Råd og vejledning
på Rusmiddelcenter Skive
Skive—det er RENT LIV

SKIVE.DK

Råd og vejledning
Du har mulighed for råd og vejledning omkring Rusmiddelcentrets
tilbud. Dette kan aftales enten telefonisk eller ved personligt fremmøde i åbningstiden.

Hvis du ønsker behandling, vil du blive tilbudt opstart i vores BASISforløb samt individuelle samtaler ved en misbrugskonsulent.

Du vil i starten af forløbet blive bedt om at underskrive et samtykke
i forhold til for eksempel kontakten til offentlige myndigheder, egen
læge, mv. samt deltage i udarbejdelse af statistik.

Når du starter i et forløb, har vi notatpligt. Du er altid velkommen
til at få en kopi af din journal.

Hvis du modtager medicinsk behandling, er det lovgivningsmæssigt
et krav, at du også modtager social behandling. Hvilke tilbud vil blive afklaret i samarbejde med dig.

Vi har tavshedspligt, men har samtidig et særligt fokus på børnefamilieperspektivet. Det betyder, at vi har en skærpet underretningspligt i forhold til børn og unges trivsel.

Et forløb på Rusmiddelcenter Skive er gratis og frivilligt. Det er dog
vigtigt, at du melder afbud i god tid, hvis du er forhindret i at møde
til en aftale.

Åbningstider
Alkohol– og stofrådgivningen
Mandag til torsdag

kl. 9.00 - 15.00

Fredag

kl. 9.00 - 13.00

Udlevering af substitutionsmedicin
Alle hverdage

kl. 9.00 - 11.00

Udlevering af antabus
Mandage og torsdage kl. 15.00 - 16.30

Det er en fordel at kontakte Rusmiddelcenter Skive telefonisk og
aftale tid til personlig samtale. Besøg også gerne vores hjemmeside
www.rusmiddelcenterskive.dk

SKIVE.DK

Vi henviser desuden til brochurer for Rusmiddelcentrets tilbud samt;

NA (anonyme narkomaner) hver torsdag kl. 19.30 - 20.30, Sct. Leonisgade 8, 8800 Viborg

AA (anonyme alkoholikere) åbent møde 1. tirsdag i måneden samt
ellers løbende hver tirsdag kl. 19.30 - 21.00 på Den Blå Viol, Nørre
Allé 2D, 7800 Skive

Den Blå Viol (værested for misbrugere, ensomme og udstødte)
Nørre Allé 2D, 7800 Skive, tlf. 97524600, mandag til fredag kl.
10.00 - 15.00

Mødestedet (værestedet for psykisk syge og ensomme) Resenvej
17, 7800 Skive, tlf. 97514707, mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00
– 21.00, onsdag og fredag kl. 9.00 - 16.00 og lørdag og søndag kl.
11.00 - 16.00
Se også www.misbrugsportalen.dk, www.tuba.dk og www.hope.dk
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