Psykiatri

HUSORDEN
2713

tIl PatIenter OG PÅrØrende
For at skabe et rart og trygt miljø på afsnittet, har vi en
husorden. Husorden beskriver rammer og retningslinjer
for dit ophold og har til formål at sikre en god stemning
og et godt samarbejde. Husorden gælder både for dig
som patient og for dine besøgende.
BesØG
Vi har fri besøgstid. Det betyder, at du kan få besøg
af familie og N[QRa[Rac§_X, når det passer ind i din
behandling. Besøg skal foregå under hensyn til dine
medpatienter. Børn er velkomne, men besøg af børn
under 15 år bedes aftalt med personalet, fordi besøg
af børn til tider medfører særlige forholdsregler.
Ophold på medpatienters stue er ikke tilladt.
Husdyr er ikke tilladt på afsnittet.
dØGnrYtMe
Alle opfordres til at deltage i afsnittets aktiviteter og
følge døgnrytmen. Vi vil gerne hjælpe alle patienter til
en sund døgnrytme, derfor tilstræber vi, at der er ro i
afsnittet mellem kl. 22 og kl. 06. Yderdørene er låst
for natten i tidsrummet kl. 22 og kl. 06.Du har
naturligvis mulighed for at komme ind/ud,også i det
tidsrum, hvor yderdøren er aflåst.
Orden
Alle hjælper med at holde orden på fællesområder og
egen sengestue.
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. CVaNTR_UR[`f[aVY
UV[N[QR[]ÿNS`[VaaRa\TS\_`ªTR_RSaR_ORQ`aRRc[RNa
OVQ_NTRaVYR[T\Q\T_\YVT`aRZ[V[T
Vi behandler hinanden med respekt og venlighed. Vold
og trusler accepteres ikke
For at beskytte den enkelte, er intimt og seksuelt samvær mellem indlagte patienter ikke tilladt. Seksuelt
samvær mellem patiena og ægtefælle/kæreste er et
personligt anliggende. Det skal derfor foregå diskret og

på egen stue uden at krænke personlige grænser.
MedIKaMenter, rusMIdler eller farlIGe
Genstande
Der må ikke medbringes nogen former for medikamenter, rusmidler eller farlige genstande på afsnittet.
Det vil blive konfiskeret og eventuel yderligere
ransagning sat i værk. Besøgende, der medbringer
det, vises ud af afsnittet og kan få besøgsforbud.
Ulovlige stoffer bliver videregivet til politiet.
Det accepteres ikke, at du eller dine pårørende er
påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Hvis
vi har mistanke om, at du har indtaget alkohol eller
euforiserende stoffer, kan vi bede dig om at aflevere
en urinprøve eller blæse i alkoholmeter.
MOBIltelefOn, PC, Mv.
Du er velkommen til at have din mobiltelefon, pc,
og lignende1 på afsnittet, så længe du ikke generer
dine medpatienter eller personalet ved fx at tage
billeder af/filme dem. Sker det kan vi blive nødsaget
til at konfiskere det. Vi beder om, at telefonsamtaler
foregår på egen stue. 1R_R_ZbYVTURQS\_a_ÿQYª`a
V[aR_[Ra.
rYGnInG
Psykiatrisk Center Nordsjælland er røgfrit område.
Du må imidlertid gerne ryge på terrassen og i
gårdhaven, blot du tager hensyn til dine
medpatienter og eventuel brandfare. Rygning andre
steder indebærer, at vi kan konfiskere dine cigaretter.
Pårørende må ikke ryge på centeret. Brug af åben ild
som fx stearinlys m.m. er ikke tilladt af hensyn til
brandfare.
PrIvate eJendele
Du har ansvar for dine private ejendele. Centeret
tager ikke ansvar for de kontanter og værdigenstande,
du selv opbevarer, og erstatter dem ikke, hvis de
forsvinder.
Du har mulighed for at låse døren til din stue.
Vi anbefaler, at kontanter og værdigenstande
opbevares i pengeskabet på stuen eller sendes
med dine pårørende hjem.

Her gælder særlige regler for patienter under retslig foranstaltning. Spørg personalet, hvis du er i
tvivl.


Overtrædelse af husOrden
Husordenen er lavet for, at vi kan opnå det bedst mulige samarbejde mellem patienter, pårørende og personale på afsnittet. Hvis den ikke overholdes, vil vi tale
med dig om evt. individuelle konsekvenser. De vil altid
afhænge af dit sygdomsforløb og hvilken overtrædelse,
der er tale om. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du
velkommen til at spørge os.
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