
  

Avdeling for rus- og  

avhengighetsbehandling 

Arendal 
 

 

 

Velkommen  til 

Avgiftningsenheten 
 

 

Enheten gir et tverrfaglig spesialisert 

behandlingstilbud til pasienter med 

rusmiddelavhengighet.  

Vi legger vekt på medisinsk forsvarlig 

avgiftning, avklaring og motivering for 

videre behandling. 

 

Våre tjenester skal bygge på et 

menneskesyn hvor respekten for det 

enkelte menneskes liv og verdighet er 

grunnleggende. 

Vi skal være faglig dyktige og tilgjengelige 

og gjøre vårt beste for at pasientene skal 

få mest mulig igjen for oppholdet. 

 

 



 
 

Hvem er vi?  

Vi er en sengepost med plass til 12 pasienter. Personalgruppen 

består av lege, spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, 

hjelpepleiere og miljøterapeuter.  

 

Aktivitet: 

Det tas daglig vurdering av den enkeltes helsetilstand. 

Vi har fokus på fysisk aktivitet og oppfordrer dem som er friske nok 

til å bli med på turer. 

 

Enhetens behandlingsprogram er obligatorisk. 

 

Døgnrytme/måltider: 

 Vekking ukedager kl 08:00, helg kl 09:00 
 Frokost ukedager kl 08:30 – 9:00, helg 9:30 
 Lett lunsj ukedager kl 12:30 
 Middag ukedager 15:00 – 16:00, helger 12:00 – 13:00 
 Kveldsmat alle dager kl 18:30 – 19:00 
 Det skal være ro i enheten fra kl 24:00 – 6:00 i ukedager og fra kl 
01:00 -06:00 i helger. 
 
Medisintider: 

 Morgen kl 9:00 
 Ettermiddag kl 15:30 
 Kveld kl 21:00 

 
 

 

 

 



 
 

Slik har vi det: 

Besøk: 

Besøk må søkes om under innleggelsen.  

Permisjoner / utgang: 

Av behandlingsmessige årsaker er det ikke anledning til å ha 

permisjon eller utgang alene. Unntak avtales individuelt. 

Urinprøve: 

Urinprøvetaking er en del av behandlingstilbudet, så det forventes at 

pasientene avlegger urinprøver til avtalt tid under tilsyn. Vi tar alltid 

urinprøve ved innleggelse og avreise.  

Telefon:  

Enheten har en pasienttelefon vi setter samtaler over til. 

Telefonsamtaler er begrenset til pårørende og offentlige etater. 

Det er mulig å ringe og ta imot samtale mellom kl. 8:00 – 22:00. 

 

TV, filmtider og PC bruk: 

Frem til kl 23:00 i ukedager og 24:00 i helg- og høytider. 

 

Klær og eiendeler: 

Ved mottak blir all bagasje og tøy gjennomgått. Dette gjøres for å 

unngå at pasienten har med seg inn rusmidler/våpen/brukerutstyr.  

Beslaglagte gjenstander vil bli levert til politiet for 

oppbevaring/destruering. 

Dette er en enhet hvor man er innlagt en kort periode, så ta med bare 

det som er nødvendig for oppholdet.  

I enheten skal man være påkledd. Morgenkåpe eller nattøy må ikke 

brukes i fellesarealet.  

Enheten har vaskemaskin og tørketrommel til bruk for pasientene. 

 

Røyking: 

Enheten følger røykelovens intensjoner om et røykfritt sykehus. 

Det er kun lov å røyke utendørs på anvist sted. 



 
 

 

 

 

Sørlandet sykehus HF 
Klinikk for psykisk helse 

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 
Henvisningsadresse 

Postboks 783, Stoa, 4809 Arendal 
Besøksadresse 

Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk 
Telefon: 37 01 95 30  

Faks: 37 01 95 59 
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Vi etterstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for   

Pasienter, og personale og godtar derfor ikke: 

 

 Bruk og innførsel av rusmidler 
 

 Trusler og vold mot medpasienter og personale 
 

 Positivt rusprat 
 

 At pasientene besøker hverandre på rommene 
 

 Pengespill 
 

 Negativ omtale av andre institusjoner 
 

 

Brudd på regler vil få konsekvenser for 

oppholdet her på enheten og kan medføre utskrivelse. 

http://www.avhengighetsbehandling.no/

