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For at skabe et godt og omsorgsorgsfuldt miljø på afsnittet, er der en husorden, som vi vil bede alle om at
følge. Også besøgende i afsnittet. En rolig og rar stemning på afsnittet er et godt udgangspunkt for en vellykket behandling.
Besøg
Familie og venner er velkomne på afsnittet. Hvis det er
muligt beder vi om, at pårørende aftaler besøgstidspunkt med personalet inden ankomst.
Besøg vil som hovedregel finde sted på egen patientstue eller i besøgsrum.
Børn er velkomne, men besøg af børn under 15 år skal
aftales med personalet, fordi besøg af børn kræver
særlige forholdsregler.

Døgnrytme
Vi vil gerne hjælpe alle patienter til en sund døgnrytme,
derfor tilstræber vi, at der er ro i afsnittet mellem kl.
23.00 og kl. 06.00.

Orden
Alle hjælper efter bedste evne med at holde orden på
fællesområder og egen stue.
Påklædning
Af hensyn til de andre patienter beder vi om, at alle er
fuldt påklædte, når de færdes på fællesarealerne.
Omgangsform
For at skabe en god stemning på afsnittet, taler vi pænt
og ordentligt til hinanden. Vi tager hensyn til de andre
på afsnittet i vores opførsel og forsøger efter bedste
evne at bidrage til en god og rolig stemning. Vi behandler hinanden med respekt og venlighed.
Vold og trusler accepteres ikke - det vil blive meldt til
politiet.

For at beskytte den enkelte, er seksuelt samvær mellem indlagte patienter ikke tilladt. Seksuelt samvær
mellem patient og ægtefælle / kæreste er et personligt
anliggende. Det skal derfor foregå diskret og uden at
krænke personlige grænser.

Telefon, kamera, video og computer
Alle har som udgangspunkt adgang til telefon på afsnittet. Som hovedregel må du også bruge din egen mobiltelefon, men vi vil bede om, at telefonsamtaler foregår
på egen stue.
Mobiltelefonens kamera- og videofunktion må af hensyn til andres privatliv ikke benyttes.
Computer kan medbringes efter aftale med personale.
Værdigenstande
Vi anbefaler, at kontanter og værdier opbevares i et aflåst skab på stuen. Centret kan ikke tage ansvar for de
kontanter og værdigenstande, du selv opbevarer.
Rygning, alkohol og
euforiserende stoffer
Alle psykiatriske centre er røgfrie områder. Det vil sige,
at al rygning skal foregå udendørs - i særligt afmærkede rygeområder. Det er tilladt at ryge i gårdhaven.
Pårørende må ikke ryge på centret. Brug af åben ild
som f.eks. stearinlys m.m. er ikke tilladt af hensyn til
brandfare.
Af hensyn til behandlingen og miljøet på afsnittet accepterer vi ikke, at patienter eller pårørende er påvirket
af alkohol eller euforiserende stoffer. Det er ikke tilladt
at indtage, indføre eller handle med alkohol eller euforiserende stoffer på afsnittet eller på centrets område.
Hvis vi har mistanke om, at en patient har indtaget alkohol eller euforiserende stoffer, kan vi bede patienten
om at aflevere en urinprøve eller blæse i alkoholmeter.
Visitering

Hvis der er mistanke om, at patienter eller pårørende
medbringer alkohol eller euforiserende stoffer på afsnittet, kan vi visitere patienter og besøgende. Det vil
sige, at vi undersøger for eksempel patientstue, tasker,
lommer og tøj.
Medbragt medicin som bl.a. almindelig håndkøbsmedicin, samt skarpe/spidse genstande afleveres til personalet, som opbevarer tingene indtil udskrivelse.
Besøgende kan kun visiteres på frivillig basis. Hvis der
bliver fundet ulovlige stoffer, bliver de videregivet til politiet.
Husordenen er lavet for, at vi skal have det så behageligt og rart sammen som muligt. Overtrædelse af
husorden kan medføre individuelle konsekvenser. Konsekvenserne er afhængige af overtrædelsens karakter
og patientens tilstand.
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