
Videncenter om Afhængighed



Dagsorden

• Behandlingstilbuddet

• Materialer, hjemmeside og vidensportal; pjecer, rapporter, 
undervisningsmaterialer m.m.

• Netværk for nøglepersoner

• Hvad er nøglepersonens rolle?



Behandlingstilbuddet

Tidligere
Forskellige muligheder (begrænsninger!) afhængigt af bopælskommune

Eksempler:
- Obligatorisk deltagelse i AA-møder inden opstart af behandling
- Intet arbejde = gratis behandling, fast arbejde = betaling ved arbejdsgiver 
(interesse??)

- No second chances ved tilbagefald - den enkelte afholder udgifter 
(økonomiske ressourcer??)

Konsekvens: Flere med behandlingsbehov blev ikke tilbudt behandling.
Konsekvens for individ og samfund.



Det nuværende tilbud
(Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling)

• Altid den mindst indgribende behandling, 
der er virkningsfuld

• Så tæt på borgerens hjem som muligt

• Evidensbaserede metoder - det der virker.
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Hvordan kommer man i behandling?

1. Borgeren tager til sin kommunale sagsbehandler, som visiterer til 
behandling.
Allorfik, Videncenter om Afhængighed behandler visitationen og visiterer til det relevante tilbud.

eller

2. Borgeren tager til sit lokale Allorfikcenter, som visiterer og opstarter 
behandling i centret.
Fremmøde kan ske uanmeldt i tidsrummet 9-15 på hverdage.

eller

3. Borgeren tager til sin arbejdsgiver, hvis denne har indgået 
samarbejde med Allorfik, og arbejdsgiver visiterer til behandling.
Allorfik, Videncenter om Afhængighed behandler visitationen og visiterer til det relevante tilbud.
(Nuuk Transport, Kofoed Skole, Kriminalforsorgen…)



Hvilke papirer skal udfyldes? Og hvem gør det?

1. Samtykkeerklæring
Tilladelse til udveksling af relevante informationer mellem fagpersoner for at sikre den optimale hjælp, støtte og 
behandling.
F.eks. mellem kommunal sagsbehandler og Allorfiks behandlere.

Hvem udfylder? Den samme person, som udfylder visitationsskema. Dvs. kommunal sagsbehandler, Allorfiks 
behandler eller arbejdsgiver.

2. Visitationsskema
Oplysninger omkring borgeren.
Bl.a. vedr. forbrug af alkohol, hash, spil samt sociale forhold.

Hvem udfylder? Kommunal sagsbehandler, Allorfiks behandler eller arbejdsgiver.

3. Efterforløbsplan
Plan for hvad der skal ske, når behandlingen er afsluttet. Fastholdelse af behandlingsresultat. Aftaler mhp. 
opfølgning planlægges.
F.eks. ift. job og bolig.

Hvem udfylder?
Kommunal sagsbehandler eller arbejdsgiver. Kan aldrig udfyldes af Allorfik.

ALLE DOKUMENTER FREMSENDES TIL ALLORFIK, VIDENCENTER OM AFHÆNGIGHED VIA DET 
ELEKTRONISKE VISITATIONSSYSTEM



Kommunal sagsbehandler Allorfik behandlingscenter Arbejdsgiver

Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring

Visitationsskema Visitationsskema Visitationsskema

Efterforløbsplan (Kontakter sagsbehandler, 

som udfylder 

efterforløbsplan)

Efterforløbsplan

Hvilke papirer skal udfyldes? Og hvem gør det?



• Er det helt klart for jer:
• Hvad en borger skal gøre for at komme i behandling?

• Hvilke papirer der skal udfyldes?

• Hvem der udfylder dem?

• Og hvilket formål de tjener?

5 minutters tænkepause



Hvem får behandling hvor?

Hvis borgeren bor i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut eller Aasiaat (ultimo 2018

Ilulissat) visiteres som udgangspunkt til det lokale Allorfik 

behandlingscenter.

Hvis borgeren bor i en by/bygd uden et Allorfikcenter foregår behandlingen 

ved Katsorsaavik i Nuuk eller ved rejsehold fra Katsorsaavik.

2-4 forløb årligt pr. kommune.

Hvis borgeren er afhængig af spil og er dansktalende, kan der endvidere 

tilbydes behandling ved Center for Ludomani i Odense eller via Skype. 

Al behandling er gratis!

NB: Allorfik, Videncenter om Afhængighed visiterer til det behandlingstilbud, 

der er det mindst indgribende, der forventes at være virkningsfuldt og som er 

så tæt på borgerens hjem som muligt.

Det estimeres, at 65 % af befolkningen kan tilbydes behandling i deres 

hjemby efter åbningen af det sidste Allorfikcenter.

http://naalakkersuisut.gl/


Hvilken behandling får man?

