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Sammanfattning

Kartläggningens syfte är att få kunskap om vilka insatser/tjänster socialtjänsten i
Värmlands län kan erbjuda vuxna personer över 18 år med missbruksproblem och
deras anhöriga. Uppdraget var att identifiera och beskriva erbjudanden/insatser i
öppna former med särskild tonvikt på insatser som riktar sig specifikt till barn, andra
anhöriga, kvinnor respektive män och unga vuxna respektive äldre personer.
Kartläggningen har genomförts av IKU-enheten vid Karlstads universitet, på
uppdrag av länsstyrelsen i Värmlands län. Liknande kartläggningar har samtidigt
genomförts i Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län. Arbetet har
pågått perioden februari t.o.m. juni månad 2006 och samordnats av Dalarnas
Forskningsråd.

Socialtjänsten erbjuder allt mer vård, behandling och stöd i öppna former och
institutionsvården minskar i omfattning. Tendensen är att denna utveckling kommer
att fortsätta. Det ställer krav på socialtjänsten att erbjuda differentierade insatser i
öppenvård för olika kategorier av personer med missbruksproblem och deras
anhöriga.

Kartläggningen har hämtat sin teoretiska utgångspunkt från tjänsteforskningens
område. Begreppen i tjänsteforskningen har varit vägledande när det gällt bl.a. urval,
avgränsningar och redovisningsform. Kartläggningen är tänkt att användas som en
del i det fortsatta utvecklingsarbetet av den öppna missbrukarvården: att vägleda
länsstyrelserna i deras arbete med tillsyn, utgöra underlag för dialogen mellan
kommunerna och länsstyrelserna kring utvecklingsmedel och att vara ett underlag
för den kommunala planeringen. I första hand riktar sig rapporten till politiker och
ledande tjänstemän. Den långsiktiga visionen är att bidra till en utveckling av den
öppna vården både när det gäller mångfald och kvalitet.

Kartläggningen är beskrivande till sin karaktär och syftet är att ge en bild av vilka
insatser i öppenvård som Värmlands sexton kommuner kunde erbjuda klienter över
18 år med missbruksproblem, och deras anhöriga, under perioden februari t.o.m.
juni 2006. Kommunerna redovisas var för sig. Först kommer en övergripande
beskrivning av öppenvården, därefter en ”meny” som ger en överskådlig bild av de
tjänster som erbjuds och slutligen beskrivs de tjänster som redovisas i menyn. För att
redovisas i menyn krävs att tjänsten kan uppvisa minst två av följande tre kriterier:
en verksamhetsidé, en struktur och resurser.

Några verksamheter har studerats mer ingående än andra. För Värmlands del gäller
det Lycke, öppenvård i Arvika, behandlingsassistenterna i Arvika, Extro, öppenvård i
Sunne/Torsby, alkoholpolikliniken i Sunne, alkoholpolikliniken i Säffle och
Vändpunkten, öppenvård i Årjäng. Dessa verksamheter beskrivs under respektive
kommun.

I kartläggningen har bl.a. framkommit att det finns få tjänster med specifik
inriktning mot gruppen unga vuxna och med specifik inriktning mot kvinnor. Flera
kommuner erbjuder inte tjänsten stöd till barn med missbrukande föräldrar. Flera
kommuner erbjuder inte tjänsten stöd till vuxna anhöriga. Det finns få möjligheter
till anonyma kontakter. Det finns möjligheter för fler kommuner att samarbeta. Det
finns möjligheter till samverkan även över länsgränser.
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Förord

Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU) vid Karlstads universitet har till
uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika verksamheter inom
välfärd, vård och omsorg, med anknytning till kommunerna i Värmlands län. I
institutets rapportserie publiceras resultat från projektarbeten med utgångspunkt i
sådana kunskaps- eller utvecklingsbehov inom dessa verksamheter som också har ett
generellt intresse och som kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna utförs
självständigt och utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.

Missbruk av alkohol och droger är ett omfattande och växande problem, som
orsakar stort personligt lidande och kostnader för enskilda och för samhället. Ett av
socialtjänstens viktigaste uppdrag är att erbjuda olika former av stöd, hjälp och
behandling för dem som utvecklat – eller är på väg in i – ett missbruk, och för deras
anhöriga. I ökande grad sker detta inom ramen för lokala insatser och i öppna
former. Här erbjuder kommunerna en omfattande ’meny’ av insatser.

I denna rapport redovisas en kartläggning av Värmlandskommunernas insatser inom
öppenvården, insatser som vänder sig till missbrukare och deras anhöriga. För första
gången får vi här en totalbild, en karta över socialtjänstens öppenvårdsresurser inom
detta område. Den underliggande strukturen för denna karta utgörs av begrepp och
modeller hämtade från tjänsteforskningen. Motsvarande kartläggningar har samtidigt
skett i fyra andra mellansvenska län, vilket möjliggör jämförelser och fördjupade
analyser också över länsgränserna.

Studien har genomförts av Eva Bernesjö, magister i socialt arbete, på uppdrag av
Länsstyrelsen i Värmlands län. Den utgör därför också ett samarbete mellan IKU
och Länsstyrelsen. Socialtjänsten i länets samtliga kommuner har välvilligt bistått i
arbetet, i många fall genom upprepade kontakter med rapportens författare. Vi
tackar alla er som har bistått Eva!

Kartläggningen visar att socialtjänstens arsenal av öppenvårdsresurser är omfattande.
Den åskådliggör samtidigt olikheter i utbudet, något som kan användas för
jämförande diskussioner – och kanske förändringar. Rapportens avslutning antyder
också att socialtjänstens prioriteringar på detta område i vissa fall kan behöva
anpassas bättre till en förändrad behovsbild.

IKU, Karlstads universitet, november 2006

Bengt G Eriksson
Föreståndare
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1. Bakgrund och uppdrag

Socialtjänstens arbete med människor med missbruksproblem sker huvudsakligen i
öppna former. Istället för institutionsvistelser erbjuds vård, behandling och stöd i
öppna former på hemorten. Den troliga fortsatta utvecklingen är att
öppenvårdsinsatserna kommer att bli allt mer dominerande. Det ställer krav på att
insatserna utvecklas och differentieras för att möta efterfrågan från olika grupper av
klienter med varierande behov. För att kunna bredda utbudet av tjänster krävs
kunskap om vilka insatser inom öppenvården som de olika kommunerna nu kan
erbjuda vuxna personer över 18 år med missbruksproblem och deras anhöriga.
Länsstyrelsen i Värmlands län har därför initierat föreliggande kartläggning. Den har
genomförts av personal på IKU (Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete) vid
Karlstads universitet. Liknande kartläggningar har samtidigt gjorts i Dalarnas,
Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län. Arbetet har samordnats av Jan Messing
vid Dalarnas Forskningsråd i ett projekt som pågick perioden februari t.o.m. juni
månad 2006. Sammanlagt omfattar kartläggningarna 64 kommuner.

Kartläggningens syfte har varit att identifiera och beskriva de insatser/tjänster i öppna
former som kommunens socialtjänst kan erbjuda för att möta behov hos vuxna
personer med missbruksproblem och deras anhöriga. Av särskild vikt har varit att
identifiera insatser inom den öppna missbrukarvården som särskilt riktar sig till
barn, andra anhöriga, kvinnor respektive män och unga vuxna respektive äldre
personer. I denna rapport redovisas resultatet av kartläggningen i Värmlands län.

Kartläggningen är tänkt att användas som en del i det fortlöpande utvecklingsarbetet
av den öppna missbrukarvården. Det innebär en vägledning till länsstyrelserna i
deras arbete med tillsyn, eller utgöra underlag för dialogen mellan kommunerna och
länsstyrelserna kring utvecklingsmedel samt att vara ett underlag för den kommunala
planeringen. I första hand riktar sig rapporten till politiker och ledande tjänstemän.
Förhoppningsvis kan kartläggningen bidra till en utveckling av den öppna vården
både när det gäller mångfald och kvalitet.

1.2 Teoretisk utgångspunkt

Kartläggningen har tjänsteforskningens teorier som utgångspunkt. Detta var ett krav
när det gällde kartläggningens genomförande och presentation. Inom
tjänsteforskningen har man utvecklat begrepp och strukturer för att beskriva tjänster.
En mer utförlig beskrivning av tjänsteforskningen finns i rapporten ”Klienten som
medproducent – tjänsteperspektiv på den sociala barnavården” (Messing &
Westlund 2004).

Ordet tjänst beskriver handlingar som är till nytta för någon annan. Efter
Edvardsson (1996) definieras tjänster som en kedja av (sekventiella och parallella)
värdeskapande aktiviteter eller handlingar, vilka bildar en process i syfte att uppnå ett visst
resultat. I processen medverkar klienten genom att utföra olika moment i interaktion med
socialarbetaren. Tjänster är immateriella. De produceras och konsumeras samtidigt
och det sker med klienten som medproducent, d.v.s. tjänster kommer till, utförs och
mottas i relationer. I beskrivningen av en tjänst tar man fasta på vad som görs. Ett
uttömmande svar på frågan vad pågår här innefattar handlingen (vad), aktörerna
(vem/vilka), situationen (när och var), tillvägagångssättet, hjälpmedel, stil (hur och
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hurudant) samt syftet (varför). En socialförvaltning ska ha förutsättningar och
beredskap för att utföra tjänster. Det kräver tillgång till resurser, kompetenser och
materiella förutsättningar. Kontakten mellan socialtjänsten och klienten kan vara
frivillig och önskad eller tvingande. Relationen mellan klienten och socialarbetaren
är betydelsefull för hur tjänsten utformas och tas emot. Samma tjänsteerbjudande
kan ha olika innehåll från gång till annan beroende på att socialtjänstens resurser
kan variera, liksom relationen mellan klienten och socialarbetaren.

I kartläggningen redovisas socialtjänstens olika erbjudanden/insatser/tjänster i en
meny. Den kan liknas vid menyn på en restaurang där gästen får information om
vad restaurangen kan erbjuda. I menyn anges vågrätt vem som är mottagare av
tjänsten och lodrätt vilken typ av tjänst eller insats som erbjuds. Personer med
missbruksproblem och deras anhöriga har en rad olika behov som socialtjänsten ska
tillgodose. Kartläggningsarbetet har utgått från producentens, d.v.s. socialtjänstens,
perspektiv. Socialtjänsten ska tillhandahålla förutsättningar för tjänster. För att det
ska vara möjligt måste socialtjänsten ha en uppfattning om klientens behov och hur
det på lämpligaste sätt skall mötas. Idén om behovet och hur det skall mötas kallas
tjänsteerbjudande – varför och vad. Till förutsättningarna hör också att
organisationen har en plan för vilka aktiviteter som skall genomföras, tillsammans
med vem och i vilken ordning för att tjänsteerbjudandet skall förverkligas. Detta
kallas tjänsteprocessen och inriktas på hur det konkreta arbetet ska gå till. Den tredje
aspekten av förutsättningar och beredskap är att organisationen har tillgång till de
resurser (personella, organisatoriska och materiella) som krävs för att genomföra
tjänsteprocessen – ett tjänstesystem. Sammanfattningsvis kan man uttrycka det så
att:

• tjänstesystemets resurser och struktur ska stödja tjänsteprocessen,
• tjänsteprocessen realiserar tjänsteerbjudandet, och
• tjänsteerbjudandet tillgodoser behovet.

Klientens behov styr vilka erbjudanden socialtjänsten tar fram, erbjudandena måste
backas upp av väl genomtänkta tjänsteprocesser och dessa processer i sin tur kräver
stöd i form av resurser och lämplig organisation. De tre komponenterna växelverkar
med varandra och i samtliga tre finns klienten med.

Producentens modell illustreras i figur 1.

Tjänsteerbjudande

Tjänstesystemets
resurser och strukturTjänsteprocessen

Klient

Mottagare

ResursDeltagare

Figur 1:
Producentens
modell efter
Westlund &
Edvardsson
(1998) sid. 41.
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1.3 I rapporten använda begrepp och förkortningar
�
ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument, strukturerade intervjuformulär för
bedömning av alkohol- och drogberoende
�
ADHD - Attention deficit/hyperactivity disorder, diagnos vid
uppmärksamhetsstörning med överaktivitet
�
AF - arbetsförmedlingen
�
Antabus - avvänjningsmedel vid alkoholism och alkoholmissbruk
�
ASI - Addiction Severity Index, strukturerad intervjumanual
�
Campral - läkemedel som används vid alkoholism och dämpar suget efter alkohol
�
Concerta - depottabletter, medel vid ADHD
�
FK - försäkringskassan
�
HAP - haschavvänjningsprogram med en strukturerad manual som vänder sig till
ungdomar mellan 13-21 år som försöker sluta använda hasch
�
IFO - individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten
�
IOGT/NTO - Independent Order of Good Templars, Sveriges största
nykterhetsorganisation
�
KBT - kognitiv beteendeterapi, ett samlingsnamn för de terapier som fokuserar på
att hjälpa klienterna att utveckla och tillämpa mer funktionella sätt att handla och
tänka
�
Kognitiv terapi - en rad tekniker som ska hjälpa klienten att analysera de händelser
som framkallar problem eller symptom
�
KRIS - kriminellas revansch i samhället
�
LOB - lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.
�
LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
�
LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall
�
Minnesotamodellen - se tolvstegsbehandling
�
MI - motiverande intervju, en metod som syftar till att hjälpa människor att
förändra beteenden, t.ex. missbruk av alkohol och droger
�
NADA-akupunktur - National Acupuncture Detoxification Association, en
behandlingsmetod som använder öronakupunktur för beroendeproblematik
�
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RIA - Hela Människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete
�
SoL - socialtjänstlagen
�
Subutex - tabletter för substitutionsbehandling vid opioidberoende
�
Tolvstegsprogrammet - eller den s.k. Minnesotamodellen, utgår ifrån att beroendet
är en sjukdom och att individen inte ska lastas för sitt missbruk. Behandlingen är
uppbyggd i tolv steg och det första innebär att man erkänner sitt beroende
�
Väckarklockan - manualbaserat program för återfallsprevention
�
Återfallsprevention - en manual- och evidensbaserad metod som syftar till att
upprätthålla ett nyktert beteende
�
�
� Självhjälpsgrupper
�
AA - anonyma alkoholister
�
ACOA - Adult Children of Alkoholics, stödgrupper för vuxna barn till missbrukare
�
ALANON - stödgrupper för anhöriga och vänner till alkoholister
�
ACOA ALATEEN - fungerar som ALANON men vänder sig speciellt till
ungdomar
�
NA - anonyma narkomaner
��
�
Stödgrupper för barn och ungdom med�strukturerade program kring olika
teman
�
Linus - Hela människans barnstöd, vänder sig till barn och tonåringar som har
föräldrar som missbrukar alkohol
�
CAPT - Children are People too, program som vänder sig till barn som har föräldrar
som missbrukar

TAPP - Teen Age Power Program, program som vänder sig till tonåringar som har
föräldrar som missbrukar



9

2. Metod

2.1 Avgränsning

Socialt arbete bedrivs i en komplex vardag där många processer pågår samtidigt.
Organisation, förhållningssätt och traditioner ser olika ut inom Värmlands sexton
socialförvaltningar och inom de olika verksamheter som beskrivs i kartläggningen.
En målsättning i kartläggningsarbetet har varit att söka urskilja de tjänster som
erbjuds speciellt för behov hos personer med missbruksproblem och deras anhöriga.
Det allmänna sociala arbetet har lämnats utanför i kartläggningen, liksom
socialsekreterarnas utredande och myndighetsutövande arbete.

Begreppet öppenvård finns inte definierat i socialstyrelsens termbank. I
socialstyrelsens officiella statistik beskrivs en öppenvårdsinsats på följande sätt:
”Individuellt behovsprövad öppenvård� - avser öppenvård som är individuellt
behovsprövad enligt 4 kap. 1 § SoL som t ex strukturerad dagvård, personligt stöd
eller behandling eller kontaktperson.” Utöver den behovsprövade öppenvården kan
kommunerna erbjuda tjänster som t.ex. råd och stöd för enskilda eller grupper utan
biståndsprövning. I kartläggningen beskrivs både de tjänster kommunerna själva kan
erbjuda och tjänster som köps in av andra. Några skyddade boendeformer beskrivs
också i kartläggningen.�

De tjänster som kommunerna erbjuder har bedömts efter tre olika kriterier: det ska
finnas en verksamhetsidé för tjänsten, (erbjudande till klienten), en struktur
(tjänsteprocessen) och resurser (tjänstesystemet). De tjänster som redovisas i
menyerna är sådana som uppfyller minst två av kriterierna. I många fall har det varit
svårt att bedöma om en tjänst t.ex. är tillräckligt strukturerad för att redovisas i
menyn.

