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Aleris Rehab Station
Välkommen till oss på rehabilitering

Aleris Rehab Station har över 35 års erfarenhet  
av rehabilitering av personer med betydande  
funktionsnedsättning. Vi fokuserar framför allt på  
diagnosgrupperna ryggmärgsskador, förvärvade  
hjärnskador, MS och ortopediska skador. 

För mer information om våra  
kurser, program och litteratur 
samt hur du hittar hit, se vår  
hemsida www.aleris.se/rehabstation

Aleris Rehab Station är  
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001  
och miljöcertifierade enligt ISO 14001

En förebild för framtidens rehabilitering



Vi startade vår rehabiliteringsverksamhet i Frösundavik, Solna 1987.

Verksamheten har sedan dess successivt utvecklats och är idag  
en nationellt och internationellt uppmärksammad enhet för  
kvalificerad neurologisk, ortopedisk och kirurgisk rehabilitering.

2017 flyttade vi in i nya moderna lokaler med totalt 57 boenderum.

Vi erbjuder även Personlig Assistans för dig med neurologisk  
sjukdom eller skada som lett till omfattande funktionshinder.

Aleris Rehab Station ägs av Aleris Healthcare AB.

Var finns vi?
Aleris Rehab Station ligger beläget i närhet till natursköna 
Hagaparken och Brunnsviken i Frösundavik, Solna.

Vår verksamhet vänder sig till dig med behov av  
neurologisk, ortopedisk och kirurgisk rehabilitering.

Målet
Att erbjuda rehabilitering i en stimule-
rande miljö med coaching och kvalifice-
rad expertis som stöd.

Träning
Du kommer att få individuellt anpassad 
träning enskilt och i grupp.

Kläder 
Ta med hygienartiklar och egna kläder 
för träning och fritid.

Personal
Vi som jobbar här är;
Läkare, Sjuksköterskor, Undersköterskor, 
Uroterapeut, Arbetsterapeuter, Fysio-
terapeuter, Rehabiliteringsinstruktörer, 
Hälsocoacher, Logopeder, Kuratorer, 
Psykolog, Medicinska sekreterare, Re-
ceptionister och Fritidsledare.

Boende
Du får eget rum med dusch och toalett. 
Du har tillgång till TV på rummet.

Internet
Du har tillgång till trådlöst nätverk med 
möjlighet att koppla in egen dator.

Restaurang
I vår restaurang kan du äta frukost, lunch 
och middag. Anhöriga har möjlighet att 
köpa både mat och fikabröd. 

Besökstider
Vi har fria besökstider men rekommen-
derar besök mellan 14.00-20.00 så att 
det inte påverkar din träning.

Egenavgift
120 kr/dag för dig över 18 år.

En förebild
för framtidens
rehabilitering

Här finns vi!


