
VEJLEDERTEAMET

Hjørring Kommune tilbyder i samarbejde med  
Misbrugsteamet og Behandlingscenter Nordenfjord  

en socialfaglig indsats til socialt udsatte borgere,  
der ønsker støtte til at gennemføre misbrugsbehandling



Hvordan kan jeg få støtte fra  
Vejlederteamet?
Misbrugsteamet og Behandlingscenter Nordenfjord vurderer,  
om du kan have behov for socialfaglig indsats. 

Herefter kan de henvise til Vejlederteamet, hvis du ønsker dette.
Indsatsen vil blive tilrettelagt ud fra dine behov i samarbejde 
mellem dig og en vejleder.

Hvor længe yder Vejlederteamet  
støtte?
Vejlederteamet kan yde en socialfaglig indsats før, under og efter 
en misbrugsbehandling.

Har du efter endt misbrugsbehandling fortsat behov for støtte, 
vil Vejlederteamet hjælpe med at få iværksat andre muligheder.

Café Netværket
Vejlederteamet tilbyder socialt samvær blandt ligestillede i  
Café Netværket, som har åbent hver torsdag kl. 14.30 – 16.30 i  
Det Røde Hus, Dronningensgade 31 i Hjørring. 

Her er alle, som enten er i misbrugsbehandling, har gennem-
ført en misbrugsbehandling eller på anden vis er fri af sit mis-
brug velkommen til en kop kaffe og hyggeligt samvær.

Det er en selvfølge, at man som cafégæst ikke er på-
virket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Hvad tilbyder Vejlederteamet?
Vejlederteamet tilbyder bl.a. støttende og motiverende samtaler, 
bisidderfunktion og støtte i kontakt til andre instanser.  



Der er et tæt samarbejde med Misbrugsteamet og Behandlings- 
center Nordenfjord.

Den socialfaglige indsats tager udgangspunkt i de problem- 
stillinger, der gør det vanskeligt for dig at gennemføre misbrugs- 
behandling.

Det kunne eksempelvis være at samarbejde med/om:
• Misbrugsteam / misbrugsbehandler
• Døgnbehandlingssteder
• Familiebehandling
• Ydelseskontor / jobcenter
• Jobafklaring / aktiveringstilbud
• Økonomi
• Læge / pykiatrien / sygehus
• Kriminalforsorgen / politi
• Boligforhold
• Pensionskontoret
• Forsorgshjem
• Tandlægehjælp
• (Gen)etablere netværk / pårørende
• Substitutionsudlevering
• SKP / mentor / bostøtte
• Socialfærdighedstræning / ADL
• Digital post
• Botilbud
• Ledsagelse
• Rettigheder
• Sundhedscenter
• Statsforvaltningen
• Udbetaling Danmark  
• Socialpsykiatrien  / IFS



VEJLEDERTEAMET
For yderligere information kan du kontakte Vejlederteamet 
på telefon:

• Anne tlf.: 41 93 74 56
• Ingrid tlf.: 41 93 74 55
• Maria tlf.: 41 93 73 41
• Louise tlf.: 41 93 73 42

Området for udsatte grupper
Dronningensgade 31
9800 Hjørring

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring 
Tlf. 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk 
www.hjoerring.dk
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