2.2 Genomförande

Kartläggningen har genomförts parallellt i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands,
Västmanlands och Örebro län. Informationsinsamlingen har skett under perioden
februari t.o.m. juni 2006 och den bild av tjänsterna som presenteras var den som
gällde i respektive kommun under denna period. Arbetet har samordnats av
Dalarnas forskningsråd och de fem länskartläggarna har träffats en gång per månad
från februari till maj 2006. Vid dessa möten har vi gått igenom de teorietiska
begrepp som använts. Dessutom har vi arbetat med att avgränsa, definiera och
strukturera den information som vi samlat in genom att intervjua informanter i
kommunerna.

Kartläggningen i Värmland har initierats av länsstyrelsen i Värmlands län och den
har genomförts av IKU-enheten vid Karlstads universitet.

Den har genomförts på följande sätt: kartläggaren har kontaktat socialchef eller
avdelningschef per telefon och informerat om kartläggningen. Kartläggaren har
sedan besökt den aktuella socialförvaltningen och intervjuat informanten, som varit
socialchef, IFO-chef, enhetschef, socialsekreterare eller behandlingsassistent. Vid
något tillfälle har mer än en person intervjuats samtidigt. I många fall har
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intervjuerna kompletterats med uppföljande frågor per telefon, då kartläggaren har
talat med informanten eller annan person i verksamheten. Det som redovisas i
kartläggningen är de uppgifter som erhållits av samtliga informanter och de
kompletteringsuppgifter som erhållits. I några av kommunerna har kartläggaren
dessutom haft tillgång till organisationsplaner och dokument om projekt gällande
öppenvård för vuxna personer med missbruksproblem, samt kommunens
policydokument inom området. Efter att uppgifterna sammanställts till ett råmanus
har detta skickats ut till huvudinformanten i respektive kommun för genomläsning
och eventuella kommentarer. Vissa ändringar har därefter gjorts i manuset.

Förutom ovanstående har följande verksamheter kartlagts genom personliga besök
och samtal med anställd personal/egna företagare:

• Lycke, öppenvård i Arvika,
• behandlingsassistenterna i Arvika,
• Extro, öppenvård i Sunne/Torsby,
• alkoholpolikliniken i Sunne,
• alkoholpolikliniken i Säffle,
• Vändpunkten, öppenvård i Årjäng.

Lycke och behandlingsassistenterna i Arvika är organiserade inom IFO: s
vuxenenhet, Extro i Sunne/Torsby och Vändpunkten i Årjäng är privata företag som
drivs av drogterapeuter, alkoholpolikliniken i Sunne drivs av socialtjänstens IFO-
avdelning, kommunpsykiatrin och landstinget tillsammans och alkoholpolikliniken i
Säffle är en fristående verksamhet inom IFO. Samtliga redovisas under egna rubriker
under respektive kommun.

Kartläggningen har pågått under våren 2006. Kommunernas verksamheter förändras
över tid. Några av de projekt som fanns i februari är nu avslutade. Informanterna
berättade vidare om verksamheter som planerades och flera av dessa har startat
innan kartläggningen var klar. Jag har valt att redovisa de uppgifter som gällde vid
tiden för intervjuerna i respektive kommun, med tidsangivelser för när de olika
projekten/ verksamheterna börjat och slutat.

Flera informanter har berättat om förebyggande arbete som utförs i kommunen och
riktar sig till personer med missbruksproblem. Exempel på detta är respektive
kommuns ”…ansvar” som handlar om drogförebyggande arbete. Vidare arbetar
många kommuner enligt Skellefteåmodellen, som innebär att socialtjänsten erbjuder
snabb kontakt med personer som gripits av polisen för misstanke om rattfylleri.
Dessa erbjudanden ligger utanför denna kartläggning.

Några av kommunerna har beviljat kontaktpersoner till personer med
missbruksproblem eller deras anhöriga. Den insatsen redovisas inte i menyerna när
det gäller lekmän som förordnas till kontaktpersoner, däremot när socialtjänsten
anställt en person som arbetar som kontaktperson åt flera klienter.

Några kommuner säljer öppenvårdsinsatser till andra kommuner: Arvika till Eda,
Karlstad till Forshaga, Kil kommer att sälja till Forshaga och Hammarö köper
anhörigstöd av Karlstad. Torsby och Sunne samarbetar genom att köpa öppenvård
av företaget Extro och dela på resurs och kostnad.
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Utvärderingar har gjorts när det gäller en del av de tjänster kommunerna erbjuder till
vuxna personer med missbruksproblem. IKU har t.ex. utvärderat Kurage-
programmet i Karlstad, Modellkommunsprojektet där bl.a. Karlstad ingår, samt
öppenvården Lycke i Arvika och Filipstads Ansvar.
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3. Resultat

3.1 Arvika kommun
26.265 innevånare

I Arvika kommun är IFO organiserat i olika enheter, varav en är vuxen- och
ekonomienheten. Inom denna enhet ligger ansvaret för arbetet för personer med
missbruksproblem. Två socialsekreterartjänster är avsatta för detta arbete.
Förvaltningens insatser i öppna former sker framförallt inom ramen för två
verksamheter: Lycke och behandlingsassistenterna. Lycke arbetar enligt 12-
stegsprogrammet och verksamheten vänder sig i första hand till personer i
kommunen. I mån av plats tar man också emot personer från Eda, Årjäng och
Sunne. Såväl Lycke som behandlingsassistenterna och de tjänster dessa verksamheter
kan erbjuda kommer att beskrivas närmare senare. Socialförvaltningen kan inte
erbjuda någon tjänst anonymt. Kommunen och Svenska kyrkan har ett samarbete,
Ljuspunkten, en gruppverksamhet för barn som lever i familjer med
missbruksproblematik. I kommunen finns också en rad frivilligorganisationer som
med olika aktiviteter bidrar till den öppna vården för personer med
missbruksproblematik. Se vidare Arvikas meny.
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Meny Arvika

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

De tjänster som ges genom Lycke och behandlingsassistenterna beskrivs närmare då
dessa verksamheter presenteras.

Rådgivande/motiverande och behandlande
Projekt Unga Vuxna
Målgrupp: Unga vuxna i åldern 16 till 25 år med missbruksproblem samt

ungdomar på institution som behöver stöd och behandling vid
hemkomsten.

Behov: Få kontroll och stöd för att bemästra bruket av alkohol och droger så att
utvecklingen till ett vuxenliv blir möjlig.

Erbjudand: Intensivt stöd till individen och hans eller hennes nätverk på
hemmaplan och i öppna former.

Vuxna Unga vuxna Anhöriga              Fokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motivationsgrp
Lycke

Motivations-
samtal
Behandlingsass.

Motivationsgrp
Lycke

Motivations-
samtal
Behandlingsass.

Motivationsgrp
Lycke

Projekt Unga
Vuxna

Motivationsgrp
Lycke

Projekt Unga
Vuxna

Anhörig-
samtal
Lycke

Behandlande Primär-
behandling
Lycke

Primär-
behandling
Lycke

Enskilda samtal
för kvinnor

Primär-
behandling
Lycke

Projekt Unga
Vuxna

Primär-
behandling
Lycke

Enskilda samtal
för kvinnor

Projekt Unga
Vuxna

Anhörig-
dagar
Lycke

Ljuspunkt
-en

Upprätt-
hållande

Eftervårdsgrp.
Drogtest
Lycke

Återfalls-
program
Lycke

Omsorg, Drogtest
och
Antabusbeh.
Behandlingsass.

Eftervårdsgrp.
Drogtest
Lycke

Återfalls-
program
Lycke

Omsorg,
Drogtest och
Antabusbeh.
Behandlingsass.

Eftervårdsgrp.
Drogtest
Lycke

Återfalls-
program
Lycke

Projekt Unga
Vuxna

Eftervårdsgrp.
Drogtest
Lycke

Återfalls-
program
Lycke

Projekt Unga
Vuxna

Arbetsstöd Jobbcenter

Behandlingsass.

Jobbcenter

Behandlingsass.

Projekt Unga
Vuxna

Jobbcenter1

Projekt Unga
Vuxna

Jobbcenter
Boendestöd Karlsborg

Ridstigen
Behandlingsass.

Karlsborg
Ridstigen
Behandlingsass.

Annat AA, NA,
ALANON, RIA,
Länkarna,
Verdandi

AA, NA,
ALANON, RIA,
Länkarna,
Verdandi

AA, NA,
ALANON, RIA,
Verdandi

AA, NA,
ALANON, RIA,
Verdandi

FMN
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Innehåll: Ett öppenvårdsprogram med tidiga insatser för unga med
missbruksproblematik. Detta sker i nära samarbete mellan
projektledaren och kommunens behandlingsresurser på Spindel
(kommunens verksamhet för ungdomar med bl.a. skolproblem) och
öppenvården Lycke samt med kommunpsykiatrin, ungdomsgruppen,
vuxengruppen och ekonomienheten på socialförvaltningen. Samarbete
med arbetsförmedlingen.

Personal: En projektledare på heltid.
Historik: Projektet finansieras av socialnämnden och genom statsbidrag och pågår

tiden maj 2005 t.o.m. april 2006.

Ljuspunkten
Målgrupp:  Barn som lever i familjer med missbruksproblematik.
Behov: Få kunskap, bryta ensamhetskänsla, avlasta skuld.
Erbjudand: Pedagogisk gruppverksamhet med terapeutiska effekter.
Innehåll: Strukturerad gruppverksamhet enligt metodiken i Ersta-modellen och

Linus hela människan (socialt arbete på kristen grund). Varje träff har ett
tema, olika aktiviteter och mycket kreativitet. Kunskapspass, samtal och
rollspel.

Omfattning 20 träffar, en gång i veckan, två timmar, högst åtta barn per grupp.
Ljuspunkten har hittills haft två grupper med fem respektive tre barn.

Personal: Två gruppledare, en anställd av socialförvaltningen och en av kyrkan.
Båda har gått utbildningen Linus barnstöd och en av dem har gått
utbildning på Ersta Sköndalsinstitutet.

Historik: Tjänsten har funnits som projekt i två år och kommer troligen att bli en
permanent verksamhet.

Arbetsstöd
Jobbcenter
Målgrupp: Personer i åldern 20 – 65 år, män och kvinnor, som varit

långtidssjukskrivna varav några har missbruksproblem och/eller psykiska
problem.

Behov: Hjälp att komma igång med sysselsättning.
Erbjudand: Utredning och arbete.
Innehåll: Utredning, arbete i den egna lokalen. De arbetsuppgifter som finns är

tio dataarbetsplatser för att utföra arbete åt svenskt riksarkiv,
industrimontering på legobasis, textil, snickeri, möbelvård (renoverar
kommunens möbler till olika förvaltningar, boenden, daghem o.s.v.),
biltvätt för kommunens leasingbilar samt skötsel av de egna lokalerna.

Omfattning: Verksamheten pågår dagtid måndag till fredag. Det är alltid över trettio
personer inskrivna och sedan starten har 60 personer deltagit.

Personal: En samordnare och tre arbetsledare, arbetspsykolog en dag per vecka
och rehabiliteringsläkare en dag varannan vecka.

Historik: Jobbcenter startade i augusti 2005.

Ytterligare upplysningar: enhetschef Åge Zetterberg, age.zetterberg@arvika.se
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Öppenvårdsverksamheten Lycke

I kommunens meny har Lycke återkommit gång på gång. Här ges en närmare
beskrivning av denna verksamhet och dess tjänster.

Verksamheten på Lycke startade som ett projekt. Under hösten 2002 beslutade
socialnämnden att Lycke skulle bli en permanent verksamhet och från 2003 har där
funnits två drogterapeuter på heltid. Lycke är ett positivt begrepp i Arvika, både
bland missbrukarna och bland deras anhöriga. Verksamheten ses som en stor resurs
för Arvika. F.n. pågår ett arbete vid IKU med uppgift att utvärdera verksamheten.

Lycke erbjuder en fullvärdig behandling enligt 12-stegsprogrammet. De flesta av
Lyckes klienter har fortfarande familj, bostad och arbete. Det är inte aktuellt med
behandling på institution för deras del utan de kan ta emot en behandling och bo
kvar hemma. Det finns ett stort behov av denna behandlingsform för dem som inte
”fallit igenom”, d.v.s. de som genom missbruket ännu inte förlorat familj, arbete,
körkort o.s.v.. I verksamheten har utvecklats en rad tjänster som alla syftar till att
hjälpa den enskilde att leva fri från sitt beroende. De olika tjänsterna kan erbjudas och
kombineras utifrån den enskildes aktuella behov. Målgruppen är vuxna personer
med missbruksproblem, män och kvinnor, från 18 år och uppåt. Den äldste som
deltagit i behandlingen var 72 år. Klienterna på Lycke är till 2/3 män. Lycke erbjuder
klienten hjälp att bli av med det som är dysfunktionellt och alla former av beroende.
Mest rör det sig om alkohol och droger men det kan även gälla sex-, shopping- eller
spelmissbruk. En förutsättning för deltagande är att man har tillräcklig social
kompetens för att kunna tillgodogöra sig behandlingen och tillgång till ett socialt
nätverk. Lycke är öppet måndag till fredag och intagning i de olika grupperna sker
kontinuerligt. En bild av Lyckes tjänster ges i deras meny.
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Meny Lycke

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Motivationsbehandlingens erbjudande riktar sig till klienter som inte kan lämna rena
prover eller ha en sammanhängande nykterhet. Primärbehandlingen vänder sig till
dem som vill gå i behandling och är helt drogfria (ej positivt svar på några prover:
utandningsprov för alkohol, urinprov för andra droger). Primärbehandlingen
motsvarar den som ges på behandlingshem och ger lika mycket kunskap. Lyckes
behandling har en styrka i att den pågår längre tid, under 8 veckor. Efter
primärbehandlingen finns erbjudande om eftervård och återfallsprogram. Många
anhöriga till personer i aktivt missbruk tar kontakt med Lycke och får komma dit för
samtal och information.

Innehållet i tjänsterna är strukturerat utifrån 12-stegsbehandling enligt
Minnesotamodellen. Motivationsbehandlingen är förberedande inför
primärbehandlingen och ger klienterna tid att komma underfund med vilken
förändring de vill åstadkomma och vad de är beredda att göra. Samtalen fokuserar
på det som hände och vad han eller hon kan göra annorlunda för att inte hamna i
missbruk igen. Målet är att det ska råda en öppenhet om missbruket och att
personalen och gruppen inte ska vara straffande. Klienten är kvar i
motivationsgruppen tills han eller hon lämnar negativa prover. De flesta klarar
primärbehandlingen utan återfall men har svårare att klara nykterheten efter
behandlingen. Eftervården handlar om att diskutera hur det fungerar med
drogfriheten i vardagslivet. Behandlingen är lika för män och kvinnor. För kvinnor
finns dessutom ett erbjudande om enskilda samtal eftersom det hos dem är vanligt
med en övergreppsproblematik. Lycke har ett bra samarbete med psykiatrin och
med kommunens psykiatrirehabilitering och kan hjälpa kvinnorna vidare dit för
ytterligare hjälp, utöver behandlingen på Lycke. Unga och gamla ges samma
behandling. Ett problem är att få de unga missbrukarna att inse att de aldrig mer kan
dricka. Det går fler unga i behandlingen nu än för något år sedan och det finns alltid
någon i 20-årsåldern i behandling. Från verksamhetens sida anser man att det är
positivt för behandlingen med blandade grupper. Det finns ungdomar som börjar
dricka alkohol, missbruka hasch och andra droger regelbundet redan i 12 – 13-
årsåldern. De kan ha anlag för att bli beroende och riskerar att tidigt fastna i

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motivationsgrp
2 tim/dag

Motivationsgrp
2 tim/dag

Motivationsgr
p
2 tim/dag

Motivationsgrp
2 tim/dag

Anhörig-
samtal

Behandlande Primär-behandling
8 v 3-4 tim/dag

Primärbehandling
8 v 3-4 tim/dag

Enskilda samtal för
kvinnor

Primärbehandl
ing
8 v 3-4
tim/dag

Primärbehandling
8 v 3-4 tim/dag

Enskilda samtal för
kvinnor

Anhörig-
dagar
1-2 ggr/år
_ - 1 dag

Upprätthålla
nde

Eftervård 1 år
1g/vecka

Återfallsprogram
4 veckor (ev. 2)

Drogtester

Eftervård 1 år
1g/vecka

Återfallsprogram
4 veckor (ev. 2)

Drogtester

Eftervård 1 år
1g/vecka

Återfallsprogra
m
4 veckor (ev.
2)

Drogtester

Eftervård 1 år
1g/vecka

Återfallsprogram
4 veckor (ev. 2)

Drogtester

Arbetsstöd
Boendestöd
Annat
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missbruket. De unga vuxna drogtestas stickprovsmässigt före och under
behandlingstiden.

