Velkommen til Unicare Jeløy

Veien til bedre helse
Unicare Jeløy er en institusjon med høy faglig kompetanse og lang erfaring innenfor fysikalsk medisinsk
rehabilitering. Som en del av spesialisthelsetjenesten i
Helse Sør-Øst, har vi et allsidig tilbud for flere pasientgrupper.
Ved Unicare Jeløy ser vi muligheter og hjelper deg med
å finne en løsning på dine utfordringer. Vår visjon er å
tilby kunnskapsbasert, helhetlig rehabilitering av høy
kvalitet. Sammen kan vi gi deg faglig hjelp på ulike nivå
– både fysisk, psykisk og sosialt.

All rehabilitering er basert på den enkeltes personlige
målsetting, undersøkelser og vurderinger gjort av vårt
tverrfaglige medisinske personell, og gjennomføres
i samarbeid med pasienten. Med egne ressurser og
fokus på den enkeltes muligheter, kan vi tilby en
individuell tilrettelagt rehabilitering.
Vårt hovedmål ved Unicare Jeløy er å bidra til å styrke
livskvaliteten og bedre hverdagen til alle våre pasienter.
Ved å kombinere vår kompetanse og din innsats, har
vi de beste forutsetninger for sammen å nå målene du
har satt deg.

Hvorfor Unicare Jeløy?
• Kunnskapsbasert, helhetlig rehabilitering
• Allsidig tilbud for ulike pasientgrupper
• Individuelt tilrettelagte program
• Dokumenterte resultater
• Bedre livskvalitet
Vår kompetanse. Din innsats. Godt resultat.

Godkjent
utdanningsinstitusjon
Unicare Jeløy er godkjent som
utdanningsinstitusjon for lege i
spesialisering. 2 års tellende
tjeneste som hovedutdanning
innen spesialiteten Fysikalsk
medisin og rehabilitering, eller som
1 års sideutdanning innen annen
spesialitet, for eksempel allmennmedisin.

Nøkkelen til
suksess
Målet med ditt opphold ved Unicare
Jeløy er at du raskest mulig skal komme
tilbake til en bedre hverdag og enklere
håndtere utfordringer i arbeidslivet. For
oss er kartlegging av behov, riktig
rehabilitering og grundig oppfølging
tre viktige forutsetninger for å oppnå
dette.
Som pasient ved Unicare Jeløy blir du
undersøkt, vurdert og fulgt opp av lege,
fysioterapeut og sykepleier. Ut over dette
deltar våre øvrige faggrupper etter behov
– ergoterapeuter, psykologer, sosionom,
ernæringsfysiolog, jobbveileder og
logoped.
Rehabiliteringen foregår både individuelt
og i grupper. Den består av individuell
behandling, veiledning, samtaler og
mestringsskoler, samt trening og aktivisering i oppvarmet basseng, trenings- og
apparatsal og gjennom turgang, lek og
spill.
Et godt resultat er ikke bare avhengig av
vår kompetanse og din innsats – det er
også viktig at du trives. Foruten beliggenhet i vakre omgivelser ved Søndre Jeløy
landskapsvernområde, er det tilrettelagt
for ulike sosiale tiltak og aktiviteter –
både ute og innendørs.

Sammen om ditt beste
Ved Unicare Jeløy har vi tverrfaglige
team som samarbeider med deg for
å gi deg et helhetlig rehabiliteringstilbud etter behov.

PSYKOLOGER står for undervisning
og veiledning ved flere av våre
mestringsskoler og tar personlige
samtaler ved behov.

LEGER, hvor noen er spesialister
innen fysikalsk medisin og rehabilitering og nevrologi. Hovedansvarlig
for rehabiliteringen, samt for undersøkelse, vurdering og oppfølging av
pasientene.

ERGOTERAPEUTER tar seg av
tilrettelegging, tilpassing og spesifikk
trening i forhold til daglige aktiviteter
og arbeidsoppgaver.

FYSIOTERAPEUTER tilbyr spesifikk
undersøkelse, behandling og ulike
former for individuelt tilrettelagt og
gruppebasert trening og aktivisering.
SYKEPLEIERE med ansvar for tilsyn
og pleie, nødvendig sårskift, blodprøvetaking, sykepleiefaglige vurderinger og bistand samt koordinering i
forbindelse med ankomst og avreise.

SOSIONOM og JOBBVEILEDER
tilbyr undervisning, samtale, veiledning
og individuell oppfølging i forhold til
arbeidslivet.
ERNÆRINGSFYSIOLOG
og LOGOPED bidrar også til det
omfattende rehabiliteringstilbudet ved
Jeløy Kurbad.
Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
sykepleiere, psykologer, sosionom
og ernæringsfysiolog deltar alle på
forskjellige måter i våre mange mestringsskoler og samtalegrupper.

ISO-sertifisert
Unicare Jeløy er ISOsertifisert. Det betyr at vi
er en institusjon som er
underlagt strenge krav til
vårt kvalitetssystem.

