Nytt ME-tilbud
RØYSUMTUNET og Norges ME-forening
starter omsorgstilbud for alvorlig syke ME-pasienter

Service-erklæring

Om Røysumtunet
Røysumtunet er en ideell diakonal virksomhet som eies av
Diakonistiftelsen Røysum.
VI TILBYR TJENESTER AV HØY FAGLIG
KVALITET FOR PERSONER MED:
• Epilepsi
• Psykiske lidelser
• ME
• Ervervede hjerneskader
• Utviklingshemming
• Sammensatte lidelser

FORMÅL
Formålet med serviceerklæringen er å
skape realistiske forventninger til våre
tjenester, samt legge til rette for et godt
samarbeid mellom beboer, pårørende,
oppdragsgiver og tjenesteyter.

Innhold og prinsipper
• Prinsippet om frivillighet er grunnleggende
for alt innhold i tilbudet.
• Individuelt tilpasset pleie og omsorg.
Eventuelt fullt stell i seng.
• Lyd og lysskjerming tilpasset den enkelte
pasient.
• Sunn og næringsrik kost. Tilpassede
måltider, dietter og eventuelt kost
tilskudd. Assistanse ved måltidene,
eventuelt sondeernæring. Kontakt med
ernæringsfysiolog.

• Mulighet for aktiviteter som avpasses den
enkeltes behov og ønsker, godkjennes av
behandlingsansvarlig lege, og samtykkes
av pasient.
• Tilbud om mestrings- og støttesamtaler.
• Samarbeid og kontakt med pårørende etter
avtale og ønske fra den enkelte pasient.
• Nødvendig medisinsk behandling og
symptomlindring ved behandlingsansvarlig
lege.
• Forskningsprosjekter initieres og ledes i
samarbeid med ME-foreningen.

Kompetanse og bemanning
• Tilsynslege med kompetanse innen ME.
• Rådgivende medisinskfaglig ressursgruppe.
• Sykepleiere med erfaring og videre
utdanning innen rehabilitering, psykisk
helsearbeid, palliativ omsorg og geriatri.
• Helsefagarbeidere med erfaring og evt.
videreutdanning.

• Fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom
og ernæringsfysiolog på timebasis.
• Bemanningen tilpasses den enkeltes
behov, inntil 1:1 bemanning på døgnbasis.
• Personalveiledning ved tilsynslegen eller
annen ressursperson med kompetanse
innen ME.

Visjon
RAUS OG KOMPETENT – I SAMSPILL OG UTVIKLING
Visjonen uttrykker forventning og forpliktelse til å utøve faglig kompetent helsetjeneste.
Dette skjer i et likeverdig samspill med beboerne. Visjonen uttrykker at vi stadig skal
utvikle vår tverr- faglige praksis i tråd med ny kunnskap. ME-foreningen bidrar aktivt med
erfaringsbasert kunnskap gjennom rådgivning, undervisning og forskning.

Verdier
LIKEVERD, TRYGGHET, MESTRING, TRIVSEL

Innsøking
1. Primærlege eller spesialist sender
begrunnet søknad og legeerklæring til
kommunens eller bydlens tildelingskontor
om opphold ved Røysumtunet.

2. Kommunens tildelingskontor bestiller
plass ved Røysumtunet dersom søknaden
innvilges og det fattes vedtak om dette.

Oppholdenes varighet
Oppholdenes lengde vil variere, og reguleres for den enkelte gjennom kommunens vedtak og avtale
med Røysumtunet. For langtidsopphold uten avtalt lengde vil kommunen vurdere varigheten med
utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, samt råd fra Røysumtunets ME-lege.

Transport
Transport besørges av hjemkommunen, med tilstrekkelig tilrettelegging og faglig bistand.
Transport skjer i samråd med Røysumtunets ME-lege, og den enkelte pasient og pårørende.

Hvem kan få tilbud om plass?
Svært alvorlig / alvorlig syke ME-pasienter med behov for sammensatte tjenester
og døgnkontinuerlig bemanning.
Røysumtunets tilbud defineres som en del av førstelinjetjenesten, og opphold finansieres av
kommune/bydel. Kommunen kan eventuelt fatte vedtak om egenandel.

Tilbakemeldinger
• Røysumtunet er opptatt av å levere gode
• Tilbakemeldinger mottas gjerne.
tilrettelagte tjenester, og jobber kontinuer • Brukerundersøkelse gjennomføres løpende.
lig med kvalitetsutvikling av tilbudet.

Kontaktpersoner

SVANHILD SKJERVUM,

DAG G. STORLA,

ERIK NORDENGEN,

avdelingssjef

Spesialist i indre
medisin og infeksjons
sykdommer

institusjonssjef

Telefon: 61 33 35 10
922 40 303
E-post:
ssk@roysumtunet.no

Telefon: 92 14 60 15
E-post:
dagstorla@gmail.com

Telefon: 61 33 35 01
924 06 676
E-post:
en@roysumtunet.no

RØYSUMTUNET

Velkommen!
Du finner flere opplysninger om Røysumtunet på internettsiden vår
www.roysumtunet.no

Tint kommunikasjon

Røysumslinna 41, 2770 Jaren. Telefon: 61 33 35 00