Motivationsgruppen träffas varje förmiddag och primärbehandlingen sker på
eftermiddagarna. Motivationsbehandlingen pågår två timmar per dag och är inte
tidsbegränsad. Primärbehandlingen pågår åtta veckor men kan förlängas vid behov.
Den kortaste tiden för primärbehandling är sex veckor. Detta kan bli aktuellt om
man måste anpassa tiden med tanke på klientens arbete. Primärbehandlingen pågår
mellan kl. 13 och 16 måndag till torsdag samt mellan kl. 8 och 12 på fredagar.
Eftervården pågår under ett års tid med träffar en gång per vecka, i två parallella
grupper. Återfallsprogrammet pågår fyra veckor, i enstaka fall två veckor.
Programmet är uppbyggt kring ett arbetshäfte. Detta skall klienten gå igenom och
detta upplevs av klienterna som jobbigt och tidskrävande. Motivationsbehandlingen
har fem platser och primärvården åtta. Under år 2005 deltog 55 personer i
primärbehandlingen och de flesta kom direkt dit, utan att först ha gått i
motivationsbehandlingen. I eftervårdsgrupperna kan åtta till tio personer delta, d.v.s.
ungefär femton samtidigt.

Lycke erbjuder anhörigdagar två gånger per år. Detta sker på ett församlingshem i
Arvika. Ett 50-tal personer brukar delta. De bjuds in via annonser i lokalpressen.
Många av dem som kommer är anhöriga till personer med en missbruksproblematik.
Efter anhörigdagarna märks en tydligt ökad efterfrågan på behandling. Inom Lycke
tolkar man detta som att de anhöriga har ställt krav på sin närstående att göra något
åt missbruket.

Sammanfattningsvis Lyckes tjänster:

Rådgivande/Motiverande
Motivationsgrupp
Målgrupp: Missbrukare med låg motivation för behandling och/eller som

ej är drogfria.
Behov: Klargöra vad man bör och vill göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Delta i öppen samtalsgrupp eventuellt i kombination med drogtester.
Innehåll: Samtal i grupp, drogtester.
Omfattning: Två timmar per dag, ej tidsbegränsad.
Personal: Två drogterapeuter.

Behandlande
Primärbehandling
Målgrupp: Vuxna personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik.
Behov: Behandling av beroende.
Erbjudand: Strukturerad 12-stegsbehandling.
Innehåll: 12-stegsbehandling i grupp.
Omfattning: Halva dagar måndag till fredag, under 8 veckors tid.
Personal: Två drogterapeuter.

Anhörigdagar
Målgrupp:  Anhöriga till personer med missbruksproblem.
Behov: Få kunskap om missbruksproblematiken och hur den påverkar

de anhöriga.
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Erbjudand: Information.
Innehåll: Föreläsning enligt 12-stegsmodellen om missbruk och beroende.
Omfattning: Träffarna anordnas två gånger per år och ca 50 personer deltar

varje gång.
Personal: Drogterapeuterna på Lycke.

Upprätthållande   
Eftervårdsgrupp och återfallsprogram
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt beroende.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudand: Strukturerade gruppsamtal.
Innehåll: 12-stegsbehandling.
Omfattning: Eftervården på Lycke pågår under ett års tid med träffar en

gång per vecka.
Återfallsprogrammet pågår i 4 veckor, i enstaka fall 2 veckor.

Personal: Två drogterapeuter.
Övrigt: Drogtest och Antabusbehandling erbjuds vid behov.

Ytterligare upplysningar: drogterapeut Kenneth Carlsson, keneca@hotmail.com

Behandlingsassistenter

Två behandlingsassistenter utför sedan lång tid ett väl fungerande arbete med olika
stödinsatser. Arbetet sker vid behov i ett samarbete med kommunens
psykiatrirehabilitering, försäkringskassan, bostadsbolaget, psykiatrin och sjukvården.
Insatserna riktar sig till vuxna personer med tung missbruksproblematik ofta i
kombination med psykiska problem, s.k. dubbeldiagnos. Arbetet syftar till att hjälpa
den enskilde så att han eller hon skall kunna leva ett drägligt liv. Klienten erbjuds ett
kompletterande stöd som kan gälla drogfrihet, att behålla boende, planera
ekonomin, fullfölja sitt arbete eller sysselsättning m.m.. Behandlingsassistenterna får
handledning i lösningsfokuserat arbetssätt. En bild av behandlingsassistenternas
tjänster ges i menyn:

Meny behandlingsassistenter

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motivationssamtal Motivationssamtal

Behandlande
Upprätthållande Motivationssamtal

Drogtest och
Antabus-behandling

Motivationssamtal

Drogtest och
Antabus-behandling

Arbetsstöd
Boendestöd Tillsyn

Praktisk hjälp

Tillsyn

Praktisk hjälp
Annat Samarbete med

FK, psyk.rehab.
sjukvård o.s.v.

Samarbete med
FK, psyk.rehab.
sjukvård o.s.v.
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Målgruppen är vuxna missbrukare i Arvika kommun. Behandlingsassistenterna har
olika kategorier av klienter, både personer som har arbete och en ordnad social
situation och personer som bor på Karlsborg och Ridstigen, som är kategoriboenden
för personer med missbruksproblem. När det gäller personer med mer ordnad
situation erbjuder stödpatrullen motiverande samtal för att försöka förmå klienten att
ta emot erbjudanden om behandling eller motivera till längre drogfria perioder.
Karlsborg är ett hyreshus med tre lägenheter med plats för två personer i varje.
Klienterna har egna rum och delar övriga utrymmen. Den enskilde tecknar ett s.k.
bostadssocialt kontrakt för att få tillgång till boendet. Med dem som bor på
Karlsborg upprättas ett avtal och klienten beviljas då insatsen råd och stöd. Detta
innebär att behandlingsassistenterna har tillsyn över boendet genom hembesök varje
eftermiddag. Dessutom kan de som bor på Karlsborg delta i en gemensam gratis
frukost. Frukosten pågår 1 – 1_ timme. Inget formellt krav på nykterhet finns, men
den som är berusad väljer själv att inte komma. Behandlingsassistenterna ordnar
även påsklunch och julbord för klienterna, som vid dessa tillfällen är noga med
nykterheten. Genom frukosten och annan samvaro erbjuds den enskilde social
träning. Behandlingsassistenterna ger också viss praktisk hjälp i lägenheterna. På
Ridstigen finns två fristående villor med sammanlagt tre lägenheter. Också dessa
hyrs ut med bostadssociala kontrakt kombinerade med biståndsinsatsen råd och
stöd. Behandlingsassistenterna gör ca femton hembesök per vecka. Alla
biståndsinsatser är beviljade av socialtjänsten och de är inte tidsbegränsade. För
samtliga klienter upprättas individuella behandlingsplaner. Andra uppgifter som
behandlingsassistenterna utför är alkohol- och drogtester, utdelning av Antabus samt
att de t.ex. ordnar tider för läkarbesök, följer med vid läkarbesök och hjälper till vid
bankärenden. Behandlingsassistenterna arbetar inte med unga personer med
missbruksproblem. Omkring 65 % av stödpatrullens klienter är män.

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/Motiverande och Upprätthållande
Motivationssamtal
Målgrupp: Personer i stödboenden och egna lägenheter.
Behov: Stöd att påbörja behandling för missbruk eller att få längre

drogfria perioder.
Erbjudande: Motiverande samtal i egna boendet, i stödpatrullens lokal eller på

annan plats.
Innehåll: Motiverande samtal enligt den lösningsfokuserade modellen.
Omfattning:
Personal: Stödpatrullen.

Upprätthållande
Övrigt: Drogtest och Antabusbehandling erbjuds vid behov.

Boendestöd
Karlsborg och Ridstigen
Målgrupp: Personer med missbruksproblematik, ibland även psykiska problem,

som ej kan få egen bostad och för vilka det krävs stöd i boendet och
tillsyn. De boendes ålder är f.n. 40 – 65 år.

Behov: Kompletterande stöd för att kunna leva i en egen bostad.
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Erbjudande: Socialt kontrakt för boende på Karlsborg eller på Ridstigen. Boende
med tillsyn och stöd för det dagliga livet.

Innehåll: Motivationssamtal. Gemensam frukost på Karlsborg. Hembesök för
tillsyn, omsorg, samtal, praktisk hjälp i hemmet. Hjälp vid läkarbesök
och bankärenden.

Omfattning: Stödpatrullen har en egen lokal på Karlsborg där de kan ta emot
klienter för samtal och där de serverar frukost varje morgon.

Vuxengruppen planerar en verksamhet med tre lägenheter som kan erbjudas till
personer som avslutat behandling på institution eller går på Lycke. Bostadssociala
kontrakt och behandlingsplaner ska upprättas och stödpatrullen ska ha kontakt med
dessa klienter under ett års tid. Därefter ska de kunna erbjudas eget kontrakt på
lägenheten eller en ny lägenhet via bostadsbolaget.

Ytterligare upplysningar: behandlingsassistenterna Lillemor Lundberg och Marita
Svensson.
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3.2 Eda kommun
8.601 innevånare

På IFO finns en arbetsgrupp med tre socialsekreterare. Av dessa arbetar en person
med vuxna missbrukare över 20 år på ca 25 procent av tjänsten, med öppenvård,
handläggning av körkortsutredningar, rattfylleriärenden och LOB:ar. Eda kommun
saknar egen öppenvård för missbrukare och köper dessa tjänster av Arvika kommuns
öppenvårdsverksamhet Lycke och har gjort det alltsedan Lycke startade. Målgruppen
är missbrukare i Eda kommun i behov av öppenvårdsinsatser. Socialnämnden har
beslutat att missbrukare är lågt prioriterade, att vård i första hand ska ges på
hemorten och att placeringar på institution om möjligt ska undvikas. Barn och
ungdomar är prioriterade. Klienter som är i behov av öppenvård beviljas insatsen
Lycke. De kan även komma dit efter institutionsvård. Det kommunen kan erbjuda i
egen regi är motiverande och stödjande samtal med socialsekreterare i väntan på
plats på Lycke eller behandlingshem. Samtalen är inte strukturerade men förs med
fokus på missbruket. Antabus kan ges. Avgiftning sker på sjukhuset i Arvika efter
remiss från vårdcentral som finns i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors.
Avgiftning kan även ske på Bergslagens behandlingshem. Klienten erbjuds därefter
öppenvård på Lycke. Inga tjänster kan fås anonymt.

Meny Eda

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

För beskrivning av tjänsterna på Lycke, se under Arvika kommun. År 2005 fick fem
personer från Eda kommun behandling på Lycke.

Ytterligare upplysningar: IFO-chef Maria Björn och socialsekreterare Anna-Karin
Johansson.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande
Behandlande 12-stegsbeh.

i grupp
på Lycke

12-stegsbeh.
i grupp
på Lycke

12-stegsbeh.
i grupp
på Lycke

12-stegsbeh.
i grupp
på Lycke

Upprätthållande 12-stegsbeh.
i grupp
på Lycke

12-stegsbeh.
i grupp
på Lycke

12-stegsbeh.
i grupp
på Lycke

12-stegsbeh.
i grupp
på Lycke

Arbetsstöd
Boendestöd
Annat
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3.3 Filipstads kommun
11.017 innevånare

Den nuvarande organisationen infördes 1999. I vuxengruppen, som handlägger
öppen missbruksvård och stödboende, arbetar två alkoholkuratorer med sedvanliga
arbetsuppgifter som utredningar, bedömningar och myndighetsutövning. De är
utbildade i ASI. De har rådgivande och motiverande samtal med klienterna och i
vissa fall kognitiv beteendeterapi, liksom stöd till anhöriga. I arbetsgruppen finns
vidare en hemterapeut, som ska ägna 25 procent av sin arbetstid till arbete med
personer med missbruksproblem, samt en rehabiliteringshandläggare som är
utbildad sjuksköterska, den senare projektanställd sex månader. Hemterapeuten
arbetar i barnfamiljer och ibland finns missbruksproblematik i familjerna.

Behovet av insatser är stort. Det finns tre behandlingshem i kommunen;
Dennicketorp, Fogdhyttan och Mölnbacka. När det gäller personer som är intagna
på något av behandlingshemmen finns en överenskommelse att de ska återvända till
sina hemkommuner efter avslutad behandling men det sker inte alltid. Kommunen
har ett högt ohälsotal. Höga ohälsotal ger höga siffror när det gäller missbruk.
Socialförvaltningen samarbetar med bostadsbolaget för att förhindra vräkningar
samt med psykiatrin. Socialtjänsten köper tjänsterna tillnyktring och avgiftning av
institutioner. Ibland handlar det om hela ”paket” där även behandling och eftervård
ingår. Socialtjänsten har vid några tillfällen köpt stödprogram för barn av
behandlingshemmet Dennicketorp. Vuxengruppen handlägger 60 – 70 ärenden per
år. Ett tiotal ärenden gäller hemterapiinsats för missbrukare. Var sjätte månad görs
en översyn av samtliga missbruksärenden för att tydliggöra barnets situation. Om
det finns oro för barn finns en tydlig handlingsplan för vidare handläggning.

Frimärket är en verksamhet som under 2,5 års tid drevs som ett projekt med bidrag
från länsstyrelsen och sedan 060630 är permanent med två hemterapeuter som
arbetar i familjer med olika typer av problem. Syftet är tidig upptäckt av barn som
riskerar att fara illa p.g.a. t.ex. föräldrarnas missbruk. Frimärket är ett samarbete
mellan socialtjänsten, skola, BUP, LSS och barnhabiliteringen. Under våren
arbetade tre hemterapeuter i 17 familjer. I ett fåtal av familjerna är problemet
missbruk. Verksamheten redovisas därför inte i menyn nedan.

Socialnämnden i Filipstad har beslutat att följa sin ”Strategi för behandling av vuxna
missbrukare”. I denna redogörs utförligt för hur arbetet med vuxna missbrukare ska
ske. De behov av öppenvård som kan uppkomma när det gäller vuxna missbrukare
kan tillgodoses inom socialtjänsten. Rehabiliteringshandläggarna gör individuella
planer, klienterna kan erbjudas bra praktikplatser och därigenom komma ut i
sysselsättning. Utvärdering av samtliga öppenvårdsinsatser görs två gånger per år
enligt beslut av socialnämnden. Socialtjänsten har samverkan med hemsjukvården
och vuxenpsykiatrin inom landstinget genom det s.k. Miltonprojektet.

060601 startar ”Sinnenas trädgård”, med möjlighet till praktikplatser för
missbrukare, dementa, personer med dubbeldiagnos och sjukskriven personal. Dit
ska man komma efter kontakt med rehabiliteringshandläggare och det ska finnas en
individuell plan för varje person. Under 2006 kommer eventuellt Jr St Joy, med
målgruppen ungdomar 16 till 20 år, att starta verksamhet i kommunen.
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RIA, Erikshjälpen och kvinnojouren erhåller verksamhetsbidrag från socialnämnden.
NA, AA och IOGT/NTO har också verksamhet i kommunen.

