkemiddel 
Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk 
og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og 
ansvar for egen rehabiliteringsprosess. 

Organisering og innhold 
Det intensive, målrettede tilbudet for unge voksne består av 3-5 aktivitetsøkter 
daglig, over en periode på tre eller fire uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet 

på dagtid, legges det til rette for valgfrie 
aktiviteter og sosialt program på 
ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene 
foregår innendørs og utendørs. 

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe 
med fokus på aktivitetsutprøving og 
ferdighetslæring. Dette suppleres med 
individuelle tilbud og spesifikk trening. 
Aktivitetene tilpasses den enkeltes 
forutsetninger og bygger på det brukeren lar 
seg motivere for. I tillegg til tilpasset fysisk 
aktivitet, tilbyr vi veiledning i 
gruppe/individuelt med fokus på kosthold, 
selvstendiggjøring, utdanning og arbeid. 
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Elever i videregående skole får tilbud om undervisning to dager i uka knyttet til 
videregående opplæring. Skoletilbudet blir organisert på brukerens timeplan. Vi 
kan også tilrettelegge for egenstudier ved ytterligere behov. 

Dersom brukeren ikke kan ivareta dagligdagse aktiviteter som påkledning, 
personlig hygiene o.l. selv, kan vedkommende tas inn sammen med 
assistent/ledsager. 

Etter endt opphold tilbyr vi individuell nettbasert oppfølging, «@ktiv 
oppfølging».  

 
 
Ulike typer opphold for unge voksne 
I tillegg til våre ordinære gruppeopphold for unge voksne, har vi i løpet av året 
også andre typer opphold for denne målgruppen: 

AKTIV I RULLESTOL  

Målgruppen for dette emnekurset er unge voksne og voksne (over 18 år) 
som benytter manuell rullestol som forflytningshjelpemiddel og/eller til 
avlastning og som ønsker å lære å mestre rullestolen sin bedre i dagliglivet, 
samt lære nye aktiviteter med rullestol. Tilbudet settes opp årlig. Se vår nettside 
www.bhss.no for tidspunkt for oppholdet. 

ANDRE EMNEKURS 
I løpet av året arrangerer BHSS også andre typer emnekurs i samarbeid med 
brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Se vår nettside www.bhss.no for 
mer informasjon vedrørende aktuelle emnekurs. 
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VOKSNE 30 ÅR + 
Målgruppen er voksne over 30 år med nevrologiske og nevromuskulære 
sykdommer/funksjonsnedsettelser som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte 
av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Unntaksvis tar vi også inn søkere over 30 år 
utenom disse diagnose- kategoriene, dersom det er søknader/målsettinger som 
er spesielt knyttet til helsesport eller spesiell utprøving av 
aktivitetshjelpemidler. Vi har fortløpende gruppeopphold for voksne gjennom 
hele året. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos 
oss. 

Mål 
Det overordnede målet med det 
intensive rehabiliteringstilbudet 
for voksne er å skape grunnlag 
for økt aktivitet og deltakelse i 
eget lokalmiljø, samt å 
opprettholde/bedre brukerens 
funksjonsnivå. 

 
 

Virkemiddel 
Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk 
og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og 
ansvar for egen rehabiliteringsprosess. 

Organisering og innhold 
Det intensive, målrettede tilbudet for voksne består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, 
over en periode på tre eller fire uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på 
dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på 
ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.  

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og 
ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. 
Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren lar 
seg motivere for. I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i 
gruppe/individuelt med fokus på kosthold, aktivitetslære/treningslære og 
oppfølging. 

Dersom brukeren ikke kan ivareta dagligdagse aktiviteter som påkledning, 
personlig hygiene o.l. selv, kan vedkommende tas inn sammen med 
assistent/ledsager. 

Etter endt opphold tilbyr vi individuell nettbasert oppfølging, «@ktiv oppfølging». 
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Ulike typer opphold for voksne over 30 år  
I tillegg til våre ordinære gruppeopphold for voksne, har vi i løpet av året også 
andre typer opphold for denne målgruppen: 

AKTIV I RULLESTOL  

Målgruppen for dette emnekurset er unge voksne og voksne (over 18 år) 
som benytter manuell rullestol som forflytningshjelpemiddel og/eller til 
avlastning og som ønsker å lære å mestre rullestolen sin bedre i dagliglivet, 
samt lære nye aktiviteter med rullestol. Tilbudet settes opp årlig. Se vår nettside 
www.bhss.no for tidspunkt for oppholdet. 

