Brugerstyrede senge
ET TILBUD TIL DIG OM AT KUNNE INDLÆGGE DIG SELV VED BEHOV

På Sengeafsnit N2 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus har vi reserveret to senge til et særligt formål.
Her kan du indlægge dig selv, når du har behov for
det. Vi kalder de to senge for brugerstyrede senge.
Formålet med de brugerstyrede senge er at give dig
mulighed for at handle aktivt, når du fornemmer, at
din hverdag bliver sværere at håndtere. Måske har du
brug for ro, eller måske er du bekymret for, om du
kan klare dig på egen hånd. Har du det sådan, kan du
indlægge dig selv uden først at blive vurderet af en
læge.
Det særlige ved brugerstyrede senge er:


at du selv beslutter, at du har brug for indlæggelse



at du selv tager initiativ til, at indlæggelsen finder
sted



at du selv beslutter, hvornår du vil udskrives.

Herved tager du medansvar for, at din sygdom ikke
forværres.



Er de to brugerstyrede senge optaget, kan vi
skrive dig på venteliste og kontakte dig, så snart
der er en ledig plads.



Husk at medbringe din egen medicin ved indlæggelsen.

RAMMER OG REGLER FOR DIN INDLÆGGELSE


Du får tilbudt en kort indlæggelsessamtale med
den vagthavende læge.



Du bestemmer selv, hvornår du ønsker at forlade
afsnittet igen. Indlæggelsen kan dog maksimalt
vare 5 døgn.



Mens du er indlagt, skal du respektere afsnittets
husorden og døgnrytme.



Hvis du er beruset eller påvirket, når du møder op,
kan du ikke blive indlagt.



Efter en indlæggelse skal der gå mindst 14 dage,
før du igen kan indlægge dig selv.

INDGÅ EN KONTRAKT MED DIN AMBULANTE BEHANDLER
For at du kan gøre brug af de brugerstyrede senge,
skal du indgå en kontrakt med din ambulante behandler. Kontrakten beskriver de særlige betingelser, der
er for indlæggelsen.
Kontrakten gælder for maksimalt 1 år. Herefter kan
den eventuelt fornys.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt

SÅDAN GØR DU, HVIS DU VI INDLÆGGE
DIG SELV


Ring direkte til Sengeafsnit N2 på tlf. 97 64 39 61.



Aftal med personalet, hvordan du kommer til N2.



Hvis der er plads, kan du blive indlagt med det
samme. Indlæggelsen skal dog foregå mellem
klokken 8.00 og 20.00.

Sengeafsnit N2
Tlf. 97 64 39 61

Voksenpsykiatri
www.psykiatri.rn.dk
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