Kontaktinformasjon
Dersom du ønsker mer informasjon om oss og hva vi kan tilby deg er du
velkommen til å ta kontakt med oss.
Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms
Helsesenteret Sonjatun
Sonjatunvegen 21
9151 Storslett
Telefon: 77 77 08 23 / 77 77 08 29

internett:
http://www.unn.no/omraadegeriatri-nord-troms/category28160.html

Trykkeriet UNN-Forsyning, Tlf. 77 62 60 97

Område
Geriatrisk Tjeneste
Nord-Troms
Geriatrisk rehabilitering
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Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms (OGT-NT) er et tilbud til eldre
pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering etter sykdom. Vi er
en enhet i Medisinsk klinikk Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
OGT-NT er lokalisert i Helsesenteret Sonjatun som ligger på Storslett i
Nordreisa kommune. I umiddelbar nærhet finner du butikker, kafèer og
rekreasjonsområder med tilrettelagte turstier.

Hvem kan henvises til OGT?
Spesialisert geriatrisk rehabilitering gis til pasienter fra Troms som
trenger rehabilitering med høy kompetanse, kompleksitet og intensitet.
Inntaksområde for afasirammede er Troms og Finnmark
Pasienter med sammensatt funksjonssvikt
etter akutt nyoppstått sykdom eller skade

Hvordan jobber vi?

Pasienter med
forverring av kronisk
sykdom som gir stor
funksjonssvikt

På OGT-NT jobber vi i tverrfaglige team
som består av sykepleier, hjelpepleier,
lege, fysioterapeut, ergoterapeut og
logoped.

Hva kan vi tilby?

Pasienter med stor
funksjonssvikt av
sammensatt årsak
og som trenger
vurdering av
rehabiliteringspotensialet og tiltak

Vi tilbyr spesialisert geriatrisk
rehabilitering. Oppholdet kan
innbefatte:
• Trening i praktiske gjøremål, for
eksempel personlig stell og
påkledning
• Fysisk trening og behandling
• Språktrening
• Medisinsk oppfølging
• Kognitiv vurdering
• Sosiale aktiviteter
• Vurdering av tekniske
Hjelpemidler
• Råd og veiledning ved endringer
egen bolig
• Råd om livsstilsendring

Hotell og gjestestue i Nordreisa:
Reisafjord hotell telefon 77 76 60 00
Henriksens Gjestestue: 77 76 76 77
Storslett hotell telefon 77 76 52 00 (sommerhotel)

Varighet av oppholdet

Henvisninger

Varighet av behandlingstilbudet
vurderes av det tverrfaglige teamet
i samråd med deg som pasient og
dine pårørende, og vil derfor være
individuelt tilpasset.

Henvisninger sendes elektronisk.
Henvisninger fra fastleger sendes medisinsk klinikk seksjon geriatri,
lokalisering Storslett ”
Henvisninger fra UNN HF sendes medisinsk klinikk

Pårørende:
OGT-NT har muligheten for å gi deg som pårørende et pårørenderom i
nærheten av Sonjatun. Det er begrenset kapasitet på dette rommet.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