Våre rehabiliteringsprogram
REVMATISKE SYKDOMMER
Dag- og døgnopphold*
Vi tilbyr et målrettet og individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram for å heve den enkeltes aktivitetsnivå og grad av
mestring, samt sikre en optimal ledd- og muskelfunksjon. Vi
har også fokus på å redusere muskelsmerten i tillegg til selve
leddproblemene. Målgruppen er pasienter med revmatiske
sykdommer med behov for spesialisert rehabilitering, som
henvises direkte fra sykehus, også etter kirurgiske inngrep,
eller personer som henvises fra sin fastlege. Målet er at alle
skal kunne håndtere hverdagens utfordringer bedre, både
hjemme og i en eventuell arbeidssituasjon. Tilbudet retter
seg mot pasienter i alle aldre.
KREFTSYKDOM
Dette tilbudet retter seg mot pasienter som har eller har hatt
kreft og som har behov for rehabilitering. Gjennom målrettet
og tilpasset rehabilitering er målet å heve den enkeltes aktivitetsnivå og grad av selvhjulpenhet, samt lindre plager og øke
livskvaliteten. Vi ønsker å hjelpe deg til å nå dine personlige
målsettinger for rehabiliteringen, i tillegg til å redusere smerte
og fatigue, øke kondisjon og styrke, bedre funksjonsnivå i
forhold til daglige aktiviteter og arbeid, samt bedre evnen til
egenomsorg og mestring.
HJERNESLAG
For at konsekvensene etter et hjerneslag skal bli så små som
mulig, er det viktig med faglig god og korrekt rehabilitering,
igangsatt så raskt som mulig. Tilbudet omfatter rehabilitering
etter den første akutte fasen, når pasientens nevrologiske
status er stabilisert og vedkommende er utskrivningsklar fra
sykehuset. Tilbudet retter seg også imot pasienter som
befinner seg senere i forløpet og tar da primært sikte på å
redusere senfølger og komplikasjoner.
NEVROLOGISKE OG NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER
Dag- og døgnopphold*
Målgruppen er pasienter med ulike nevropatier (arvelige og
ideopatiske, inkludert Charcot-Marie-Tooth sykdom, andre
polynevropatier inkludert inflammatorisk polynevropati, samt
diabetisk nevropati), følgetilstander etter poliomyelitt og
multippel sklerose.

Målsettingen er å hjelpe deg til å oppnå økt funksjonsevne eller
forsinke funksjonstapet, lære deg å håndtere din lidelse på en
hensiktsmessig måte som muliggjør størst mulig grad av livsutfoldelse og livskvalitet, samt hjelpe deg å oppnå dine
personlige mål.
KRONISKE MUSKELSMERTER OG FIBROMYALGI
Dag- og døgnopphold*
Rehabiliteringen er individuelt tilpasset, tverrfaglig og
kunnskapsbasert, med et biopsykososialt fokus. Det inneholder spesifikk diagnostisering, behandling av muskelsmerter,
mestringsskole, praktisk trening i avspenningsteknikker,
triggerpunktbehandling, avlæring av vedlikeholdende faktorer,
tøyningsøvelser og veiledet kondisjonstrening. Rehabiliteringen
ledes av et smerteteam med erfarne fagfolk som møtes flere
ganger per uke og samarbeider tett med hverandre og med den
enkelte deltaker.
KARTLEGGING OG VURDERING
Tilbudet retter seg mot pasienter tidlig i forløpet, pasienter som
er i behov av vurdering fra spesialisthelsetjenesten og pasienter
med langvarige og/eller utbredte smerter som hemmer arbeid,
funksjon og livskvalitet, og der tidligere tiltak ikke har ført fram.
Pasienten tilbys individuell særfaglig kartlegging, samtale og
undersøkelse hos lege, sykepleier, fysioterapeut og ut fra disses
vurdering hos psykolog, sosionom eller jobbveileder. Det blir
også foretatt en kondisjonstesting og funksjonsvurdering og
pasienten får utprøvd ulike typer fysiske aktiviteter. På bakgrunn av all informasjonen foretar pasientens tverrfaglige team
en konklusjon og enes med pasienten om et forslag til videre
individuell rehabiliteringsplan.
*Tilbudene er identiske ved både dag- og døgnopphold.
Vi tar forbehold om eventuelle endringer i rehabiliteringsprogrammene.
Les mer om våre ulike rehabiliteringstilbud på
www.jeloykurbad.no

Når kun det beste er godt nok

FISKCENTRALEN AS
Vilt fra havet

Tlf. 22 82 35 90 • E-post: post@fiskcentralen.com

Evaluering og resultater
Unicare Jeløy har gode evalueringsverktøy for
kontroll og dokumentasjon av resultatene av
oppholdet. For mange pasientgrupper kontrolleres
også langtidsresultater etter 3, 6 eller 12 måneder.

Boots apotek
S pe s iali s te n på
s y k e ple ie ar ti k l er

VI SE R FR E M T I L Å HJ E L P E DEG !

Boots apotek Lilleeng Helsepark - Lilleeng 8, tlf: 69 27 86 80
Boots apotek Moss - Amfisenteret Dronningensgt.3a, tlf: 69 20 46 20
Boots apotek Rygge Storsenter - Carlbergveien 2, tlf: 69 23 55 20
Boots apotek Svanen Moss - Prinsensgt. 6, tlf: 69 20 46 80
Boots apotek Jeløy - Helgerødgaten 36, tlf: 69 27 30 65

SPESIALUT VA L G

Leverandør av fyringsolje, biofyringsolje, diesel,
smøreoljer og kjemiprodukter i hele Østfold.

Unicare Jeløy
Bråtengaten 94, 1515 Moss
Tlf. 69 24 58 00
E-post: post@ojk.no
www.jeloykurbad.no

Østfold Olje
Ragnar Larsen & Sønner AS
Engelsvikenveien 158
1628 Engelsviken
Tlf.: 69 33 91 80
www.ragnar-larsen.no

Møt oss i skya!

En enklere hverdag i et skybasert forretningssystem!
La oss hjelpe din bedrift eller din regnskapsavdeling over i en papirløs hverdag!
Elektronisk bilagsgodkjenning og betaling integrert i ett systemet.
Reiseregninger og timeskrivning på mobil.
Alt på nett! Alltid oppdatert og tilgjengelig informasjon.

Erøy Regnskap AS / Epost: postmaster@eroy-regnskap.no

www.eroy-regnskap.no

