
 

 

Aktivitet og deltakelse gjennom livet 

PRESSEMELDING 04.05.2020        
       

Beitostølen Helsesportsenter gjenåpner deler av rehabiliteringstilbudet 

Med bakgrunn i den pågående Korona- situasjonen ble Beitostølen Helsesportsenter 

(BHSS) midlertidig stengt fra 13. mars 2020 og de fleste ansatte har vært permitterte 

siden midten av april. Nå har ledergruppen, med støtte fra styreleder og anbefaling fra 

kommuneoverlegen i Øystre Slidre, besluttet at Beitostølen Helsesportsenter kan 

gjenåpne deler av sitt tilbud fra søndag 10. mai 2020.  

Helt siden senteret stengte sin ordinære drift har ledelsen vært tydelige på at hele 

institusjonen, med sin totale tverrfaglige spesialistkompetanse innen medisin, helsefag og 

spesialpedagogikk, stilles til rådighet for andre samfunnsoppdrag, og det har blitt jobbet 

intensivt opp mot Helse Sør Øst (HSØ), Sykehuset Innlandet, Valdreskommunene og 

myndighetene v/Helse- og omsorgsminister Bent Høie, for å synliggjøre hva BHSS kan tilby 

av tjenester i denne krevende tiden. Arbeidet med å gjøre BHSS relevant og aktuell som 

beredskapsinstitusjon gav imidlertid ikke ønskede resultater, noe som har medført uteblitte 

inntekter og manglende forutsigbarhet mht. finansiering. Som en konsekvens av dette måtte 

Beitostølen Helsesportsenter permittere de fleste av sine nærmere 130 ansatte fra 14.04.20. 

Erkjennelsen av at «Korona- tilværelsen» vil bli langvarig, samtidig med den forsiktige åpning 

av ulike tilbud ellers i samfunnet, har den siste tiden medført en dreining av fokuset til leder- 

og beredskapsgruppen ved BHSS. Etter en overordnet gjennomgang og risikovurdering i 

henhold til dagens situasjon knyttet til Covid-19 og de føringer og retningslinjer som 

foreligger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, har ledergruppen, med støtte fra 

styreleder og anbefaling fra kommuneoverlegen i Øystre Slidre, besluttet at Beitostølen 

Helsesportsenter kan gjenåpne deler av sitt tilbud fra søndag 10. mai 2020. 

Gjenåpningen av re- habiliteringstilbudet vil inntil videre bli begrenset i omfang for å kunne 

overholde gjeldende retningslinjer for smittevern. Mange av brukerne vil dermed få sine 

planlagte opphold avlyst, og flere av senterets ansatte vil fortsatt måtte være permitterte.   

Åpner igjen «bedre enn når vi stengte» 

Allerede ved stengningen av senteret ble det satt mål om at BHSS skulle åpne igjen «bedre 

enn når vi stengte». Forskning og faglig utviklings- og innovasjonsarbeid har derfor pågått 

som vanlig gjennom stengningsperioden. Videre har det blitt etablert et alternativt digitalt 

tilbud til deler av målgruppen; - et nettbasert tilbud rettet mot barn, unge og deres familier 

ved bruk av ulike digitale plattformer, samt oppbygging av en «bank» med veilednings- og 

instruksjonsfilmer på YouTube.   

-Å benytte krisetiden til utvikling av digitale tilbud som fremmer vår mulighet for oppfølging av 

brukere og samhandling med lokalmiljøet utenom oppholdene ved BHSS, er noe vi vil ha stor 

nytte av også i tiden etter Korona- pandemien, sier direktør Astrid Nyquist. Nå er vi imidlertid 

svært glade og takknemlige for at det har åpnet seg en mulighet for at vi igjen skal få gjøre 

det vi er best på; - å tilby re-/habilitering til de som trenger oss - på Beitostølen 

Helsesportsenter, fortsetter Nyquist. -Vi gleder oss stort! 

 

For mer informasjon, kontakt:  

Astrid Nyquist, Direktør Beitostølen Helsesportsenter,  

Tlf.: 474 03 598, E- post: astrid.nyquist@bhss.no  
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