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Hvad kan vi tilbyde dig, der har et 

overforbrug eller misbrug af alkohol? 

I alkoholbehandlingen tilbyder vi råd-

givning og behandling til borgere, som 

vil ændre alkoholvaner. Behandlingen 

er baseret på samtaler evt. kombineret  

med medicinsk behandling.  

Behandlingen er ambulant, dvs. du  

møder ind til samtaler men bor hjemme.

Den kan både foregå ved individuelle 

samtaler og/eller i gruppeforløb. 

De fleste behandlingsforløb kan tilrette-

lægges, så det er muligt at passe et 

arbejde samtidig. Men det kan blive 

nødvendigt at tage fri nogle timer for 

at følge behandlingen. 

Bl.a. er der undervisning på Intro-

forløb på fast ugedag.

Medarbejderne, som varetager din 

behandling har alle en socialfaglig, 

pædagogisk eller sundhedsfaglig 

uddannelse. Som udgangspunkt 

arbejder vi ud fra kognitiv behandling. 

Det overordnede mål med behandlingen 

er, at du bliver i stand til at ændre dit

forhold til alkohol, så du opnår et bedre 

liv, både fysisk, psykisk, socialt og fami-

liemæssigt. 

Døgnbehandling 

Mange tror, at alkoholbehandling er lig 

med døgnbehandling, men det er kun 

de få, der får bedre udbytte af døgn-

behandling end af ambulant behandling. 

Henvisning til døgnbehandling foregår 

altid ud fra en nærmere udredning af  

dit behandlingsbehov.

Medicinsk alkoholbehandling 

I alkoholbehandlingen er der mulighed for 

medicinsk behandling som supplement 

til samtalebehandlingen.  

Ud over medicinsk behandling for 

alkoholabstinenser og vitaminbehandling 

tilbyder vi også medicin for trang til 

alkohol.

Læs evt. mere i pjecen: Orientering om 

Medicinsk Alkoholbehandling.
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Samarbejde med og behandling  

til pårørende 

Alkoholproblemer påvirker alle i en  

familie og derfor har vi fokus på et   

samarbejde med dine pårørende.  

Vi tilbyder parsamtaler og har du 

børn under 18 år, vil du i løbet af 

behandlingen få mindst én samtale 

med en af vores børnefamilie faglige 

medarbejdere.

Pårørende til en person, der har pro-

blemer med alkohol, har mulighed for 

at få rådgivning.  

Som pårørende kan du henvende dig 

i din kommunes Alkoholbehandling 

- også anonymt. 

Tilbuddet er gratis, henvisning er ikke 

nødvendig og du kan blive indskrevet 

som pårørende uden at den drikkende 

er i behandling.

 

Behandlingen kan både foregå ved 

samtaler med jer som familie, individuelle 

samtaler og/eller i grupper for hhv. 

pårørende børn, unge og voksne.

Læs evt. mere i pjecen: 

Pårørendebehandling.



Alkoholbehandlingen
FASE 4 

•   Borgere der udskrives  
som færdigbehandlet

•   Opfølgende samtale eller  
evaluering efter 3 måneder

FASE 3
Op til 6 måneder

•  Individuelle samtaler

•   Evt. deltagelse i  
Forandringsgruppen eller 
Følelsesregulering

•   Evt DAT – færdigheds- 
træning i 16 uger

•   Evt. døgnbehandling på  
anden institution

•   Behandlingen afsluttes

FASE 2
Op til 3 måneder

•   Beslutning om alkoholmålsætning  
- behandlingsplan færdiggøres

•   Evt. anden medicinsk behandling

•   Evt. psykisk udredning – MCMI test

•   Individuelle samtaler, gruppebehandling

•   Familie- og pårørendebehandling

•   Evt. deltagelse i Forandringsgruppen 
 eller Følelsesregulering

•   Evt DAT – færdighedstræning  
i 16 uger

•   Udskrivning eller visitation 
til fortsat behandling

FASE 1
Op til 3 måneder

•   Indskrivningssamtale ca. 1 time.  
Behandlingsplan påbegyndes

•  Motivationsafklarende samtaler (MI)

•   Der tilbydes medicinsk behandling,  
afrusning og abstinensbehandling

•   Introforløb i 5 uger, introduktion til behandlingen

•   Afholdelse af samtale med sygeplejerske

•   Introduktion til familie- og pårørendebehand- 
ling ved familie- og pårørendebehandler

•   Evt. deltagelse i Forandringsgruppen eller 
Følelsesregulering

•  Evt DAT – færdighedstræning i 16 uger

•   Udskrivning eller visitation til  
fortsat behandling
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Familie- og 
pårørendebehandling 
Familiesamtaler, parsamtaler, individuelle 
samtaler og/eller gruppeforløb.

Flexbehandling 
Er for dem, som samtidig med alkohol-
problemer har andre større belastninger.

Psykiatrisk sygeplejerske 
Vi ved at mere end 50% af borgerne i alkoholbehandling 
er dobbeltbelastede med en samtidig psykiatrisk lidelse. 
Derfor har vi mulighed for at bede vores psykiatriske 
sygeplejerske om en vurdering. Dette for at sikre en 
mere helhedsorienteret behandling. 
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mere helhedsorienteret behandling. 
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I alkoholbehandlingen tilbyder vi to 

typer af behandlingsforløb: 

•   Faseopdelt behandling til dig, som har 

et overforbrug, skadeligt forbrug eller 

har udviklet afhængighed af alkohol.  

Den faseopdelte behandling kan fore- 

gå med forskellig hastighed.  

