
Information om Nørbygård

 Navn: Nørbygård
 Adresse: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
 Tlf.: 99 17 25 00
 Fax: 99 17 25 25
 Mail: noerbygaard@thisted.dk
 Website: www.noerbygaardcentret.dk
 Leder: Centerleder Lene Drejer
 Personaleteamet:  23 medarbejdere (terapeuter/behandlere, socialrådgivere, pædagoger, social- og sundheds-
  assistenter, værkstedspersonale og administrativt personale)
 Psykologisk konsulent: Cand. pæd. psyk. Kirsten Diechmann
 Eksterne supervisorer: Certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse Steffen Pedersen, Cenaps Danmark
  Cand. psyk. Ditte Kaagaard
  Cand. pæd. psyk. Kirsten Diechmann
 Trænings- og værkstedstilbud: Molevej 17, 7730 Hanstholm.
 Behandlingsbotilbud: Molevej 32, 7730 Hanstholm
 Driftsform: Selvejende institution – tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
 Driftsaftale: Thisted kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted
 Nørbygårdforeningen: Netværksskabende forening for ædru alkoholikere og deres familier, ca. 250 medlemmer

 Alkoholbehandling:  Sundhedslovens § 141.
  Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende
 Takst pr. døgn: Kr. 1.891,- pr. døgn
 Takst for dagbehandling: Kr. 945,50 pr. dag
  Ved afbrydelse af behandlingen, faktureres ugen ud, dog max. 5 døgn

 Botilbud – midlertidigt: Servicelovens § 110

 Takst pr. døgn: Kr. 1.713,- pr. døgn – heraf ydes 50% i statsrefusion
 Brugerbetaling for kost: Kr. 77,- pr. døgn.
 Brugerbetaling for logi: Kr. 87,- pr. døgn. Vejledende takst, såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter
  Betaling for logi sker til handlekommunen efter en individuel vurdering

– alkoholbehandlingscenter og bosted, Hanstholm

Takster for Nørbygårds serviceydelser i 2019: 
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Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted

NØRBYGÅRD

Alkoholbehandling – jf. SUL § 141

12 døgnpladser + efterbehandling og tilbud til pårørende

Målgruppe:
•  Personer, som er afhængige af alkohol, 

hash, afhængighedsskabende medicin 
og andre stemningsændrende stoffer

•  Primærbehandlingsforløb til personer, 
som ikke tidligere har været i behandling

•  Specialiseret tilbagefaldsbehandling til 
personer, som tidligere har været i be-
handling, haft ædru periode og efterføl-
gende tilbagefald

Mål:
•  At den afhængige bliver i stand til at få 

en aktiv tilværelse uden brug af alkohol, 
hash, afhængighedsskabende medicin 
og andre stemningsændrende stoffer

•  At den afhængige opkvalificere mulighe-
derne for at kunne fungere både privat 
og på arbejdsmarkedet

•  At den afhængiges familie, børn og på-
rørende gør sig fri af misbrugets konse-
kvenser

Metode:
•  Kognitive behandlingsmetoder om tilba-

gefaldsforebyggelse med udgangspunkt 
i Terence T. Gorski

•  Individuelle behandlingsplaner – på bag-
grund af screeninger om misbrugsom-
fang og konsekvenser.

•  Kognitivmiljøterapi indgår som en del af 
behandlingen

•  Problemløsende gruppeterapi og tilbage-
faldsforebyggende terapi

Indhold:
•  Støtte til en aktiv hverdag uden brug af 

alkohol/andre stemningsændrende stof-
fer

• Gruppeforløb – generel 
• Individuel forløb – specifik 
• Undervisning og workshops
•  KRAM-screeninger – sundhedsfremme
• Motion
•  Støtte til socialt faglige problemstillinger
•  Familieperspektiv, pårørende/børn
• Familiekurser
•  Støtte til genetablering på arbejdsmarke-

det
•  Efterbeh. 26 uger – udslusningsaftale

Botilbud – midlertidigt jf. SEL § 110

14 døgnpladser

Målgruppe:
Personer med særlige sociale problemer, 
som ikke har eller ikke kan ophold sig i 
egen bolig. Målgruppen er også kendeteg-
nende ved at have misbrugsproblemer, fy-
sisk og psykiske problemer, mistrivsel og 
massive sociale problemer.

Mål:
•  Støtte den enkelte beboer i en udred-

nings- og afklaringsproces  
•  Helbredsmæssig stabilisering – fysisk, 

psykisk og social
•  Håndtering af misbrugs- og psykiske pro-

blemer
• Støtte til afklaring af sociale problemer
• Støtte til øget trivsel i egen bolig

Metode:
•  Omsorg og motivation med udgangs-

punkt i Per Revstedts teorier
• Kognitive metoder
•  Ressourcefokuseret og anerkendende 

pædagogik
• Individuelle opholdsplaner

Indhold:
• Omsorg og støtte 
• Undervisning – samtaler
• Social afklaring – opholdsplan
• Motivation til forandring
• Støtte til et godt liv
• Aktiverende støtte
• Sundhedsfremme - motion
• Botræning – for øget trivsel i egen bolig
•  Udarbejdelse af handleplan efter ophold
•  Fokus på beskæftigelse, med ressource 

vurdering

Ledelse og administration, visitation og lægefaglig bistand
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