
Misbrugsbehandling for voksne



Misbrugsbehandling
Har du eller en af dine nærmeste et problem med alkohol eller 
stoffer?

Har du brug for vejledning, rådgivning eller behandling for at få hjælp til at kontrollere 
problemet – og er du over 18 år – så kan du henvende dig til Misbrugsteam Hjørring, 
der udreder og visiterer til forskellige behandlingstilbud. Alkoholbehandling kan foregå 
anonymt, dog kun i individuelt, ambulant regi.

Udredning er samtale(r) med rådgiveren om forbrug af rusmidler, og hvad de betyder 
for din hverdag. I en udredning kan det herudover være nødvendigt,  
at indkalde supplerende helbredsoplysninger.

Efter udredningen vurderes dit behov for indsats, og der fortages en visitation til det 
relevante behandlingstilbud.

Udredning og visitation
Sker efter aftale med rådgiveren i Misbrugsteam Hjørring som organisatorisk hører 
under myndighedsfunktionen på området for Sundhed, Ældre og Handicap.

Rådgiverne træffes på Tlf. 72 33 50 28, Tlf. 72 33 50 84 og Tlf. 72 33 50 65 på hverdage 
mellem kl. 9.00 og 12.00 (undtaget onsdage). 

Post og e-mail til vore udredningsrådgivere kan sendes til Hjørring Kommune,  
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring eller e-mail: misbrugsteam@hjoerring.dk.

Østergade 56



Ambulant behandling
Behandlingen finder sted i Misbrugscenter Hjørring i Østergade 56, 9800 Hjørring.  
Tlf. 72 33 55 50 eller e-mail: misbrugscenter@hjoerring.dk

Døgnbehandling
Døgnbehandling foregår på godkendte behandlingssteder, afhængigt af misbruget og 
hvad der er formålet med behandlingsforløbet.

Substitutionsbehandling
Personer, der efter udredning og visitation, bliver ordineret substitutionsbehandling,  
vil være tilknyttet Udleveringen i Dronningensgade 31 i Hjørring. 

Udleveringen af præparaterne kan også foregå fra et apotek. 

Udleveringens medarbejdere kan kontaktes på hverdage på tlf. 72 33 56 45 eller på  
e-mail: udleveringen@hjoerring.dk
 
Lovgrundlag og yderligere information på Hjørring Kommunes hjemmeside:  
https://hjoerring.dk/borger/aeldre/kvalitetsstandarder-og-serviceniveauer

Har du problemer med spilafhængighed, kan du kontakte Center for Ludomani, du kan 
se mere på deres hjemmeside: https://ludomani.dk.

Dronningensgade 31
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