


Novavi Stofrådgivningen lægger vægt på samarbejde og fleksibilitet - også i forhold til 
kommuner, der har eget behandlingstilbud, hvor der alene er ønske om, at vi samarbejder 
om bestemte �delser eller i forhold til de målgrupper, som de kan have udfordringer med 
at håndtere i eget regi. Vi tilb�der gerne sparring eller kommer ud og fortæller om vores 
metoder og resultater med de unge vi har i behandling. 

Forløb Indhold Dagspris 

Basis inklusiv I basisforløbet går den unge til samtale en 332 kr. visitation og gang ugentlig ved enten ps�kolog, terapeut 
afdækning eller udgående behandler. I denne fase 
Varighed aftales udarbejdes en Ungmap/Voksenmap. 
individuelt med 
sagsbehandler Det er muligt at tilkøbe ps�kiater, hvis 404 kr. 
[forventet 6-9 måneder} basisforløb skal foregå hos ps�kiater. 

Udredningsforløb Dette forløb er for de unge, der har brug for, at der 510 kr. 
inklusiv basisbehandling udarbejdes en ps�kiatrisk/ps�kologisk udredning 
Varighed 4 måneder og samtidig påbeg�ndes misbrugsbehandling. 

Fremmøde 1-2 gange ugentligt. 

Basis hver 14. dag Samtale hver 14. dag ved enten ps�kolog, 209 kr. 
Varighed 3-6 måneder terapeut eller udgående behandler. 
(ofte som efterbehand-
ling/fastholdelse} Hvis samtalen er hos ps�kiater. 230 kr. 
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Forløb 

Ps�kiatrisk udredning 
ekskl. basisbehandling 
Varighed 2½ måned 

Ydelse 

Indhold 

5 samtaler ved ps�kiater og derudover foretager 
ps�kolog testning ved fremmøde 3-4 gange. 
Forløbet afsluttes med et tilbagemeldingsmøde til 
relevante parter. 

Medicinregulering månedligt 

Medicinregulering hver 14. dag 

Forældresamtaler - pr. samtale 

Psykologiske test og undersøgelser af unge med overforbrug af rusmidler: 

Test Wais (ps�kolog) 

Test: TOVA (ps�kolog) 

Test: Brief 3 (ps�kolog) 

Test: Neopir (ps�kolog) 

Test: Ados (ps�kiater) 

Dagspris 

370 kr. 

Pris 

2.932 kr. 

5.653 kr. 

1.194 kr. 

5.541 kr. 

3.166 kr. 

3.166kr. 

4.749 kr. 

9.468 kr. 

Stofrådgivningen Takster og ydelser/ 5 



Forløb 

Ps�kiatrisk udredning 
ekskl. basisbehandling 
Varighed 2½ måned 

Ydelse 

Indhold 

5 samtaler ved ps�kiater og derudover foretager 
ps�kolog testning ved fremmøde 3-4 gange. 
Forløbet afsluttes med et tilbagemeldingsmøde til 
relevante parter. 

Medicinregulering månedligt 

Medicinregulering hver 14. dag 

Forældresamtaler - pr. samtale 

Psykologiske test og undersøgelser af unge med overforbrug af rusmidler: 

Test Wais (ps�kolog) 

Test: TOVA (ps�kolog) 

Test: Brief 3 (ps�kolog) 

Test: Neopir (ps�kolog) 

Test: Ados (ps�kiater) 

Dagspris 

370 kr. 

Pris 

2.932 kr. 

5.653 kr. 

1.194 kr. 

5.541 kr. 

3.166 kr. 

3.166kr. 

4.749 kr. 

9.468 kr. 

Stofrådgivningen Takster og ydelser/ 5 

Test: SCID (psykolog) 4.749 kr.



Anonym 
stofbehandling 
Novavi Stofrådgivningen tilb�der fortsat gratis anon�m stofbehandling til borgere 
over 18 år, som er i arbejde eller under uddannelse. Tilbuddet henvender sig til 
velfungerende borgere, som ønsker at mindske eller stoppe deres forbrug af hash, 
kokain eller andre feststoffer, og som gerne vil være anon�me. Behandlingen foregår 
i Novavi Stofrådgivningens lokaler ved Nørreport Station og består hovedsageligt af 
gruppebehandling i en periode på 16 uger. 

For mere information kontakt: 
Anonym Stofbehandling 
Tlf. 27 45 80 65 
anonym@novavi.dk 

Forløb 

Anon�m 
stofbehandling 

Indhold 

4-måneders gruppeforløb med mødefrekvens en
gang ugentligt. Der afholdes en individuel samtale
ved opstart og ved afslutning af forløbet.

Dagspris 

91 kr. 
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