Oppdatert informasjon 14. august 2020
Til deg som er henvist

Tilbudene starter opp:
Vi startet opp igjen på en kontrollert og forsiktig måte med opphold fra 6. juni og gjennomfører nå 2ukers intensivopphold, 3- og 4-ukers rehabiliteringsopphold etter vår oppsatte plan. Kurs for
pårørende blir utsatt til senere, og det vil være besøksbegrensning utenfra.
Oppholdene vil tilpasses smittevernhensyn og mestringsutfordringer som er spesielt relevante i
forbindelse med Koronapandemien. Noe tid må beregnes på smittevern for å gjøre det tryggest
mulig for alle.
Vi vil tilstrebe at innholdet i oppholdene i stor grad er som før, med noen nødvendige justeringer.
Det vil f.eks. være mer aktivitet ute og begrensinger på noen typer innendørstrening. Deltakere på
opphold vil deles i faste grupper som har aktiviteter sammen.

Hvordan ivaretas smittevern:
MS-Senteret Hakadal følger de til enhver tid gjeldende offisielle smittevernråd tilpasset
vår spesialiserte MS-rehabiliteringssetting, og vi følger oppdateringer fortløpende. Les mer i
dokumentet “Informasjon om smittevern på MS-Senteret”.

Hvordan planlegger vi inntaket:
De som allerede er gitt plass på et opphold får tilbud om å komme ut fra gitte kriterier, som dere vil
få informasjon om. De plassene som ikke blir benyttet, blir løpende tilbudt dere som har fått avbrutt,
eller avlyst rehabiliteringsopphold tidligere i vår/sommer. Deltakere som tilbys opphold etter
sommerferien vil først få skriftlig informasjon. Der fremgår det hvilke forhold som må tas i
betraktning hos den enkelte før rehabiliteringsopphold kan gjennomføres. Det er mange hensyn som
skal tas for finne ut om et opphold på MSSH er riktig og mulig for deg nå.

Hva skjer nå?
Vi sender nå på vanlig måte ut løpende skriftlige tilbud om opphold for høsten 2020. Tilbudene
inneholder ekstra informasjon som vi er takknemlige for at du leser nøye. Vi er avhengig av at alle
forholder seg til angitte informasjon og kontakter MSSH hvis momenter som er listet medfører at
man ikke kan møte på opphold nå.

Dersom du lurer på noe rundt inntak, er vårt inntakskontor åpent mandag til onsdag mellom
kl.09:00-14:30. Telefonnummer: 67062911
Les mer om MS og Korona på Kompetansetjenestens hjemmeside: https://helse-bergen.no/nasjonalkompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms

