Tilbud til alle borgere i
Odder Kommune

forebyggelse & rusmidler

Hvordan har

rusmidler
indflydelse på
dit liv?
Hvad enten behovet er et par
korte rådgivende samtaler eller
et længerevarende behandlingsforløb har vi et tilbud til dig.
Vi ved, at det kan være vanskeligt
at erkende, at man har et problematisk brug af rusmidler. Hvis man
som borger er i tvivl om, hvorvidt
forbruget af rusmidler, er et problem, kan man henvende dig for
en afklarende samtale. Samarbejdet tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.

Forebyggelse & Rusmidler i
Odder tilbyder gratis råd og
vejledning samt behandling til
borgere både over og under 18
år, som oplever, at alkohol og/
eller stoffer forstyrrer deres liv.

Det er uforpligtende at henvende
sig, og det er muligt at modtage
samtaler online. Det kræver ingen
henvisning, og vi handler hurtigt.
Senest 14 dage efter henvendelse, tilbydes første samtale.

Vi har naturligvis tavshedspligt.

Indskrivning og behandlingsforløb
Alle forløb starter med en eller
flere visitationssamtaler.
I visitationen vil der i samarbejde
med borgeren være fokus på at
få et helhedsorienteret billede af
borgerens livssituation, anvendelse af rusmidler og motivation for
forandring.

Ud fra dette udarbejdes en handleplan, med de mål borgeren ønsker at opnå ved indskrivningen.
Når handleplanen er udarbejdet
og godkendt af borgeren, vil borgeren få tildelt en behandler.

Et rusmiddelproblem

er

hele problem
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BRUS – Tilbud til børn/unge fra familier,
hvor rusmidler forstyrrer
Det kan være svært at vokse op i
en familie, hvor rusmidler forstyrrer.
I BRUS er der mulighed for, at tale
med en professionel voksen, der
ved noget om, hvordan rusmidler
påvirker en familie. Projekt BRUS
er et gratis samtaletilbud til børn
og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier, hvor rusmidler styrer og forstyrrer. Det er muligt at
modtage samtaler alene, sammen

med sin familie eller i en gruppe
med jævnaldrende.
Man kan være anonym.

Familieorienteret
Rusmiddel behandling

Samtaler
til pårørende

Den familieorienterede rusmiddelbehandling har til formål at
forbedre samspillet i familien.
Målgruppen er familier med børn
i alderen 0-18 år, hvor der eksisterer et rusmiddelproblem, og hvor
den forælder, der har et stof- eller
alkoholproblem, erkender dette
og ønsker behandling.
Fokus er at behandle rusmiddelproblemet, og familiens deltagelse i behandlingen kan gøre denne
mere effektiv og have en positiv,
afsmittende virkning på relationerne i familien. Familieorienteret
Rusmiddelbehandling tilbydes i
samarbejde med Børnefamiliecenteret.

Hos Forebyggelse & Rusmidler
er det muligt at modtage pårørendesamtaler uanset karakteren af ens relation – om man er
forælder, partner, ven, moster,
kollega, nabo, arbejdsgiver mv.
Det er muligt at modtage 1 – 3
vejledende samtaler. Tilbuddet
er uafhængigt af, at den person,
som har et rusmiddelproblem, erkender dette og er i behandling.
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Ungeteamet
Ungeteamet er et tilbud til unge under 30 år.
Ungeteamet tilbyder råd og vejledning til unge
og deres pårørende.
Teamet holder oplæg, er opsøgende, laver
gadeplansarbejde og andre forebyggende aktiviteter.
Teamet tilbyder behandling for rusmiddelproblematikker.
Er mine forældre for langt ude?
Hvem kan jeg tale med om mine problemer ?
Er jeg blevet afhængig?
Hvorfor har jeg det sådan?
Er festen blevet for vild?

Kontakt en af ungekonsulenterne og hør mere
Troels Kristiansen
Mobil: 24613988

Line Andersen
Mobil: 21287633

Waldemar Sawicki
Mobil: 51710457

BRUS
Til børn og unge under 25 år som er vokset op
i en familie hvor rusmidler forstyrre:
Charlotte Høgel
Mobil: 24676784

Ses vi på chatten?
www.cyberhus.dk/chat er en side, hvor du hver torsdag kl. 19-21
kan skrive anonymt med en ungerådgiver fra Odder.
På hjemmesiden kan du også stille spørgsmål til brevkassen, og
læse meget mere om alt det der fylder i livet.

Samarbejdspartnere
Hos Forebyggelse & Rusmidler i
Odder har vi fokus på forebyggelse af stof- og alkoholproblemer.
Vi afholder oplæg for samarbejdspartnere, offentlige instanser og private virksomheder med
henblik på at understøtte opmærksomheden på anvendelse
af rusmidler samt tidlig opsporing
af stof- og alkoholproblemer.

mistanke om eller kendskab til, at
pågældende har et rusmiddelproblem, så er du altid velkommen til
at henvende dig for sparring.
Vi tilbyder også at tage med til en
afklarende samtale sammen med
borgeren.

Yderligere udfører vi opsøgende
arbejde og uddanner frontpersonale til at opspore og tale om
rusmiddelproblemer.
Er du som fagperson i kontakt
med en borger, hvor du enten har

Værdigrundlag og metoder
Hos Forebyggelse & Rusmidler i Odder arbejder vi ud fra et
værdigrundlag, hvor borgeren bliver mødt af et fagligt kompetent og troværdigt personale. Vi vægter respekt for den
enkelte borger højt og sigter mod at understøtte den enkeltes
mulighed for og evne til at mestre egen livssituation. Vi har
fokus på det hele menneske. Vi prioriterer at samarbejde på
tværs fordi vi tror på, at en helhedsorienteret indsats skaber
den bedste kvalitet i borgerens forløb og medfører de bedste
resultater.

Hos Forebyggelse & Rusmidler tilbydes
Råd og vejledning
Afklarende forløb
Ambulante samtaleforløb
Tilbagefaldsforebyggende samtaler
Medicinsk behandling
Øreakupunktur
Opsøgende arbejde/SKP
Familieorienteret Rusmiddelbehandling
Projekt BRUS
Gruppebehandling
Samtaler til pårørende
Forbyggende indsatser
Konsulentbistand til samarbejdspartnere
Online samtaler
Ved henvendelse vil der ud fra den enkeltes situation blive
udarbejdet en konkret vurdering af, hvilket tilbud der er relevant.

Hvis du selv eller personer tæt på dig er
bekymret for dit brug af rusmidler,
kontakt os for en uforpligtende samtale!

Forebyggelse & Rusmidler
Vitaparkvej 11, 8300 Odder
Mail: forebyggelse-rusmidler@odder.dk

Visitation og behandling
Lone: 29 10 63 40
Annette: 30 51 92 56
Pia: 20 47 03 82

Ungekonsulenter
Troels: 24 61 39 88
Waldemar: 51 71 04 57
Line: 21 28 76 33

Specialvejledere/SKP
Marion: 30 51 89 96
Mathilde: 29 10 64 67
Maj-Britt: 51 71 04 50

Projekt BRUS
Charlotte: 24 67 67 84
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