
Broschyren kan beställas inläst på cd, 
i punktskrift eller på lättläst svenska.  
Kontakta informationsavdelningen  
via växeln 0470 58 80 00 

Till dig som ska komma på besök 
hos anhörig på Rättspsykiatriska 
Regionkliniken i Växjö  

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR KAN DU LÄSA MER 
HÄR: 

o Till dig som barn --- Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

o Kuling   www.kuling.nu
Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.

o BRIS  www.bris.se
BRIS (barnens rätt i samhället). Här kan du få råd och stöd. Du
kan chatta, ringa eller maila om vad som helst, inget är för stort eller litet.

o 1177 www.1177.se 

o Maskrosbarn   http://www.maskrosbarn.org/om-oss/
En barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt
eller har ett missbruk.

ELLER RINGA… 
o BRIS på telefonnummer 116 111

http://www.1177.se/
http://www.maskrosbarn.org/om-oss/


     

                                                                                                                                                                

 
 

Till dig som känner en vuxen på 
Rättspsykiatriska regionkliniken och ska  
komma på besök vill vi ge denna broschyr.  

Broschyren förklarar steg för steg hur ett besök  
går till och vi hoppas broschyren ska  

vara dig till hjälp. 

 

Välkommen! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Efter att du gått igenom larmbågen får du med personal gå till ett 
besöksrum. Vid besök här på kliniken kan det ibland vara så att 
personal är med inne i besöksrummet eller sitta utanför rummet. 
Detta för att finna tillhands för dig som är på besök. Efter besöket 
följer personal dig ut.  

 

 

 
 



     

                                                                                                                                                                

Efter att du hängt av kläder i väntrummet får man gå igenom  
något som heter larmbåge. Denna tjuter om du har metall- 
föremål på dig. Du kan ha skor på sig med spännen som  
”tjuter” i larmbågen, då får du lägga dem i en plastback som  
går igenom röntgen.  Personal kommer att vara där och hjälpa  
dig. På golvet finns små fotsteg som du kan följa så du vet vart  
du ska gå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du kommer till kliniken i Växjö får du på den gråa lådan  
trycka på en knapp (visa med pil) och tala om vem du är och  

Vem du ska träffa. Den vuxne som är med får lägga sin id  
bricka i den lilla gråa behållaren med svart lock.  

Efter det får du gå genom snurrgrinden som bilden visar, där 
personal från avdelningen möter upp dig. 

Om du som barn kommer till Växjö på besök så kommer  
personal möta upp dig vid grindarna och lotsa dig in. 

 

 



     

                                                                                                                                                                

Efter det kommer ni till innergården där ni ska gå in genom den 
orange dörren nedan där det står entré. 

         

 

 

 

 

 

  
Det här är säkerhetsreceptionen, personalen kommer här att  
be dig låsa in de saker du inte kan ta med in till ditt besök. Du 
kommer att få lägga dina saker i ett låsbart skåp i väntrummet. 
Vuxna får visa sitt ID-kort. Som barn får du här ett gosedjur  
av personalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här ser väntrummet ut som du få låsa in dina saker i och 
hämta efter besöket. Här kan man ibland få vänta en stund.  

 

Det här får du ta med 
dig in på kliniken: 
• Pengar 
• Fotografier 
• Papper 
(allt detta i rimliga 
mängder). 
• Barnmat, välling i 
obrutna förpackningar 

Detta får du inte ta med dig in på 
kliniken:  
• Föremål/gåvor/presenter 
• Livsmedel – mat/kakor, vätska, 
vatten, kaffe, läsk 
• Plånbok, nycklar, 
kommunikationsutrustning (mobil, 
Mp3-spelare, kamera, klocka).  
• Blöjor, (kliniken tillhandahåller 
blöjor) 
 


