
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beitostølen Helsesportsenter  
23.09.2020 – 06.10.2020 

 

«Ung og aktiv i rullestol» 

Kurs for barn og ungdom (5-17 år)  

 



 
 

OM BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER 
Beitostølen Helsesportsenter (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. Tilbudet er 

kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss. 

EMNEKURSET «AKTIV I RULLESTOL» 
BHSS arrangerer årlig emnekurset «Ung og aktiv i rullestol». I 2020 arrangeres 

kurset i perioden 23.september - 6. oktober. 

 

«Det gjør noe med selvtilliten din hvis du kan føre stolen din på en god måte. 

Den blir ikke bare et utstyr du bruker, men en naturlig del av deg.» 

 
Målgruppe 
Barn og ungdom 5 – 17 år som benytter manuell rullestol som forflytnings- 

hjelpemiddel og/eller til avlastning. 

Mål 

Økt selvtillit og trygghet ved bruk av manuell rullestol. 

Organisering  
Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, over en periode 

på to uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for 

valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Oppholdet 

organiseres av et tverrfaglig team som består av ergoterapeuter, fysioterapeut og 

idrettspedagoger. Sosionom, lege og sykepleier bistår ved behov. 

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe, men med individuell tilrettelegging ut fra 

funksjon, ferdighet og erfaring. 



 
 

 

Innhold 
 Hovedfokus på rullestolteknikk (kjøreteknikk på flatmark, i ulendt terreng og 

bakker, bakhjulsbalanse, forsering av hinder som fortauskanter, trapp og evt. 

rulletrapp). 

 Tilpassing, justering og vedlikehold av rullestolen. 

 Utprøving av aktiviteter som rullestolpigging, ballspill, sykling, båtaktivitet, 

bassengaktivitet, el- innebandy m.m. 

 Erfaringsutveksling  

 Rullestolmesse der alle norske leverandører innen manuelle rullestoler 

inviteres til vise sine produkter.  

 

HENVISNING/SØKNAD 
Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse 

Vest. Brukere 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. 

Brukere mottas etter søknad fra fastlege 

eller spesialisthelsetjenesten. For mer 

informasjon om henvisning/søknad, se 

www.bhss.no/henvisningsoeknad. 

              

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.bhss.no/henvisningsoeknad


 
 

HVORDAN KOMME SEG TIL BHSS? 
BHSS ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, ca. 830 m.o.h., 240 km nordvest for 

Oslo. Nærmeste større tettsted er Fagernes, 37 

km sør for Beitostølen. 

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, året rundt. I sommerhalvåret er det i tillegg 

bussforbindelse mellom Otta og Fagernes (via Beitostølen). 

 

MER INFORMASJON?  
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du ønsker mer 

informasjon! 

 

 

Beitostølen Helsesportsenter,  

Legekontoret 

Tlf: 61 34 08 00 
E- post: legekontor@bhss.no 
Hjemmeside: www.bhss.no 

 

http://rutebok.no/
https://www.nor-way.no/nb-NO
https://www.nor-way.no/nb-NO
mailto:legekontor@bhss.no
http://www.bhss.no/