 I Allorfikcentrene: 
Ambulant, individuel behandling 1-5 x om ugen i 17 uger
26 ugers efterbehandling i gruppe
(Den motiverende samtale + kognitiv adfærdsterapi)

 Ved Katsorsaavik Nuuk
6-8 ugers dagbehandling i gruppe i Nuuk eller ved rejsehold/lokalbehandling i 

hjemby/-bygd
(Minnesota/CENAPS-metoden)

 Ved Center for Ludomani
Behandling i Odense eller over internettet
11 dage + opfølgning
NB dansktalende



Andre tilbud

Hjælp til pårørende

• Pårørendetilbud i Allorfiks behandlingscentre

• Individuel samtale ved opstart, derefter typisk gruppeforløb 1 x ugen/7 uger

• Møde ligestillende, undervisning, øvelser, gruppearbejde (roller, kommunikation 
m.m.)

• To voksne pårørende kan benytte tilbuddet. Behandling ikke en forudsætning.

Unge-tilbud i fokus!



• Er det helt klart for jer:
• Hvem der (som udgangspunkt) kommer i behandling hvor?

• Hvordan kan man få behandling, hvis man bor i Paamiut?

• Hvilke behandlingssteder/-tilbud der findes?

• Hvor lang tid behandlingen tager?

5 minutters tænkepause



Vil du vide mere og behandlingstilbuddene?



Materialer
www.allorfik.gl  vidensportal



Allorfiks pjecer

• Pjecer
(Information om rusmiddelbehandling, de lokale 
behandlingstilbud og –centre, guide til virksomheders arbejde 
med rusmidler og spil, beredskabsnotat, selvtests; alkohol, 
hash, spil m.m.)



Selvtest



Allorfiks og øvrige rapporter

• Allorfiks årsrapport for 2016-2017
Statistiske analyser baseret på data fra visitationsdatabasen, 
behandlingsdatabasen og Den Nationale Rusmiddeldatabase, KN-ASI.

• Misbrugsbehandling - behov og samfundsmæssige gevinster
Beskriver konsekvenser ved afhængighed

• Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling
Baggrunden for det nuværende behandlingstilbud

• Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014 - levevilkår, livsstil og helbred

• Inuuneritta II - Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 
2013-2019



Andet på vidensportalen

Rusmidler og spil: 
Forælder til hash-ryger på grønlandsk

Uddannelse:
Her finder I alt materiale fra Nøglepersonuddannelsen!

Netværk lokalt og nationalt:

Facebookgruppe: 
Aanngajaarniutit pillugit attaviit // Nøglepersoner

Fx. erfaringsudveksling, sparring, dele relevant viden, samarbejde om f.eks. oplæg, information osv. 

http://naalakkersuisut.gl/


Vil du videreuddanne dig? 
Søg ind på Rusmiddelbehandleruddannelsen

• Adgangskrav
Mellemlang videregående uddannelse inden for det pædagogiske, social- eller sundhedsfaglige område.
Gennemført Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil.

• Formål
At uddanne rusmiddelbehandlere med kompetencer til at behandle mennesker med afhængighed af 
rusmidler og/eller spil ved hjælp af kognitive behandlingsmetoder.

• Opbygning
Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil + tre moduler (15 undervisningsdage).

• Praktisk
Afholdes på PI.
Deltagelse, rejse og ophold er gratis.

• Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?
Arbejde i Allorfik i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat eller Ilulissat

Uddannelsen afholdes i samarbejde med Peqqissaanermik Ilinniarfik.
Yderligere information vedrørende uddannelsen og optagelse vil løbende blive opslået på www.allorfik.gl og 
www.pi.gl.

http://www.allorfik.gl/
https://www.allorfik.gl/Emner/Uddannelser/www.pi.gl


Kontaktinformationer 

Allorfik, Videncenter om Afhængighed
Tlf. 525343
allorfik@allorfik.gl

Behandlingscentre

Allorfik Kujalleq
Tlf. 346693
allorfik.kujalleq@allorfik.gl

Allorfik Sermersooq
Tlf. 531242
allorfik.sermersooq@allorfik.gl

Allorfik Qeqqata
Tlf. 584343
allorfik.qeqqata@allorfik.gl

Allorfik Qeqertalik
Tlf. 539838
allorfik.qeqertalik@allorfik.gl

DU FINDER DE LOKALE BEHANDLINGSCENTRES ADRESSER PÅ WWW.ALLORFIK.GL

http://naalakkersuisut.gl/


Har I spørgsmål

http://naalakkersuisut.gl/


Hvad er din rolle som nøgleperson?
Hvad kan I konkret gøre på jeres arbejdsplads? 

Hvad gør I, når I kommer hjem?

http://naalakkersuisut.gl/


• Holder I et oplæg om uddannelsen og det I har lært?

• Indkalder i chefen til samtale omkring, hvordan arbejdspladsen kan 
bruges jeres kompetencer?

• Opfordrer I chefen til at kontakte Allorfik mhp. et samarbejde, så 
arbejdspladsen kan visitere til behandling?

• Sender I en mail rundt til jeres kolleger om, at I er til rådighed?

• Printer I pjecer, som kan ligge tilgængelige?


