
Din rehabilitering vid stroke och neurologiska 
sjukdomar i Spanien och online.

Prislista för Spanien och 
Optima online 2023

Anmäl dig här



Neurooptimal träning sker för maximal förbättring av rörelse-
förmågan, språk och kognitiva problem efter stroke. Träningen 
är intensiv – upp till 6 timmar om dagen, för exempelvis rörel-
seförmåga, kondition och talförmåga. 

Programmen är holistiska och kvalificerad träning tillsammans 
med sol, värme, medelhavsmat och samvaro ger goda förut-
sättningar för ett bra resultat. 

Intensiv rehabilitering hjälper

Idag vet forskningen att hjärnan utvecklas och förnyar sinaför-
mågor hela livet. Det är väldokumenterat att intensiv målinrik-
tad träning kan förbättra funktioner lång tid efter neurologiska 
sjukdomar och skador.
 
Skräddarsytt

Behandlingen anpassas efter varje enskild deltagares behov 
och målsättning med extra fokus på exempelvis styrka, balans 
eller rörlighet.

Teamarbete 

Vi arbetar interdisciplinärt. I vårt team ingår erfarna svenska 
fysioterapeuter, logopeder och neuropsykologer samt läkare 
och sjuksköterska.

Deltagare har i genomsnitt förbättrat 
sin gångförmåga i snabb takt.

Deltagare har i genomsnitt förbättrat 
sin balans.

Deltagare har i genomsnitt förbättrat 
sin benstyrka.

Din träning efter stroke – vi kallar det 
neurooptimal träning

14%

20%

28%



Innan resa finns det möjlighet att samtala med våra 
fysioterapeuter, bland annat Emilia som är platschef 
i Spanien. Hon berättar om programmet och gör en 
bedömning. Innan avresan går ni tillsammans 
igenom praktiska frågor och målsättningen med 
rehabiliteringen. 

Uppföljning efter tre månader 

Vi har ett uppföljningsmöte via nätet där vi samtalar 
om hur träningen gått efter hemkomsten. Självklart 
kan du ställa frågor om din träning och samtalet leds 
av Optima Rehabs medicinska personal. 

Afasiprogram 

Forskningen visar att träning för personer med afasi 
sker bäst genom intensiv träning under längre tid. 
En till två timmars träning med logoped fem dagar 
i veckan, både individuellt och i grupp. 
Logopeden utreder och behandlar deltagare med 
tal- och språksvårigheter, röstproblem och 
kommunikationsstörningar. 

Anhörig – medföljande 

Vi välkomnar dig som anhörig till Spanien och vet 
att du fyller en viktig roll. Vi ser vistelsen som ett 
utmärkt utbildningstillfälle för både deltagare och 
medföljande. 

Hotel Suitopia Sol y Mar Suites hotel 

Hotellet ligger endast 50 meter från stranden och 
håller en mycket hög standard. Deltagarna bor i 

”Teamet utgår från din individuella 
rehabiliteringsplan och fokus ligger på att nå 

dina individuella mål. I grupp har vi samtal och 
fysiskträning som kondition, rörlighet och styrka. 
Vistelsen blir också unik tack vare kombinationen 

av teambaserad träning, berikande miljöer, 
träningsupplägget (träning sex timmar/dag) och 

individuellt fokus.  Därtill skapas en fantastisk 
gruppkänsla!”

Kerstin Dellrud Hellmans 
fysioterapeut, specialist inom neurologi
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sviter på 75 kvm och alla har stor 
terrass. De fl esta av sviterna är 
anpassade för funktionsnedsatta 
gäster. På hotellet fi nns restau-
rang, bar, kafeteria och bas-
sänger. Det fi nns också gym som 
är öppet för alla deltagare och 
medföljande. Hotellet är ett av 
Calpes bästa och på Tripadvisor 
får hotellet 4,5/5 möjliga. Optima 
Rehabs träning sker i ett stort rum 
på hotellet där vi har all vår ut-
rustning. Om vädret tillåter tränar 
vi utomhus eller i havet. 

Calpe 

Calpe ligger cirka 50 minuters 
bilväg från Alicantes fl ygplats. 
Det är en historisk stad med vita 
badstränder och en fi n strandpro-
menad. I hamnen hittar du fi skres-
tauranger och är man uppe tidigt 
är det värt ett besök på den lokala 
fi skmarknaden. Området har cirka 
300 soldagar med härligt väder 
sent på året. Vill du besöka Alican-
te fi nns det både tåg och bussför-
bindelse. 

”Det individuellt anpassade och 
vetenskapligt underbyggda 

rehabiliteringsprogrammet som 
organiseras och erbjuds av 

Optima Rehab utgör basen i en 
sammanhållen, långsiktig 

rehabiliteringsstrategi där fl era 
aktörer kan samverka”

”Första gången jag fi ck chansen 
att arbeta för Optima Rehab på 
våra träningsresor visste jag inte 
vad jag kunde förvänta mig. Jag 
har aldrig blivit så glatt överras-

kad. Möjligheten att kunna ge 
individualiserad, intensiv rehab 

i en miljö som ger styrka och 
glädje är få förunnat.”

