
Velkommen til  
 

        Rehabiliteringsavdelingen 
Løkentunet 

 

 

Telefon 
 

• Sentralbord Løkentunet      69 68 15 00    
 

• Vaktrom                               69 88 78 09 
 

• Rehabiliteringsenhet            69 81 93 03 
 

• Avdelingssykepleier             69 88 78 13 
 
 

• Korttidsutlån hjelpemidler    94 85 79 50 
 

• Mottakskonsulent                 69 88 78 04 
 

• Fysio/ergo terapi                  69 68 15 20 

 
 

 

 

 
ADMINISTRASJON • RÅDHUSET 

Servicetorget: 69 68 10 00 
postmottak@askim.kommune.no 



 

Hva er rehabilitering? 

 
• Rehabilitering er å åpne for nye 

muligheter.  

• Det er en tidsavgrensede, planlagte 
prosesser med klare mål og virkemidler, 
hvor flere aktører samarbeider om å gi 
nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- 
og mestringsevne, selvstendighet og 
deltakelse sosialt og i samfunnet 

• Rehabilitering er ikke noe som kan bli 
gjort med deg – din innsats er 
avgjørende for utbyttet du vil få av 
oppholdet 

 
Målsetting 
 

• Målet med oppholdet er at du skal få 
igjen samme førlighet og aktivitetsnivå 
som tidligere eller finne nye realistiske 
mål som gir innhold i livet, 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hvem kan få et 
rehabiliteringsopphold? 

• Innbyggere i Askim kommune som 
utskrives fra sykehus og som trenger 
opptrening og tilrettelegging av bolig 

• Hjemmeboende i Askim kommune som 
trenger et rehabiliteringsopphold for å 
klare seg bedre hjemme 

Hva må du huske før du 
kommer til avdelingen? 

• Alt tøy må være merket hvis det skal 
vaskes av Løkentunet 

• Avdelingen tar ikke ansvar for 
verdisaker/penger 

• Ta med medisinske opplysninger, 
eventuelle kontrolltimer og 
medisinoversikt 

• Ta med egne medisiner slik at vi kan 
se hva du bruker 

• Hjelpemidler 

• Det er ikke faste besøkstider på 
avdelingen. Besøkende bes respektere 
måltidene og unngå besøk på disse 
tidspunktene 

 

Hvordan søke om opphold? 
• Du kan få søknadsskjema på 

kommunens servicetorg eller du kan 
finne skjemaet selv på kommunens 
hjemmeside (www.askim.kommune.no) 

• Søknaden sendes til: 
 
Askim Kommune 
Avdeling for tjenestetildeling, 
Løkentunet 
Løkenveien 16 
1813 Askim 

 

 
Tilbudet på 
rehabiliteringsavdelingen: 
 

• Tverrfaglig team: lege, sykepleier, 
fysioterapeut, ergoterapeut og 
hjelpepleiere 

• Opptrening fysisk, psykisk og sosialt 

• Utprøving av hjelpemidler 

• Tilrettelegging av bolig med bistand 

• Øvrige tilbud på Løkentunet (frisør, 
fotpleie, kafeteria) 

 
Hva koster et 
rehabiliteringsopphold? 
 

• Egenandel for 2019 er kr 165,- pr døgn 
 

Hjelpemidler: 
 

• Hvis du har behov for hjelpemidler kan 
dette ordnes ved å ta kontakt med 
fysio/ergoterapi eller kommunens 
korttidsutlån for hjelpemidler 

 

 

 
 

 

 