Meny Filipstad

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Samtal med rehabiliteringshandläggare på vuxengruppen
Målgrupp: Personer över 18 år med missbruksproblem och dubbeldiagnos.
Behov: Hjälp att fatta beslut om ett nyktert/drogfritt liv.
Erbjudande: Samtal, medicinering.
Innehåll: Motivationssamtal, alkohol- och drogtester, medicinering, förmedling

av kontakt med psykiatrin och sjukvården.
Omfattning: Öppen mottagning måndagar 8 – 11 och onsdagar och fredagar 8 – 10.
Personal: Rehabiliteringshandläggaren, som är utbildad sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan mars 2006.

Läkartid på vårdcentralen
Målgrupp: Vuxna personer med missbruksproblem.
Behov: Klargörande, motiverande.
Erbjudande: Tid hos läkare på vårdcentral.
Innehåll: Bedömning av behov av medicinering, förskrivning av bl.a.

spärrmediciner.
Omfattning: Läkartid erbjuds en gång per vecka på vårdcentralen.
Personal: Läkare.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan sju år tillbaka.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Samtal med
rehab.handl.
på vuxengr.

Läkartid en
g/vecka på
vårdcentralen

Samtal med
rehab.handl.
på vuxengr.

Läkartid en
g/vecka på
Vårdcentralen

Samtal med
rehab.handl.
på vuxengr.

Läkartid en
g/vecka på
vårdcentralen

Samtal med
rehab.handl.
på vuxengr.

Läkartid en
g/vecka på
Vårdcentralen

Behandlande Öppenv.beh. 10
v i grupp
hos St Joy

Öppenv.beh.
10 v i grupp
hos St Joy

Öppenv.beh. 10
v i grupp
hos St Joy

HAP
Haschav-
vänjn.progr.

Öppenv.beh. 10
v i grupp
hos St Joy

HAP
Haschav-
vänjn.progr.

Köper tjänst
av inst.

Upprätthållande
Arbetsstöd Rehab.handl.

Arbetslag Fenix
Rehab.handl.
Fenix

Rehab.handl.
SPIS-projektet
Fenix

Rehab.handl.
SPIS-projektet
Fenix

Boendestöd Stödboendet
Lyckan

Stödboendet
Lyckan

Stödboendet
Lyckan

Stödboendet
Lyckan

Annat AA, NA, RIA,
Erikshjälpen,
IOGT/NTO

AA, NA, RIA,
Erikshjälpen,
IOGT/NTO

AA, NA, RIA,
Erikshjälpen,
IOGT/NTO

AA, NA, RIA,
Erikshjälpen,
IOGT/NTO
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Behandlande
Öppenvårdsbehandling i grupp hos St Joy
Målgrupp: Personer över 18 år med missbruksproblem.
Behov: Hjälp att genomföra beslut om nyktert/drogfritt liv.
Erbjudande: Öppenvårdsbehandling i grupp enligt 12-stegsprogrammet.
Innehåll: 12-stegsbehandling i grupp. Drogtester. Kontinuerlig intagning.
Omfattning: Behandlingstid 10 veckor, som vid behov kan förlängas till 20 eller 30

veckor. Max nio personer per grupp. Kommunen köper 75,5 timmar
per månad av Behandlingskonsulten i Värmland, St Joy.

Personal: Alkoholterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan januari 2003.

Om en grupp ungdomar skulle behöva primärvårdsbehandling kan den genomföras
av St Joy som en separat ungdomsgrupp, Jr St Joy.

HAP Haschavvänjningsprogram
Målgrupp: Ungdomar i åldern 13 – 20 år som använder hasch.
Behov: Hjälp att genomföra beslut om drogfritt liv.
Erbjudande: Samtalsterapi.
Innehåll: Samtalsterapi och hemuppgifter enligt HAP-programmet.
Omfattning: Programmet pågår under sex veckor och ungdomarna ska ha täta

kontakter med socialsekreterare/hemterapeut, minst tre gånger i
veckan. Samtal om vad som händer när man slutar använda hasch.

Personal: Hemterapeut.
Historik: Programmet utformades för Filipstad under hösten 2005 och har

ännu inte använts.

Arbetsstöd
Projektet SPIS (Sysselsättning praktik i samverkan)
Målgrupp: Ungdomar i åldern 20 – 30 år med dokumenterade

arbetsbegränsningar, t.ex. missbruk, och som inte fått anställning eller
praktik på arbetsmarknaden.

Behov: Hjälp att finna arbete, utbildning eller en sysselsättning som inte är
kortvarig.

Erbjudande: Sysselsättningsskapande planering. Lönebidragsanställning.
Innehåll: Långsiktig arbetsmarknadsplanering, budgetrådgivning, samverkan runt

frågor som t.ex. barnomsorg. Individuell planering.
Omfattning: Personer som är inskrivna i projektet 12 månader.
Personal: Rehabiliteringshandläggare, arbetsledare och konsumentsekreterare.
Historik: Projektet har pågått i nuvarande form sedan halvårsskiftet 2005 och

finansieras till lika delar av Filipstads kommun och
länsarbetsnämnden.

Rehabiliteringshandläggare
Målgrupp: Unga vuxna i åldern 17 – 25 år. Personer som har svårt att finna arbete.

Knappt hälften av ungdomarna har eller har haft missbruksproblem.
Behov: Hjälp att finna sysselsättning.
Erbjudande: Alternativ till försörjningsstöd, stöttning för att göra färdigt sina

studier.
Innehåll: Utredning och kartläggning av ungdomens egna resurser och

svårigheter. Hjälp att övervinna hindren med egna resurser. Stärka
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självförtroendet. Nära samarbete med arbetsförmedlingen, som även
remitterar ungdomar till rehabiliteringshandläggaren för utredning
innan arbetsprövning sker.

Omfattning: 27 ungdomar är inskrivna för närvarande, samt ytterligare åtta via
Miltonprojektet.

Personal: Rehabiliteringshandläggare.
Historik: Tjänsten har erbjudits i två år.

Rehabiliteringshandläggare
Målgrupp: Personer över 25 år, män och kvinnor, som är aktuella inom

socialtjänsten av olika skäl, t.ex. missbruk eller långvarig arbetslöshet
och missbruk. Personer som remitteras från psykiatrin, t.ex. personer
som har sjukbidrag men är i behov av sysselsättning, och personer
dömda till öppen psykiatrisk vård. Invandrare.

Behov: Hjälp att finna sysselsättning.
Erbjudande: Intensiva insatser för att hitta arbete eller annan sysselsättning och

egen inkomst. 
Innehåll: Utredning och kartläggning av personens egna resurser och svårigheter.

Hjälp att övervinna hindren med egna resurser.
Rehabiliteringshandläggaren har ett nära samarbete med
arbetsförmedlingen och kan utnyttja AF:s möjligheter till utredningar.

Omfattning: 25 klienter är aktuella för närvarande, varav hälften är kvinnor. Bland
invandrarna finns ingen som har missbruksproblem, bland övriga är
det ca 75 procent som har eller har haft missbruksproblem, med
samma fördelning bland män och kvinnor.

Personal: Rehabiliteringshandläggare.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan mars 2005.

Tre arbetslag inom arbetsmarknadsenheten
Målgrupp: Personer med olika arbetshinder, t.ex. fysiska eller psykiska problem,

ålder eller missbruk. De personer som är inskrivna för närvarande är
mellan trettio och drygt 60 år.

Behov: Sysselsättning och försörjning.
Erbjudande: Arbete.
Innehåll: Snickarlaget utför arbeten åt föreningar och åt kommunen, röjarlagen

utför skogsarbete på kommunal mark.
Omfattning: Snickarlag i Filipstad sex personer, röjarlag i Filipstad nio personer och

röjarlag i Lesjöfors åtta personer. De flesta är män.
Personal: En arbetsledare per arbetslag.
Historik: Arbetslagen har funnits sedan 1980-talet.

Fenix
Målgrupp: Huvudsakligen personer med missbruksproblem, från 18 år och uppåt.
Behov: Hjälp att finna sysselsättning.
Erbjudande:  Sysselsättning.
Innehåll: Arbete med kläder som skickas utomlands som bistånd, renovering av

begagnade möbler, reparerar kontorsmöbler åt kommunen, utför
service åt pensionärer (klipper gräs, skottar snö, putsar fönster).

Omfattning: Mellan 15 och 18 personer, många är där lång tid.
Personal: Fenix är en stiftelse. Paret som driver stödboendet Lyckan, se nedan.
Historik:
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Boendestöd    
Stödboendet Lyckan
Målgrupp: Vuxna personer från 18 års ålder, som ej kan erhålla annat boende.
Behov: Stöd när det gäller boendet, t.ex. vid utslussning efter behandling.
Erbjudande: Lägenheter med tillsyn och stöd.
Innehåll: Boende med behandlingsplan.
Omfattning: Hyreshus med 4 – 5 lägenheter.
Personal: Stödboendet drivs på entreprenad av familjen som driver Lyckan. De

bor i ett stationshus och bredvid finns hyreshuset.
Historik:

Ytterligare upplysningar: kristina.steijner@filipstad.se
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3.4 Forshaga kommun
11.515 innevånare

I Forshaga kommun handläggs missbruksvården av vuxenenheten, som arbetar med
ekonomi och missbruk. Fyra socialsekreterare utreder och ger uppdrag till två
behandlingsassistenter, som arbetar som stödpatrull. Socialförvaltningen köper två
helårsplatser för öppenvårdsbehandling av Karlstads kommun och deras verksamhet
Kompassen. I upphandlingen ingår även anhörigstöd. Stödjande samtal i avvaktan
på behandling på Kompassen ges av CN-konsulter med en drogterapeut som via
eget företag arbetar tio timmar per vecka i Forshaga. Han kan även erbjuda
utredande kontakt enligt en speciell modell, KASAM, vid misstanke om
haschmissbruk. Övrig tid arbetar han som anställd på Kompassen inom ANA,
socialtjänstens alkohol- och narkotikaavdelning i Karlstad. Forshaga kommuns egen
personal med missbruksproblem kan via personalkontoret och personalhälsan
erbjudas stödsamtal, även anonymt, hos CN-konsulter. Avgiftning sker i samarbete
med vårdcentralerna i Forshaga och Deje (den medicinska delen) och
drogterapeuten. En av personalen är utbildad i ASI, en metod för att kartlägga den
enskildes missbruk. Hon tar emot klienterna som vill ha insatser för sitt missbruk
vid deras första besök på socialförvaltningen. Socialtjänsten i Forshaga har utvecklats
och kvalitén på insatserna har höjts. Klienterna kan erbjudas en strukturerad
öppenvård och ett snabbt mottagande.

Socialförvaltningen har inget stödboende för personer med missbruksproblem eller
dubbeldiagnos. Personer med alkoholdemens är en ökande grupp. Socialtjänsten
känner till många unga som missbrukar men det är svårt att nå dem med insatser på
ett tidigt stadium. Från socialtjänstens sida vill man kunna ge mer information i
skolor och till föräldrar, mer förebyggande insatser, samverkan med polis och andra
som kommer i kontakt med personer med drogproblem.

I kommunen finns AA, NA och Anonyma spelmissbrukare. Svenska Kyrkan och
pingstkyrkan har stödsamtal med personer med missbruksproblem.

Meny Forshaga

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras
** endast kommunens egen personal kan få kontakt anonymt

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Stödjande samtal
med
CN-konsulter**

Stödjande samtal
med
CN-konsulter**

Stödjande samtal
med
CN-konsulter**

Stödjande samtal
med
CN-konsulter**

Behandlande Primärbeh.
Kompassen

Primärbeh.
Kompassen

Vändpunkten

Primärbeh.
Kompassen

Vändpunkten

Primärbeh.
Kompassen

Stöd till
anhöriga,
anhörig-
skolan

Upprätthållande Samtal och praktisk
hjälp
Stödpatrullen

Samtal och
praktisk hjälp
Stödpatrullen

Samtal och
praktisk hjälp
Stödpatrullen

Samtal och
praktisk hjälp
Stödpatrullen

Arbetsstöd AIC, VMA AIC, VMA AIC, VMA AIC, VMA

Boendestöd Stödpatrullen Stödpatrullen
Annat AA, NA, Sv.

Kyrkan och
pingstkyrkan

AA, NA, Sv.
Kyrkan och
pingstkyrkan

AA, NA, Sv.
Kyrkan och
pingstkyrkan

AA, NA, Sv.
Kyrkan och
pingstkyrkan



32

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Rådgivande och stödjande samtal av CN-konsulter
Målgrupp: Personer som väntar på öppenvårdsbehandling på Kompassen i
Karlstad.
Behov: Stöd att bibehålla nykterheten i väntan på behandling.
Erbjudande: Samtal enligt 12-stegsmodellen.
Innehåll: Strukturerade samtal enligt 12-stegsmodellen där klienten får kunskap

om modellens arbetsredskap. Kognitivt tankesätt. Motiverande
intervjuer (MI). Vägledning att delta i AA-möten. Terapeuten träffar
även de anhöriga och erbjuder dem anhörigstöd via anhörigskolan i
Karlstad.

Omfattning: Fyra till sju kontakter per vecka, tre till fem samtal med varje klient,
max tio (om det är lång väntetid).

Personal: En extern drogterapeut, Christer Norrman, CN-konsulter, sedan 2004.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan årsskiftet 2000/2001.
Övrigt: Drogterapeuten kan även ha en utredande kontakt vid misstanke om

haschmissbruk. Han använder då ett speciellt formulär, KASAM, som
den unge får fylla i och som sedan utvärderas.

Behandlande
Primärbehandling på Kompassen, se Karlstads kommun.
Målgrupp: Vuxna personer från 18 års ålder med missbruksproblem.
Omfattning: Två helårsplatser köps av socialförvaltningen i Karlstad. Behandlingen

omfattar 12 veckor och ges till åtta klienter från Forshaga varje år.

Stöd till anhöriga ges av anhörigskolan i Karlstads kommun
Målgrupp: Anhöriga till personer med missbruksproblem.
Behov: Få kunskap om missbruksproblematiken och hur den påverkar de

anhöriga.
Erbjudande: Information.
Innehåll: Information och stödsamtal enligt 12-stegsmodellen.
Omfattning: Ca tre av tio personer som erbjuds att delta i anhörigskolan gör det.

Det är svårt för anhöriga att acceptera erbjudandet p.g.a. att missbruket
är så starkt förknippat med skuld och skam.

Vändpunkten
Målgrupp: Ungdomar 13 till 21 år, som annars riskerar att placeras på institution,

är eller har varit på institution. Tjänsten kan även utnyttjas av
vuxengruppen för ungdom i eget boende som behöver stöd.
Problematiken kan bl.a. vara missbruk.

Behov: Behandlingskontakt för att stärka barnet/ungdomen och nätverket.
Erbjudande: Intensivt stöd till barn/ungdomar och deras familj. Vändpunktens

personal arbetar intensivt med familjen även när barnet är placerat.
Innehåll: Personalen kartlägger behov, upprättar individuella planer, arbetar med

att stärka föräldrarna och det övriga nätverket samt arbetar för att
skola, fritid och familj ska bli en väl fungerande helhet för
barnet/ungdomen.

Omfattning: Upp till ca sex platser.
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Personal: Två personal med omfattande erfarenheter bl.a. från arbete på
institution, som familjehem och som fritidsledare. En av dem är
utbildad drogterapeut.

Historik: Verksamheten startade omkring år 2000 och fick en nystart 2003 i
samband med att ny personal anställdes.

Upprätthållande   
Kompassen, se Karlstads kommun.
Efter primärbehandlingen erbjuds klienterna efterbehandling på Kompassen, en
gång i veckan under ett års tid.

Upprätthållande och Boendestöd
Samtal och praktisk hjälp, Stödpatrullen
Målgrupp: Personer i alla åldrar med alla typer av missbruksproblem.
Behov: Hjälp till den enskilde att leva ett socialt självständigt och bra liv, att

inte fara illa.
Erbjudande: Stödsamtal, praktisk hjälp.
Innehåll: Hembesök, drogtester, lösningsfokuserade samtal. Bistår vid kontakter

med vårdcentralen, delar ut Antabus, fungerar som backup åt
hemtjänsten när det gäller t.ex. äldre par som bor kvar i sina hem och
har alkoholproblem. Stödpatrullen har ett nära samarbete med
kommunens öppenvårdspsykiatri.

