
Tlf.: 2764 8030 

Minnesota- 

dagbehandling  

for  

herboende 

grønlændere 
 

Frederiksberg Centerets behand-

ling er baseret på Minnesota-

modellen. 

Behandlingen foregår som dag-

behandling. Det betyder, at din 

afholdenhed bliver en integreret 

del af din hverdag — både her og 

efterfølgende. 

Vi arbejder under tavshedspligt 

som alt andet sundhedspersona-

le. 

Deltagelse i behandling er et 

frivilligt tilbud, som er tilgænge-

ligt for alle herboende grønlæn-

dere. 

Du kan træffe os alle hverdage 

mellem kl. 8.00 og 16.00. Det er 

altid bedst at du eller din sagsbe-

handler ringer og aftaler en tid 

først, så du ikke går forgæves. 

Du kan ringe på 3321 7300 eller 

2764 8030. 

Du er ikke forpligtet af din hen-

vendelse, dvs. at du efter en 

samtale selv tager stilling til om 

tilbuddet er noget for dig. 

Værd at vide 

  

Telefon: 3321 7300 

Fax: 3321 7305 

E-mail: info@frederiksberg-centeret.dk 

Esplanaden 8C 2. 

1263 København K 

 

Frederiksberg Centeret 

Om os 
Frederiksberg Centeret har behand-

let mennesker med misbrugsproble-

mer siden 1990.  

Frederiksberg Centeret har siden 

2001 samarbejdet med Socialmini-

steriet og Københavns Kommune 

om dagbehandling af herboende 

grønlændere med misbrug efter 

Minnesota modellen. 

Behandlingen er gratis, og fuldstæn-

dig frivillig. Det eneste der kræves 

er at du har et ønske om at komme 

ud af dit misbrug - og at du kontak-

ter os. 

Vi ligger centralt i København, midt 

mellem kongens Nytorv og Østerport 

station. 



Dette behandlingstilbud er må-

ske noget for dig, hvis du er grøn-

lænder i Danmark og har et mis-

brug, som du ønsker hjælp til at 

komme ud af. 

Behandlingen varetages af Fre-

deriksberg Centeret, som har 

mange års erfaring med dagbe-

handling efter Minnesota-

modellen. 

Behandlingen kan hjælpe dig til 

at blive ædru og stoffri, og samti-

dig give dig de redskaber, du 

behøver for at  forholde dig til din 

hverdag og dit liv - uden brug af 

stemningsændrende midler. 

Tilbuddet er tilgængeligt for alle 

herboende grønlændere - blot du 

har et ønske om at komme ud af 

misbruget. 

Minnesota dagbehandling — et tilbud til grønlændere med misbrug 

 

Frederiksberg Centeret behandler misbrug ud fra 

principperne i Minnesota-modellen, som vi har 

gode erfaringer med.  

Behandlingen foregår som dagbehandling og 

tager sit  udgangspunkt i deltagernes egen hver-

dag.  

 

 

 

 

Al behandling startes op med en eller flere indivi-

duelle samtaler, som har til formål at afstemme 

de gensidige forventninger til forløbet og at hjæl-

pe dig til at fastholde din motivation. 

Derefter fortsætter du i gruppebehandling af om-

kring ti ugers varighed, hvorefter du overgår til et 

efterbehandlingsforløb en gang ugentligt. 

Det er vigtigt at understrege, at dit behandlings-

forløb tilrettelægges i samarbejde med dig og 

under hensyntagen til lige netop dine behov. 

Behandling kan foregå enten på grønlandsk eller 

dansk. 

 

Kontakt 

Lyder det som noget du kan bruge - eller har du 

bare lyst til at høre mere - så er du velkommen til 

at kontakte os. Det er helt uforpligtende. 

Du kan kontakte os direkte på nedenstående 

telefonnumre, eller du kan bede din sagsbehand-

ler eller en anden om at tage kontakt til os på 

dine vegne. 

Vi er to grønlandske behandlere om behandlin-

gen, Vivi Møller-Olsen og Joori Lundblad Johan-

sen. 

Vores hovednummer er 3321 7300, men du kan 

også ringe direkte på telefon 3386 0116 eller 

2764 8030 - er vi optaget, kan du altid lægge en 

besked til os, og vi vender hurtigt tilbage. 

. 

 


