VELKOMMEN SOM PASIENT VED
AVALDSNES RESSURSSENTER
Informasjon om behandlingen hos oss
Du vil bli tatt i mot av miljøpersonal/miljøterapeut på vår stabiliseringsavdeling.
Du vil få utdelt en perm med informasjon om avdelingen og får orientering om rutiner og
ukeprogram. Du blir bedt om å avgi urinprøve og alkometertest. Der vil det den første dagen
bli gjennomgang av reglement, husordensregler og samtykke erklæringer.

AVALDSNES RESSURSSENTER

I løpet av den første tiden hos oss, bli oppholdet være på vår stabiliseringsavdeling.
Varigheten kan være fra 1-4 uker, og blir individuelt tilpasset.
Du vil få tilbud om samtale med behandler, lege og psykologspesialist. Miljøpersonalet bor
sammen med pasientene.
Vi har ukeprogram på stabilisering som omfatter felles vask, matlaging, grupper og fysisk
aktivitet. Sistnevnte i form at trening på et treningstudio eller turer i nærområdet.
Etterhver blir du deltager i døgnprogrammet vårt. Programmet for dagene varierer og
inneholder gruppe, undervisning, fellesturer, trening med personlig trener, arbeidsaktivitet
og samtaler med lege, psykologspesialist og behandler. Vi tilstreber å følge ditt ønske med
hvor du skal ha din arbeidsaktivitet.
Etter hvert så vil du få tildelt rom på døgnklinikk. Der alle skal gjennom en ukes opplæring på
kjøkkenet.
Vi har arbeidsaktivitet på kjøkken, båtavdeling, bruktbutikk, hagearbeid, flyttebil og
vaktmesteroppgaver. Vi har arbeidsledere i alle avdelingene.
Sammen med behandler utarbeider dere en individuelt tilpasset behandlingsplan for deg.
Enkelte behandlingstilbud vil allikevel være obligatorisk og felles for alle pasienter. Noen av
aktivitetene vi tilbyr på avdelingen er frivillige. Du vil også få fast personale som vil følge deg
opp under behandlingsoppholdet.
Klær og utstyr du bør ha med deg:
Regntøy, støvler, gode sko, treningstøy, trenings sko, badetøy og gode tur klær.
Det er tilgang til PC på institusjonen, men kun til bestemte formål og til bestemte tider.
Om du har egen PC/ nettbrett kan du ta med den. Vi oppfordrer deg derfor til å tenke gjennom
og tar med deg det du trenger rent personlig som klær/utstyr, toalettartikler m.m.
Vi ønsker deg velkommen til behandlingsopphold hos oss på Avaldsnes Ressurssenter,
og ser frem til å bli kjent med deg. Ta kontakt om det er noe som er uklart.
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