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OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER 

Rossvolltunet åpna i sin nåværende form i februar 2015, og består i dag av totalt 12 hybler. 
Inngang til Rossvolltunet er via hovedinngangen til Rossvollheimen helse- og omsorgssenter, 
deretter første dør til venstre. Døren er skiltet Rossvolltunet. 

Postadressen er Rossvollheimen helse- og omsorgssenter 7353 Børsa. Hver beboer har egen 
postkasse. 

Som kriteriene for tildeling av hybel, legges det til grunn alder, sykdom og dagens boforhold. 

Omsorgshyblene ble etablert for de som ønsker seg en liten enkel hybel med et trygt 
hjelpeapparat i nærheten. Hver hybel er på 20 kvm.  

TJENESTETILBUD 

Hjemmetjenesten har ansvar for tjenestetilbudet til de som bor på Rossvolltunet. 
Omsorgshyblene er ikke bemannet 24 timer i døgnet, og det er ikke et institusjonstilbud. Det 
må søkes på tjenester. Beboerne ved omsorgshyblene betraktes som hjemmeboende. 
Nattevakten ved Hjemmetjenesten har tilsyn på natt ved Rossvolltunet. 

MILJØET VED ROSSVOLLTUNET 

Hyblene ligger rundt et fellesareal med stue og kjøkkenfasiliteter. På kjøkkenet er det 
mulighet til å koke seg kaffe og lage et enkelt måltid. Det er komfyr, mikrobølgeovn, 
oppvaskmaskin, vannkoker og kaffetrakter til felles bruk. Fryseskap kan benyttes. Ta kontakt 
med betjening. I skapene finnes noe kjøkkenutstyr. 

Grunnet brannfare er det forbudt med stearinlys/ telys på Rossvolltunet. Dette på 
bakgrunn av at det forekommer bruk av oksygen blant enkelte beboere. Lighter/fyrstikker 
er ikke tillatt på grunn av brann- og eksplosjonsfare.                                                                                                     
Vil man ha lys til pynt, anbefales det at men benytter batteridrevne lys. 

Personer som røyker og har kognitiv svikt, skal ha tilsyn ved røyking. 

TV: Å bo på Rossvolltunet er å betrakte som å bo i egen bolig. NRK lisens må hver enkelt 
betale selv. Da får den enkelte tilgang til alle kanalene som Rossvolltunet har. Det er TV på 
fellesstua som alle kan benytte. 
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MÅLTIDENE 

Det serveres 4 måltider. Følgende tidsplan for måltider: 

Frokost    kl. 09.00   

Lunsj    kl. 12.00  

Middag   kl. 15.30  

Kveldsmat   kl. 19.30 

Betalingsregulativ for 2020 viser en kostnad per døgn for alle måltider på til sammen kr.270,- 

Rossvollheimen sender ut faktura for kjøp av mat. 

Hvis beboeren reiser bort eller er innlagt på sykehus, settes tjenesten på midlertidig stopp. 

ALLMØTER 

Det avholdes allmøter for beboerne hver vår og høst, der enhetsleder deltar. Disse møtene 
samkjøres med Hyggekveld, der pårørende også blir invitert. 

OMSORGSHYBLENE 

Det er tilrettelagt for telefon og TV på hyblene. Pårørende har ansvar for å skaffe GSM 
telefonlinje for trygghetsalarm, hvis beboeren har et slikt behov. Viktig at man melder fra til 
Telenor i god tid før innflytting. Når det opprettes ny linje må gårdsnummer 147 og 
bruksnummer 1 oppgis til Telenor.  

Hyblene er umøblerte. Den enkelte beboer må selv skaffe gardiner, seng og andre møbler 
man selv ønsker. Viktig at man tar hensyn til at hyblene er små. Unngå overmøblering.       
Alle hyblene har eget bad. Alle har ansvar for støvsuger, vaskeutstyr og vaskemidler til bruk i 
egen hybel. Anbefaler at hver beboer anskaffer seg et eget lite kjøleskap for oppbevaring av 
egen mat til bruk ved mellommåltid. Alle private klær blir vasket ved Vaskeriet på 
Rossvollheimen. Viktig at alle klær blir merket med navn. Navnelapper kan bestilles via 
Internett. Hjemmetjenesten har ikke navnelapper. 

Beboerne betaler månedlig husleie til Skaun kommune. Opplysninger om priser finner man 
ved skaun.kommune.no (betalingssatser - gebyrregulativ 2020) Husleien inkluderer strøm 
og vasking av fellesarealer. Det er mulig å søke om bostøtte i henhold til Husbankens regler. 

