
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) 

Informasjon til pårørende

Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner
Klinikk psykisk helse og avhengighet



PRAKTISK INFORMASJON
Vi har ingen faste visitt-tider på 
døgnenhetene. Det er likevel fint om du 
ringer på forhånd og avtaler tid slik at vi 
kan tilrettelegge for besøk i forhold til 
dags-/kveldsaktiviteter.  
 
Vaktskift på døgnenhetene
07.45 – 15.30            
14.30 – 22.30         
22.00 – 08.00           

Besøksrom
Mellom døgnenhet 1 og døgnenhet 2 
finnes det et besøksrom som skal benyttes 
når det er besøk. Barn er hjertelig 
velkomne til besøksrommet. 

Overnatting
PUA har to hybler med enkel standard for 
overnatting. Hyblene inneholder seng med 
sengetøy og servant. Det er felles dusj.  

Butikk
Nærmeste dagligvarebutikk, Coop Extra 
Vardåsen, ligger ca 3 km fra seksjonen. 
Adresse: Slottsberget 2, 1385 Asker.

Transport
Det går tog til Asker stasjon fra diverse 

destinasjoner i Norge.
Fra Asker stasjon går det buss (rute 280) til 
Dikemark 3-6 ganger i timen.

Parkering 
Vi har en stor parkeringsplass som er 
tilknyttet seksjonen. Parkering er gratis. 
(Parkeringsplassen rett utenfor bygningen 
er reservert seksjonens biler.)

Tolketjeneste
Vi bruker offentlig tolketjeneste når det er 
behov for det.

Taushetsplikt
Når en av de nærmeste blir syk er behovet 
for informasjon stort. Vi ønsker å gi god 
informasjon gjennom forløpet hos oss. 
Samtidig er vi forpliktet til å overholde 
taushetsplikten. Det er pasienten som 
bestemmer hvem som kan få informasjon 
om hans/hennes tilstand når pasienten er 
over 18 år. Vi må da som helsepersonell 
avklare hvem som er de nærmeste 
pårørende, for å ivareta pasientens 
interesser. Dersom pasienten har uttrykt 
ønske om at informasjon skal holdes 
tilbake, må vi respektere dette.

REGIONAL SEKSJON PSYKIATRI, 
UTVIKLINGSHEMNING/AUTISME (PUA)
PUA er en spesialisert utredningsseksjon ved Oslo universitetssykehus 
som tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 
16 år med utviklingshemning/autisme, primært i Helse Sør-Øst.

Telefonnummer døgnenhet 1: 23 06 61 30  Enhetsleder: Gunn Klevmoen 
Telefonnummer døgnenhet 2: 23 06 61 40  Enhetsleder: Dina Stenstad
Telefonnummer seksjonen:      23 06 61 20



MÅLGRUPPE

Utredning og behandling av psykisk lidelse hos: 

• personer med utviklingshemming og eventuelt med 
autismespekterforstyrrelser 

• personer med autismespekterforstyrrelser med store 
sammensatte vansker og med funksjonsnivå som personer med 
utviklingshemming

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Kontaktpersoner
Av praktiske årsaker ønsker vi å forholde 
oss til inntil tre nære pårørende som våre 
kontaktpersoner. Den/disse personen(e) 
vil få fortløpende informasjon, og kan 
videreformidle informasjon til de andre 
pårørende. Dersom det skulle skje 
plutselige forandringer i pasientens 
tilstand vil den personen som er avtalt 
som første kontaktperson, bli kontaktet 
umiddelbart.

Brukerråd
PUA har et aktivt brukerråd som sikrer at 
pasienter og pårørendes rettigheter blir 
ivaretatt.
PUAs brukerråd har åtte medlemmer 
fordelt på brukerrepresentanter 
og ansatte. Brukerrådet fremmer 
saker og forslag på eget initiativ, tar 
imot saker og forslag fra brukere og 
pårørende, og uttaler seg om prosedyrer, 
utviklingsarbeid, endringer og prosjekter. 
Du finner mer informasjon om brukerrådet 
på våre nettsider.



Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst
 og har en rekke nasjonale funksjoner. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. 

Sentralbord: 02770

www.oslo-universitetssykehus.no

Regional seksjon psykiatri,  
utviklingshemning/autisme
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Besøksadresse: Verkensveien 19, 1. etasje
Postadresse: Dikemarkveien 39, 1385 Asker
Telefon: 915 91 405, 230 66 120 

www.oslo-universitetssykehus.no/pua 
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Dikemark sykehus
1385 Asker 
GPS       : 59.8057, 10.3718
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Sykehusveien:
1      Legebygning
2      Kurhus 1
3      Pensjonatet
4      Bjørkeli museum
6      Furuli
8      Bjerget
9      Utsikten
11    Slottet
15    Dagali
17    Kringsjå
18    Granli
20    Klosteret
22    Lien
24    Borgen
25    Hospitset
26    Kurhus 2

Verkensveien:
1       Kjøkken, bygg
2       Vaskeri, bygg
3       Forvalterbolig
4       Snekkerverksted
5       Lageret
6       Fossekallen
7       Maskinverksted
9       Garasje 
15     Lomannstangen
19     Verkensveien 19/PUA
22     Stinaløkka barnehage

Dikemarksveien:
39     Administrasjonsbygget

Slottsberget:
35      Vardåsen

Hovedresepsjon / 
Informasjon
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