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Det er tøft

Arbeidsliv og
avhengighet

- å snakke om det
- å vite om det
- å bry seg
- å være avhengig
- å være pårørende
- å være arbeidsgiver
- å stå i jobb

Blå Kors Lade Behandlingssenter
Lade Alle 86,
7041 Trondheim
Sentralbord: 73 84 85 00
E-post: post@ladebs.no
www.ladebs.no

Mestre livet - mestre jobben

Vi kan avhengighet og vi tør snakke om det

Vi kan tilby følgende:

Med respekt og verdighet

Blå Kors Lade Behandlingssenter har mange års erfaring i å hjelpe
mennesker med ulike utfordringer knyttet til avhengighet og
arbeidsliv.

• Veiledning, behandling og støttesamtaler til den enkelte med et
avhengighetsproblem

Våre tverrfaglig team er godt sammensatte og sørger for at den enkelte blir
godt ivaretatt. Hos oss er det liten eller
ingen ventetid, og du kan få samtaletimer på dag og kveldstid.

Gjennom vårt samarbeid med bedriften ønsker vi bla. å hjelpe bedriftsledere å løfte
fram de vanskelige spørsmålene rundt avhengighet og alkoholbruk i sosiale sammenhenger, eller drøfte de «gråsoner» som bedrifter ofte har.
Vi kan gjennom samtaler kartlegge bedriftens faktiske behov, og tilby vår kompetanse i
form av kurs, råd og veiledning til bedriftens ledelse og ansatte.
Vi deltar gjerne i personalmøter eller andre fora der rus- og avhengighet er tema. Som
bedriftens rådgiver kan vi ta opp temaet rus- og avhengighet fra et helt annet ståsted
enn det en bedriftsleder gjør.

• Veiledning, behandling og støttesamtaler til pårørende
• Veiledning av arbeidsgiver og
kollegaer til en ansatt med avhengighetsproblematikk
• Poliklinisk oppfølging og behandling
av avhengighet

Er du bedriftskunde vil du få en fast
rådgiver, som pasient vil du få en egen
behandler som følger deg igjennom hele
behandlingsforløpet.

• Døgntilbud - behandling/avlastning

Din behandler vil gi råd og veiledning
til deg, dine nærmeste og arbeidsgiver
underveis.

• Henvisning til annen type behandling
dersom det er ønskelig/nødvendig

Vi møter mennesker der de er i
livet med respekt og verdighet.

