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Tester fortet
på egne ansatte

INNBYR til prøveuke. Fra v. personalsjef i Rissa kommune Geir Are Nyeng, miljøterapeut Torun Sørsæter, adm-
inistrasjonskoordinator Hilde C. Kvernø, prosjektleder Karin V. Sumstad og miljøterapeut Anne M. Benestad.

RISSA:Hysnes Hels-
efort tar i mot de 
første pasientene 
første uka i oktober. 
Uka før det har syke-
meldte i Rissa kom-
mune fått tilbud om et 
femdagers opphold 
for å teste ut helsefor-
tet.

ønsker å komme seg tilbake i 
jobb. Det er plass til 40 per-
soner på helsefortet så det er 
fremdeles ledige plasser. Om 
noen i kommunen tror dette 
kan være noe for dem så er det 
bare å ta kontakt med meg, sier 
Geir Are Nyeng. 

Opplegget
Alle som deltar i prøveuka får 
et eget rom på en av hotellby-
ggene på helsefortet. Behand-
ling og trening vil foregå på 
dagtid, og det vil bli testet ut en 
del fritidsaktiviteter på etter-
middag og kveldstid. Alt er 
selvsagt frivillig. Pasientene får 
frokost, lunch og middag, og 
kan også ordne seg mat selv. 
Helsefortet ønsker at flest mulig 
velger å bo på fortet. 

Fakta om helsefortet
Helsefortet blir et helsetilbud 
underlagt St. Olavs hospital og 
skal tilby arbeidsrettet rehabili-
tering til personer med sam-
mensatte lidelser, inkludert kro-
nisk utmattelsessyndrom, 
muskel- og skjelettplager og 
lettere psykiske lidelser. Hoved-
målet for behandlingen er å 
bidra til bedre arbeidsevne og 
livskvalitet.

til helsefortet, sier hun.

Plass til flere
De som har fått tilbudet om et 
opphold på helsefortet fra kom-
munen kan selv velge om de vil 
bo der disse fem dagene, eller 
bare være dagpasienter.
- De fleste ønsker å være her 

hele tiden. At så mange har 
meldt sin interesse synes jeg er 
kjempepositivt. Det viser at de 

Karin Sumstad.
- Det blir mental trening, hva 

er den enkeltes utfordring. Så 
blir det fysisk aktivitet, det vil si 
undervisning i treningsmetoder. 
I tillegg vil vi nok kjøre et par 
kurs for de som har lyst til å 
være med på noen fritidsakti-
viteter. Dette blir jo litt prestisje 
for oss, og se til at det fungerer 
bra med prøvepasientene. Det 
vil ha mye å si for omdømmet 

SIGRUN H. OVERLAND
sigrun.overland@fosna-folket.no

- Vi trenger å teste ut anlegget 
og opplegget vårt, og har derfor 
invitert til et samarbeid med 
Rissa kommune der ansatte får 
tilbud om et femdagers opp-
hold her, sier prosjektleder på 
helsefortet, Karin Sumstad.
Personalsjef i Rissa kommu-

ne, Geir Are Nyeng sier 
responsen på tilbudet har vært 
formidabel.

- En kjempemulighet
- Dette er en kjempemulighet 
og en vinn-vinn situasjon for 
alle. Vi har sendt ut om lag 30 
invitasjoner til personer som er 
sykemeldt eller som står i fare 
for å bli det, og så langt har 20 
personer takket ja, sier han.
- Nå er det ikke slik at vi tror 

at disse personene skal bli fris-
kemeldte etter å ha vært fem 
dager på Hysnes, men vi tror 
det kan gi nye impulser og 
bidra til at disse menneskene 
kommer seg tilbake i jobb, leg-
ger han til.

Ordinært opplegg
- Vi tenker å tilby et opplegg likt 
det vi skal gjøre når de ordi-
nære pasientene kommer, sier 

Tipper avgjørende lass
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ROAN:Fredag denne 
uka blir Løaholmen på 
Bessaker landfast, en vik-
tig bit for den nye Bess-
aker havn og nærings-
park.

og vandring over moloen til 
Løaholmen hvor det vil bli ser-
vert grillmat og drikke. 
Det er Johs. J. Syltern as som 

er hovedentreprenør for pro-
sjektet,

man så vandringen fra nord og 
sør mot molofestet til Løaho-
lmen.Like etter skal siste lass 
ved molofestet tippes. 
Det skal bli hornmusikk, 

«champagne», offisiell åpning 

Dette må selvfølgelig feires, 
meldes det om fra Roan kom-
mune. 
Det skal foregå på det viset 

at de som bor nord for molof-
estet samles ved krysset til 
Mostervik. De som bor sør for 
molofestet samles ved Trønder-
Energi. 
På ettermiddagen starter 