Omfattning: Stödpatrullen har en egen lokal som är öppen 8 – 9.30 måndag t.o.m.
torsdag. Övrig tid nås de per telefon. Stödpatrullen har kontakt med
35 till 40 personer varje år, långvariga kontakter. Några av ärendena är
barnfamiljer där stödpatrullen har hemma-hos-insatser.

Personal: Två behandlingsassistenter.
Historik: Tjänsten har erbjudits i nästan 20 år.

Arbetsstöd
AIC, arbetsidécentrum. Här ingår även VMA, vägar mot arbetslivet.
Målgrupp: Arbetslösa personer över 18 år med problem att få arbete på den

öppna arbetsmarknaden och ungdomar med anpassningsproblem, t.ex.
missbruk.

Behov: Sysselsättning och egen inkomst.
Erbjudande: Hjälp att komma ut i sysselsättning.
Innehåll: Socialbidragspraktik, bedömning av arbetsförmågan hos personer som

söker socialbidrag. Till VMA kan även arbetsförmedlingen remittera
arbetssökande. Krav på drogfrihet. Prover för drogtest ska lämnas på
anmaning. Gentemot ungdomsgruppen sker viss uppsökande
verksamhet.

Omfattning: Socialtjänsten har för närvarande sex personer inskrivna i
verksamheten.

Personal: Enhetschef och tre arbetsledare som ansvar för var sitt arbetslag. Två
personal arbetar på VMA. En personal, som tidigare arbetat på
Fryshuset och med missbrukare, arbetar med vissa ungdomar i AIC
och VMA, mellan halv- och heltid, beroende på behovet.
Verksamheten finansieras av kommunen och arbetsförmedlingen.

Historik: Tjänsten har erbjudits i tio år.

Ytterligare upplysningar: Anette Höglund och Anette Karlsson.
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3.5 Grums kommun
9.408 innevånare

I Grums kommun är IFO organiserat i olika enheter. Utredningsgruppen, som består
av fem socialsekreterare och en missbruksterapeut, handlägger ärenden som gäller
barn, vuxna och missbrukare. Mycket av arbetet ägnas åt barnavårdsärenden.
Arbetssättet innebär att utreda och motivera och att ha uppföljande samtal med
klienter som varit på behandling. Det handlar om traditionellt socialt arbete men
följer ingen speciell metod. En behandlingsassistent är tillfälligt anställd, t.o.m.
våren 2006, som kontaktperson på halvtid och arbetar med fem till sex personer
med missbruksproblem. Handläggare på utredningsenheten ansvarar för
arbetsplaner och uppföljningar. Några klienter har kontakt med drogterapeuten på
Gruvöns Bruk. Det är däremot sällan socialtjänsten har kontakt med dem som
arbetar på Gruvön och har kontakt med drogterapeuten där. Totalt har
socialtjänsten kontakt med 20 till 25 klienter som har missbruksproblem. Anhöriga
till personer med missbruksproblem kan erbjudas anhörigstöd i grupp i Karlstad.
Detta innebär en kostnad för den anhörige men den kan man söka ekonomiskt
bistånd till i Grums kommun. Avgiftning kan erbjudas via sjukhuset i Karlstad eller
på behandlingshem. Arbetsstöd ges av ”Röd avgång till arbete” som är en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd under socialtjänsten, i samarbete med
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vårdcentralen. För deltagande krävs att
klienten är aktuell hos minst två av samarbetsparterna.

Två socialsekreterare går ”Linus-utbildningen” (”Linus och Lina hela människan”)
för att kunna bedriva gruppverksamhet för barn och ungdomar vars föräldrar har
missbruksproblem. Socialtjänsten arbetar nu med en projektbeskrivning för att
ansöka om pengar hos länsstyrelsen. I ett projekt ska en socialsekreterare och en
behandlingsassistent arbeta med att upptäcka missbruk, motivera till behandling
samt ge råd och stöd. De ska samarbeta med arbetsmarknadsprojektet ”Röd avgång
till arbete”. Ett annat projekt ska arbeta för att förhindra våld mot kvinnor.

I Grums kommun finns AA, Verdandi och IOGT-NTO. Den senare föreningen får
ett årligt ekonomiskt bidrag från socialnämnden.

Meny Grums

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Kontaktperson Kontaktperson Kontaktperson Kontaktperson

Behandlande Drogterapeut
Gruvöns Bruk

Drogterapeut
Gruvöns Bruk

Drogterapeut
Gruvöns Bruk

Drogterapeut
Gruvöns Bruk

Upprätthållande Arbetscenter
för ungdomar

Arbetscenter
för ungdomar

Arbetsstöd Röd avgång till
arbete

Röd avgång till
arbete

Arbetscenter
för ungdomar

Arbetscenter
för ungdomar

Boendestöd
Annat AA, Verdandi,

IOGT/NTO
AA, Verdandi,
IOGT/NTO

AA, Verdandi,
IOGT/NTO

AA, Verdandi,
IOGT/NTO
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Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/Motiverande
Kontaktperson
Målgrupp: Vuxna personer med missbruksproblem, från 18 års ålder, män och

kvinnor.
Behov: Klargöra vad man kan och bör göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Stöd att avstå från droger.
Innehåll: Rådgivande, motiverande samtal, social träning, aktivering.
Omfattning: Kontaktpersonen arbetar f.n. med fem personer.
Personal: Behandlingsassistent som arbetar halvtid.
Historik: Tillfällig anställning till 061031.

Behandlande
Drogterapeut vid Gruvöns Bruk
Målgrupp: Vuxna personer med missbruksproblem.
Behov: Hjälp att fatta beslut om ett nyktert/drogfritt liv och genomföra det.
Erbjudande: Öppenvård i form av drogterapeut.
Innehåll: Kognitiv beteendeterapi.
Omfattning: Tjänsten köps in vid behov. Under 2005 köpte socialnämnden tjänster

från drogterapeuten åt åtta klienter. Det förekommer också att
kommunen och företaget samarbetar, t.ex. när mannen är anställd där
och kvinnan också har missbruksproblem.

Personal: Drogterapeut anställd på företagshälsovården på Gruvöns Bruk.  
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan början av år 2005.

Upprätthållande och Arbetsstöd
Arbetscenter för ungdomar
Målgrupp: Ungdomar upp till 25 år, med eller utan missbruksproblem.
Behov: Hjälp att få arbete och egen försörjning samt hjälp när det gäller

missbruk.
Erbjudande: Hjälp att ordna sysselsättning. Stöd att avstå från alkohol och droger.
Innehåll: Ungdomarna utför olika sysslor åt kommunen. Vid misstanke om

missbruk inleds utredning med provtagning och personalen försöker
att motivera till behandling. Efter behandling på institution kan
klienter erbjudas sysselsättning och uppföljning genom kontakt med
socialsekreterare, kontaktperson och arbetscenter.

Omfattning: Arbetscenter är öppet 7 – 16 vardagar året runt. Fem ungdomar kan
vara inskrivna samtidigt, under tre månaders tid. Tiden kan förlängas
till sex månader.

Personal: Två personal.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 040501.

Röd avgång till arbete
Målgrupp: Långtidsarbetslösa personer med olika arbetshinder, varav ett kan vara

missbruksproblematik och som uppbär ersättning från socialtjänsten,
försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Behov: Sysselsättning och egen inkomst.
Erbjudande: Hjälp att komma till praktikplatser.
Innehåll: Individuell planering där deltagarna ska kunna erbjudas olika hjälp

beroende på vilka problem de har.
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Omfattning: Verksamheten är nystartad och hittills har tre personer erbjudits plats.
Personal: En personal.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan maj 2006.

Ytterligare upplysningar Catharina Lewerentz.
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3.6 Hagfors kommun
13.337 innevånare

Det finns en hög grad av drogmissbruk och en stor psykisk ohälsa i kommunen. Det
skapar behov av omfattande hjälpinsatser. Hagfors kommun genomförde en
organisationsförändring 060101. Missbruks- och psykiatrienheten ansvarar för
socialförvaltningens missbruksvård och den kommunala psykiatrin. Inom enheten
arbetar en enhetschef och en socialsekreterare samt sjuksköterska och arbetsterapeut
som även arbetar med psykiatrifrågor inom LSS och äldreomsorg. Vidare finns tio
heltidstjänster behandlingspersonal, (de arbetar ej med LSS och äldreomsorg). De
tjänster som erbjuds av missbruks- och psykiatrienheten är samtal vid besök i
socialförvaltningens lokal och stödinsatser av praktisk och pedagogisk karaktär i
hemmet. Behandlingspersonalen fungerar som kontaktpersoner, förmedlar hjälp till
annan service, t.ex. kontakt med sjukvården, hjälper till med ansökan om god man,
sällskap vid aktiviteter, sanering av lägenheter, bistår föräldrar vid umgänge med
deras placerade barn, stödsamtal, avgiftning (poliklinisk eller på behandlingshem),
medicintilldelning och uppföljning av medicinering, följer upp att drogtester sker,
ekonomisk rådgivning och planering samt boendestöd för personer med missbruk
och för personer med psykiska problem. Missbruks- och psykiatrienheten bedriver
verksamheten Tvätten som beskrivs nedan. Stjärngården drivs av socialtjänstens
arbetsmarknadsenhet och erbjuder sysselsättning till arbetslösa personer, varav några
har missbruksproblem. Antalet missbrukare som har kontakt med missbruks- och
psykiatrienheten är ca 80 per år, brukare med psykiska problem ca 40 per år.
Klienterna får snabbt kontakt med handläggare. Nybesök bokas inom två till tre
dagar. Två socialsekreterare på enheten barn och familj arbetar med ungdomar.

Ungdomsmottagningen och beroendemottagningen (alkoholpoliklinik) är båda
verksamheter som drivs i samarbete mellan kommunen och landstinget. Målet för
beroendemottagningen är att komma i kontakt med personer med
missbruksproblem i ett tidigare skede än socialtjänsten vanligen gör.

Bostadssocialt kontrakt med boendestöd planeras. Det nuvarande boendet är
nedgånget och det nya boendet blir i andra lokaler. Där ska brukare kunna bo med
insats från behandlingspersonal, krav på drogfrihet och som provboende inför
annan bostad. Socialtjänsten vill kunna erbjuda insatser av god kvalité på hemorten
och utveckla beroendemottagningen så att personalen blir bättre på att arbeta med
nedtrappning av droger och mediciner. En vårdkedja för unga vuxna med
missbruksproblem behöver också skapas.

LP-stiftelsen har en väl fungerande verksamhet i kommunen och kompletterar
socialtjänstens verksamhet. För år 2006 har socialnämnden beviljat stiftelsen 260 000
kronor i ekonomiskt bidrag för att de ska bedriva verksamhet i ett allaktivitetshus.
Där arbetar två s.k. plusjobbare och en man från LP-stiftelsen. Drogfrihet krävs inte
för att komma dit och besökare kan köpa lunch för tio kronor. AA, NA, ALANON
och FMN finns i kommunen och bedriver regelbunden mötesverksamhet.
Frikyrkorna och svenska kyrkan har sopplunch på tisdagar och en del andra
aktiviteter.
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Meny Hagfors

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Information och motiverande samtal på beroendemottagningen
(alkoholpoliklinik)
Målgrupp: Alla personer i kommunen med beroendeproblem.
Behov: Hjälp att fatta beslut om nyktert/drogfritt liv.
Erbjudande: Motiverande samtal, medicinsk nedtrappning och avgiftning.
Innehåll: Stödjande samtal med kurator, kontakt med läkare och sjuksköterska.

Drogtester. Information om olika vårdformer. Möjlighet till anonym
kontakt.

Omfattning: Mottagningen är öppen måndag och onsdag 13 – 17, tisdag, torsdag
och fredag 8 – 12.

Personal: Beroendemottagningen är en traditionell samverkansverksamhet.
Kommunen bidrar med kurator på halvtid, landstinget med
sjuksköterska 8 timmar per vecka, läkare 6 – 8 timmar per månad samt
med lokal och medicinska insatser.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1986.

Behandlande
Samtalskontakt på beroendemottagningen (alkoholpoliklinik)
Målgrupp: Alla personer i kommunen med beroendeproblem som är motiverade

att förändra sitt liv och leva drogfritt.
Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: Samtal, kontakt med kurator, läkare och sjuksköterska.
Innehåll: Behandlande samtal med kurator, kontakt med läkare och

sjuksköterska. Drogtester. Möjlighet till anonym kontakt.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Information o
motiverande
samtal på
beroende-
mottagn.*

Information o
motiverande
samtal på
beroende-
mottagn.*

Information o
motiverande
samtal på
beroende-
mottagn.*

Information o
motiverande
samtal på
beroende-
mottagn.*

Behandlande Samtalskontakt på
beroende-
mottagn.*

Samtalskontakt
på beroende-
mottagn*

Samtalskontakt
på beroende-
mottagn *

Samtalskontakt
på beroende-
mottagn *

Upprätthållande Eftervård på
beroende-
mottagn.*

Spärrmedicin och
drogtest på Tvätten

Eftervård på
beroende-
mottagn.*

Spärrmedicin
och drogtest på
Tvätten

Eftervård på
beroende-
mottagn.*

Eftervård på
beroende
mottagn.*

Arbetsstöd Stjärngården Stjärngården

Boendestöd Behandlings-
assistent

Behandlings-
assistent

Annat AA, NA,
samarbete Sv.
Kyrkan och
frikyrkorna,
LP-stiftelsen

AA, NA,
samarbete Sv.
Kyrkan och
frikyrkorna,
LP-stiftelsen

AA, NA,
samarbete Sv.
Kyrkan och
frikyrkorna,
LP-stiftelsen

AA, NA,
samarbete Sv.
Kyrkan och
frikyrkorna,
LP-stiftelsen

ALANON,
FMN
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Omfattning: Mottagningen är öppen måndag och onsdag 13 – 17, tisdag, torsdag
och fredag 8 – 12.

Personal: Se ovan.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1986.

Upprätthållande
Eftervård på beroendemottagningen (alkoholpoliklinik)
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt beroende.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Eftervårdskontakt på hemorten efter avgiftning eller behandling på

behandlingshem.
Innehåll: Stödjande samtal med kurator. Drogtester.
Omfattning: Mottagningen är öppen måndag och onsdag 13 – 17, tisdag, torsdag

och fredag 8 – 12.
Personal: Se ovan.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1986.

Spärrmedicin och drogtest på Tvätten
Målgrupp: De flesta som kommer till Tvätten är psykiatribrukare. Personer med

missbruksproblem går dit för att hämta mediciner och lämna prover
för drogtester.

Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Spärrmediciner och drogtest.
Innehåll: Tre brukare arbetar med att tvätta kläder åt de pensionärer som har

hemtjänst och får därigenom sysselsättning. Personer med
missbruksproblem kommer för mediciner och drogtester.

Omfattning: Tvätten är öppen vardagar 8 – 19, lördag och söndag 9 – 18. Två till
sex personal finns där under dagen.

Personal: Tio behandlingsassistenter. Innegruppen lagar lunch och fungerar som
arbetsledare för dem som arbetar på Tvätten, utegruppen gör
hembesök.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 2003.

Arbetsstöd
Stjärngården
Målgrupp: Arbetslösa personer i åldern 30 till 60 år, remitterade via

arbetsförmedling och socialtjänst. Stjärngården fungerar som en länk
mellan arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

Behov: Utbildning eller praktik.
Erbjudande: Sysselsättning och rehabiliteringsåtgärder.
Innehåll: Arbete på föreningar inom Hagfors kommun och arbete i den egna

lokalen i Uddeholm där det finns snickeri, måleri, svets- och
reparationsverkstad och garage för bl.a. tvätt av leasingbilar. Vidare
ansvarar Stjärngården för flyttransporter, skötsel av den egna
fastigheten och bygger inhägnader och annat åt Svenska Rallyt.
Uppföljningar för personer som arbetar på Samhall och som har
lönebidrag. Alkohol- och drogtest vid misstanke om att någon är
påverkad

Omfattning: 65 till 70 personer deltar i verksamheten och ett drygt tiotal av dem
har missbruksproblem.

