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Det finnes alltid muligheter



Bergfløtt Behandlingssenter tilbyr
helhetlig behandling for mennesker 
med schizofreni/psykoselidelser.
 
Bergfløtt Behandlingssenter ligger i Lier og er en del av det psykiatriske spesialist-
helsetilbudet i regionen. Vi gir helhetlig behandling ved schizofreni/psykoselidelser, 
både i tidlig fase av sykdommen og til de som har behov for langvarig oppfølging. 

Behandlingen er fleksibel og individuelt tilrettelagt. Den spenner fra:
•  Utredning
•  Døgnbehandling med brukerstyrte plasser 
•  Poliklinikk med ambulant oppfølging
•  Behandling individuelt og i grupper
 
Bergfløtt Behandlingssenter er en virksomhet i Kirkens Sosialtjeneste, som er en 
landsdekkende diakonal stiftelse. Kirkens Sosialtjeneste har en løpende driftsavtale 
med Helse Sør-Øst. Vår virksomhet bygger på kjerneverdiene:
Respekt - Kompetanse - Dristighet - Håp

BERGFLØTT BEHANDLINGSSENTER

Positiv endring i pasientens livssituasjon 
gjennom samarbeid, brukermedvirkning og 
anerkjente kunnskapsbaserte metoder er et mål.

Bergfløtt Døgnavdeling har 12 plasser for utredning og behandling av unge
voksne. I tillegg har vi to brukerstyrte plasser. Personalet har høy helsefaglig,
spesialisert kompetanse, er bredt sammensatt og har lang erfaring med 
psykosebehandling.

Behandlingen bygger på anerkjente kunnskapsbaserte metoder. Den inneholder:
Miljø- og psykoterapi, medikamentell behandling, undervisning, ferdighetstrening,
kreative aktiviteter, friluftsliv og trening. Vi legger stor vekt på brukermedvirkning,
samarbeid med familie, kommunehelsetjeneste, skole og NAV.

Målet er at pasienten og familien skal oppleve bedring og positiv endring i
livssituasjonen. Gjennom dagliglivets aktiviteter legger vi til rette for å opprettholde/
gjenvinne og øke mestring og funksjon. 

BERGFLØTT DØGNAVDELING

Bergfløtt Poliklinikk tilbyr tverrfaglig, spesialiserte
tjenester fra utredning til behandling og oppfølging
ved psykose/schizofreni.

I tillegg utfører vi et stort antall hjemmebesøk og samarbeidsmøter i hjemkommune. 
Behandlingen består i hovedsak av individuelle samtaler, gruppetilbud, medikamentell 
bistand og samarbeid med andre instanser. 

Vi tilbyr også spesialisert dagtilbud, som utvider muligheten for å tilpasse behandling 
og oppfølging til den enkelte pasient. 

Poliklinikkens lokaler ligger i Drammen. Der har vi ansatt psykiatere, psykolog-
spesialist, sykepleiere og andre helsearbeidere med spesialutdanning og lang 
erfaring i psykosebehandling. Vår målgruppe er primært voksne over 18 år.
 

BERGFLØTT POLIKLINIKK
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