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Genoptræningshold 

Der er tilbud om hold for:: 

 Ben 

 Ryg 

 Skuldre 

 Knæ-hofte 

 Almen træning 

 

Skovbrynet tilbyder træning 1-3 gange om ugen i en afgrænset periode efter en konkret 

individuel vurdering. Således kan der for hver enkelt borger være forskellige bassin 

forløb 

Hvem træner og hjælper i bassinet? 

Fysioterapeuten står for træningen i bassinet og hjælperen vejleder og hjælper dig tilrette 

med bad og af- og påklædning ved behov 

Hvem kan træne i bassinet? 

 Voksne borgere der er visiteret til genoptræning med en genoptræningsplan fra 

hospitalet 

 Voksne borgere med et funktionstab der kræver genoptræning via 

Bevillingsenheden i Rudersdal Kommune, der træffes på telefon 4611 5050 eller på 

e-mail: bevillingsenheden.dk 

 

Det er terapeuterne på Genoptræningscenter Skovbrynet, der afgør om bassintræning er 

det optimale for netop dit genoptræningsbehov 

 

Alle kan desuden melde sig på hold uden henvisning og mod betaling via aftenskolerne, 

da de på skift lejer bassinet hver eftermiddag 
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Hvad skal jeg medbringe ? 

 Badetøj 

 Håndklæde 

 Shampoo og andre plejeprodukter. 

 Badetøfler med skridsikker sål er et krav af sikkerhedshensyn 

 

Der må kun benyttes badetøfler i arealerne omkring bassin, omklædningskabiner 

og øvrige barfodsarealer. 

Der er 6 private bruse-omklædnings kabiner og tøjet opbevares i aflåste skabe i 

gangarealet 

 

Hygiejneregler 

 Lad smykker blive hjemme - de bliver nemt væk og må ikke bæres i bassinet. 

 Undlad at lægge make-up før bassintræning 

 Benyt toilettet inden afvaskning - urinproduktionen øges ved ophold i vandet 

 Vask grundigt med vores gule svampe også selvom du har badet hjemmefra 

 Skyl sæbe grundigt af inden badetøjet tages på 

 Hyppig vask af badetøj mindsker risiko for hudirritationer 

Adgang forbudt i bassinet hvis du har! 

 Åbne sår 

 Fodvorter og fodsvamp hvor behandling ikke er påbegyndt 

 Smitsomme sygdomme, diarre, opkast, ørebetændelse, hudinfektioner m.m. 

 Enhver form for plaster 

Bassinet 

Skovbrynets varmtvandsbassin er et træningsbassin. Det måler 5 gange 10 meter. 

Vandet er 34 grader varmt vand og tilsat salt og en smule klor. Trapperne ned i bassinet 

har skridsikker beklædning og der er gelænder i begge sider af trappen og bassinet. 

Bassinet er fra 70-170 cm dybt. 
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