Personal: En enhetschef och två arbetsledare.
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Historik: Verksamheten har funnits sedan 1998 i nuvarande utformning och
omfattning.

Boendestöd
Behandlingsassistenter
Målgrupp: Personer med missbruks- och psykiska problem.
Behov: Stöd i boendet i egen lägenhet.
Erbjudande: Att tillsammans med personal utforma insatser som gör det möjligt för

klienten att bo kvar i sin lägenhet.
Innehåll: Hembesök, daglig ADL-träning, hjälp vid kontakt med sjuk- och

hälsovård, myndigheter och anhöriga, aktivering och sysselsättning.
Omfattning: Insatserna riktar sig till ett 40-tal klienter.
Personal: Tio behandlingsassistenter.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 060101.

Ytterligare upplysningar: Berit Bjurbäck.
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3.7 Hammarö
14.374 innevånare

I Hammarö kommun erbjuds öppenvård för vuxna missbrukare av en
öppenvårdsenhet, som drivs av socialtjänsten och landstingets primärvård
(vårdcentralen) i samarbete. Verksamheten bedrivs i vårdcentralens lokaler och
landstinget betalar hyran, samt lön till läkaren och del av sjuksköterskans lön.
Socialtjänsten betalar kuratorns lön och del av sjuksköterskans lön. Öppettiden är 8
– 17 måndag till fredag. Till öppenvårdsenheten kommer både personer med
missbruksproblem och deras anhöriga. Alla kan ta kontakt själva, anonymt om de
vill, eller bli remitterade dit av socialsekreterare, kuratorn på vårdcentralen eller
läkare. Övergången mellan motivations- och behandlingsarbete kan vara flytande.
Som komplement till öppenvårdsenhetens tjänster köper socialtjänsten
öppenvårdsbehandling enligt 12-stegsmodellen av företaget Extro. Klienterna kan
komma direkt till Extro efter att ha beviljats detta som bistånd. En socialsekreterare
ansvarar för ärendet, upprättar behandlingsplaner tillsammans med Extro och
klienterna samt ansvarar för dokumentationen i ärendet. Extros drogterapeut arbetar
tre halvdagar per vecka i Hammarö kommun. Öppenvårdsenheten och Extro
samarbetar. Klienter som gått 12-stegsbehandling på Extro men har behov av
terapeutiska samtal erbjuds kontakt med kuratorn på öppenvårdsmottagningen.
Vidare finns två vårdbiträden med missbruksutbildning som arbetar med
frukostverksamhet och stöd i boendet till personer med missbruksproblem. Ibland
arbetar stödpersonerna som hemma-hosare i barnfamiljer. Stödverksamheten delar
lokal med Extro och AA och frukostverksamheten erbjuds också där.
Gruppverksamhet ”Linus och Lina hela människan” för barn till personer med
missbruksproblem planeras att starta hösten 2006, med personal från socialtjänsten.

Ett boende för missbrukare kommer att startas i oktober 2006, inledningsvis med
fyra platser och personal. Målgrupp är personer som på grund av sitt missbruk inte
klarar eget boende och som behöver hjälp med mathållning och hygien,
kontinuerlig tillsyn och stöd i boendet. Arbetsstöd, i form av skogsarbete och
snickeri, kan endast erbjudas män. En arbetsmarknadsenhet ska inrättas. Den ska
samarbeta med IFO och kommer att kunna erbjuda ett mer varierat utbud av
arbetsstöd, och även för kvinnor.

Två personer som har fått behandling hos Extro har startat en lokal AA-grupp i
Skoghall. Vidare finns IOGT/NTO och Länkarna i Hammarö kommun.
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Meny Hammarö

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras
** klienten kan komma anonymt om tjänsten köps av andra förvaltningar eller företag åt
sin personal

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Rådgivande samtal på öppenvårdsenheten
Målgrupp: Personer över 18 år med missbruksproblem.
Behov: Klargöra vad man kan och vill göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Rådgivande, motiverande samtal.
Innehåll: Samtal med terapeut och sjuksköterska.
Omfattning: Inledningsvis erbjuds tre samtal, en gång i veckan, för att tillsammans

med klienten komma fram till bästa fortsatta behandling. Klienten kan
sedan erbjudas upp till tio ytterligare samtal. Anhöriga bjuds in att
delta i samtalen, om klienten så önskar. Tjänsten gavs till ca 110
personer under år 2005.

Personal: Kurator med Steg 1-utbildning och sjuksköterska som båda arbetar 75
% samt läkare som arbetar 25 procent på öppenvårdsenheten.

Historik: Öppenvårdsenheten har funnits sedan mitten av 1970-talet.

Behandlande
Primärvårdsbehandling på öppenvårdsenheten
Målgrupp: Personer som har förstått att drickandet ger negativa konsekvenser och

vill ha behandling. De flesta som kommer är inte klienter inom
socialtjänsten.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Rådgivande samtal
på öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Rådgivande samtal
på öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Rådgivande samtal
på öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Rådgivande samtal
på öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Behandlande Primärvård på
öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Primärvård på
öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Primärvård på
öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Primärvård på
öppenvårds-
enheten*

12-stegsbeh.,
Extro**

Anhörig-stöd
på öppen-
vårdsenheten
*

Anhörig-
grupp, Extro

Anhörig-stöd
på öppen-
vårdsenheten
*

Enskilda
samtal, Extro

Upprätthållande Eftervård på
öppenvårds-
enheten*

Eftervårdsbeh.,
drogtester och
spärrmediciner på
Extro**

Frukostcafé, Stöd-
verksamheten

Eftervård på
öppenvårds-
enheten*

Eftervårdsbeh.,
drogtester och
spärrmediciner på
Extro**

Frukostcafé, Stöd-
verksamheten

Eftervård på
öppenvårds-
enheten*

Eftervårdsbeh.,
drogtester och
spärrmediciner på
Extro**

Frukostcafé, Stöd-
Verksamheten

Eftervård på
öppenvårds-
enheten*

Eftervårdsbeh.,
drogtester och
spärrmediciner på
Extro**

Frukostcafé, Stöd-
verksamheten

Arbetsstöd Hägensberg Hägensberg

Boendestöd Boendestöd,
Stödverksam-
heten

Boendestöd,
Stödverksam-heten

Annat AA, IOGT/NTO,
Länkarna

AA, IOGT/NTO,
Länkarna

AA, IOGT/NTO AA, IOGT/NTO



45

Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: Behandling i form av terapeutiska samtal.
Innehåll: Samtal med kurator och sjuksköterska, läkarundersökning, drogtester.
Omfattning: Terapeutiska samtal en gång i veckan, 45 – 60 minuter, under upp till

ett års tid. Anhöriga bjuds in att delta i samtalen, om klienten så
önskar, och kommer då på samtal t.ex. varannan vecka. Ett 25-tal
personer gick i terapeutiska samtal med kurator under år 2005.

Personal: Kurator med Steg 1-utbildning och sjuksköterska som båda arbetar 75
procent och 25 procent läkartjänst.

Historik: Öppenvårdsenheten har funnits sedan mitten av 1970-talet.

Anhörigstöd på öppenvårdsenheten
Målgrupp: Anhöriga, vuxna och barn, till personer med missbruksproblem.
Behov: Kunskap och avlastning av skuld.
Erbjudande: Samtal tillsammans med den person som har ett missbruksproblem,

eller enskilda samtal.
Innehåll: Samtal om missbruk, skuld och skam. De anhöriga kan också få prata

med sjuksköterskan om klientens medicinering.
Omfattning: Öppenvårdsenheten är öppen 8 – 17 måndag till fredag. Ca 25

anhöriga fick stödsamtal under år 2005.
Personal: Kurator med Steg 1-utbildning och sjuksköterska som båda arbetar 75

procent och 25 procent läkartjänst.
Historik: Öppenvårdsenheten har funnits sedan mitten av 1970-talet.

Rådgivande/motiverande och behandlande   
12-stegsbehandling Extro
Målgrupp: Vuxna personer, från 18 års ålder, som har missbruksproblem.
Behov: Klargöra vad man kan och vill göra åt sitt missbruk samt behandling av

beroende.
Erbjudande: Motivationsarbete och behandling enligt 12-stegsmodellen för att

uppnå drogfrihet.
Innehåll: Gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen, med kontinuerlig intagning.

Enskilda samtal vid behov. Extro samarbetar vid behov med
samtalsterapeuten på öppenvårdsenheten.

Omfattning: Behandlingen i primärgruppen pågår 15 till 20 veckor, ibland längre
tid. Under år 2005 deltog ett femtontal klienter i behandlingen.
Grupperna består av max sju klienter men efter avhopp brukar det vara
fem till sex klienter i varje grupp. För närvarande deltar fler kvinnor än
män i behandlingen.

Personal: Företaget Extro drivs av två drogterapeuter.
Historik: Sedan 1_ år tillbaka har socialtjänsten köpt öppenvårdsinsatser av

företaget Extro.

Anhöriggrupp Extro
Målgrupp: Anhöriga till personer med missbruksproblem.
Behov: Få kunskap om missbruksproblematiken och hur den påverkar de

anhöriga.
Erbjudande: Information.
Innehåll: Föreläsning i grupp enligt 12-stegsmodellen om missbruk och
beroende. Anhöriga som inte vill delta i grupp erbjuds enskilda samtal.
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Omfattning: Anhörigbehandling i grupp erbjuds två gånger per år, höst och vår.
Inledningsvis hålls tre enskilda samtal med den anhörige för
bedömning om det är lämpligt att personen deltar i en grupp.
Grupperna träffas i tio veckor, en gång per vecka, tre timmar. Under år
2005 deltog 30-40 personer i anhörigbehandlingen. Ungefär hälften av
dem var anhöriga till en person som gick i behandling hos Extro.

Personal: Extros anhörigterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan hösten 2004.

Ungdomar vars föräldrar har missbruksproblem kan erbjudas enskilda samtal hos
Extro.

Upprätthållande
Eftervård på öppenvårdsenheten
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt beroende.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Samtal med kurator.
Innehåll: Terapeutiska samtal med kurator och sjuksköterska, drogtester,

antabusbehandling.
Omfattning: Klienten erbjuds en samtalsserie på t.ex. fem samtal och träffar

kuratorn för samtal varannan eller var tredje vecka.
Personal: Kurator med Steg 1-utbildning och sjuksköterska som båda arbetar 75

procent och 25 procent läkartjänst.
Historik: Öppenvårdsenheten har funnits sedan mitten av 1970-talet.

Eftervårdsbehandling Extro
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt beroende.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Stöd och behandling för att upprätthålla drogfrihet.
Innehåll: Gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen. En individuell

behandlingsplan skrivs i samband med att eftervården inleds.
Spärrmediciner och drogtest erbjuds dem som önskar det.

Omfattning: Klienterna övergår successivt från primärvård till eftervård. Eftervård
erbjuds en dag per vecka. Primärvård och eftervård pågår 13 – 18
månader sammanlagt. Efter avslutad behandling har klienten möjlighet
att få behandling ytterligare fem dagar enligt eget önskemål. Efter en
institutionsbehandling under 6 till 8 veckor kan klienten komma till
Extro för eftervård under ett års tid.

Personal: Extro drivs som eget företag av två drogterapeuter.
Historik: Sedan hösten 2004 har socialtjänsten köpt öppenvårdsinsatser av

företaget.
Övrigt: Extros ägare har varit i kontakt med IKU för utvärdering av

verksamheten. De klienter som fullföljt behandlingen är alla nyktra
och drogfria. Avhopp sker vanligen efter två till tre veckor.

Frukostverksamhet, Stödverksamheten
Målgrupp: Vuxna personer, från 18 års ålder, med missbruksproblem.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Stöd i olika former.
Innehåll: Stödverksamheten erbjuder ADL-träning, bistår vid

myndighetskontakter och serverar en billig frukost, besökarna kan
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tvätta kläder och låna telefon. Förutsättningen för deltagande är att
klienten har beviljats ett bistånd och det finns då en handläggare på
IFO som följer upp ärendet.

Omfattning: 18 personer har beviljats biståndet. De kommer till
frukostverksamheten i olika omfattning. Verksamheten är öppen två
dagar per vecka, måndagar och fredagar, mellan 9 och 11. Kravet för
att komma in på caféet är att man kan ”blåsa noll”.

Personal: Två vårdbiträden med missbruksutbildning.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1989.

Stöd till personer som gått Extros behandling
Målgrupp: Personer med missbruksproblem som gått Extros behandling och är

drogfria.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Gemensamma aktiviteter.
Innehåll: Olika aktiviteter, t.ex. promenader, gemensam lunch, träffar med

läkare och personal från försäkringskassan för information, handla
tillsammans.

Omfattning: Tisdagar mellan 10 och 14. Sex personer är beviljade denna tjänst som
bistånd.

Personal: Två vårdbiträden med missbruksutbildning.
Historik: Tjänsten är nyskapad.

Arbetsstöd
Hägensberg
Målgrupp: Personer med olika arbetshinder, främst missbruk. Endast män.
Behov: Sysselsättning.
Erbjudande: Arbete med skogsskötsel och tillverkning.
Innehåll: Deltagarna sköter kommunens skogar, röjer, tillverkar parkbänkar och

parksoffor, bygger friggebodar och annat.
Omfattning: 12 – 15 personer har sysselsättning på Hägensberg.
Personal: En arbetsledare.
Historik: Verksamheten har pågått 20 – 25 år.

Boendestöd
Boendestöd, Stödverksamheten
Målgrupp: Personer med missbruksproblem.
Behov: Behov av stöd i boendet.
Erbjudande: Hembesök, ADL-träning, praktisk hjälp.
Innehåll: Stödgruppen erbjuder stöd i boendet så att vräkningar förhindras. De

kan skjutsa klienter till och från behandlingshem. ADL-träning och
hjälp att handla och tvätta. Drogtester tas, men sällan. Insatserna
förutsätter att klienten har beviljats ett bistånd och det finns en
handläggare på IFO som följer upp ärendet. En individuell plan
upprättas för varje klient.

Omfattning: För närvarande har stödverksamheten kontakt med 18 klienter, i
åldrarna 27 – 60 år, ett par gånger i veckan.

