
Rusmiddelcenter Syddjurs
Hovedgaden 61-63
8410 Rønde 
Tlf. 8791 0220 

Åbningstider 
Mandag kl. 8.30-17.00
Tirsdag  kl. 8.30-15.00
Onsdag kl. 8.30-15.00
Torsdag kl. 8.30-17.00
Fredag  kl. 8.30-13.00

Telefontid hver dag kl. 8.30-12.00

Måske kender du til, at alkohol, hash eller 
andre stoffer fylder lidt for meget? På 
Rusmiddelcenter Syddjurs kan vi støtte dig 
i at skabe et liv, som du finder meningsfuldt 
uden et skadeligt forbrug af rusmidler.  

Rusmiddelcenter 
Syddjurs

Hvordan henvender man sig?

For henvendelse kan man kontakte 
 Rusmiddelcentret via hovednummeret, som 
er anført på bagsiden af denne pjece. Der er 
også mulighed for personlig henvendelse, 
hvor man i så fald vil blive tilbudt en samtale, 
når det er muligt. 

Man bliver som udgangspunkt tilbudt 1-2 
afklarende samtaler, hvorefter man tildeles 
en behandler, som sammen med borgeren 
tilrettelægger fremadrettet behandlingsfor-
løb med udgangspunkt i borgerens egne 
målsætninger. Ved de afklarende samtaler 
 udarbejdes der en behandlingsplan med 
udgangspunkt i rusmiddelhistorik, familie- og 
uddannelsesbaggrund m.m.

Til borgere



Rusmiddelcenter Syddjurs

Rusmiddelcenter Syddjurs er et kommu-
nalt  gratis rådgivnings- og behandlingstilbud. 
 Tilbuddet henvender sig til mennesker, der har 
problemer med brug/misbrug af alkohol eller 
euforiserende stoffer samt til deres pårørende.

Vi tilbyder professionel behandling til mennesker, 
som ønsker hjælp til at ændre rusmiddelvaner. 
Behandlingen på Rusmiddelcenter Syddjurs 
består af samtaler evt. suppleret med medicinsk 
behandling.

Alle vores behandlere har tavshedspligt, men 
ved bekymring for et barn under 18 år  arbejder 
 behandlerne efter reglerne om skærpet 
 underretningspligt. 

Vi ved at alkohol og stoffer ikke bruges af ond 
vilje. Rusmidler bruges af mange forskellige 
grunde. Hvad mon dine grunde er? For nogen 
er problemet kommet snigende, fordi alkoholen 
eller stofferne har været brugt til at klare stress 
og en udfordrende hverdag. Nogle kæmper 
med angst, andre bruger rusmidler for at slippe 
væk fra mørke tanker, depression eller ensom-
hed. Måske kommer man fra en familie, hvor det 
har været almindeligt at bruge rusmidler som 
problemløser, og mange har også oplevet, at 
både alkohol og stoffer har været brugt i sociale 
sammenhænge.

Hvis eksempelvis angsten eller depressionen er 
yderligere behandlingskrævende, har vi ud over 
samtale mulighed for at tilbyde en konsultation 
hos vores psykiatriske konsulent.

På Rusmiddelcenter Syddjurs arbejdes der med 
afklaring og undersøgelse af motivationen for 
stop og som udgangspunkt ud fra borgerens 
eget ønske til forandring. En forudsætning for 
behandling er altså ikke, at du har besluttet dig 
for fuldt stop. Der arbejdes ud fra anerkendte og 
veldokumenterede metoder, og tages udgangs-
punkt i den tilgang, der er mest virksom for den 
enkelte. 

Vores tilbud indeholder følgende: 

•	 Alkohol- og stofbehandling af personer 
over 18 år
- Typisk 10-12 samtaler hvor netværk 
   inddrages hvis det vurderes relevant
-  Mulighed for afrusning samt 

 substitutions behandling 

•	 Familieorienteret Rusmiddelbehandling 
-  Herunder BRUS, som tilbyder individuel- 

og gruppebehandling af børn fra 0-25 år

•	 Ungebehandling 
- U18 (personer mellem 12-25 år) 

•	 Pårørende 
- Typisk 3 samtaler  
-  CRAFT – selvhjælpsmateriale til 

 pårørende, hvor den drikkende ikke går i 
 behandling 


