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Grønlandsksproget behandling af 

afhængighed af alkohol, hash m.m. 
 

 

Kort om Frederiksberg Centeret 
 

Frederiksberg Centeret er Danmarks største private dagbehandlingscenter. Vi har rådgivet om 

misbrugsproblematikker og andre parallelle problemstillinger siden 1990. Vi behandler forskellige typer 

af afhængighed som fx alkohol, hash, feststoffer, benzodiazepiner og spil. Derudover har vi behandling 

for spiseforstyrrelser. Vores tilbud omfatter også hjælp til voksne pårørende, samt børn og unge fra 

hjem med misbrug.  

 

Derudover tilbyder vi behandling af unge med misbrug, behandling under Kriminalforsorgen, behandling 

af andre former for afhængighed samt kurser. 

 

 

Målgruppe  
 

Behandlingen af afhængighed på Frederiksberg Centeret har til målsætning at give redskaber til at 

opnå afholdenhed fra alkohol og/eller stoffer, og screeningen foregår ud fra WHO’s ICD-10 kriterier for 

afhængighed.  

Behandlingsprojektets målgruppe er herboende grønlandske mænd og kvinder, hvor afhængigheden er 

den primære begrænsning i forhold til tilpasning til det øvrige samfund. Gruppen er desuden 

kendetegnet ved at den enkelte generelt har meget dårlige netværksrelationer, og at bindingerne til 

samfundet og arbejdsmarkedet er meget svage. 
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Metodetilgang  
 

Frederiksberg Centerets afhængighedsbehandling er en videreudvikling af Minnesota Modellen 

tilpasset danske forhold og normer. Metoden er kognitiv terapeutisk og tager udgangspunkt i, at man 

kan ændre på en destruktiv adfærd ved at arbejde målrettet med tanker, følelser og handlemønstre.  

 

Behandlingen er overvejende baseret på en gruppeterapeutisk tilgang. Gruppen giver mulighed for at 

spejle og identificere sig selv med de andre deltagere. Samhørighedsfølelsen, der kommer af at være i 

en gruppe og at vide at andre kæmper med lignende problematikker, er en væsentlig motivationsfaktor i 

at standse sit eget misbrug. Vores erfaring er også, at den benægtelse som patienten har bygget op 

omkring sit misbrug bliver nemmere for patienten at bryde i en gruppe af ligesindede, der ser gennem 

og forstår den enkeltes forsvarsmekanismer.       

Centralt i behandlingen af nærværende målgruppe, er at behandlingen foregår på målgruppens 

modersmål. Det at behandlingen foregår på grønlandsk, gør det lettere for brogeren at udtrykke sine 

følelser og tanker omkring sit misbrug, samt er medvrikende til at understøtte tilliden mellem behandler 

og borger ligesom det også medvirker til at forebygger misforståelser på baggrund af forskellige 

sproglige og kulturelle baggrunde. 

For at sikre at de individuelle behov bliver mødt, lægger vi også vægt på individuelle samtaler mellem 

patient og behandler gennem behandlingsforløbet.   

 

Vi benytter vi os af flere veldokumenterede redskaber i behandlingen. Det er redskaber som NLP, 

motiverende samtaler, adfærdsterapi og tilbagefaldsforebyggende terapi. Vi benytter os også af 

afslapningsteknikker som meditation.  

Gennem behandlingsforløbet er der løbende undervisning, hvor patienten får konkret viden om temaer.  

 

Introduktion til selvhjælpsgrupperne (AA, NA og MA) er en central del af behandlingen, og vi opfordrer 

til deltagelse i selvhjælpsgrupperne gennem hele behandlingsforløbet. Selvhjælpsgrupperne er en 

langsigtet løsning, hvor borgeren har mulighed for at hente hjælp og støtte for at forebygge et eventuelt 

tilbagefald. I selvhjælpsgrupperne bliver der arbejdet med 12-trinsprogrammet.  

 

I behandlingen på Frederiksberg Centeret arbejder borgeren med de dybereliggende følelsesmæssige 

problematikker, der ligger bagved deres misbrug. Og den daglige opfølgning på konkrete situationer i 

hverdagen giver borgeren en forståelse for, hvilke livsstilsændringer der er nødvendige for at standse et 

misbrug, og hvordan han eller hun skal håndtere trangen, når den kommer.  

 

Borgeren begynder at bruge den nytillærte viden og de praktiske redskaber på hverdagens situationer 

allerede under behandlingen, hvilket er en af fordelene ved dagbehandling. Det indebærer at borgeren, 

i stedet for at blive revet ud af sin hverdag, får en lettere overgang til den hverdag, der venter efter 

behandlingen er endt.  
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Behandlingsforløb   
 

Al behandling på Frederiksberg Centeret starter med en personlig forsamtale. Det betyder, at uanset 

om borgeren er fast besluttet på eller bare overvejer at gå i behandling, skal borgeren først til en 

forsamtale med en af vores behandlere. Formålet med samtalen er at skabe et billede af borgerens 

situation og misbrug samt at finde frem til, hvilken form for hjælp der er brug for. 

