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når mor og far drikker
(til dig som forælder)

Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det 
er ikke altid muligt at leve op til det.

Har du eller din partner et problem med alkohol, kan det give problemer for jeres børn og familie-
liv.

Her på siden kan du finde oplysninger om reaktioner hos børn, der er påvirkede af alkoholproble-
mer i familien.

Du kan også læse om de tilbud om rådgivning og behandling, der findes i Hjørring, både kommu-
nalt og privat.

Det er vigtigt, at dit barn får hjælp til at tale om sine egne og familiens problemer. Barnet kan bedst 
tage mod støtte, når det ved, at de voksne får hjælp.

Læs mere på Hjørring Kommunes hjemmeside

hjoerring.dk
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/rusmidler
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børns signaler

Børn, der er påvirkede af et alkoholproblem i familien, reagerer ofte med et eller flere af følgende signaler:
• har søvnproblemer eller mareridt
• oplever angst og tristhed
• har ondt i hovedet eller maven
• har svært ved at koncentrere sig
• isolerer sig
• går alene med deres problemer
• føler sig ensomme
• føler skyld eller skam
• har ikke lyst til at invitere venner med hjem
• kommer i konflikt med andre
• får problemer i skolen
• påtager sig for meget ansvar i familien

rådgivning og vejledning

PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
PPR giver rådgivning til forældre.

Tlf.:  72 33 36 93, hverdage kl. 9.00-14.00 (Sekretariat)
E-mail:  ppr@hjoerring.dk

Borgerrettet tilbud i Hjørring Sundhedscenter
Hjørring Sundhedscenter, Borgersundhed, har et tilbud til borgere, der har et storforbrug eller skadeligt for-
brug af alkohol. Der kan tilbydes op til 5 rådgivningssamtaler med det formål at reducere alkoholforbruget 
og styrke borgerens motivation for forandring.

Du kan blive henvist af din læge og sygehuset. Du kan også selv henvende dig til Hjørring Sundhedscenter, 
Banegårdspladsen 5, 9800 Hjørring.

Tlf.:  72 33 56 00
E-mail:  hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

ppr@hjoerring.dk
sundhedscenter@hjoerring.dk
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Gratis anonym rådgivning ved Familiehuset Kløvergården
Hjørring Kommune tilbyder gratis anonym rådgivning til familier med børn og unge i alderen 0-18 år for at 
hjælpe med at kunne løse problemer, der vedrører deres dagligdag og familielliv. Læs mere her.

Tlf.: 72 33 49 70
E-mail: kloevergaarden.postkasse@hjoerring.dk

SSP- og Ungdomskonsulentteamet i Hjørring Kommune
Gratis rådgivning og vejledning til børn/unge og deres forældre i forhold til et problematisk forbrug af 
alkohol og/eller stoffer. Læs mere her.

Tlf.: 72 33 33 33 (kommunens omstilling)
E-mail: hjoerring@hjoerring.dk

Familieafdelingen
Giver anonym rådgivning til borgere og konsultativ sparring til personale i dagtilbud og skoler.

Tlf.: 72 33 35 05
E-mail: familieafdelingen@hjoerring.dk

Børns Vilkår - ForældreTelefonen
Anonym rådgivning for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre med relation til børn, 
der har det svært. Læs mere her.

Tlf.: 35 55 55 57 (mandag og torsdag kl. 11.00 – 15.00 tirsdag, fredag og søndag kl. 19.00 – 23.00.  
  Bemærk: telefonen kan være lukket på grund af manglende bemanding)
E-mail: bv@bornsvilkar.dk

Alkolinjen, en national telefonrådgivning
Borgere og pårørende kan ringe til Alkolinjen og tale fortroligt med professionelle rådgivere om alkohol-
problemer. Alkolinjen har til formål at støtte borgerne i at løse deres problemer og få oplysning om de mu-
ligheder for hjælp, som kommunerne tilbyder.

Tlf.: 80 200 500
Du har mulighed for at ringe, skrive eller chatte. Læs mere her.

