
HANDLEVEJLEDNING for
medarbejdere på jobcentret

Når du som medarbejder i Jobcentret arbejder med borgere, er det vigtigt, at du inddrager bor-
gerens alkoholvaner i samtalen. Det er ligeledes vigtigt, at borgeren gøres opmærksom på, at alle 
bliver spurgt om alkoholvaner.

Hjørring Kommune er i Sundhedsaftalen med Region Nordjylland forpligtet til at tilbyde borgerret-
tede forebyggende indsatser vedrørende alkohol og tobak.

I dette dokument kan du finde frem til nyttige oplysninger om rådgivning og behandling i Hjørring 
Kommune.

https://www.hjoerring.dk
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Side 3Indholdsfortegnelse

den nødvendige samtale

Viser samtalen, at borgeren har et alkoholforbrug, der har betydning for dennes tilknytning til arbejdsmar-
kedet eller uddannelse, er det vigtigt, at du italesætter dette sammen med borgeren.

For at opnå en åben dialog er det vigtigt, at du fortæller borgeren, hvad du ser, og at du sammen med bor-
geren har fokus på alkoholforbrugets betydning for dennes liv, herunder tilknytning til ar-bejdsmarked og 
uddannelse. 

Sammen med borgeren vurderes, om:
• problemerne kan løses i samarbejdet mellem borger og Jobcentret.
• der er brug for at inddrage andre professionelle.
• der skal henvises til rådgivningssamtaler i Hjørring Sundhedscenter, Borgersundhed. Tilbuddet er mål-

rettet borgere over 18 år.
• der skal henvises til SSP eller Det Mobile Ungeteam. Her er tilbuddene målrettet unge (samt børn og 

forældre)
• der ved konstatering af overforbrug eller misbrug af alkohol eller andre rusmidler skal informeres om 

kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud.

Du kan finde en samlet oversigt over tilbud om rådgivning og behandling i både kommunalt og civil sam-
fundsregi i ”Alkoholrelaterede indsatser i Hjørring Kommune”. Her beskrives samtlige tilbud, og du vil finde 
deres kontaktoplysninger.

http://www.hjoerring.dk/alkoholindsatser

Nedenfor kan du finde oplysninger om udvalgte tilbud. 

http://www.hjoerring.dk/alkoholindsatser


Side 4Indholdsfortegnelse

rådgivningssamtaler > 18 år i hjørring sundheds-
center, borgersundhed

Hjørring Sundhedscenter, Borgersundhed, har et borgerrettet tilbud målrettet borgere, der har et storfor-
brug eller skadeligt forbrug af alkohol. Der tilbydes op til 5 rådgivningssamtaler med det formål at reducere 
alkoholforbruget og styrke borgerens motivation for forandring.

Oplysning om tilbuddet kan gives af kommunens frontpersonale, praktiserende læger og sygehuset.
Borgersundhed har visitationsretten.

Læs mere her.

Rådgivning for børn, unge og deres forældre ved 
ssp og det mobile ungeteam

Der gives til gratis rådgivning til børn/unge under 18 år eller forældre til disse for at få hjælp ved problema-
tisk forbrug af rusmidler ved at kontakte et af følgende teams:

• SSP- og Ungdomskonsulentteamet i Hjørring Kommune: gratis rådgivning og vejledning til børn/
unge og deres forældre i forhold til et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer. 
 
Efter en anonym afklaringssamtale aftales et antal samtaler, hvor der vurderes, om proble-met kan 
afhjælpes gennem samtalerne eller, om der er behov kontakt til Det Mobile Unge Team eller visitering til 
behandling. 
 
Læs mere her. 

• Det Mobile Unge Team i Misbrugscenter Hjørring, hvor der gives gratis ambulant behandling til unge 
under 18 år. Der tilbydes også hjælp til pårørende. 
 
Unge under 26 år med stofmisbrug tilbydes rådgivning og afklarende motiverende samtaleforløb. Efter 
en rådgivningssamtale med en ungekonsulent kan der følges op med op til 5 samtaler. Er der behov for 
mere, henvises til misbrugsteamet med henblik på visitering til behandling. 
 
Kontakt: Tlf. 41 93 76 23 eller e-mail: maria.gramkow@hjoerring.dk 
 
Læs mere her. 

http://www.sundhedscenter.hjoerring.dk
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/raadgivning-og-tilbud-til-familier/tilbud/misbrug-af-alkohol-eller-stoffer/
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/raadgivning-og-tilbud-til-familier/tilbud/misbrug-af-alkohol-eller-stoffer/


Side 5Indholdsfortegnelse

gratis anonym rådgivning i familiehuset 
kløvergården

Hjørring Kommune tilbyder gratis anonym rådgivning til familier med børn og unge i alderen 0-18 år for at 
hjælpe med at kunne løse problemer, der vedrører deres dagligdag og familielliv.

Læs mere her.

behandling i misbrugscenter hjørring

Misbrugscenter Hjørring
Formålet med den ambulante behandling for alkoholmisbrug er at give voksne alkoholmisbrugere
mulighed for behandling for at komme ud af eller mindske misbruget.

Der tilbydes:
• individuel ambulant behandling med samtaler efter individuel vurdering, typisk 1 samtale ugentligt af 1 

times varighed
• dagbehandling med fremmøde 4 dage om ugen
• gruppebehandling i mindre grupper på 5 – 6 personer 1 – 2 gange om ugen, evt. suppleret med
• individuel ambulant behandling
•  inddragelse af pårørende i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt
• opfølgningssamtaler med behandleren 2 – 6 måneder efter behandlingens afslutning

Har borgeren børn under 18 år eller er gravid, vurderes der, om der er behov for og ønske om et vejlednings-
forløb i Familiehuset Kløvergården. Læs mere her.

Tlf. til brug for anonyme henvendelser: 72 33 55 50 

terapi for børn og unge 14-35 år i tuba hjørring

Terapien i denne afdeling er for unge mellem 14-24 år, uanset hvilken kommune de bor i, og for unge over 
24 år, tilbydes den kun til de som er bosat i Hjørring Kommune.

Brinck Seidelinsgade 12A, 9800 Hjørring
E-mail: hjoerring@tuba.dk, telefon: 29 68 96 49 / 40 22 83 56

Læs mere på http://tuba.dk/ og http://tuba.dk/terapi-i-tuba

www.kloevergaarden.hjoerring.dk
http://kloevergaarden.hjoerring.dk
mailto:hjoerring@tuba.dk
http://tuba.dk/
http://tuba.dk/terapi-i-tuba
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