
Nørbygård – alkoholbehandlingscenter

NØRBYGÅRD

Nørbygård alkoholbehandlingscenter tilby-
der behandling mod afhængighed af alko-
hol, medicin og andre stemningsændrende 
stoffer med henblik på at den enkelte kan 
få et rusfrit liv. 

Behandlingen er baseret på indlæring af til-
bagefaldsforebyggelse med udgangspunkt 
i metoder udviklet af psykolog Terence T. 
Gorski. Der arbejdes med kognitive be-
handlingsmetoder, som ifølge mange inter-
nationale undersøgelser har dokumenteret 
effekt ved behandling af rusmiddelafhæn-
gighed. 

Behandlingen foregår i form af problemlø-
sende gruppeterapi, undervisning, samt te-
rapi og samtaler i mindre grupper. Desuden 
er der sideløbende individuelle samtalefor-
løb, der tilrettelægges efter behov. 

Behandlingen støtter sig til evidensbase-
rede studier og vi anvender anerkendte be-
handlingsmetoder. Behandlingen vareta-
ges af et tværfagligt team af faguddannede 
og specialtrænede medarbejdere.

Der arbejdes udfra en individuel tilrette-
lagt behandlingsplan, som danner ramme 
for behandlingsforløbet, hvor mål og valg af 
metode tilpasses den enkeltes behov. Be-
handlingsplanen udarbejdes på baggrund 
af en personlig screening/undersøgelse af 
misbrugets omfang. Endvidere tilbydes der 
en psykologisk personlighedstest.

Nørbygårds lægekonsulent yder den nød-
vendig lægefaglige bistand under behand-
lingsforløbet.

 
Mål med behandlingen

•  At den afhængige bliver i stand til at få en 
aktiv tilværelse uden brug af alkohol, pil-
ler og andre stemningsændrende stoffer.

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

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

Elementer og temaer i behandlingen

•  Alkoholens virkninger og skadevirkninger
• Abstinenser og senabstinenser 
•  Erkendelse, accept og motivation for 

forandringer

•  Tilbagefaldsprocessen med fokus på 
tanker, holdninger og handlinger, der

 kan føre til tilbagefald
•  Kortlægning af højrisikosituationer og 

personlige advarselstegn
•  Udvikling af en ny måde at håndtere
 tanker, følelser og adfærd.
•  Afhængighedens betydning for familien 

og roller i familien
•  Deltagelse og inklusion i AA og/eller 

andre selvhjælpsgruppeaktiviteter
• Planlægning af efterbehandling
•  Planlægning af tilværelsen efter
 behandlingen

Sundhedsfremmende aktiviteter

I Nørbygårds behandlingsprogram indgår 
undervisning i sundhedsfremmende aktivi-
teter. Der er fokus på regelmæssig og sund 
levevis, herunder sund kost, regelmæssig 
motion og forebyggelse af stress. Usund le-
vevis påvirker hjernen og øger dermed risi-
koen for tilbagefald. 

Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter 
NADA-modellen, som er virksom i forhold til 
abstinenser og stoftrang, fysisk og psykisk 
uro, anspændthed, irritabilitet m.m. NADA 
behandlingen betragtes som bivirknings-
fri og har en forebyggende effekt. Det er vo-
res erfaring, at akupunktur giver øget triv-
sel og reducerer forbruget af medikamentel 
behandling.

I behandlingen træner vi i mindfulness med 
henblik på at håndtere indre uro, stress og 
forebygge tilbagefald.

Behandlingens varighed

Behandlingens varighed aftales individu-
elt og søges afdækket inden behandlingen 
påbegyndes. Nørbygård tilbyder behand-
lingsforløb af 6-16 ugers varighed i primær-
behandling. Behandlingens varighed af-
hænger af hvilke konsekvenser misbruget 
har haft for den enkeltes helbred, sociale 
relationer, tilknytning til arbejdsmarkedet 
m.v.

Efterbehandling

Nørbygård tilbyder efterbehandling inden-
for de første 6 måneder efter afsluttet pri-
mærbehandling. Nørbygårds efterbehand-
lingstilbud omfatter deltagelse i månedlige 
efterbehandlingslørdage, samt tilbud om in-
dividuelle samtaler.

Hertil kommer tilbud om mødeaktiviteter i 

Nørbygårdforeningens lokalgrupper samt 
anbefaling af deltagelse i selvhjælpsgrup-
per i ædru fællesskab.

Mål med efterbehandlingen

•  At vedligeholde ædruelighed og
 forebygge tilbagefald
• At støtte håndtering af personlige
 højrisikosituationer
• At støtte et aktivt liv i personlig vækst
•  At skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk 

Efterbehandlingen er obligatorisk og er in-
kluderet i takstbetalingen for døgnprisen i 
primærbehandlingen.

