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Beroendecentrum Värmland   
Centralsjukhuset, Rosenborgsgatan 2 
651 85 KARLSTAD
Vårdbegäran - Vårdplan
Ansökan om vårdplats
Personuppgifter - klient
Närmast anhörig
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Önskemål om inskrivningsstart
    Annan tid:
Förtydligande:
(för vilket/vilka preparat)
Minderåriga barn
 Ja
     Nej
Orosanmälan görs av Beroendecentrum enligt 14 kap.1§ SoL
Missbrukets omfattning
Antal år
Senaste 30dgr (antal dagar)
Injektionsmissbruk
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Uppdragsgivarens planering efter abstinensvården
Psykisk sjukdom/diagnos
Suicidrisk
Blodsmitta
Pågående LVM utredning
Våldsbenägenhet
Riskbedömning - Förekommer någon av nedanstående riskfaktorer
Risk relaterad till utomstående
Självskadebeteende
Sekretessmedgivande
För att vi ska kunna ta fram en tydlig och välfungerande plan tillsammans med dig är det av största vikt att
kommun och landsting kan samarbeta och utbyta information och dokument som gäller dig (såsom tidigare
utredningar och insatser)
 
Detta sekretessmedgivande gäller under den tid du har samordnade insatser från båda huvudmännen. Du
kan när du vill häva sekretessen genom att meddela någon av berörda myndighet
 
 
Jag samtycker till att kommun och landsting samverkar kring mina behov. Jag medger därför enligt 10 kap.1§,
Offentlighets- och sekretesslag, att dessa myndigheter får utbyta både muntlig och skriftlig information om mig, 
utan hinder av sekretess om det är nödvändigt i samverkansarbetet. När jag inte längre är aktuell för samordnade
insatser upphävs mitt samtycke. 
Medgivande
Underskrift Socialtjänsten
Ort och datum
Ort och datum
Underskrift Klient
 Ja
 Ej känt
 Ej känt
 Ej känt
 Ej känt
 Ej känt
 Ej känt
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ej känt
Riskfaktorer - förtydligande
Klienten har tagit del av viktig information innan Vårdbegäran skickas 
Klienten är beviljad institutionspeng 50 kr/dag
(information nästa sida)
Övrig information
Finns risk/hinder med delat patientrum?
 Ja
 Nej
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 När du kommer till Beroendecentrum Värmland kommer detta att hända:
 
- Inskrivningssamtal; där går vi tillsammans igenom vad det är Du vill ha hjälp med
- Hälsoundersökning samt lämna urin- och blodprov
- Urinprov: Skall lämnas senast 2 tim efter att Du anlänt till Beroendecentrum, för att inskrivning skall kunna ske på 
  avdelning.Under vistelsen på avdelningen kan anmodan om att lämna urinprov ske, ej lämnat prov innan 5 tim är skäl för   
  utskrivning. Urinprov tas innan man lämnar avd.för ex studiebesök och när man återvänder till avd. 
- Vi går igenom din väska och tillhörigheter
- I samband med inskrivningen kommer du att bli visiterad
- Du får i regel eget rum med dusch och toalett, men vid hög beläggning kan delat rum,dusch och toalett förekomma
 
 
 
- 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 ledar 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 genomsökta
- 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
- För allas trevnad visa varandra respekt samt följ våra regler
- Efter utskrivning - kvarlämnade ägodelar (kläder m.m.) förvaras i 2 veckor, därefter kasseras de
Gemensamma regler:
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