Hvad vil anonym
rådgivning sige?

Kontaktoplysninger

Rådgivningslinjen
for Spiseforstyrrelser

·

Telefon:

Landsdækkende anonym rådgivning

·
·

Du kan ringe eller skrive uden at blive registreret med
navn og adresse
Rådgiveren har tavshedspligt
Telefonrådgivningen giver dig mulighed for en personlig
og uforpligtende samtale.

21 37 01 93

Telefonisk henvendelse:
Tirsdag kl. 15.00-16.30
Torsdag kl. 15.00-16.30
Fredag kl. 8.30-10.00
Mulighed for at lægge besked på telefonsvarer
hvis linjen i åbningstiden er optaget.

E-mail:
buc.spiseforstyrrelser@rm.dk

E-mail henvendelser:
Åben hele døgnet, besvares i løbet af 3 hverdage.

www.spiseforstyrrelser.net

www.spiseforstyrrelser.net

Nr. 1082

·
·
·

For dig der har en spiseforstyrrelse
eller symptomer herpå
For dig der er pårørende
For dig der er professionel.

Center for Spiseforstyrrelser
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Aarhus
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Hvad kan du få hjælp til?

Hvem taler du med?

Hvad kan du finde
på vores hjemmeside?

·
·
·
·
·

Rådgivningslinjen varetages af distriktssygeplejersker
ansat ved Center for Spiseforstyrrelser, BUC-Risskov.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dele dine bekymringer og de problemer du har
Vejledning til at søge yderligere hjælp
Rådgivning om hvor hjælpen findes
Hjælp til afklaring af om du har brug for behandling
Råd og vejledning til pårørende.

Vi har mange års erfaring i arbejdet med spiseforstyrrelserne anoreksi og bulimi både fra centrets sengeafdeling
og ambulatorium.
Når vi ikke passer rådgivningslinjen, arbejder vi begge
i ambulatoriet på Center for Spiseforstyrrelser, BUCRisskov.

·
·

www.spiseforstyrrelser.net
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Hvad er en spiseforstyrrelse?
Symptomer på spiseforstyrrelser
Patientinformation
Råd og vejledning i støtte som pårørende
Hvordan handler du på din mistanke?
Har du brug for hjælp?
Forslag til en kostplan
Hvilke symptomer skal du kigge efter?
Hvem kan hjælpe dig?
Generelt om risiko og årsager
Hvordan arbejder du med spisning og vægt?
Gode råd til at komme i gang med maden og
begrebet mekanisk spisning
Hvordan får du hjælp?
Graviditet og spiseforstyrrelser.
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