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Velkommen til 

Døgnenhet Byglandsfjord 
 

 

Enheten gir et tverrfaglig spesialisert 

behandlingstilbud til pasienter med 

rusavhengighet. 

 

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 dere skal få mest 

mulig igjen for oppholdet. 

 

 
 

 



 
 

Hvem er vi?  

ARA døgnenhet Byglandsfjord tilbyr tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i inntil 6 mnd.. Det er en åpen døgnenhet med 15 

senger.  

 

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og bl.a. av: 

Psykiater/lege, psykolospesialist/psykolog, psykiatrisk 

sykepleier/sykepleier, psykiatrisk hjelpepleier, vernepleier, 

ergoterapeut, sosionom og pedagog. 

I tillegg er det sekretær, vaktmester, renholder og kjøkkenpersonale. 

 

Behandlingsopplegg  

Institusjonen arbeider målrettet og strukturert basert på pasientens 

mål og behov. Behandlingsavtaler inngås i forbindelse med innleggelse 

og tilbudet vil være tidsavgrenset. 

 

Det er individuell behandling på enheten og pasientene kan ha ulike 

behov som det må tas hensyn til i behandlingsforløpet. Enheten ber 

om forståelse for dette. 

 

Vi ber også om at pasientene viser respekt for fellesskapet og bidrar til 

å ivareta den moralske taushetsplikten. 

 

Ved døgnenhet Byglandsfjord er både fysisk aktivitet, friluftsliv og 

søvnbehandling med ikke-medikamentell tiltak en godt innarbeidet 

del av den daglige behandlingen. Det er forventet at alle pasienter er 

med på minst 3 av 7 treninger i løpet av en uke. Derfor er det viktig at 

pasienter har med seg treningstøy til både ute og innebruk, gode sko, 

regntøy og badetøy. Dette kommer i tillegg til samtaler, miljøterapi og 

medikamentell behandling.  

 

Fra 1. okt. 2014 har ARA døgnenhet Byglandsfjord en brukerstyrt 

seng. Dette er et tidsbegrenset tilbud til noen pasienter som 

behandlererfaring fra Byglandsfjord. 



 
 

Hvor finner du oss  

Døgnenhet Byglandsfjord ligger i Bygland kommune i Setesdal ca. 

1 time nord for Kristiansand og 1 time og 15 min. vest for Arendal. 

En kjører nordover langs riksveg 9 fra Evje. Etter ca. 11 km 

kommer en til en rundkjøring ved Byglandsfjord skole. I denne 

rundkjøringen tar en vestover til venstre og etter ca. 3-400 meter 

kommer du til broen over Byglandsfjorden. Før denne broen 

svinger du til venstre.  

 

Røyking 

Sørlandet Sykehus er et røykfritt sykehus. Det vil være egne 

steder utendørs hvor pasienter kan røyke. 

 

Permisjoner/utgang 

Det er mulig å søke og planlegge permisjoner under innleggelsen. 

Dette vurderes og planlegges individuelt sammen med behandler. 

 

Urinprøver  

Som en del av behandlingstilbudet for ARA-pasienter, vil det bli 

forventet at pasientene avlegger jevnlige urinprøver og 

stikkprøver skal avgis på forespørsel og ved mistanke. 

 

Klær og eiendeler  

I enheten skal alle være påkledd. Morgenkåpe/nattøy må ikke 

brukes i fellesarealet. 

Vi har vaskemaskin og tørketrommel til bruk for pasientene. 

Av sikkerhetsmessige grunner oppfordres det på det sterkeste 

ikke å ta med mye verdisaker ved en innleggelse. Enheten har ikke 

ansvar for tapte verdisaker under en innleggelse. 

 
 
 



 
 

 

Vi tilstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for både  

pasienter og personale og godtar derfor ikke: 

 

 Bruk og innførsel av rusmidler. 
 Trusler og vold mot medpasienter og personale. 
 Høylytt og ufin munnbruk. 
 Idyllisering av rus og kriminalitet. 
 Negativ omtale av andre institusjoner.  
 At pasientene besøker hverandre på rommene. 
 Utlån av penger eller andre verdisaker 
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