
Rehabiliteringsforløb
Tilbud til borgere med KOL, diabetes 2, hjerte-kar-sygdomme, 
cancer og lænderyglidelser

Genoptræning Gribskov
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Altiden tilbyder rehabiliterings forløb til 
 borgere i Gribskov Kommune

Har du:
• Moderat, svær eller meget svær KOL
• Diabetes type 2
• En hjerte-kar-sygdom
• Cancer
• Nyopståede lænderyglidelser

Så er du muligvis berettiget til et rehabiliteringsforløb gennem Genoptræning 
Gribskov Altiden.

Det er en forudsætning, at du er henvist af en læge, enten din egen læge, 
 speciallæge eller læge på hospital.

Formålet med rehabiliteringsforløbet er, at støtte dig i en aktiv og sund livsfø-
relse med en kronisk sygdom og tilbyde dig hjælp til at forbygge forværringer 
i din sygdom gennem råd og vejledning omkring områder som kost, rygning, 
alkohol, motion. Der vil være fokus på, at du gennem ændringer i din livsstil 
og levemønstre vil kunne opnå livs kvalitet på trods af din kroniske sygdom.
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Hvis du henvises til et rehabiliteringsforløb i Genoptræning Gribskov Altiden, 
vil du blive inviteret til en indledende samtale, hvor der tages udgangspunkt i 
din situation.
 
Sammen med en sygeplejerske lægges en plan for dit forløb. Forløbet kan 
indeholde flere ting, men mulighederne er:

• Træning 2 gange om ugen i 12 uger
• Gruppeforløb i forhold til mestring af sygdom, trivsel og livskvalitet  

(gælder ikke ved lænderyglidelser)
• Undervisning i ergonomi 2 gange 1 time
• Rygestopvejledning og rygestopkursus
• Vejledning i forhold til din specifikke diagnose
• Diætist og kostvejledning
• Motionsvejledning (gælder ikke ved lænderyglidelser)  

Tilbuddet er gratis for borgere i Gribskov Kommune.

Er du interesseret i at høre mere om tilbuddet, er du velkommen til at 
 kontakte Genoptræning Gribskov Altiden på tlf. 70605858.

Genoptræning Gribskov er beliggende Bymosevej 4 i Helsinge  
(samme bygning som jobcentret).



Har du spørgsmål? 
Du er velkommen til at ringe til vores hovednummer  
på 70 60 58 58 (mandag til fredag kl. 8.00 - 11.00)  
eller sende en mail til genoptraening.gribskov@altiden.dk.
Du kan også læse mere om vores tilbud på
vores hjemmeside: www.altiden.dk

Gribskov kommunes visitation
Tlf. 72 49 60 00
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Altiden er Danmarks største private sundhedsaktør 
med aktiviteter inden for plejecenterdrift, 

hjemmepleje, genoptræning og socialpædagogiske 
tilbud. I hele Danmark møder vore kunder respekt og 

ekspertise. Vores ca. 1.000 medarbejdere arbejder 
med fokus på hver enkelt borgers livskvalitet, tryghed 

og udvikling. Altiden er fra 2019 en del af Ambea, en af 
Nordens førende omsorgsvirksomheder.

www.altiden.dk


