
Er du i kontakt med en borger der har brug for 
en indsats fra Mobilteamet ? 
 
Så send en mail til cfs.@randers.dk i emnelinjen skriver du Mobil-
teamet. 
Vi vil gerne have en kort beskrivelse af borgerens alder, køn og 
bopæl. Herunder også et indtryk af den aktuelle livssituation. 
Hvis du ved det vil vi også gerne vide om borgeren tidligere har 
været tilknyttet Rusmiddelcenter Randers – og om der var nogle 
vanskeligheder forbundet hermed. 
 
Når vi har modtaget din mail, vil du snarest blive kontaktet af en 
af os. 
Hvis det er muligt, vil vi gerne, at du deltager i det første møde 
med borgeren. 
 
Har du ikke mulighed for at maile så kan du ringe på 8915 7070 i 
centrets åbningstid som er: 
 
Mandag: 9:00-12:00 samt 13:00-17:00  
Tirsdag: 9:00-12:00 samt 13:00-17:00 
Onsdag: 8:00-12:00 samt 13.00-16:00 
Torsdag: 9:00-12:00 samt 13:00-16:00 
Fredag: 8:00-12:00 samt 13:00-14:00 

 Rusmiddelcenter Randers                                                                                                       

har nu et Mobilteam 

mailto:cfs.@randers.dk


Mobilteamet har til opgave at yde behandling til borgere med svære 
rusmiddelproblemer. Det er borgere der er så belastede af deres mis-
brug og af konsekvenserne af det, at de ikke er i stand til at møde op i 
Rusmiddelcentret. Det er vores erfaring, at disse borgere er svære at 
hjælpe og fastholde i almindelig ambulant behandling. 
Mobilteamet har mulighed for at være vedholdende i kontakten til bor-
geren og på en måde der er mulig for borgeren. Det betyder at kontak-
ten kan skifte fra tid til anden, det kan være perioder med sms kontakt, 
andre perioder er det besøg hos borgeren, med andre ord Mobilteamet 
kan møde borgeren i eget hjem, på sygehuset, forsorgshjemmet mv. 
 

Formål 
En del af indsatsen er at hindre yderligere forværring af misbruget, en 
anden kan være, at motivere borgerne til forandring som f.eks. ned-
sætte forbruget, være rusfri i kortere eller længere perioder og det kan 
være at arbejde henimod fuldstændig afholdenhed.  
Mobilteamet arbejder personcentreret, dvs. med udgangspunkt i den 
enkelte borgers eget perspektiv på sin aktuelle livssituation og ønsker 
for fremtiden.  
 

Målgruppen 
Det er mennesker, der har et ønske om forandring men deres evne til at 
fastholde en kontakt over tid af egen kraft er begrænset. Det er menne-
sker der har svært ved at omsætte ønsket om forandring til konkret 
handling. 
 
 
 
 
 
 
 

 I Mobilteamet er vi insisterende på 
håbet og vi er vedholdende i kon-

takten med borgeren, hvor spinkel 
den end måtte være. 

 

Metoder/tilgange 
Vi arbejder med evidensbaserede metoder der afpasses den en-
kelte borgers kognitive og fysiske funktionsniveau.  

Motiverende interview 
Her arbejder vi på at fremkalde og understøtte personens 
egne argumenter og gode grunde til at lave en foran-
dring.  

 
Kognitiv metode 
Metoden har fokus på de negative tanker, der aktiveres i 
særlige højrisikosituationer. Tankerne medfører nedsat 
oplevelse af kompetence og en øgning af de positive for-
ventninger til rusen. Denne mentale ”lås” er den psykolo-
giske afhængighed, som hos de fleste er meget stærk og 
selvkørende når den først er i gang. 

 
Neuropsykologiske/neuropædagogiske aspekter 
Brug af tavle, bevidst brug af gentagelser og hyppige op-
summeringer. Huskekort og sedler i hjemmet med korte 
anvisninger 
 
 

Initiativ til samarbejde med andre aktører 
Mobilteamet vil, så vidt det er muligt, og i et samarbejde med 
borgeren, beskrive behov og problemstillinger, herefter tager 
Mobilteamet sammen med borgeren kontakt til relevante parter 
med henblik på at igangsætte og koordinere en rehabiliterende 
indsats. Herefter vil der løbende være dialog via e-mail og tele-
fon samt fælles møder når det er relevant. 


