
 

 

Har du eller din pårørende et  

overforbrug af alkohol eller stoffer? 



 

 

Behandling af alkohol- eller stofmisbrug: 
Har du et alkohol- eller stofmisbrug? Ønsker du at få 

hjælp til at stoppe det? Eller er du pårørende til en med 

et misbrug? 

 

Egedal Rusmiddelteam tilbyder ambulant misbrugsbe-

handling til dig som synes, at du har et alkohol- eller 

stofmisbrugsproblem. Vi tilbyder ligeledes par- og pårø-

rende samtaler. 

 

 

Visitation: 
Visitation til misbrugsbehandlingen foretages af din råd-

giver eller ved kontakt direkte til Rusmiddelteamet. Tele-

fonnummer kan du finde bagerst i denne brochure. 

Du vil blive inviteret til en råd- og vejledningssamtale 

hvor din motivation og behandlingsbehov afdækkes. 

 

Behandlingsplan: 
Behandleren udarbejder i samarbejde med dig en be-

handlingsplan ud fra et struktureret kortlægningsinter-

wiew (ASI). I kortlægningen indgår ligeledes konsultation 

hos vores læge. 

 

Behandlingen består af følgende tilbud: 

 Motiverende samtaler eller gruppeforløb.  

 Efterbehandling individuelt eller gruppeforløb 

 Par og pårørende samtaler 

 NADA akupunktur 

 Mindfulness 

 

Grupperne sammensættes efter behandlingsbehov og kan 
variere meget i indhold og varighed. 



 

 

I behandlingen veksles der mellem terapi og undervisning 

og der er fokus på hvordan du håndterer forskellige situa-

tioner og følelser på en mere hensigtsmæssig måde end 
brug af rusmidler.  

 

Temaer i behandlingen:  

 Fastsættelse af mål 

 Fysiske og psykiske skadevirkninger 

 Højrisikosituationer 

 Tilbagefaldsstrategier 

 Ambivalens 

 De pårørendes rolle 

 Fordele/ulemper 

 Håndtering af følelser som vrede og angst. 

 

Substitutionsbehandling: 

Har du brug for substitutionsbehandling (f.eks. Metadon) 

bliver du visiteret til en af vores samarbejdspartnere i 

samarbejde med dig. 

 

Døgnbehandling: 
Visitation til døgnbehandling foretages af din rådgiver og 

den behandlingsansvarlige som samarbejder med ekster-

ne behandlingsinstitutioner. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Kontakt os og hør nærmere om vores tilbud: 

 

Tlf.: 72 59 64 06 

 

 

Rusmiddelteamet holder til på Skolevej 10, Stenløse. 

 

Vi kan kontaktes på telefon:               

Mandag – Onsdag fra kl. 9.00 - 15.00  

Torsdag fra kl. 9.00 - 18.00   

Fredag fra kl. 9.00 – 13.00   

 

Vi har Åben Anonym Rådgivning sidste torsdag i hver måned fra 

kl. 16.00 til 17.30 

 

Du er også velkommen til at skrive til os med spørgsmål eller 

bestilling af samtale på vores mail adresse: 

 

Egedal.rusmiddelteam@egekom.dk 

 

Og vi vil svare dig hurtigst muligt. 

 

OBS.: Afbud til allerede aftalte tider kan ikke mailes her. 

 

 

 

 

 

Egedal Rusmiddelteam 

Skolevej 10 

3660 Stenløse 
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