 

Alle henvendelser og forsamtaler er gratis og helt uforpligtende. Og alt omkring samtalen bliver behand-

let med fortrolighed. I er altid meget velkomne til at sende borgere til forsamtale. 

 

Den intensive del af behandlingen af afhængighed foregår over cirka to måneder, idet længden 

tilpasses den enkelte borger. Alle behandlingsforløb foregår mandag og fredag i tidsrummet kl. 9.00 -

12.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00 – ca. 15.30. Onsdage er der selvhjælpsgruppemøde ude af huset. 

 

Efter den intensive del af behandlingen påbegynder patienten i efterbehandlingen, der kører ambulant i 

eftermiddagstimerne én gang om ugen over 12 måneder. 

 

 

De pårørende   
 

Vores tilgang i behandlingen er helhedsorienteret. Da borgeren i nogle tilfælde er en del af et netværk, 

får borgerens nærmeste pårørende også et tilbud om hjælp gennem et pårørendekursus. Vores erfaring 

er, at pårørendekurset hjælper deltagerne til en bedre forståelse af, hvad et misbrug er, og hvad man 

kan og ikke kan stille op som pårørende. Der er inkluderet et tilbud om pårørendekursus for op til tre 

voksne i prisen for behandlingen. Hvis der er behov for mere rådgivning, er der mulighed for yderligere 

forløb for de voksne pårørende.  

 

 
Samarbejdet med kommunen 

 

Det giver de bedste vilkår for borgeren, når borgerens behandling forløber i tæt samarbejde med 

kommunen. Derfor har vi følgende procedurer, når I henviser en borger (med mindre andet er aftalt):   

 

 At I kan deltage i første del af forsamtalen med borgeren.  

 At vi bekræfter overfor jer, når borgeren er påbegyndt behandlingen. 

 At hvis der er afvigelser i forhold til det aftalte behandlingsforløb, eksempelvis hvis borgeren 

udebliver fra behandlingen eller efterbehandlingen, så bliver i orienteret hurtigst muligt.   

 At I kan deltage i en trekantsamtale (med borger, kommunerepræsentant og behandler) i 

slutningen af behandlingen, før efterbehandlingen påbegynder. 

 At vi sender et statusbrev til jer i forbindelse med afslutningen af henholdsvis behandlingen og 

efterbehandlingen. 

 

Vores behandlere står altid til rådighed, hvad enten det er i forbindelse med en konkret sag, eller hvis I 

har et spørgsmål.  
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Behandlingspersonale 
 

Al behandling varetages af uddannede behandlere. Blandt personalet har vi specialister inden for NLP, 

psykoterapi, håndtering af benægtelse og tilbagefaldsforebyggende behandling. Frederiksberg Centeret 

har desuden tilknyttet psykiater, læge, psykolog samt pædagoger.   

Det er vigtigt, at det ikke kun er de faglige men også de menneskelige kompetencer, der er i orden. 

Derfor er al behandlingspersonale underlagt ekstern supervision og krav om efteruddannelse. De af 

vore behandlere, der selv er tidligere afhængige har alle en lang ædruelighed samt en faglig 

behandleruddannelse bag sig. 

 

 

Dokumentation, kvalitetssikring og evaluering 
 

Vores behandlingsmetoder er veldokumenterede og anerkendte som værende effektive. Al personale 

har relevant uddannelse indenfor misbrug. Desuden har Frederiksberg Centeret deltaget i flere 

evalueringer bl.a. i samarbejde med Roskilde Kommune og overlæge Niels Bjørrum, Frederiksberg 

Hospital. Derudover indsamles der løbende data vedrørende deltagerinformation, forløb og gennem-

førelse samt patienternes egen evaluering af behandlingen. 

 

Frederiksberg Centeret samarbejder med andre behandlingsinstitutioner om at bidrage til kvalitets-

sikring af alkoholbehandling i Danmark. Vi mener bl.a., at det er vigtigt, at behandlingsstedernes viden 

og erfaring stilles til rådighed for det alkoholpolitiske arbejde i Danmark – og vi indberetter til NAB (Det 

nationale alkoholbehandlings register). Ligeledes bakker vi op om retningslinjer for autorisation af 

alkoholbehandlinger i Danmark. 

Frederiksberg Centeret er godkendt som leverandør under Tilbudsportalen. 

 

 

Etik og lovgivning 
 

Alle ansatte er underlagt etiske regler, det betyder blandt andet, at alle brugere skal behandles med 

værdighed og fordomsfrihed og med respekt for den enkeltes integritet.  

 

Vi følger den skærpede indberetningspligt, og vores data vedrørende patienter opbevares i 

overensstemmelse med datatilsynets forskrifter. 


