
Fremgang gjennom 

trivsel og treni
ng



Selli Rehabiliteringssenter AS 
Selli Rehabiliteringssenter AS ligger sentralt i Klæbu 
kommune 18 km sør for Trondheim. Vi er en rehabili terings
institusjon i spesialisthelsetjenesten, som driver etter avtale 
med Helse MidtNorge RHF.
Bygningsmassen er godt vedlikeholdt og tilrettelagt for  
våre pasientgrupper. Vi har en god personlig atmosfære,  
en lys og trivelig treningssal og et behandlingsbasseng 
som holder 34 grader. Ute har vi et godt opparbeidet 
parkanlegg. 
På Selli Rehabiliteringssenter AS har vi døgnkonti nuerlig 
sykepleiedekning, legespesialister, fysioterapeuter og 
psykiatrisk sykepleier. 

Økt livskvalitet
Hos oss vil du få et tverrfaglig spesialisert behandlings
tilbud, der du som pasient står i sentrum. Her skal du 
 oppleve kvalitet i tjenestene, omsorg og høy grad av 
 service. Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig 
 rehabiliteringsforløp, men behandlingen utvikles og til
passes i samarbeid med den enkelte pasient.
Vårt mål er å være en institusjon som ved bedring av 
mestrings og funksjonsnivå bidrar til økt livskvalitet hos 
pasientene.



Behandlingstilbud
Vi tilbyr døgn og dagrehabilitering innen:
• Ortopedi
• Hjertelidelser
• Lungelidelser
• Kreft
• Bløtdelskirurgi

Dagrehabilitering
Dagrehabiliteringen foregår mellom kl. 10 og 15. Under 
oppholdet får du et individuelt tilpasset behandlings tilbud. 
Behandlingen foregår i basseng, treningssal, ute området og 
ved benk behandling. Du vil få et hjemmelaget varmt måltid 
under oppholdet. Tilgang til hvilerom.

Døgnrehabilitering
Som pasient vil du få et individuelt tilpasset behandlings
tilbud, som foregår i basseng, treningssal, ved benk   
be handling og i våre fine uteområder. Alle våre døgn
pasienter får enkeltrom og fullpensjon.

Kosthold
Vi har et velutstyrt kjøkken og kokker med kompetanse 
 innen   ernæring. Selli Rehabiliteringssenter har fokus på 
sunn og næringsrik kost, og kjøkkenpersonalet gir kost
holdsråd og kan ved behov sette opp et kostholds program 
for den enkelte pasient. Våre kokker har god erfaring med 
dietter og spesialkost.

Hvordan søke plass
• Sykehus: Ta direkte kontakt med vårt inntakskontor
   tlf. 72 83 43 25
• Fastlege: Send søknad til Regionalt henvisningsmottak for     
   private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt Norge (ReHR).
• Selvbetalende: Ta direkte kontakt på tlf. 72 83 43 00

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf. 72 83 43 00  
eller se på vår hjemmeside www.selli.no



Apotek 1 Klæbu
Ljosheimvegen 2, 7540 Klæbu.
Tlf. 72 83 02 30, fax: 72 83 02 31.

VELKOMMEN TIL
APOTEK 1 KLÆBU

Åpningstider:
mandag–fredag 09–16

lørdag 10–14

• Effektiv og 
   oversiktlig regnskapsføring
• Bedriftsrådgivning
• Online-løsninger
• Kompetanseutvikling

ØKONOMISK OVERSIKT

KL REGNSKAP ROSTEN AS / Vestre Rosten 81, 7075 Tiller (Trekanten) 
Tlf.: 72 89 97 50 / rosten@kl.no / www.kl.no

www.klabu-sparebank.no • post@klabu-sparebank.no • Tlf. 04 358

Din personlige rådgiver finner du i 
Klæbu Sparebank.  

Velkommen til en uforpliktende samtale.

Tlf. 913 58 283 • E-post: 91358283@online.no

Tegning/prosjektering
Nybygg/tilbygg/rehabilitering

Byggmester J. Helland AS

Vi er bedre i da
g enn 

i går, men ikke så bra 

som i morgen! 
Epost:   post@selli.no
Telefon:  72 83 43 00
Postadresse: Tanemsbruvegen 25
  7540 Klæbu
www.selli.no

Selli
Rehabiliteringssenter AS
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