For personer der har behov for et mere in-
tensivt efterbehandlingsforløb, kan der til-
bydes ophold i efterbehandlingsbotilbud-
det Midtvejshuset, Molevej 32, Hanstholm, 
jf. Servicelovens § 141. (Se information om 
Midtvejshuset).

Visitation til alkoholbehandling

Nørbygårds alkoholbehandling tilbydes 
jf. Sundhedslovens § 141. Det påhviler op-
holdskommunen at tilbyde alkoholbehand-
ling vederlagsfrit. Ved behov for et behand-
lingsforløb på Nørbygård kan dette ske efter 
en henvisning fra opholdskommunens mis-
brugscenter. 

Nørbygård tilbyder desuden intensive be-
handlingsforløb i samarbejde med private 
arbejdspladser og arbejdspladsens sund-
hedsforsikring.

Der er også mulighed for, at borgeren selv 
henvender sig med ønske om behandling på 
Nørbygård. Ved denne indskrivningsform 
påhviler det borgeren at betale udgifter til 
behandlingen. 

Ved ønske om behandling på Nørbygård af-
tales, der som hovedregel et forbesøg, hvor 
Nørbygårds behandlingstilbud præsente-
res, og hvor der redegøres for behandlings 
ønsker og -behov. 

Ønske om Nørbygårds alkoholbehandlings-
tilbud rettes til:

Nørbygård
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
tlf. 99 1725 00 
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk



Familieperspektivet i alkoholbehandlingen

NØRBYGÅRD

I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes 
der målrettet ud fra, at når en person i fami-
lien drikker for meget alkohol, påvirkes alle 
i familien af alkoholmisbruget.

Derfor inviteres nærmeste pårørende til at 
være en del af behandlingen. 

Formål med Nørbygårds tilbud til 
voksne pårørende er:

•  At hjælpe den pårørende til indsigt i egen 
situation, for bedst muligt at varetage 
egne behov 

•  At der bliver lyttet til den pårørendes
 oplevelse af situationen
•  At den pårørende finder nye handle-
 muligheder 
•  At den pårørende møder andre med
 tilsvarende oplevelser og erfaringer 

Familiekursus og pårørendegrupper

I forbindelse med et behandlingsforløb in-
viteres de nærmeste voksne pårørende 
(ægtefæller, voksne børn, forældre og sø-
skende) til at deltage i et familiekursus, der 
udbydes løbende på Nørbygård. Der under-
vises i begrebet medafhængighed og i hvor-

ledes familiemønstret påvirkes af alkohol-
misbruget. Der er fokus på rollefordeling og 
kommunikation i familien.
Der samarbejdes med familien om at skabe 
forandringer og udvikling og igen få øje på 
hinandens ressourcer. Der undervises i og 
arbejdes med konfliktløsning. 

For par tilbydes der tre parsamtaler i løbet 
af en primærbehandling med fokus på par-
rets måde at kommunikere og leve sammen 
på. Er der behov for yderligere samtaler kan 
dette aftales individuelt. 

Til voksne pårørende tilbydes der desuden 
deltagelse i Nørbygårds pårørende grupper. 
Pårørendegrupper  mødes på Nørbygårds 
mdl. efterbehandlingslørdage.
Her er der fokus på de pårørendes trivsel, 
medafhængighed og personlige vækst 

Tilbud til børn og unge i familier med 
alkoholmisbrug

Nørbygård har stor opmærksomhed på børn 
og unge, som vokser op i familier med alko-
holmisbrug. For børnene er forældrenes al-
koholmisbrug ofte et tabubelagt emne, som 
er forbundet med skyld og skam over, at far 
og/eller mor drikker.

Det påvirker børn at vokse op i en familie 
med alkoholmisbrug. Derfor er det vigtigt, 
at barnet og den unge får sat ord på sine op-
levelser af, hvordan det er at vokse op i en 
familie med alkoholmisbrug. 
For afhængige, der har mindreårige børn, 
kan der tilbydes afholdelse af familiemøder, 
hvor barnet får mulighed for at dele sine op-
levelser og følelser af at have en forældre, 
der har et misbrug af alkohol. 

I løbet af vores kontakt med det enkelte barn 
er det vigtigt for os generelt at skabe åben-
hed og formidle nedennævnte budskaber:

•  Det er ikke barnets skyld,
 at mor eller far drikker
•  Det er tilladt barnet at tale
 om alkoholmisbruget
• Barnet kan ikke helbrede mor eller far
• Mor eller far kan få det godt igen
• Barnet kan selv have brug for hjælp
• Barnet har ret til at have det godt

Har barnet særlige behov, kan Nørbygård 
tilbyde at lave individuelle aftaler om sam-
taler med barnet i samarbejde med foræl-
drene og barnets opholdskommune. Denne 
ydelse er ikke inkluderet i takstbetalingen, 
hvorfor bevillig fra barnets opholdskom-
mune er nødvendig. 