Personal: Två vårdbiträden med missbruksutbildning.
Historik:

elisabet.melin@hammaro.se
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3.8 Karlstads kommun
82.096 innevånare

Inom socialtjänsten i Karlstad finns ANA, Alkohol- och Narkotikaavdelningen, som
handlägger all öppenvård för vuxna personer med beroendeproblem och deras
anhöriga. ANA har funnits sedan 1998 då socialtjänsten blev funktionsindelad.
Öppenvården i Karlstads kommun har sedan 060101 en ny organisation. ANA
består av flera olika enheter och beräknas ha ca 350 till 400 registrerade ärenden per
år samt ytterligare ca 100 oregistrerade ärenden i råd och stöd. När det gäller
myndighetsutövning gällande personer under 20 år kan ANA utföra
behandlingsinsatserna och eventuell myndighetsutövning/registrering sker vid
Familjeavdelningen. På rådgivningsbyrån arbetar fem behandlingskonsulenter,
enhetschef och assistent. De samarbetar med LIVANA (Basen och Credo).
Uppdraget är att ge råd och stöd, motiverande samtal, korttidsbehandling,
utredningar och biståndsbeslut jml SoL och handläggning av LVM. I
utredningsarbetet används bl.a. ASI (Addiction Severity Index) som ett
manualbaserat instrument för utredning och bedömning. Rådgivningsbyrån är
nystartad men räknar med att arbeta med ca 20 personer varje vecka. Till
rådgivningsbyrån, Nexus (öppenvård för unga), återfallspreventionsgrupp och
anhörigskolan kan man komma anonymt. Resursteamet består av tre olika enheter:
samordnarenhetens uppdrag är att samordna insatser inom resursteamet och att ta
emot ärenden från rådgivningsbyrån. Detta innebär formellt handläggaransvar för
samtliga ärenden vid resursteamet, bistånd jml SoL och handläggning av LVM. Här
arbetar fem samordnare och enhetschef. På öppenvårds-enheten arbetar 10
behandlingskonsulenter, två drogterapeuter och enhetschef. De samarbetar med
LIVANA i verksamheten ”Kurage”, läkemedelsassisterad psykosocial behandling vid
heroinmissbruk. IKU har utvärderat Kurage-programmet, se IKU-rapport 2004:4.
Hos öppenvårdsenheten är 70 till 80 personer aktuella samtidigt, vid ett givet
tillfälle. Hopptornet vänder sig till barn i åldern 7 – 16 år som har föräldrar med
missbruksproblem. Personalen är familjebehandlare, diakonissa och pastor. I
kommunen finns andra grupper som stöttar barn; Skilda världar för barn till
separerade föräldrar och Bäcken för barn till föräldrar med psykiska problem. I dessa
båda grupper kan finnas föräldrar som också har missbruksproblem.
Heldygnsverksamheter finns i ”BoRe/Hjorten”, ”Kaptenen” och ”Gökhöjden”. I
dessa verksamheter arbetar 30 behandlingsassistenter och två enhetschefer. Om en
klient återfaller i missbruk och måste till institution för avgiftning har han/hon kvar
platsen på sitt boende, t.ex. på Kaptenen, och får återvända dit efter avgiftningen.
Avgiftning köps av privata vårdgivare, Nyhyttan, ibland av Dennicketorp.
Boendestöd kan ges i eget boende med olika grad av omhändertagande av
klienterna. ASI i form av uppföljningsASI ska genomföras för alla som deltar i
någon av Resursteamets verksamheter (förutom anhörigskolan).
Utvärderingsblankett ska lämnas till alla klienter som gör ett planerat avslut vid
någon av öppenvårdens verksamheter. En behandlingsassistent vid öppenvården har
ett särskilt uppdrag att på 25% av sin tjänst arbeta med uppföljning och statistik,
sammanställning av utvärderingar från klienter, kartläggning av målgrupper och ASI.

För personer med dubbeldiagnos finns ett särskilt boende, Rönngården. Rönngården
finns organisatoriskt i Avdelningen för psykosocialpsykiatri, ASP. Även
Rönngårdens verksamhet har utvärderats av IKU-enheten vid Karlstads universitet.
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Arbetsstöd erbjuds av Jobbcenter som har många olika tjänster som riktar sig till
personer över 20 år. Jobbcenter finns organisatoriskt under avdelningen IFA
(Integration, försörjning, arbete).

För att bättre kunna hjälpa gravida kvinnor som missbrukar, eller som använder
alkohol och droger, har socialförvaltningen och landstinget bildat en arbetsgrupp,
bestående av personal från rådgivningsbyrån och landstinget (bl.a.
Familjeavdelningen och ANA, specialist från mödravården, barnmorska, barnläkare
och kurator från kvinnokliniken). Personalen utarbetar tillsammans handlingsplaner
och rutiner för flera verksamheter inom kommun och landsting för att kunna
hänvisa till rätt insatser, allt från rådgivning till behandling.

2005 var Karlstad, Örebro, Botkyrka och Älvsbyn utsedda till modellkommuner.
Socialtjänsten fick då pengar till kompetensutveckling och kunde utveckla
öppenvårdsverksamheten. Modellkommunprojektet utvärderas för närvarande av
IKU, som även gör en kartläggning av mörkertalet, d.v.s. hur många personer som
kan tänkas behöva insatser från ANA i relation till hur många och vilka ANA
arbetar med.

Landstinget i Värmland och Karlstads kommun har beviljats Miltonpengar till ett
samverkansprojekt, Gemet, som ska arbeta med personer med psykiska problem och
sysselsättningsproblem. En del av dessa har missbruksproblem. Ett annat
Miltonprojekt, Pilen, arbetar med målgruppen 16 till 25 år med kombinationen
psykisk ohälsa och missbruk.

Socialtjänsten har stor bredd, en helhet i utbudet och hög kompetens. Medarbetarna
har gedigen utbildning och lång erfarenhet.

Karlstads kommun säljer två årsplatser på Kompassen, 12-stegsbehandling i grupp,
till Forshaga kommun.

I Karlstads kommun finns RIA, IOGT/NTO, Stadsmissionen, AA, NA, KRIS, Unga
KRIS, Verdandi, LP-stiftelsen och Länkarna.
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Meny Karlstad

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI)
Målgrupp: Män och kvinnor i alla åldrar med missbruksproblem.
Behov: Stöd i att fatta beslut, klarläggande samtal.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Råd-
givande/
Motiver-
ande

Motiverande
samtal, MI

Korttids-
behandling
rådgivn.byrån*

Motiverande
samtal, MI

Korttids-
behandling
rådgivn.byrån*

Motiverande samtal,
MI

Korttidsbeh.
Nexus* eller
rådgivn.byrån,*

Motiverande
samtal, MI

Korttidsbeh.
Nexus* eller
rådgivn.byrån,*

Rådgivn.byrån*

Beh.gruppen*

Behand-
lande

12-stegsbeh. på
Kompassen

Kurage

Nätverksarbete

Familjeterapi

Parsamtal*

Individuell
samtalsbeh.*

12-stegsbeh. på
Kompassen

Kurage

Nätverksarbete

Familjeterapi

Parsamtal*

Individuell
samtalsbeh.*

12-stegsbeh. på
Kompassen

Behandling och stöd
av projekt Pilen

Beh. Nexus*

Beh.för heroin-
missbr. i proj.
Kurage

HAP hasch-
avvänjnings-
program*

Nätverksarbete

Familjeterapi

Parsamtal*

Individuell
samtalsbeh.*

12-stegsbeh. på
Kompassen

Behandling och
stöd av projekt
Pilen

Beh. Nexus*

Beh.för heroin-
missbr. i proj.
Kurage

HAP hasch-
avvänjnings-
program*

Nätverksarbete

Familjeterapi

Parsamtal*

Individuell
samtalsbeh.*

Anhörig-
skolan*

Parsamtal

Nätverksarbete

Hopptornet

Upprätt-
hållande

Kurs i återfalls-
prevention,
Väckarklockan*

Eftervård
och uppföljning
från resp.
verksamhet

Kurs i återfalls-
prevention,
Väckarklockan*

Eftervård
och uppföljning
från resp.
verksamhet

Kurs i återfalls-
prevention,
Väckarklockan*

Eftervård
och uppföljning från
resp. verksamhet

Kurs i återfalls-
prevention,
Väckarklockan*

Eftervård
och uppföljning
från resp.
verksamhet

Eftervård
och uppföljning
från resp.
verksamhet

Eftervård och
uppföljning
från resp.
verksamhet

Arbetsstöd Jobbcenter Jobbcenter Jobbcenter Jobbcenter

Boendestöd
och Stöd-
boenden,
inkl.
heldygns-
verksamhet
er

BoRe, Hjorten,
Kaptenen,
Gökhöjden

ASP
Rönngården

Boendet
Trossen

Korttidsboende
på RIA-RO

BoRe, Hjorten,
Kaptenen,
Gökhöjden

Korttidsboende
på RIA-RO

BoRe,
Kaptenen,
Gökhöjden

Korttidsboende på
RIA-RO

BoRe,
Kaptenen,
Gökhöjden

Korttidsboende på
RIA-RO

Annat RIA,IOGT/NT
O,
Stadsmissionen,
AA, NA, KRIS,
Länkarna,
Verdandi, LP-
stiftelsen

RIA,IOGT/NT
O,
Stadsmissionen,
AA, NA, KRIS,
Länkarna,
Verdandi, LP-
stiftelsen

RIA,IOGT/NTO,
Stadsmissionen, AA,
NA, Unga KRIS

RIA,IOGT/NTO,
Stadsmissionen,
AA, NA, Unga
KRIS

ALANON,
ACOA
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Erbjudande: Rådgivande och kartläggande samtal.
Innehåll: Strukturerade, enskilda samtal enligt en specifik metod.
Omfattning: Samtliga av ANA:s klienter har behov av motiverande samtal i något

skede, t.ex. inför, under och/eller efter en behandling. Vanligen fyra
till fem samtal.

Personal: På ANA finns 60 personal som alla är utbildade i MI. Av dessa ägnar
tre personal på öppenvården och alla på rådgivningsbyrån mest tid åt
MI. Kvalitetssäkring pågår.

Historik: Personalen utbildades under år 2005 och tjänsten har erbjudits sedan
sommaren 2005.

Korttidsbehandling på Nexus eller rådgivningsbyrån
Målgrupp: Personer med missbruksproblem. Från 20 års ålder. Via Nexus ingen

nedre åldersgräns.
Behov: Kartläggning/motiverande insatser.
Erbjudande: Samtalsserier med ovanstående innehåll.
Innehåll: Kartläggning och motiverande insatser. Viss stödkontaktverksamhet.
Omfattning: Insatser ges antingen som en inledning till en mera omfattande

behandling eller som enda insats för beroendeproblem som bedöms
kunna lösas genom en kortvarig insats.

Personal: Behandlingskonsulenter.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 10 år. Fr.o.m. 2006 genom två nya

enheter inom ANA: Rådgivningsbyrån och Nexus.

Behandlande
Kompassen
Målgrupp: Vuxna personer med missbruksproblem.
Behov: Behandling av beroende och stöd att upprätthålla alkohol- och

drogfrihet.
Erbjudande: Strukturerad 12-stegsbehandling inklusive återfallsbehandling.
Innehåll: 12-stegsbehandling i grupp.
Omfattning: 4 dagar per vecka i tre månader.
Personal: Tre utbildade drogterapeuter.
Historik: Tjänsten har erbjudits i kommunal regi i tre år. Tidigare var det en

privat verksamhet i två år och kommunen köpte tjänsten.

Kurage
Målgrupp: Unga opiatmissbrukare.
Behov: Behandling av opiatberoende.
Erbjudande: Psykosocial och läkemedelsassisterad behandling.
Innehåll: Läkemedlet Subutex används i kombination med psykosocial

behandling, för att avbryta missbruket och få en återgång till ett
fungerande liv. Successiv nedtrappning av Subutex. Kontinuerliga
urinprov.

Omfattning: Behandlingstiden varierar mellan två och fyra år. 19 klienter är för
närvarande inskrivna i Kurage.

Personal: Behandlingsarbete för unga opiatmissbrukare i landstingets regi där en
av öppenvårdens behandlingskonsulenter har ansvar för den
psykosociala delen i behandlingen. Övrig personal är sjuksköterska och
läkare.
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Historik: Projektet startade i mars 2000 och är sedan 2003 en permanent
verksamhet.

HAP haschavvänjningsprogram
Målgrupp: Haschrökare, cannabismissbrukare. Ingen åldersgräns. De flesta är 18

till 25 år, ibland äldre.
Behov: Avvänjning.
Erbjudande: Stöd i att upphöra med cannabismissbruk.
Innehåll: Strukturerade och manualbaserade samtal, som ofta leder till annan

behandling eller uppföljning av programmet. Provtagning. Vid behov
erbjuds läkarbedömning och medicinering för sömnsvårigheter och
ångest.

Omfattning: Sex till åtta veckor.
Personal: Tre socionomer och beteendevetare med vidareutbildning.
Historik: Tjänsten har erbjudits i två år för de yngre klienterna. För de äldre har

den funnits sedan 1988.

Behandling och stöd av projekt Pilen
Målgrupp: Ungdomar 16 – 25 år med kombinationen psykisk ohälsa och

missbruk.
Behov: Behandling och stöd.
Erbjudande: Utredning, bedömningssamtal, samordning av aktiviteter,

komplettering av aktiviteter.
Innehåll: Teamet ska skapa behandlingsmodeller, ge kunskap och redskap för att

arbeta med ungdomarna, ge konsultation till personal som arbetar med
ungdomarna samt ha en direkt behandlingskontakt i ärenden.

Omfattning: Uppskattningsvis ett 30-tal klienter.
Personal: Projektet är ett samarbete mellan kommunen och landstinget. Teamet

består av projektledare från psykiatrin på 20 %, psykolog 80 %,
sjuksköterska 80 %, psykiatriker 50 % och socionom 100 %, samt en
sekreterare. Projektet är finansierat med s.k. Miltonpengar.

Historik: Projektet pågår under år 2006.

Nexus, verksamhet för unga vuxna
Målgrupp: Unga vuxna upp till 25 år, med missbruksproblem. Ingen nedre

åldersgräns.
Behov: Behandling.
Erbjudande: Manualbaserade individuella samtal. Personer över 18 år kan komma

anonymt.
Innehåll: ASI-utredning för samtliga klienter. Tester. HAP avvänjningsprogram.

Återfallsprevention. Individuella behandlingsplaner.
Omfattning: Socialförvaltningen känner till ett 60-tal klienter som missbrukar och

många misstänks missbruka. Under år 2005 deltog ca 40 klienter i
behandling på Nexus, inklusive 20 personer som själva tagit kontakt
med Nexus. En del klienter har kontakt med Nexus några veckor eller
månader, andra under längre tid.

Personal: Från 060401 fyra behandlingskonsulenter, varav två också arbetar med
HAP.

Historik: Tjänsten har erbjudits i två år.
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Nätverksarbete
Målgrupp: Personer med missbruksproblem. Alla åldrar.
Behov: Stöd att fatta beslut om hur klienten ska gå vidare.
Erbjudande: Nätverksmöte, som ett komplement till övriga insatser, i registrerade,

aktuella ärenden.
Innehåll: Nätverksmöte där utvalda personer ur det privata och det

professionella nätverket deltar. Mötet sker efter en speciell modell och
struktur och i olika faser.

Omfattning: Ett möte erbjuds. Mötet kan sedan fatta beslut om att man ska ha ett
uppföljningsmöte.

Personal: Personal från heldygnsverksamheterna, öppenvården och
rådgivningsbyrån bildar ett arbetslag som arbetar med nätverksarbete.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 2006.

Familjeterapi
Målgrupp: Personer med missbruksproblem. Alla åldrar.
Behov: Stöd till förbättrade relationer i familjer med missbruksproblematik.
Erbjudande: Familjeterapi.
Innehåll: Familjeterapi med inriktning på missbruket.
Omfattning: 5 – 10 familjer per år.
Personal: Legitimerad familjeterapeut. Behandlingskonsulent med

vidareutbildning i familjeterapi.
Historik: Tjänsten har erbjudits i ca 10 år.

Parsamtal
Målgrupp: Personer/par med missbruksproblem. Från 20 års ålder. För registrerade

ärenden via öppenvården eller anonymt via rådgivningsbyrån.
Behov: Samtalsbehandling.
Erbjudande: Parsamtal.
Innehåll: Samtal med fokus på missbruket.
Omfattning: Ca 10 par per år.
Personal: Behandlingskonsulenter, drogterapeuter, familjeterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 2005.

Individuell samtalsbehandling
Målgrupp: Personer med missbruksproblem. För registrerade ärenden via

öppenvården eller anonymt via rådgivningsbyrån eller Nexus. Alla
åldrar.

Behov: Samtalsbehandling.
Erbjudande: Individuell samtalsbehandling.
Innehåll: Samtal med fokus på missbruket.
Omfattning: De flesta klienterna som erbjuds behandling för sitt missbruk erbjuds i

något skede individuell samtalsbehandling. Individuell
samtalsbehandling kan ges som enda insats eller som komplement till
annan behandling.

Personal: Personal från respektive verksamhet, d.v.s. öppenvården och
rådgivningsbyrån.

Historik: Tjänsten har erbjudits i ca 10 år.

Hopptornet
Målgrupp: Barn i åldern 7 – 16 år vars föräldrar har missbruksproblem.
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Behov: Stöd, information.
Erbjudande: Pedagogisk verksamhet med terapeutiska effekter. Träffa andra i samma

situation, dela erfarenheter.
Innehåll: Strukturerade träffar enligt Ersta vändpunkens ”Källan” och Rädda

Barnens ”När mamma eller pappa dricker”. Träffar med olika teman.
Information om missbruk, samtal om känslor, jagstärkande program.
Praktiska övningar och kreativt arbete.