Er du motiveret for en hurtig forandring 

og har mulighed for hyppigt fremmøde, 

samt forberedelse til samtalerne, kan 

du få et ca. 6 ugers behandlingsforløb. 

Har du andre vilkår og måske andre 

udfordringer, kan behandlingen stræk-

ke sig over længere tid. 

•   Flexbehandling til dig som udover 

alkohol har andre større belastninger. 

Varighed af behandlingen vil være in-

dividuel.

Fase 1 er et tilbud til dig, som ikke er klar 

til at holde pause fra at drikke alkohol 

eller som ønsker at reducere dit forbrug. 

Her hjælper vi dig med at afklare, om du 

ønsker og er parat til at stoppe. En del 

af behandlingen i fase 1 foregår i vores 

introforløb, hvor formålet er at øge viden 

om afhængighed og de fysiske, psykiske 

og sociale konsekvenser, det kan have. 

Ved at deltage i Introforløbet vil du have 

det bedst mulige grundlag for at gå vide-

re i behandlingsforløbet. Der vil desuden 

være mulighed for et mere intensivt be-

handlingsforløb i vores Dagbehandling, 

hvor der er fremmøde 2 gange ugentligt i 

ca. 4 timer ad gangen.   

Fase 2 starter, når du er parat til at stop-

pe med eller holde pause fra alkohol. 

De fleste, som søger behandling hos os, 

oplever at have et skadeligt forbrug eller 

være afhængige af alkohol og vi anbefaler 

dig derfor at stoppe med at drikke 

alkohol i minimum 3 måneder.  

Afholdenhed er en forudsætning for at 

modtage og få gavn af behandlingen. 

Behandlingen består af samtaler ca.  

hver 14. dag, hvor du arbejder med at 

øge din indsigt i dine alkoholvaner.  

I Fase 2 er der også mulighed for Dag- 

behandling 2 gange ugentligt, som  

beskrevet under Fase 1.

Fase 3 er et tilbud til dig, som har brug 

for hjælp til at holde fast i dit mål via 

ambulante samtaler. Også her er der 

mulighed for det mere intensive behand-

lingsforløb i Dagbehandling, hvor der er 

fremmøde 2 gange ugentligt i ca. 4 timer 

ad gangen. Efter fase 3 afsluttes behand-

lingen.

Fase 4 består af en opfølgende samtale 

3 mdr. efter behandlingsforløbet er afslut-

tet. Behandlingen evalueres og der tales 

om, hvordan det er gået med din alkohol-

målsætning. 

Behandlingsforløbet
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Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen, Alkoholbehandlingen



Flexbehandling

Flexbehandlingen er for dig, som ud 

over afhængighed oplever andre større 

belastninger. Nogle oplever psykiske, 

fysiske eller sociale problemer, der står 

i vejen for at få udbytte af et faseopdelt 

behandlingsforløb. Her er det muligt at 

arbejde med forskellige alkoholmålsæt-

ninger og behandlingen bliver tilpasset 

din livssituation. 

Behandlingsgaranti  

Du har krav på at starte din behandling 

senest 14 dage efter din første henven-

delse i alkoholbehandlingen. Der er frit 

behandlingsvalg, dvs. at du kan vælge 

kommunal ambulant behandling her i 

Kolding Kommune eller du kan vælge 

en anden kommunal ambulant alkohol- 

behandling. 

Notatpligt og aktindsigt  

I alkoholbehandlingen har vi notatpligt. 

Det vil sige, at vi skriver et behandlings-

notat efter hver samtale. 

Du og din behandler kan på den måde 

løbende få overblik over din behandling. 

Du har ret til og er altid velkommen til at 

læse, hvad der står skrevet i din journal. 

Tavshedspligt  

Vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi 

ikke oplyser andre om din behandling 

eller din kontakt til os, uden at du har 

givet os dit samtykke til det. 

Tavshedspligten gælder også internt i 

Kolding Kommune. Vi udleverer altså 

ikke oplysninger om din behandling til 

andre forvaltninger, institutioner osv., 

uden at det er efter aftale med dig. 

Underretningspligt  

Vi har skærpet underretningspligt, hvis 

vi bliver bekymrede for et barns trivsel. 

Hvis vi bliver bekymrede for dit barns 

trivsel, vil vi invitere dig til en samtale 

om denne bekymring. Vi lægger altid 

op til, at en evt. underretning bliver lavet 

i et samarbejde med dig. 

Du er altid velkommen til at ringe til os, 

med spørgsmål.

Lovgivning

Velkommen til Alkoholbehandlingen



Socialforvaltningen

Alkoholbehandlingen

Telefon 7979 7600

alkoholraadgivning@kolding.dk

Velkommen til Alkoholbehandlingen

Alkoholbehandlingen er gratis og det  
er muligt at være anonym

Kontakt

Kolding Kommunes Alkoholbehandling 

Låsbyhøj

Nørregade 1 

6000 Kolding 

www.kolding.dk/alkohol

Alkoholbehandlingen

Kolding Kommune

Maj 2020

Til dig, der ønsker hjælp til at 

ændre alkoholdvaner:

Du kan ringe på hverdage mellem 

kl. 8.15-10.00 på tlf. 79 79 69 69.

Til dig der er pårørende 

- både barn, ung og voksen 

eller samarbejdspartner:

Ring på tlf. 79 79 76 00

Mandag kl. 8.00-16.00 

Tirsdag kl. 8.00-15.00 

Onsdag kl. 8.00-15.00 

Torsdag kl. 8.00-18.00 

Fredag kl. 8.00-13.00