Professor Michael Nilsson 
Medlem i Optima Rehabs

rehabiliteringsråd

Lovisa Larsson
fysioterapeut
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Våra resor till Spanien 2023

23 april – 12 maj
14 maj – 2 juni
17 sep – 6 okt
8 okt– 27 okt
29 okt – 17 nov



Finansiera din rehabilitering med Medical Finance Många av våra resande tar 
hjälp av Medical Finance som är specialister på fi nansiering av privat vård, 
hälsa och utbildning. 

Läs gärna mer på deras hemsida 
www.medicalfi nance.se

Finansera din resa med hjälp av 
Försäkringskassan och Medical 
fi nanace
Ersättning för vård utomlands
Du har en möjlighet att erhålla ersättning för vård utomlands. Alla kan söka oavsett ålder 
och arbetsförmåga. Optima Rehab hjälper dig gärna med ansökan.

Försäkringskassan - Lätt att ansöka

1. Fyll i Optima Rehabs intresseanmälan

2. Skriv på fullmakten för ersättning för vård utomlands

3. Ta fram en kopia på en aktuell journal  (1177.se)

4. Skicka allt till Optima Rehab

5. Optima Rehab håller kontakten med Försäkringskassan som administrerar 
  handläggningen och återkommer med deras svar. Det kan ta mellan 
  två – tre månader. Var därför ute i god tid. 

Medical fi nance
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”Vi har aldrig tidigare varit med om något så 
perfekt. Allt var välplanerat och väl 

genomfört.  Ni har underbar personal på 
plats i Spanien. Jag som anhörig kände att 
min man fi ck det där lilla extra. Vi anhöriga 

fi ck också en massagetimme var – ja, då grät 
jag av lycka! Så fi nt tänkt! Att även ”lilla jag” 
blev uppmärksammad, det var stort för mig. 
Nu inväntar vi nästa år med förhoppningsvis 

en ny rehabresa i er regi.”

Mikael & Gertie Krausz



Rehabilitering i Spanien med Optima Rehab. 
Vad ingår i programmet?

• Inskrivningssamtal innan avresan

• Läkarbesök vid ankomst och avresa

• Individuellt anpassad rehabilitering

• Gruppträning

• Bassängträning

• Föreläsningar

• Cogmed-arbetsminnesträningsprogram

• Uppföljning efter tre månader via zoom  

 med behandlande personal

• Tillgång till gym, ute- och  

 inomhusbassäng

• Inkvartering i delad svit på 75 kvm  

 med pentry

• Halvpension

• Ankomst och festlig avslutningsmiddag

• Entré till spaavdelningen

• Fortsatt träning med Optima Online  

 (3 månader)

• Inkvartering i delad svit på 75 kvm  

 med pentry

• Halvpension

• Ankomst och festlig avslutningsmiddag

• Entré till spaavdelningen

• En spabehandling

• Föreläsningar

• Konsultation med behandlande personal

Prislista
Grundpris                 128 750  Sek
Medföljande                  18 750  Sek

Enkelrumstillägg                15 200  Sek 
Logopedbehandlingar              9 000   Sek
Helpensionstillägg                       4 500  Sek/per person
Säsongstillägg för avresa 17 september              8 000 Sek/per person
        

För deltagare ingår: För medföljare ingår:

”Det har varit ett jättebra läger 
för mig. Man får verkligen träna 
på allt vilket jag tyvärr behöver. 
Det var jättekul att åka på lägret 

och jag kan verkligen 
rekommendera detta för alla som 

funderar på att kvalitetsträna 
med ett proffsigt team.”

Anna Holmlund
F.d Ski-crossproffs
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Träna med fysioterapeut, 
logoped och neuropsykolog – 
var och när du vill 

Stå, sitt eller ligg och träna – en stor variation av övningar för dig som haft stroke eller neuro-
logisk sjukdom. 

Alla övningar på Optima Rehab Online bygger på evidensbaserad träning och är framtagna 
av fysioterapeuter, logopeder och neuropsykologer
som arbetar på vår anläggning i Spanien.

All träning sker också helt och hållet på dina villkor 
– hemma eller någon annanstans – så ofta du vill. 
Självklart har du också möjlighet att prata med våra 
experter för bästa möjliga resultat. 

• Kontakt och avstämning med fysioterapeut, 
   logoped och neuropsykolog.

• Ingen bindningstid. Du kan påbörja tjänsten och 
   avsluta precis när du vill.

• Du betalar endast 250 SEK/månad och du har 
   öppet köp i 30 dagar. Är du inte nöjd får du 
   pengarna tillbaka.

Optima Online


