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NØRBYGÅRD

Nørbygårds specialiserede
tilbagefaldsbehandling
 
Nørbygård alkoholbehandlingscenter ar-
bejder med udgangspunkt i GORSKI – 
CENAPS modellens Tilbagefaldsforebyg-
gende terapi i vort specialiserede tilbage-
faldsbehandlingstilbud. Tilbagefaldsbe-
handlingen er specifikt målrettet personer, 
der tidligere har gennemført et primært 
behandlingstilbud i form af døgnbehand-
ling eller ambulant tilbud. 

Målgruppe

Målgruppen er personer, der tidligere har 
gennemført et primært behandlingsforløb, 
uanset hvor, og som oplever problemer, der 
medfører tilbagefald til brug af rusmidler. 

Nørbygårds tilgang til målgruppen

Med udgangspunkt i den nyeste viden på 
området og flere års erfaring med behand-
ling af denne målgruppe, har vi på Nørby-
gård følgende tilgang til behandlingen.

Behandlingen er individuel med undervis-
ning / opsamling i gruppe og følger to spor: 

• Behandlingen 
• Socialfaglige problemstillinger. 

Ved indskrivningen tilknyttes borgeren en 
primær behandler og en socialrådgiver. 

Behandlingen indledes med en grundig 
screening, vurdering og behandlingsplan-
lægning. Behandlingen har dobbelt fokus 
på misbrug og specifikke psykiske problem-
stillinger. Der tilbydes derfor en psykologisk 
personlighedstest, med henblik på afdæk-

ning af personlighedstræk. Sådanne per-
sonlighedstræk, der forekommer i tillæg til 
afhængigheden, har tendens til at øge fore-
komsten af tilbagefald, idet disse problemer 
ofte legitimerer tilbagefald.

Den socialfaglige del indledes med en so-
cialfaglig plan. Planen omfatter bolig, øko-
nomi, arbejdsmarkedstilknytning og andre 
relevante socialfaglige problemstillinger, 
herunder akutte problemstillinger. Vi har er-
faring for at akutte socialfaglige problem-
stillinger, kan blokere for engagement, 
fremskridt og behandlingsresultat.

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

Tilbagefaldsforebyggende terapi

Tilbagefaldsforebyggende terapi er en kog-
nitivt funderet psykoterapeutisk proces, 
med fokus på at identificere og håndtere 
grundlæggende personligheds- og livsstils-
problemer, der får personen til at sætte sig i 
højrisikosituationer. Herefter indlæres hvor-
dan personen kan identificere og ændre 
grundlæggende mønstre af overbevisninger 
og ubevidste livsregler, der skaber og opret-
holder en uhensigtsmæssig personlighed 
og livsstil. 

Arbejdet udføres i et struktureret behand-
lingsforløb med daglige sessioner og øvel-
ser, hvor identifikation, kortlægning og 
håndtering af advarselstegn på tilbagefald, 
er det centrale omdrejningspunkt.

Arbejdet afsluttes med en tilbagefaldsfore-
byggende helbredelsesplan og udarbej-
delse af huskekort med de vigtigste advar-
selstegn og håndteringen af samme.

Visitation

Visitation til dette tilbud sker ved henven-
delse til Nørbygård. Kommunal bevilling 
skal ske jf. Sundhedslovens § 141 (alkohol-
behandling). Vi anbefaler en forløbslængde 
på 12 – 16 uger. 

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.

Få flere oplysninger

Yderligere information kan ses på Nørby-
gårds hjemmeside og tilbudsportalen.

www.noerbygaardcentret.dk
www.tilbudsportalen.dk

Eller ved henvendelse til:

NØRBYGÅRD – alkoholbehandlingscenter
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00 
noerbygaard@thisted.dk
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Efterbehandlingstilbud

Efterbehandlingstilbud i døgnregi er et til-
bud om ophold og sideløbende efterbe-
handling af afhængighed af alkohol og an-
dre stemningsændrende stoffer. Tilbuddet 
er baseret på indlæring af tilbagefaldsfore-
byggelse med udgangspunkt i modeller ud-
viklet af psykolog Terence T. Gorski. Derud-
over arbejdes der med specifikke kognitive 
behandlingsmetoder udviklet af professor i 
psykiatri Aaron T. Beck. Begge metoder har 
ifølge mange internationale undersøgel-
ser dokumenteret virkning på behandling af 
bl.a. rusmiddelproblematikker og psykiske 
problemstillinger. 

Målgruppe

Målgruppen er personer, der tidligere har 
gennemført et primært behandlingstilbud i 
form af døgnbehandling eller ambulant til-
bud.   

Målgruppen er kendetegnende ved
følgende faktorer:
•  Har behov for yderligere behandling
 fx med tilbagefaldsforebyggende
 rådgivning eller andet forløb.
•  Har særlige problemstillinger fx
 dobbeltdiagnose, ADHD eller andre
 specifikke vanskeligheder. 
•  Har væsentlige socialfaglige
 problemstillinger vedrørende bolig,
 økonomi, arbejdsmarkedstilknytning. mv.

Indhold i efterbehandlingstilbud

Under opholdet foregår behandlingen pri-
mært ved individuelle samtaleforløb, side-
løbende med undervisning og opsamling i 
gruppe.
Ophold og behandling kombineres med mål-

rettede eksterne aktiviteter, med henblik på 
borgerens tilbagevenden til arbejdsmarke-
det og / eller en aktiv og indholdsrig hver-
dag i eget hjem.
Der arbejdes ud fra en individuel tilrettelagt 
opholds- og behandlingsplan, hvor forløbet 
planlægges og aftales med borgeren og re-
levante samarbejdspartnere i hjemkommu-
nen.

Udslusnings- og mentortilbud

Nørbygårds udslusnings- og mentortilbud, 
henvender sig til personer, der har gen-
nemgået ophold og behandlingstilbud i 
Nørbygårds alkoholbehandling (primær-
behandling, tilbagefaldsbehandling eller 
efterbehandlingstilbud) og som vurderes at 
have behov for støtte til fortsættelse af en 
tilværelse i hjemmet uden brug af rusmid-
ler.

Målgruppen er kendetegnet ved
følgende faktorer:
•  Har behov for støtte til at få indlærte
 strategier omsat til handling. 
  Korrekt håndtering af advarselstegn
 og højrisikosituationer, med fokus
 på handledelen.
•  Har behov for støtte til gennemførelse af 

den socialfaglige plan, bolig, økonomi, 
netværk og arbejdsmarkedstilknytning, 
med særligt fokus på jobskabelse.

Indhold i udslusnings-
og mentortilbud:

•  2 hjemmebesøg pr. måned med udgangs-
punkt i oplevede problemstillinger.

 Efter ønske foretages 4 hjemmebesøg
 pr. måned, (dobbelt takst).
•  Adgang til telefonkontakt
 med kontaktperson.
• Deltagelse i møder.

Visitation

Visitation til begge tilbud sker ved henven-
delse til Nørbygård. Kommunal bevilling 
skal ske jf. Sundhedsloven § 141 (alkohol-
behandling). Forløbslængde aftales indivi-
duelt. Den gennemsnitlige opholdstid er ca. 
12 uger i døgnbehandling, afhængig af ind-
hold.
Udslusning- og mentor tilbud, minimum 3 
måneder.

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.

Få flere oplysninger

Yderligere information kan ses på Nørby-
gårds hjemmeside og tilbudsportalen.

www.noerbygaardcentret.dk
www.tilbudsportalen.dk

Eller ved henvendelse til:

NØRBYGÅRD – alkoholbehandlingscenter
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00 
noerbygaard@thisted.dk




