For børn og unge
Som et særligt tilbud til børn og unge under
25 år, er der gennem BRUS mulighed for at
deltage i individuelle samtaler eller samtalegrupper.
For at høre mere om tilbuddet eller for opstart i forløb, tages kontakt på brus@syddjurs.
dk eller på tlf.: 4012 6153 eller 2974 9981.

Til pårørende

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

Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 8.30-17.00
kl. 8.30-15.00
kl. 8.30-15.00
kl. 8.30-17.00
kl. 8.30-13.00

Telefontid hver dag kl. 8.30-12.00

Problemer med rusmidler påvirker
omgivelserne. Som pårørende kan man
derfor have brug for rådgivning og støtte.

Rusmiddelcenter Syddjurs

Rådgivning og vejledning

Hvad er CRAFT?

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

Som pårørende til en person med et problematisk
rusmiddelforbrug kan man have behov for hjælp
og støtte.

Rådgivningen tilbydes som selvhjælpsmateriale, du
kan arbejde med i ro og mag derhjemme. Alt efter
hvad du synes passer til dig, vælger du selv hvilke
dele af rådgivningen, du vil anvende i praksis.

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 a rbejder
behandlerne efter reglerne om skærpet
underretningspligt.

Er man indskrevet i behandlingsforløb på Rusmiddelcentret, bliver man som pårørende ofte
inddraget i behandlingsforløbet i samarbejde med
– og med samtykke fra den misbrugende.
Men som pårørende kan man også have brug for
individuelle samtaler, hvorfor der på Rusmiddelcenter Syddjurs er mulighed for at få op til 1-3 samtaler
med en behandler.
Hvis du er pårørende til en, der drikker, men som
ikke er indskrevet i behandling, tilbydes du rådgivning igennem vores projekt CRAFT.

Materialet er gratis, og du kan få det udleveret
i al fortrolighed. Hvis du har brug for yderligere
rådgivning, har du mulighed for en samtale med en
behandler 3 måneder efter, at du har fået udleveret
selvhjælpsmaterialet.
Spørg for en uddybelse af projektet.

Som pårørende til en nærtstående med et rusmiddelproblem,
oplever man ofte:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Følelser som frustration, vrede, afmagt, sorg
og fortvivlelse
At man lever i konstant bekymring for
fremtiden
At man forsøger at hjælpe - uden det nytter
At egne behov sættes i baggrunden
Forsøg på at glatte ud og dække over misbruget
At den misbrugende enten afviser problemet eller giver løfte om forandring, som
brydes igen og igen
Svigt
Kontrol og mistillid
At familielivet er præget af diskussioner og
skænderier
Frygten for tilbagefald

