
 
 
En skræddersyet behandlingsplan – hvad, hvor og hvordan? 
 
Det kan være meget forskelligt hvilken behandlingsplan der passer til jer som familie, men i fællesskab vil vi 

skræddersy en plan, så den tager hensyn til alle nuancerne af jeres situation.  

 

Erkendelse  

Har du brug for et syn på dit liv og dine handlinger fra én udefra, så kan et forløb med individuel terapi være 

løsningen. Vi kan mødes enten hos dig eller mig, og vi kan mødes én  eller flere gange, alt efter hvad du har 

brug for.  

Men jeg vil altid sørge for, at vi sammen finder en løsning på hvad der nu skal ske, så du ikke bare efterlades 

med dine gamle handlingsmønstre. Du kan også kontakte mig hvis du er barn af en alkoholiker, og har brug for 

at tage hul på en del af dit liv, som der måske aldrig før er blevet berørt.  

 

Få hjælp til den svære samtale  

Oftest så kan en intervention være en effektiv måde at få misbrugeren i behandling. Hvis i vælger mig som 

jeres interventionist, vil vi mødes flere gange inden interventionen. Jeg tager med jer ud på dagen, hvor vi 

sørger for at misbrugeren ikke kender til interventionen. De fleste gange foregår det fredeligt, men jeg skal 

nok sørge for at alt er lagt frem på bordet og at vi i fællesskab er nået frem til et resultat, når interventionen 

er omme. 

 

Kom i alkoholbehandling i dag  

Herefter vil vi køre direkte i behandling. I de fleste tilfælde vil vi køre til en af TJELE Behandlingscenters 

afdelinger, som ligger rundt omkring i landet – men jeg vil altid have  



 
 

fingeren på pulsen, og sørge for at vi finder det allerbedste sted til jer. Jeg vægter højt, at der tilbydes 

familieterapi, og at hele familien kommer i behandling, og bliver forberedt på jeres nye liv sammen.  

Behandlingscenter Tjele er en privatdrevet behandlingsinstitution, og samarbejder med de fleste 

sundhedsforsikringer. Finansieringen af misbrugsbehandling, sker derfor direkte med Tjele. Min erfaring 

fortæller mig, at det altid løser sig. Nogle har en forsikring der dækker, nogle tager et lån  eller andre klarer 

betalingen med hjælp fra venner og familie.  

 

 

Efterbehandling 

Det kan virke skræmmende at vende tilbage til hverdagen efter en behandling – og her kan i altid kontakte 

mig. Ligesom at misbrugeren oftest vil være tilknyttet en efterbehandling på behandlingsstedet, så kan resten 

af familien også have brug for det samme.  

Her kan familieterapi  være det i har brug for, og her kan jeg også tilpasse terapien alt efter behov, og hvor 

langt misbrugeren er i behandlingsforløbet.  


