
En vei til et selvstendig liv
 uten rusmisbruk

Pårørende
viktig!

Barnebesøk
Det er flere beboere som har barn, og vi 
lager en samværsplan med den som har 
den daglige omsorgen for barnet. Hvis 
besøket er på Samtun vil beboeren få 
tilgang til en hybel under besøket. Ellers 
så kan treningsturer også brukes til og 
opprettholde kontakt med egne barn.

På mestringsdelen reviderer vi denne 
samværsplanen slik den er tilpasset  
forholden, som regel vil pasienten da 
bo i en egen hybel på tunet og besøk 
vil kunne gjennomføres der hvis det 
passer for barnet. 

Treningsturer
På Samtun er det viktig å trene på å 
mestre ulike situasjoner. Samtun ønsker 
at beboerne reiser på treningsturer. Inntil 
5 ganger i løpet av treningsdelen skal 
pasienten på treningstur. Det vil si dags-
tur eller helgeturer utenfor institusjonen. 
Beboeren bestemmer selv hvor han/
hun vil reise, men de må lage en plan for 
treningsturen med treningspunkter, som 
vil bli arbeidet med før og etter turen. 
Første treningstur er alltid med følge av 
en medbeboer som har vært i lenger tid 
i behandling på Samtun.
Pasientene på mestringsdelen kan dra 
på treningstur ca. hver 14 dag. 

Økonomi 
Økonomisk styring er et viktig treningspunkt 
på Samtun. Samtun inngår avtale om å 
administrere beboernes penger. De får lom-
mepenger hver uke, som skal dekke det de 
trenger. De kan også søke ut penger til klær, 
sko og andre ting.  Det er derfor uheldig å ha 
tilgang på andre penger. Samtun anbefaler 
derfor familien til ikke å gi pasienten dette for 
at de skal trene på å bli selvstendige.
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På Samtun kaller vi 
pasientene for beboere.

Forskning har vist at hvis nærmeste 
pårørende er involvert i behandlingen til 
rusavhengige i døgnbehandling, vil det 
minske risikoen for frafall i behandlingen.
Samtun gjør avtaler med beboeren om at 
de pårørende kan involveres i behandlin-
gen. Samtun ønsker at pårørende i samar-
beid med pasient kan følge utviklingen til 
beboeren og bistå der det er mulig. Det 
betyr at vi er åpen for dialog og besøk 
med pårørende så lenge beboeren gir  
tillatelse til dette.

Dersom pårørende har spørsmål i tilknytning 
til behandlingen, må dere ta kontakt. 
Samtun kan svare på spørsmål av generell 
karakter. Hvis vi skal gi opplysninger av  
spesiell karakter om den enkelte beboeren  
må vi ha en avtale om opphevelse av 
taushetsplikten i fra beboeren.

Besøk på Samtun
På Treningsdelen er det faste Pårørende 
dager. Det er opp til beboerne å skrive 
en invitasjon hvis de ønsker besøk. 
Utover de faste pårørende dager kan 
beboeren søke om besøk, og vi vil prøve 
å tilrettelegge for besøket. Besøk lar seg 
best gjennomfører på kveld og helg.
Besøk til beboerne på mestringsdelen 
(etter ca. 9 mnd.) er ikke på faste dager, 
men avtales mellom pasient og ansatt.
Samtun tilbyr regelmessige samlinger  
for pårørende i forbindelse med pårørende- 
dager.

Samtun ønsker å legge til rette for et 
møtested, der det er mulighet for å 
utdype temaer som er relevante for 
pårørende til de som er i behandling. 
Vi tenker at det å utveksle erfaringer,  
opprette kontakt med andre i lik 
situasjon, og gi hverandre veiledning og 
støtte i rollen som pårørende, kan være 
er til stor nytte for de pårørende. 
Ønsker du mer informasjon ta kontakt 
med Samtun.

Alle beboere som har kontakt med pårørende 
skriver under på en avtale om at vi som et mini- 
mum kan gi beskjed til nærmeste pårørende 
dersom de ønsker å bryte behandlingen. 
Øvrige personlige opplysninger vil det gjøres 
individuelle avtaler om i en familiesamtale. 

Når du ringer til Samtun (tlf. 35 95 66 00) er 
det ofte en beboer som tar telefonen, be om 
å få prate med en ansatt. Dersom du ønsker 
å prate med beboeren, treffes han/hun best 
mellom kl. 1700 og 2130. 

Familiesamtaler
Under forutsetning av at beboere ønsker det, 
tilbyr vi familiesamtaler i løpet av behandlingen.

– Ved starten av behandlingsoppholdet. 
Samtalen dreier seg i hovedsak om infor- 
masjon om behandlingsprogrammet og  
samhandling mellom beboer, familie og 
Samtun under behandlingsoppholdet.
– Når beboeren er på mestringsdelen vil vi 
også tilby en til to familiesamtale som har fokus 
på at beboeren snart skal begynne på etabler-
ingsfasen og hvordan den skal gjennomføres.

Pårørende viktig!