ANDRE EMNEKURS 
I løpet av året arrangerer BHSS også andre typer emnekurs i samarbeid med 
brukerorganisasjoner og kompetansesentra. Se vår nettside www.bhss.no for 
mer informasjon vedrørende aktuelle emnekurs. 
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AKTIVITETSHJELPEMIDLER 
BHSS har skaffet seg solid kompetanse på aktivitetshjelpemidler gjennom lang 
og allsidig erfaring med bruk av hjelpemidler i det daglige aktivitetstilbudet og 
har et stort fokus på hele tiden å være i front av utviklingen av 
aktivitetshjelpemidler. Vi bistår blant andre ulike produsenter og leverandører 
med utvikling og utprøving av hjelpemidler og har derfor til en hver tid mye og 
oppdatert utstyr stasjonert hos oss. 

Vi har også tett samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentraler generelt og Nav 
Hjelpemiddelsentral Oppland spesielt. BHSS gjennomfører kurs om 
aktivitetshjelpemidler for blant annet fagpersonell i 1.linjetetjenesten og 
hjelpemiddelsentralene, både på BHSS og rundt omkring i Norge. 

BHSS har et moderne hjelpemiddelbygg med fasiliteter for lagring, utprøving og 
utstilling av aktivitetshjelpemidler. Hjelpemiddelbygget fungerer som et eksternt 
lager for aktivitetshjelpemidler i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i 
Oppland. Vi har ansatt en egen hjelpemiddelkoordinator som koordinerer 
samarbeidet mellom BHSS, leverandører og NAV Hjelpemiddelsentralen. 

Tilpassing av aktivitetshjelpemidler spiller en stadig viktigere rolle for å oppnå 
aktivitet og deltakelse i takt med samfunnsutviklingen, nye aktivitetstrender og 
teknologisk utvikling. I tillegg vet vi at mange med funksjonsnedsettelser er 
avhengige av hjelpemidler for å kunne delta i ulike aktiviteter, og at det kan være 
vanskelig å få tilgang til slike hjelpemidler, til utprøving og opplæring, samt 
anskaffelse. Som en del av opp et opphold ved BHSS tilbys derfor 
funksjonsvurdering, utprøving av utstyr og opplæring i bruk for de som ønsker 
dette. For brukere med behov for spesielle aktivitetshjelpemidler sender BHSS 
anbefaling som grunnlag for tilsagn om tildeling, til Hjelpemiddelsentralen og 
1.linjtetjenesten. Våre ergoterapeuter og vår hjelpemiddelkoordinator kan, i 
samarbeid med lokal fysioterapeut/ergoterapeut, bistå brukerne i 
søknadsprosessen frem mot riktig aktivitetshjelpemiddel. 
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HENVISNING/SØKNAD 
Brukere med funksjonsnedsettelse og behov for rehabilitering kan søke re-
/habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. Vi har fortløpende 
gruppeopphold for barn og ungdom, unge voksne og voksne gjennom hele 
året. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss.  
 

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og 
Helse Vest. Pasienter som hører til disse helseforetakene kan søke om 
rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis 
inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. 
 

For mer informasjon vedrørende henvisning/søknad, se vår hjemmeside 
http://www.bhss.no/henvisningsoeknad/. 

 

HVORDAN KOMME SEG TIL BHSS? 
BHSS ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, 240 km nordvest for Oslo. 
Nærmeste større tettsted er Fagernes som ligger 37 km sør for BHSS. 

Med buss 

Oslo - Beitostølen med 
”Valdresekspressen”. Flere daglige 
avganger.  

Gjøvik/Lillehammer – Beitostølen: 
Flere daglige avganger. 

Bergen – Lærdal – Fagernes – 
Lillehammer; ”ØstVestXpressen” med 
korrespondanse fra Fagernes til 
Beitostølen. 

 
Med tog/buss 

Beitostølen har via Fagernes, 
bussforbindelse med Bergensbanen 
via Gol, og med Dovrebanen over 
Lillehammer. I sommerhalvåret er det i 
tillegg bussforbindelse mellom Otta og 
Fagernes (via Beitostølen). 
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ØNSKER DU MER INFORMASJON?  
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du ønsker mer 
informasjon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beitostølen Helsesportsenter 

Sentervegen 4 

2953 Beitostølen 

Tlf: 61 34 08 00 

E- post: legekontor@bhss.no 

Hjemmeside: www.bhss.no  
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