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Fysioterapi på Valle Marina 2023 
 
Det er mulig å få fysikalsk behandling på Valle Marina. 
Dette må bestilles i god tid før ankomst for at fysioterapien skal kunne legge en plan og samle alle 
våre deltakere på samme bassenggruppe. Det er derfor viktig at dere ved påmelding gir beskjed om 
dere ønsker fysikalsk behandling. Du kan få behandlingen individuelt tilrettelagt, og/eller 
gruppebehandling i varmtvannsbasseng. Det er mulig å søke Helfo om refusjon. Les mer om refusjon 
av utgifter til fysioterapi i utlandet her >> 
 
Pris 
Alle som er interessert i individuell behandling og/eller bassengtrening og skal søke Helfo om 
refusjon må ha en oppstartsamtale/første undersøkelse hos fysioterapeuten. Dette koster 65-70 
euro. Deretter koster individuelle behandlinger 55 euro pr gang og varer i 40 minutter. 
Gruppetreningene i basseng koster 25 euro pr gang og varer i 1 time.  
For BARN er det andre priser: Undersøkelse 70€, individuelle behandlinger 55€ og gruppetrening i 
basseng 30€ pr. person. Takstene er høyere på barn fordi de får refundert større beløp. 
De norske takstene i forhold til pris på behandling i utlandet endres to ganger i året, 1.januar og 
1.juli, vi må derfor ta forbehold om at prisene kan endres.  
Man må selv betale for fysioterapien og bassengtreningen, men dere kan søke refusjon fra Helfo for 
utgiftene dere har til dette. Fysioterapeut sender med dokumentasjon dere skal sende til Helfo.  
 
Avbestilling 
Dersom du bestiller fysikalsk behandling eller bassengtrening er du forpliktet til å møte. Eventuelle 
avbestillinger må skje innen 24 timer / en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen 
fristen må betales i sin helhet av pasienten.   
 
Bassengtrening 
Dersom du ønsker å delta i bassengtreningen men ikke skal søke Helfo om refusjon, behøver du ikke 
knyttes til en fysioterapeut. Da betaler du for bassengtreningene men får ikke individuell oppfølging 
av fysioterapeut, ei heller dokumentasjon på at du har deltatt. Du trenger da ikke delta på 
oppstartssamtale hos fysioterapeut. 
 
Angående terapibassenget: Dybden på bassenget er 1,20 m på det grunneste, 1,30m på midten og 
1,40 m på det dypeste. For å kunne trene greit bør man være minimum 25 cm høyere enn dybden på 
bassenget (som varierer ut ifra hvor i bassenget du står. Det er plass til 8-10 personer pr. 
bassenggruppe. 
 
Morgentrim og faglig undervisning i regi av NAAF 
I tillegg til individuell behandling hos fysioterapeut og bassengtrening vil dere få tilbud om å delta på 
gruppetrening/morgentrim ledet av fysioterapeut. Det blir noe styrketrening og noen 
mobilitetsøvelser. Dere vil også få tilbud om faglige foredrag. Disse tilbudene er dekket av NAAF og 
koster derfor ikke noe å delta på. 
 

https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/fysioterapi-i-eu-eos/

