
Til nye beboere         

Informasjon til nye beboere ved Ramsvigtunet bofellesskap. 

Ramsvigtunet bofellesskap er et bofellesskap for eldre. Du må søke om leilighet som blir 

tildelt etter behov. Du får egen leilighet og betaler husleie, du kan drive egen husholdning, og 

selv organisere vask av klær, matlaging og husarbeid. Det er mulig å få hjelp til disse 

tjenestene men det må avklares med saksbehandler på bestillerkontoret hva du har behov for 

hjelp til. Vi legger opp til at du skal være mest mulig selvhjulpen.    

Medisiner/legetilsyn 
De medisinene du bruker, må du ta med til bofellesskapet. Dette for at legen og sykepleierne 

skal vite hva du bruker for å kunne fortsette behandlingen. Vi har multidose som leveres hver 

3 uke, hvis du trenger å hente medisiner utover dette på apotek må dette organiseres med 

pårørende. Vi har tilbud om egen lege på bofellesskapet, dette gjør at du slipper å reise ut til 

fastlegen din, hvis du allikevel ønsker å beholde din fastlege må du selv eller pårørende sørge 

for å komme deg dit på egenhånd. 

Leilighetene Du kan selv møblere leiligheten etter eget ønske, bare pass på og ikke 

overmøbler, tenk på at hjemmehjelp og annet personal skal kunne bevege seg i leiligheten. Vi 

har ikke oppbevarings plass til det du evt ikke får plass til. Du må selv skaffe hvitevarer som 

vaskemaskin, tørketrommel.   

Måltider: Du kan spise måltidene hos deg selv i leiligheten, vi har også mulighet for å tilby 

faste måltider i kafeen. Du kan velge mellom å bestille 1,2 eller 3 måltider pr dag. Dette er 

faste bestillinger som ligger inne og kun endres ved større varige endringer. Du får regning pr 

måned.  

Rengjøring i leiligheter: Du velge selv om du ønsker å vaske leiligheten din /få hjelp av 

pårørende eller noen du kjenne. Det er også mulig å bestille hjemmehjelps tjeneste via din 

saksbehandler eller personalet ved avdelingen.  

Røyking 
Vi tilstreber et røykfritt miljø på bofellesskapet. Det er forbudt å røyke for pårørende og 

personalet. Beboere som røyker oppfordres til å gå til eget røykerom. Det er strengt forbudt å 

røyke på sengen. 

Telefon/Aviser 
Dersom du ønsker å flytte din private telefon til bofellesskapet, må flytting meldes Phonero. 

Dette må du selv eller dine pårørende ordne. Du må selv betale for denne flyttingen. Du får 

egen telefonlinje. Du kan selv abonnere på den/de aviser/tidsskrift som ønskes. 

Post 
Du eller dine pårørende må melde adresseforandring til dine postforbindelser. Du får egen 

postkasse på bofellesskapet.  



Betaling for oppholdet 
Du betaler fast husleie hver måned. Husleie inkluderer strøm, TV –grunnpakke. Er det 

ønskelig med flere kanaler må en selv bestille dette. 

Personlig økonomi 
Vi henstiller til pårørende å ivareta beboers økonomi dersom de ikke selv ønsker/kan dette.  

Vi oppfordrer de beboere som ikke har jevnlig besøk av pårørende eller kontaktperson, å 

deponere et mindre beløp på avdelingskontoret til betaling av frisørtjeneste, fotpleie, 

aktiviteter m.m. 

Assuranse 
Medbrakte eiendeler og verdigjenstander kan/bør forsikres av den enkelte. 

Flyttemelding 
Ved innflytting skal Folkeregisteret ha melding om flytting på eget skjema. Dette skjema må 

du eller pårørende fylle ut og sende Folkeregisteret. 

Service tilbud 

Kafe: Vi har egen kafe hvor du og dine pårørende kan kjøpe påsmurt, kaker, kaffe eller 

kolonialvarer.                                                                                                                                               

Legetjeneste 
Vi har tilbud om fast legevisitt en dag pr. uke. Hvis pårørende ønsker samtale med legen bør 

dette avtales på forhånd. 

Fysio- og ergoterapi 
Beboere som trenger fysio- og ergoterapi, eller har behov for tilpassing av hjelpemidler, 

henvises via avdelingen.  

Fotpleie  
Sykehjemmet har avtale med praktiserende fotterapeut. Tjenesten utføres på sykehjemmet. 

Utgifter til behandlingen må den enkelte selv dekke. Nærmere opplysninger fås på 

avdelingen. 

Tannlegetjeneste 
Nødvendig tannbehandling dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese forårsaket 

av beboeren selv, dekkes ikke av sykehjemmet. 

Frisør 
Sykehjemmet har egen frisørsalong. Den er betjent tre dager i uken, tirsdag, torsdag og 

fredag. Timebestilling skjer via avdelingen eller direkte til frisørsalongen. 

Kirkelige tjenester 
Sykehjemmet sogner til Varden menighet og betjenes av menighetens prester. For tiden er det 

andakt annenhver fredag kl. 11.00. Samtale med presten kan avtales med avdelingen eller 

direkte til prestekontoret. Hvis ønskelig er betjeningen behjelpelig med å kontakte andre 

menigheter eller trossamfunn. 



Kontakt med personalet 
Personalet vil alltid være behjelpelig med ting du måtte lure på. Er det noe du ønsker å drøfte 

med sykehjemmets ledelse er du alltid velkommen. Kan du ikke komme på kontoret, kommer 

vi til deg. Personalet vil også hjelpe til med å registrere mishagsytringer, og sende dem til 

rette klageinstans. En mishagsytring er en skriftlig klage eller et forslag til forbedring som gis 

av beboer eller pårørende. Mishagsytringen bør signeres. Vi har også et ros og ris skjema som 

du/dere kan fylle ut, det finner du i resepsjonen. 

Utlån av lokaler 
Du har anledning til å benytte vårt dagsenter til selskaper.  Dagsenteret kan benyttes i helgene 

eller på kveldstid. Her kan det dekkes til ca.30 personer. Reservasjon må avtales på forhånd 

og du og din familie må selv stå for arrangementet. Dere får utlevert rutiner for lån av lokalet 

som må følges. Avtal med personalet på avdelingen.  

Ting pårørende kan være behjelpelige med 
 

* Vask av tøy. 

* Innkjøp av klær. 

* Påse at beboeren har de klær og sko de har behov for. 

* Medvirke til at beboeren oppnår en så høy livskvalitet som mulig ved å ta beboeren med på 

sosialt liv utenfor sykehjemmet. 

* Medvirke i sosiale aktiviteter på avdelingen og fellesarrangementer på sykehjemmet. 

* Følge beboeren til undersøkelser utenfor sykehjemmet (tannlege, lege, røntgen etc.). 

* Støvtørk i leiligheten dersom mye smånips etc. 

Velkommen som ny beboer på bofellesskapet 

 

 


