
Alkoholabstinenser kan give alvorlige  fysiske 
og psykiske gener, og kan i nogle  tilfælde 
give alvorlige og livstruende  symptomer. 
 Abstinensbehandling med Risolid kan af-
hjælpe dette. Risolid virker de samme steder 
i hjernen som alkohol, og  virker dæmpende 
på det ubehag man oplever, når man har 
 abstinenser.

Behandlingen med Risolid virker fysisk og 
psykisk beroligende og varer typisk 5-7 
dage, hvor dosis gradvist trappes ned.  Risolid 
 udskilles langsomt gennem  kroppen, hvilket 
bevirker, at du ikke føler ubehag efter ophør 
med abstinens behandlingen.
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Amager 
Telefon 39 45 55 44 

Frederikssund 
Telefon 39 45 54 40

Glostrup 
Telefon 39 45 55 00

Greve 
Telefon 43 90 00 06

Herlev
Telefon 39 45 57 00

Hvidovre
Telefon 39 45 54 11

Ishøj
Telefon 43 73 82 24

Køge
Telefon 39 45 56 66

Lyngby
Telefon 39 45 55 55

Roskilde
Telefon 39 45 56 00

Rødovre
Telefon 36 70 15 65

Du behøver ingen aftale for at møde op i åbningstiden. 
Uanset hvor du bor, er alle ambulatorier åbne for dig. 

Se åbningstider og læs mere på novavi.dk

Risolid

novavi.dk

Et liv uden styrende rusmidler



Når du reducerer dit alkoholforbrug, kan du opleve følgende 
 abstinenssymptomer:
→ Rysten på hænderne
→ Indre uro
→ Kvalme
→ Angst/nervøsitet 
→ Hukommelsessvækkelse 
→ Manglende koncentration 
→ Søvnbesvær
→ Svedtendens 
→ Forvirring
→ Hjertebanken

Oplever du at det er svært at skelne virkelig fra drøm og/eller ser 
du ting som ikke er der, skal du hurtigst muligt søge lægehjælp.

Behandlingen foregår i samarbejde med læge eller sygeplejer-
ske i ambulatoriet, og Risolid tages efter behov, når du oplever 
abstinenssymptomer. Medicinen skal give dig ro og begrænse 
abstinenssymptomerne. Du skal derfor tage Risolid hver gang, du 
oplever abstinenssymptomer som beskrevet på forrige side.

Hvis medicinen ikke hjælper, når der er gået 30 minutter, kan du 
tage en tablet mere. Det er muligt, at du i en periode skal tage to 
tabletter ad gangen for at få den ønskelige effekt. Effekten vil ofte 
aftage efter ca. fire timer. 

Det er vigtigt, at du får sovet om natten. Du skal derfor sørge for at 
tage 1-2 tabletter før sovetid. Hvis du ikke kan sove, kan du tage 
en eller to tabletter i løbet af natten.

Du skal møde op i ambulatoriet hver dag, når du er i abstinensbe-
handling. Hvis du har behov for det, må du gerne tage Risolid inden 
mødet på ambulatoriet. På det daglige møde bliver din behandling 
vurderet, og vi planlægger det kommende døgns behandling. 

Behandlingen 
med Risolid Abstinens

symptomer?

Må jeg tage anden beroligende  medicin  samtidig 
med Risolid?
Nej. Hvis du tager en anden form for beroligende medicin eller 
 sovemedicin, skal du holde pause under abstinensbehandlingen. 
Hvis du er tvivl, kan du spørge læge eller sygeplejerske i 
 ambulatoriet.

Bivirkninger
Nogle oplever bivirkninger som muskelsvaghed, døsighed, 
 hovedpine, svimmelhed og let konfushed.

Derfor fraråder vi også, at du kører bil under abstinens-
behandlingen og en uge efter endt behandling. 

B-vitaminer
Det er normalt efter en periode med meget alkohol, at man 
 mangler B-vitamin. Det kan have betydning for din koncentration, 
kan give stikken og prikken i tæer og fingre, træthed og  irritabilitet. 
En længere periode med for lidt B-vitamin øger risikoen for nerve-
betændelse og kan medføre alvorligere lidelser, der  potentielt kan 
skade din hjerne og kan udvikle sig til en livstruende tilstand. 

Derfor vil du få tilbud om behandling med B- vitamin og Tiamin. Det 
er derfor vigtigt, at du tager pillerne i en uge og/eller som læge 
 eller sygeplejerske fortæller dig.

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte ambulatoriet i vores 
 åbningstid. Oplever du forværring af symptomer udenfor åbnings-
tid, skal du straks ringe til 1813 eller søge læge.

Det skal du viden
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