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Familieorienteret
alkoholbehandling

VELFÆRD OG SUNDHED

Horsens kommunes tilbud til familier med alkoholproblematik i et
samarbejde mellem:
Familiebehandlingen Fuglvang, U-turn og Rusmiddelsbehandlingen
TrinHorsens

HVAD kan familieorienteret
alkoholbehandling:

Familieorienteret alkoholbehandling giver hele familien
mulighed for at indgå i en fælles forandringsproces.

Familieorienteret alkoholbehandling vil via samtaler have
fokus på at hjælpe familie med at:
• Kunne tale om alkoholens indflydelse og påvirkning
af alle i familien.
• Ændre de vaner der er forbundet med alkoholproblemet
• Styrke relationerne i familien.
• Give familien mulighed for at arbejde struktureret
med at løse de problematikker der kan være i
dagligdagen.
• Blive bedre til at kommunikere indbyrdes i familien.
• Øge livskvalitet hos den enkelte i familien, samt familien som helhed. Nå hen imod en positiv forandring.
• Forløbet består af 10 samtaler.
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HVORFOR familieorienteret
alkoholbehandling:

U

Når der er alkoholproblematikker i familien, påvirker
det ikke kun den der har problemet, men påvirker hele
familien.

HVEM henvender tilbuddet sig til:

Som udgangspunkt tilbydes der familiesamtaler, hvor
der i samarbejde med familien tilrettelægges et individuelle forløb ud fra behovet i familien. Familien skal være
indstillet på at børnene bliver inddraget i forløbet

Familieorienteret alkoholbehandling retter sig mod familier
med børn under 18 år, hvor der er alkoholproblematikker,
og som har bopæl i Horsens kommune.
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HVORDAN foregår det:

Et forløb kan derfor både indeholde forældresamtaler,
børnesamtaler og individuelle samtaler.
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Vi er et tværfagligt team bestående af 3 behandlere, en
U-turnbehandler, en misbrugsbehandler og en familiebehandler, som vil følge familien gennem hele forløbet.

KONTAKT FØLGENDE STEDER FOR
YDERELIGERE INFORMATION:
FAMILIEBEHANDLINGEN
Fuglevangsvej 1
8700 Horsens
Tfl.nr.: 76 29 34 00

Er du over 18 år og har brug for individuel
alkoholbehandling, er du velkommen til at
kontakte TrinHorsens.
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U-TURN
Robert Holms Vej 5
8700 Horsens
Tlf.nr.: 21 73 12 37
www.uturnhorsens.dk
TRINHORSENS
Sønderbrogade 48
8700 Horsens
Tlf.nr.: 76 29 14 83
www.csuhorsens.dk

Du er ikke alene er et supplerende tilbud til børn
og unge, som har forældre, der drikker eller
bruger andre rusmidler.
Kontakt U-turn for yderligere information.
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