 

https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/center-for-boern-unge-og-familier/familiehuset-kloevergaarden
kloevergaarden.postkasse@hjoerring.dk
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/ssp-samarbejdet/ssp-ungdomskonsulenter
hjoerring@hjoerring.dk
mailto:familieafdelingen@hjoerring.dk
https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/
bv@bornsvilkar.dk
https://alkohologsamfund.dk/alkolinjen/alkoholraadgivning-paa-telefon-og-online
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HOPE, gratis anonym rådgivning
Hope er en informationsside på internettet, hvor der kan søges gratis anonym rådgivning og information 
om rådgivning og behandling. HOPE er en del af Alkohol og Samfund.

Læs mere på www.hope.dk

E-mail: kontakt@hope.dk

Nordjysk Alkoholrådgivning
Telefon- og mailrådgivning og samtale-/selvhjælpsgrupper onsdag kl. 18.30-20.00 i Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9, 9800 Hjørring.

Tlf.: 52 60 06 74
E-mail: nordjysk.alkoholraadgivning@yahoo.dk

Anonyme Alkoholikeres Telefonvagt
På AA-hjemmesiden kan der findes en oversigt over åbne selvhjælpsgrupper. Læs mere her.

Tlf.: 70 10 12 24
E-mail: kontakt@anonyme-alkoholikere.dk

Kvindeklubben - Hjørring v. Blå Kors
Kvindeklubben mødes hver anden mandag i tidsrummet kl. 18.30-21.00, Torvet 4, 9800 Hjørring. 
Læs mere her.

Tlf.: 30 93 91 05 
            E-mail: nyenetvaerk@blaakors.dk

http://hope.dk/
kontakt@hope.dk
mailto:nordjysk.alkoholraadgivning%40yahoo.dk?subject=
https://dkaa.dk/
kontakt@anonyme-alkoholikere.dk
https://www.blaakors.dk/det-goer-vi/vaeresteder/den-blaa-sociale-cafe-hjoerring
nyenetvaerk@blaakors.dk
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behandling

Misbrugsteam Hjørring
Misbrugsteam Hjørring er kommunens myndighed på misbrugsområdet. Teamet udreder, vurderer og visi-
terer til behandling efter henvendelse fra borgeren selv, pårørende, sygehus, egen læge, eller andre relevan-
te.

For at få bevilget behandling af alkoholmisbrug skal der ske en udredning. Denne udredning lægges til 
grund for den individuelle vurdering af, hvilket behandlingstilbud, der kan gives. 

I de fleste tilfælde er behandlingstilbuddet ambulant i Misbrugscenter Hjørring som ligger på adressen 
Østergade 56, 9800 Hjørring Læs mere her.

Tlf.: 72 33 50 84 eller 72 33 50 28 eller 72 33 50 65
E-mail: misbrugsteam@hjoerring.dk

Misbrugscenter Hjørring
Formålet med den ambulante behandling for alkoholmisbrug er at give voksne alkoholmisbrugere
mulighed for behandling for at komme ud af eller mindske misbruget.

Der tilbydes:
• individuel ambulant behandling med samtaler efter individuel vurdering, typisk 1 samtale ugentligt af 1 

times varighed
• dagbehandling med fremmøde 4 dage om ugen
• gruppebehandling i mindre grupper på 5 – 6 personer 1 – 2 gange om ugen, evt. suppleret med
• individuel ambulant behandling
•  inddragelse af pårørende i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt
• opfølgningssamtaler med behandleren 2 – 6 måneder efter behandlingens afslutning

Har borgeren børn under 18 år eller er gravid, vurderes der, om der er behov for og ønske om et vejlednings-
forløb i Familiehuset Kløvergården. Læs mere her.

Tlf. til brug for anonyme henvendelser: 72 33 55 50 

https://hjoerring.dk/borger/handicap-og-socialpsykiatri/misbrugsbehandling
mailto:misbrugsteam%40hjoerring.dk?subject=
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