 TRIVSEL, TRYGGHET OG TILHØRIGHET 

Rossvolltunet omsorgshybler er tilrettelagt med tanke på at alle skal sikres mulighet til å 
kunne leve et meningsfylt og selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap. Her gis 
mulighet til å bo i eget hjem, og samtidig ha kort vei til aktiviteter.  
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Det kan søkes om tjenester etter behov slik at hverdagen føles trygg. Dette kan være 
trygghetsalarm, hjemmehjelp, og hjemmesykepleie. Disse tjenestene betales i henhold til 
kommunens satser. 

På Rossvolltunet omsorgshybler stimuleres det til at beboerne selv skal mestre sin hverdag 
lengst mulig.  Beboerne er velkommen til å delta i aktiviteter ved Dagtilbudene ved 
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. Aktivitetsprogram for Dagtilbudene finnes ved 
hovedinngangen til Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. Sporadiske tilbud om konserter 
og andre aktiviteter henges opp på informasjonstavla på Rossvolltunet. 

Foruten Januar, Juli og August så arrangerer Hjemmetjenesten  Hyggekveld for beboerne 
første onsdag i måneden der også pårørende inviteres. Allsang, loddsalg og felles kveldsmat 
er faste innslag  Dette i samarbeid med Frivilligsentralen i Skaun kommune. 

I sansehagen på Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er det fint å kunne oppholde seg, 
uansett vær. Man kan rake plen og stelle blomster, eller slappe av i flotte omgivelser. Kaffen 
smaker ekstra godt ute i naturen. Alle er velkommen til å bruke hagen. 

PÅRØRENDE 

Vi håper pårørende vil hjelpe oss med å skape en trivelig atmosfære for de som bor på 
Rossvolltunet omsorgshybel og bidrar til å skape litt liv i fellesarealene. Bruk de fasilitetene 
som finnes. Kok gjerne litt kaffe og invitere beboerne til deltagelse enten inne eller ute.  

Det er stort behov for frivillighet til ulike aktiviteter...så har du tid og kan tenke deg og jobbe 
som frivillig, ta gjerne kontakt 

 

ROSSVOLLTUNET OMSORGSBOLIGER 

En enklere bolig - et lettere liv 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEqrmTxILSAhXiYpoKHbN6B60QjRwIBw&url=http://astrologen.vgb.no/tag/rogneb%C3%A6r/&psig=AFQjCNESrk4W1SAwm1LP9JV3BMuxtICd0Q&ust=1486713077798885
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INFORMASJON 

TJENESTE TLF.NR.: ANSVARLIG: 
Merkantilkontor Hjemmetjenesten, kundemottak 
Hverdager 07:30 – 15:00 

72 86 72 62 Sigrid Fissum/  
Ann H Husby 

Enhetsleder Hjemmetjenesten 
 

72 86 72 60/ 
911 60 409 

Bodil Wilmann 

Hjemmesykepleie avdelingssykepleier 72 86 73 64 Randi Kjøren 

Hjemmesykepleie, hele døgnet 404 17 363 Vakttelefon Buvik 
Hjemmesykepleie, hele døgnet 404 17 366 Vakttelefon, Skaun 
Kontor for Forebygging og Velferdsteknologi 

- Fritidskontaktkoordinator 
- Aktive eldre, aktivitetsansvarlig 
- Hjelpemidler 
- Trygghetsalarmer og annen 

trygghetsskapende teknologi 
- Ergoterapeut i Hjemmesykepleien 

73 86 73 78 
911 93 810 
 
 
 
 
 
468 36 173 

 
Guri Berg Rørvik 
 
 
 
 
Marthe Vanvik 

Tildeling/ behandle søknad om omsorgshybel 72 86 72 31 Grete Kvam 
Bostøtte 72 86 72 31 Grete Kvam 
Skaun frivilligsentral 941 43 066 Siri Grøttjord 
Syn og hørselshjelpemidler 941 31 726 / 

468 31 568 
Toril Eid Kjerstad 

 

 

 

 

Nærmere informasjon ved henvendelse til 

Skaun kommune, Rådhuset tlf. 72 86 72 00 

eller Skaun kommunes hjemmesider skaun.kommune.no 

Her finner du også informasjon om Skaun kommunes tjenester og priser på tjenestene. 
Regler for tildeling og søknadsskjema på omsorgsbolig finnes også her, eller ved henvendelse 

hos Hjemmesykepleien. 

Søknader sendes til:  

Hjemmetjenesten Skaun kommune Postboks 74, 7358 Børsa 
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