
Udsatte Teamet, 
Danmarksgade 13 kl. tv., 
9000 Aalborg

Tinna Olsen  Mobil: 25 20 07 56
 Mail: tiol-fb@aalborg.dk

Kirsten Niss  Mobil: 25 20 07 57
 Mail: knc-fb@aalborg.dk

Jan Hermansson  Mobil: 25 20 07 58
 Mail: jana-fb@aalborg.dk

Samarbejdspartnere kan efter aftale med en
bruger rette henvendelse til Udsatte Teamets
medarbejdere enten pr. mail eller telefon.

Brugere kan også selv kontakte en medarbejder 
fra Udsatte Teamet, hvorefter der aftales en tid for 
første afklarende samtale.

Derudover laver Udsatte Teamet opsøgende
arbejde i brugernes nærmiljø
– herunder bl.a. på varmestuer, Kofoeds Skole, 
Det Grønlandske Hus og sociale caféer.

Tinna Olsen
Uddannet socialrådgiver og kan-
didat i socialt arbejde. Erfaring fra 
arbejde i socialpsykiatrien samt 
indenfor KFUM`s Sociale Arbejde 
med misbrugere, hjemløse og 
sindslidende.
Mobil: 25 20 07 56

 
Kirsten Niss
Uddannet socialpædagog.
Erfaring fra familiearbejde samt 
mange års erfaring som
støttekontaktperson
for misbrugere og hjemløse.
Mobil: 25 20 07 57 

Jan A. Hermansson
Uddannet socialrådgiver. Erfaring 
fra familiearbejde og mange års 
erfaring fra arbejde med udsatte 
børn og unge.
Mobil: 25 20 07 58

Udsatte Teamets medarbejdere

– et opsøgende behandlerteam

Et anderledes tilbud om behandling
med et særligt fokus 

på misbrugsproblematikker

Udsatte Teamets helhedsorienterede
behandlingsindsats henvender sig

fortrinsvis til misbrugende grønlændere
 over 18 år i Aalborg Kommune.

Udsatte Teamet
Henvisning

Kontakt

Aalborg Kommune
Familie – og Beskæftigelsesforvaltningen

Center for Misbrug og Socialt Udsatte
Misbrugsafsnittet

Kastetvej 24  .  9000 Aalborg



Udsatte teamet er

Et 4 årigt projekt under Velfærdsministeriet -
finansieret af satspuljen Det Fælles Ansvar II. 
Projektets formål er dels at yde en helhedsorienteret 
behandlingsindsats og dels at udvikle rammer og 
metoder for en misbrugsbehandlingsindsats i forhold 
til misbrugende grønlændere. 

Projektet er fortrinsvis for misbrugende grønlændere 
som i en eller anden grad udviser motivation for at 
påbegynde et intensivt og målrettet arbejde med 
sine misbrugsproblematikker.

Der indledes med 3-5 afklarende samtaler mellem 
brugeren og behandleren med henblik på at vurdere 
om Udsatte Teamets behandlingsindsats er det rette 
tilbud. I så fald udarbejdes en samarbejdsaftale for 
det kommende motivationsforløb.

For hvem

Helhedsorienteret udredning

Udsatte teamets tilbud består af

• Opsøgende socialt arbejde.

• Motivations– og behandlingsarbejde med et   
 særligt fokus på misbrug.

• Sociale aktiviteter med et behandlingsmæssigt   
 formål.

• I motivationsforløbet arbejdes der på at
 brugeren bliver ædru/stoffri og motiveret for et   
 behandlingsforløb.

• Brugerne deltager i individuelle motivations-
 samtaler og i en motivationsgruppe hvor der bl.a.  
 sættes fokus på motivation, misbrug, sundhed og  
 sociale kompetencer.

• Efter endt motivationsforløb vurderes det om   
 brugeren kan profitere af et behandlingsforløb   
 hos Udsatte Teamet. 
 I så fald udarbejdes en ny samarbejdsaftale.

Behandlingsforløb

Motivationsforløb

• Det primære formål med et behandlingsforløb   
 hos Udsatte Teamet er at bevare og øge
 motivationen for at forblive ædru/stoffri, 
 hvorfor påbegyndelse af behandling 
 forudsætter ædruelighed og stoffrihed.

• Gennem behandlingsforløbet arbejdes der   
 intensivt og målrettet med forskellige
 behandlingstemaer i forhold til misbrug og der   
 arbejdes på netværksopbygning.

• Gennem behandlingsforløbet rettes desuden et   
 blik mod afklaring af brugerens ressourcer   
 i forhold til at indgå på arbejdsmarkedet, enten   
 i form af (frivillig) social aktivering, uddannelse   
 eller arbejde. 

• Sideløbende med motivations– og
 behandlingsforløbet er der sociale aktiviteter   
 med et behandlingsmæssigt formål, 
 eksempelvis sport, fisketure, sejlture mm.

Sociale aktiviteter


