
 Mariagerfjord 

 - et godt sted at bo, leve og arbejde 

Mariagerfjord Kommunens overordnede vision er, 
at kommunen skal være et godt sted at leve, bo og 
arbejde. Det gælder også for borgere med misbrugs-
problematikker. 

Den overordnede vision for misbrugsområdet er, at 
Mariagerfjord Kommune møder borgere, som har brug 
for hjælp, med forståelse. Der skal arbejdes positivt på 
at opnå en helhedsorienteret og sammenhængende 
indsats. Mariagerfjord Kommune ønsker at arbejde 
sammen med borgeren om at forebygge og reducere de 
skadesvirkninger, misbrug påfører det enkelte individ, 
dennes familie og det omgivende samfund. 

I det tværgående arbejdet med misbrug skal der tages 
afsæt i kommunens forskellige politikker, som berører 
områderne børn, familier, sundhed, arbejdsmarked, 
ældre og handicap. 

Formål 
Mariagerfjord Kommune ønsker at opbygge et misbrugs-
tilbud i eget regi, der kan sikre sammenhæng mellem 
borgernes livsverden og et tilbud, som bygger på: 

•  Helhedssyn i indsatsen gennem tættere samarbejde  
    med øvrige fagområder. 
•  Øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden    
    for misbrugsområdet. 
•  En bred vifte af kvalificeret behandlingsmuligheder/  
    værktøj. 

•  Kompetente medarbejdere med et højt fagligt niveau,  
    hvor der kontinuerligt er fokus på videreudvikling af  
    kompetencer og muligheder. 
•  Et samarbejde med eksterne fagprofessionelle (f.eks.  
    praktiserende læger og private leverandører). 
•  Et samarbejde med lokale netværk og foreninger. 
•  Kontinuerlig fokus på efterbehandling og efterværn. 
•  Udarbejdelse af strategier for implementering af mis-   
    brugsbehandlingen. 

Målgruppe 

Målgrupperne for et kommunalt behandlingscenter er 
mangeartede, men omfatter overordnet såvel alkohol- 
som stofmisbrugere. Indenfor de to typer misbrug ope-
rerer man med en opdeling i gruppen af unge, gruppen 
af voksne og gruppen af borgere med dobbeltbelast-
ninger eller dobbeltdiagnoser. 
Der er forskellighed mellem gruppen af alkoholikere og 
gruppen af stofmisbrugere. 

Der er en forventning om, at begge grupper overord-
net kan opdeles i en ungegruppe og en voksengruppe. 
Derudover kommer gruppen af dobbeltbelastede/- diag-
nosticerede, der uanset type af misbrug udgør en særlig 
gruppe med en særlig kompleksitet.



Misbrugspolitik
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