Beroendecentrum
Värmland

VÄLKOMMEN TILL BEROENDECENTRUM VÄRMLAND!
Du ska känna dig varmt välkommen hit till oss på Beroendecentrum!
För oss är det viktigt att du blir bemött med respekt och förståelse under din tid här på BC. Vi
ser dig som betydelsefull och vi vill att du ska få den hjälp och vård som du behöver. För att
lyckas med det så behöver vi ditt samarbete
Vi erbjuder abstinensbehandling, social utredning och psykiatrisk bedömning
Vårt arbete utgår från rekommendationer i de Nationella Riktlinjerna från Socialstyrelsen.
Beroendecentrum är en så kallad integrerad verksamhet, vilket innebär att Landstinget i
Värmland och Värmlands samtliga kommuner via Värmlands läns Vårdförbund driver
Beroendecentrum ihop.
Målgrupp:
Personer med beroende- och psykisk problematik och som är i behov av abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning
På Beroendecentrum finns 12 platser för män och kvinnor från 18 år
Vi erbjuder:
Abstinensbehandling för alla typer av droger, alkohol, narkotika och läkemedel
Social utredning och bedömning
Medicinsk utredning
Psykiatrisk bedömning
Olika former av förändringsarbete t ex återfallsprevention, beroendelära och motiverande
samtal
Personal finns att tillgå hela dygnet
När Du kommer till oss händer detta:







Inskrivningssamtal, där vi tillsammans går igenom vad det är Du vill ha hjälp med
samt provtagning
Du får skriva under en blankett där Du samtycker till att socialtjänst och hälso- och
sjukvård får ta del av varandras information och dokumentation som är nödvändiga för
din handläggning och behandling
Hälsoundersökning
När Du kommer till oss går vi igenom dina väskor och andra tillhörigheter
I samband med inskrivningen kommer du att bli visiterad.
Du får ett eget rum med dusch och toalett
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För att Du och Dina medboende ska få en så bra tid som möjligt hos oss och för att ge
dig möjligheten att fokusera på ditt eget mående har vi några riktlinjer som måste respekteras:
Gemensamma regler:
 Hot och våld accepteras inte
 Vid inskrivning – vassa föremål, andra riskabla verktyg samt vapen beslagtas och
lämnas ej ut vid utskrivning
 Drogfrihet är ett krav – drogande under behandlingstiden leder till att Du förlorar din
plats på Beroendecentrum
 Vid misstanke om att det finns droger inne på Beroendecentrum kan Ditt rum och
Dina tillhörigheter komma att bli igenomsökta.
 Du kommer att regelbundet få lämna urinprov
 Värdesaker låses in
 Du får endast gå ut från avdelningen tillsammans med personal
 Rummet är endast till för Dig själv. Vi har gemensamhetsutrymmen att umgås i tillsammans med övriga inskrivna personer
 Det är inte tillåtet att ha intima relationer med andra inskrivna
 Du får ej ta in hemmagjorda tobaksprodukter, e-cigaretter eller berusningsmedel
 Rökning får endast ske på anvisad plats
 Narkotikapreparat och förskrivna narkotikaklassade läkemedel kasseras, andra förskrivna läkemedel tas om hand av sjuksköterska under din vistelse här
 Egen mobiltelefon, dator eller surfplatta får inte användas på Beroendecentrum
 Du förväntas att efter 3 dygn av vila, delta i Beroendecentrums rutiner och aktiviteter
 För allas trevnad visa varandra respekt samt följa våra regler
 Efter utskrivning – kvarlämnade ägodelar (kläder m.m.) förvaras i 2 veckor, därefter
kasseras de
Värdefull information:
 För allas trevnad ansvarar Du själv för att städa Ditt rum och sköta Din tvätt under den
tid Du vistas hos oss
 Undvik att ta med värdesaker och för mycket personliga tillhörigheter. Vi har möjlighet att förvara en del värdesaker i låst utrymme åt Dig, gäller även din mobiltelefon.
 Telefon finns dag- och kvällstid.
 Ta med Dig de fickpengar som Du beräknar behövs under Din tid på Beroendecentrum
 Mattider: Frukost
08.00-08.45
Lunch
11:30-12:30
Middag
16.30-17:30
Kvällsfika 20.00-20.45
 Morgonmöte: Alla dagar 09:00
 Telefontider på BC 08.00-10.00 / 18.00-21.00
 Handlingsdagar är måndag, onsdag och fredag.
 Telefonnummer hit till Beroendecentrum är 054-619847


Medicintider:
Morgonmedicin 06.00 – 09.00
Nattmedicin
21.00 – 01.00
Övriga medicintider efter överenskommelse.
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