Alkoholbehandlingen Svendborg
Alkoholbehandlingen er et gratis og
offentligt tilbud til dig.

Her bor vi:
Svendborg
Alkoholbehandlingen
Sankt Jørgens Vej 15
5700 Svendborg
Tlf. 62 23 66 66

Mail: abc@svendborg.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8 -13 og fredag 8-12
Ring til os og lav en aftale.
Vi har åbent alle hverdage:
Man. og tors. 8-17, tirs. og ons. 8-15, fre. 8-13
Du kan komme uden tidsbestilling:
Tirsdag og torsdag mellem kl. 9 - 10

Ærø
Alkoholbehandlingen
Sygehusvej 18
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 23 66 66
Åbningstider for telefoniske henvendelser
Mandag-torsdag kl. 8 -13 og fredag 8-12
Ring til os og lav en aftale
Langeland
Alkoholbehandlingen
Havnegade 118, 2 sal
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 23 66 66

Læs mere om Alkolbehandlingen på
www.alkoholbehandlingen.svendborg.dk

Åbningstider for telefoniske henvendelser
Mandag-torsdag kl. 8 -13 og fredag 8-12
Ring til os og lav en aftale

Alle kan komme
til at drikke for
meget
Alkoholbehandlingen
Svendborg
Det er gratis

- det virker

Kontakt os, hvis:

Alle er velkomne:



Du eller andre er bekymrede over, hvor meget du
drikker.



Du kan frit henvende dig. Det kræver ikke henvisning.



Du forgæves har forsøgt at stoppe eller skære ned
på dit forbrug.



Du er velkommen til at tage en pårørende med til
samtalen.



Alkohol gør det svært for dig at passe din familie
eller dit arbejde.



Alle rådgivnings– og behandlingsforløb er gratis.



Du vil have en uforpligtende samtale om dit forbrug.



Du har ret til at starte i behandling indenfor 14 dage efter henvendelsen.



Er du i familie med eller tæt på en, der drikker for
meget, tilbyder vi råd og vejledning i Alkoholbehandlingen.



Du er tæt på en, der drikker for meget og har brug
for en professionel snak om, hvad du kan gøre ved
det.

Abstinensbehandling:
Du kan uden tidsbestilling komme til vurdering af din
tilstand tirsdag og torsdag mellem kl. 9-10.
Lægesamtaler og abstinensbehandling foregår tirsdage mellem kl. 9-10.

Rådgivning og behandlingstilbud:


Individuelle samtaler



Familieorienteret behandling



Pårørendesamtaler/kursus for pårørende



Medicinsk behandling af abstinenser og trang



Nada øreakupunktur



Internetbaseret alkoholbehandling

Du kan være anonym, hvis du ønsker det. Desuden er
alle medarbejdere omfattet af tavshedspligt.

Vi arbejder ambulant og planlægger alle
samtaler sammen med dig, så du både kan passe din
familie og dit arbejde under dit forløb i Alkoholbehandlingen.

At ændre sine alkoholvaner er ofte en længerevarende
og omfattende forandringsproces.


Vi er et team af specialuddannede behandlere,
som er klar til at give dig relevant støtte og opbakning undervejs.



Vi tilrettelægger et forløb i samarbejde med dig og
eventuelt din familie eller andre pårørende