Omfattning: 15 träffar och en uppföljningsträff. Åldershomogena grupper. Helst sex
barn i varje grupp. Under år 2005 deltog en grupp med fem barn,
inklusive barn från Hammarö kommun, i Hopptornets träffar.

Personal: Två familjebehandlare samt diakonissa och pastor från Svenska
Kyrkan.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 2000.

Anhörigskolan
Målgrupp: Anhöriga till personer med missbruksproblem.
Behov: Information och behandling.
Erbjudande: Information med behandlingsinslag.
Innehåll: Kursen bygger på föreläsningar och deltagarnas egna erfarenheter.
Omfattning: Anhörigskolan har hittills genomförts sju gånger. Varje grupp träffas

sju gånger, en gång per vecka. 6 – 8 personer deltar i varje grupp.
Personal: Två behandlingskonsulenter, varav en är utbildad familjeterapeut, leder

träffarna.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan början av år 2005.
Övrigt: De personer som går i anhörigskolan registreras inte men det förs

statistik över hur många som deltar.

Upprätthållande
Väckarklockan
Målgrupp: Personer över 20 år med missbruksproblem.
Behov: Stöd vid återfall eller vid risk för återfall.
Erbjudande: Gruppverksamhet enligt manualen Väckarklockan.
Innehåll: Information och utbildning i återfallsprevention.
Omfattning: Åtta gruppträffar. Max sex personer per grupp, som träffas kvällstid,

15.30 till 18, en gång i veckan.
Personal: Två beteendevetare med vidareutbildning.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 2005.

Arbetsstöd
Jobbcenter
Målgrupp: Män och kvinnor, från 20 år, i behov av arbetsstöd. De två största

målgrupperna är klienter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
(inklusive klienter från ANA) som får försörjningsstöd och inte är
sjukskrivna och deltagare som kommer direkt från arbetsförmedlingen,
som har ett avtal med Jobbcenter. Inom båda grupperna finns personer
med missbruksproblem. Inom Jobbcenter finns en ungdomsenhet som
arbetar med unga vuxna 20 – 25 år.

Behov: Arbete, sysselsättning, egen försörjning. Normalisering av sociala
kontakter, meningsfull tillvaro, dagliga rutiner. Snabba lösningar till
egen försörjning.
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Erbjudande: Praktikplatser, anställning med osa-ersättning eller lönebidrag, hjälp att
söka annan ersättning.

Innehåll: Arbetsträning, kompetensutveckling, intervjuträning. Yrkes- och
studievägledning, introduktionskurser i tio veckor, med teori och
praktik, inom områdena vård och omsorg, service och handel och städ.
Jobbcenter har flera egna arbetsplatser där klienterna kan erbjudas
sysselsättning: Solareturen, Solajobb, Solacykel. Hjälp med ansökan
om sjukersättning, pension, aktivitetslön och studielån.

Omfattning:
Personal: Enhetschef, fyra arbetskonsulenter och fyra socionomer.
Historik:

Boendestöd
ASP (Avdelningen för social psykiatri) Rönngården
Målgrupp: Män med dubbeldiagnosen missbruk och psykiskt funktionshinder.

Fr.o.m. hösten 2006 kommer ASP Rönngården även att kunna erbjuda
boende för kvinnor med dubbeldiagnos.

Behov: Stöd i boendet för att kunna leva ett bra liv.
Erbjudande: Stöd i boendet, miljöterapi.
Innehåll: Miljöterapeutiskt arbete, personalen och de boende (brukarna) sköter

huset och den stora trädgården, lagar mat och äter alla måltider
tillsammans.

Omfattning: Fyra lägenheter med pentry och fem rum med dusch, d.v.s. plats för
nio boende. Personal  dygnet runt.

Personal: Nio personer med olika utbildning; socionomer, socialpedagoger och
skötare.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 010426.

BoRe (boende rehabilitering)
Målgrupp: Personer med missbruksproblem. Från 20 år.
Behov: Boende med stöd och sysselsättning.
Erbjudande: Boende med tillsyn. Halvvägshus, med målet att få lägenhet med eget

kontrakt eller bostadssocialt kontrakt.
Innehåll: Boende och rehabilitering i form av öppenvård på ANA. Stöd till de

boende att fullfölja arbete och/eller behandling i öppenvård. Krav på
att lägenheterna ska hållas i gott skick. Krav på drogfrihet i
lägenheterna.

Omfattning: Nio lägenheter i stadsdelen Herrhagen.
Personal: Behandlingsassistenter, drygt nio tjänster.
Historik: BoRe startade i april 2004.
Övrigt: För att få lägenhet i BoRe krävs ett biståndsbeslut av socialsekreterare

på ANA.

Hjorten
Målgrupp: Personer med missbruksproblem som har ett omvårdnadsbehov och

behov av hjälp i hemmet. De kan ha skador av sitt alkoholmissbruk,
t.ex. demens.

Behov: Boende och omvårdnad.
Erbjudande: Egen lägenhet och omvårdnad.
Innehåll: Inget krav på drogfrihet.
Omfattning: Åtta lägenheter.



57

Personal: Personalen kommer från avdelningen vård och omsorg men är
tjänstlediga därifrån och arbetar under ANA.

Historik:

Kaptenen
Målgrupp: Personer från 20 års ålder och äldre, med missbruksproblem.

Medelåldern är ca 40 år.
Behov: Boende, stöd i boendet, psykiskt stöd, utredning för eventuell

behandling.
Erbjudande: Stöd och motivationsbehandling, hjälp med olika kontakter.
Innehåll: Klienten erbjuds eget rum, för övrigt gemensamma lokaler. Stöd i

vardagen, stöd när det gäller arbete och öppenvård. Gemensamma
aktiviteter. Personal dygnet runt, mycket struktur.

Omfattning: Tio platser i ett hus på Sandbäcksgatan. Den tid klienterna bor på
Kaptenen varierar mellan en månad och ett par år.

Personal: Elva behandlingsassistenter. Dygnet runt bemanning med vaken
nattpersonal.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1998.

Gökhöjden
Målgrupp: Personer med missbruksproblem. Från 20 år.
Behov: Boende, sysselsättning, rehabilitering i öppenvård.
Erbjudande: Boende i eget radhus, sysselsättning och rehabilitering i öppenvård.
Innehåll: Sysselsättning i verksamheten ”Götes firma” eller på jobbcenter.

Behandlingen kan t.ex. vara kurs i återfallsprevention en gång per
vecka.

Omfattning: Tolv platser.
Personal: Tio behandlingsassistenter, sovande nattpersonal.
Historik: Verksamheten startade i mars 2004.

Trossen, som drivs av IOGT/NTO
Målgrupp: Hemlösa män med alkohol- och drogproblem, oftast blandmissbruk.

Ålder för närvarande 25 till 65 år.
Behov: Boende och omsorg.
Erbjudande: Boende, mat, omsorg.
Innehåll: De boende erbjuds eget rum, frukost, middag och kvällsmat, kontakt

med läkare vid behov, sysselsättning genom jobbcenter, som
vaktmästare i huset eller med skogsröjning hos någon privatperson. De
kan också hjälpa till i köket eller följa med och handla.
Motivationssamtal, miljöterapi. Ej krav på nykterhet.

Omfattning: Två hus. Tio personer kan erbjudas boende i eget rum. Boendet är inte
tidsbegränsat men målet är att de ska få en egen bostad.

Personal:
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1996.
Övrigt: Boendet beviljas som ett bistånd av personal på ANA och ANA betalar

sedan för boendet.

Korttidsboende på RIA-RO
Målgrupp: Hemlösa män och kvinnor, med missbruksproblem, i Karlstads

kommun. Inga åldersgränser. De boende har varit mellan 23 och 70 år.
Boendet beviljas som ett bistånd av ANA.
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Behov: Boende och stöd att vara drogfri.
Erbjudande: Boende med krav på drogfrihet. Drogtest tas på alla.
Innehåll: Mat ingår i boendet. Morgonsamlingar, boendemöten, utflykter

(minigolf, bowling), samtal. Kontaktmannaskap, en av personalen är
kontaktman för den boende. Den boende, kontaktmannen och
handläggaren på ANA planerar tillsammans vad som ska ske efter
boendet på RIA-RO.

Omfattning: Tio platser i åtta rum. Målsättningen är att annat boende ska ordnas
inom åtta till tio veckor men många blir kvar fem till sex månader eller
ibland upp till ett år. 43 personer bodde på RIA-RO under år 2005 i
sammanlagt 3720 gästdygn.

Personal: Föreståndare och elva undersköterskor. Två personal nattetid, fler på
dagen.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan mitten av september 2004.
Övrigt: Kommunen betalar en del av driften och betalar sedan en avgift för

varje plats som utnyttjas.

Ytterligare upplysningar ann-sofie.nordenberg@karlstad.se
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3.9 Kils kommun
11.813 innevånare

För fyra år sedan gjorde socialförvaltningen en verksamhetsförändring. Under IFO-
chef sorterar nu flera olika arbetsgrupper. Öppenvårdsgruppen svarar bland annat
för alla insatser som erbjuds personer med missbruksproblem och arbetar på
uppdrag av socialsekreterarna. Förebyggargruppen arbetar med barn- och unga, samt
med alkoholhandläggning; tillståndsgivning och tillsyn. I öppenvårdsgruppen
arbetar en beteendevetare, två socialpedagoger, en socialpedagog som är
samordnare/bistånds-bedömare för psykiatrin, en förskollärare, två undersköterskor
och en mentalskötare. Alla i gruppen kan gå in i alla typer av ärenden. I
socialförvaltningens stab finns en sjuksköterska som är specialiserad inom psykiatri.
25 % av hennes arbetstid ska ägnas åt missbrukare och personer med psykiskt
funktionshinder och mest tid går till den senare gruppen. Socialförvaltningen har ett
avtal med Kilsbostäder som innebär att klienter kan få hyra lägenheter med socialt
kontrakt med kommunal borgen. Klienterna kan sedan få egna kontrakt om de
sköter boendet. Öppenvårdsgruppen kan erbjuda boende för missbrukare i fem
baracker, ”boendevolymer”, som ägs av kommunen. Öppenvårdsgruppen arbetar
vidare med personer som tillhör personkretsen inom LSS, boendestöd och stöd i
sysselsättning. Förebyggargruppen består av en socialpedagog, vars tjänst till 25 %
ska ägnas åt alkoholhandläggning, samt tre socionomer, två fritidsledare och en
timanställd lärare. De arbetar bl.a. som skolkurator, på ungdomsgården med
gruppverksamhet och på ungdomsmottagningen. Förebyggargruppen arbetar också i
skolan, tillsammans med skolpersonal i ”Steg för steg”, som handlar om relationer
mellan barn och föräldrar. Mer tid kommer att erbjudas ungdomar på
ungdomsmottagningen och i uppsökande verksamhet. De insatser som ges av
förebyggargruppen registreras inte.

Socialtjänstens personal arbetar inte strikt efter en viss modell. De flesta i gruppen är
utbildade i lösningsfokuserat arbetssätt. En i personalen har gått kurs i HAP, ett
haschavvänjningsprogram, men den har inte börjat användas än. En person kommer
eventuellt att gå utbildning för behandling enligt Minnesotamodellen.
Metoddiskussioner pågår kontinuerligt. Hjälp och stöd ska i första hand ges på
hemorten. Organisationen är snabb och kan klara detta. De behov organisationen
har svårt att uppfylla är att erbjuda kontinuitet, någon som står kvar över tid. Från
utredning till insats byts handläggare, men när insatsen väl påbörjats kan man
erbjuda en långvarig kontinuerlig kontakt. När det gäller barnfamiljer och föräldrar
med missbruk kan behoven av vård vara svåra att tillgodose på ett sådant sätt att
barnens situation säkras. Arbetsstöd ges via servicelaget som är ett projekt i
samarbete med arbetsförmedlingen.

Öppenvårdsgruppen kommer att sälja tid till grannkommunerna Grums och
Forshaga. En av personalen i öppenvårdsgruppen har varit med och startat
Vårdkedjan för Kils kommun. Vårdkedjan driver nu egen verksamhet i kommunen.
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Meny Kil

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Motivationssamtal, öppenvårdsgruppen
Målgrupp: Vuxna personer med missbruksproblem.
Behov: Klargöra vad man bör och vill göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Motiverande samtal.
Innehåll: Motiverande samtal. Samtalen är inte strukturerade, vilket beror på

personalens utbildningsnivå.
Omfattning:
Personal: Personalen på öppenvårdsgruppen.
Historik: Tjänsten har funnits i tre till fyra år.

Behandlande
Gruppverksamheten Ventilen för barn till missbrukare
Målgrupp: Barn vars föräldrar har missbruksproblem.
Behov: Få kunskap, bryta ensamhetskänsla, avlasta skuld.
Erbjudande: Pedagogisk gruppverksamhet.
Innehåll: Strukturerad gruppverksamhet.
Omfattning: Två grupper per år, med mellan fem och åtta barn i varje grupp.
Personal: Personal från förebyggargruppen och Svenska Kyrkan.
Historik:

Behandlande och upprätthållande   
Stöd och kontroll via öppenvårdsgruppen
Målgrupp: Personer som har missbruksproblem eller har genomgått behandling

för sitt beroende.
Behov: Stöd att bli fri från beroende/fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Stöd och kontroll.

Vuxna Unga vuxna Anhöriga-               Fokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motivations-
samtal,
öppenvårds-
gruppen

Motivations-
samtal,
öppenvårds-
gruppen

Motivations-
samtal,
öppenvårds-
gruppen

Motivations-
samtal,
öppenvårds-
gruppen

Behandlande Ventilen,
grupp-
verksamhet
för barn

Behandlande
och
Upprätthållande

Stödsamtal,
drogtester,
massage,
akupunktur,
öppenvårds-
gruppen

Stödsamtal,
drogtester,
massage,
akupunktur,
öppenvårds-
gruppen

Stödsamtal,
drogtester,
massage,
akupunktur,
öppenvårds-
gruppen

Stödsamtal,
drogtester,
massage,
akupunktur,
öppenvårds-
gruppen

Arbetsstöd Servicelaget Servicelaget Servicelaget Servicelaget
Boendestöd Boendestödet

Boende i barack

Boendestödet

Boende i barack
Annat Vårdkedjan Vårdkedjan Vårdkedjan Vårdkedjan
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Innehåll: Stödjande samtal, akupunktur, avslappningsmassage, drogtester och
spärrmedicinering.

Omfattning:
Personal: Personalen i öppenvårdsgruppen.
Historik: Tjänsterna har erbjudits i tre år.

Arbetsstöd
Servicelaget
Målgrupp: Personer med missbruksproblem som inte får arbete på den öppna

arbetsmarknaden.
Behov: Hjälp att komma igång i sysselsättning.
Erbjudande: Sysselsättning i kommunens arbetslag.
Innehåll: Arbetsuppgifterna är t.ex. att skotta snö, flytta, reparera, måla, smide

och röjning. Urinprov tas för drogtester. Målet är att de personer som
deltar i verksamheten ska gå vidare till praktikplatser.

Omfattning: Ett tiotal personer kan arbeta i Servicelaget samtidigt.
Personal: En arbetsledare anställd av kommunen.
Historik:

Boendestöd
Boendestöd
Målgrupp: Personer med missbruksproblem, psykiska funktionshinder eller andra

svårigheter.
Behov: Stöd i boendet.
Erbjudande: Praktisk hjälp i hemmet.
Innehåll: ADL-träning, hjälp med matlagning, hygien och städning, hjälp med

kontakter med myndigheter och sjukvård, medicinering (på
socialförvaltningen eller i hemmet).

Omfattning:
Personal: Personalen i öppenvårdsgruppen.
Historik: Tjänsten har erbjudits i tre till fyra år i nuvarande utformning.

Boende i barack
Målgrupp: Bostadslösa personer med missbruksproblem.
Behov: Bostad.
Erbjudande: Boende i barack med boendestöd.
Innehåll:
Omfattning: Socialtjänsten förfogar över fem baracker.
Personal: Personalen i öppenvårdsgruppen.
Historik: Möjligheten att få bo i barack har funnits sedan hösten 2001.

Ytterligare upplysningar: erna.blom@kil.se
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3.10 Kristinehamns kommun
23.899 innevånare

En ny organisation enligt modellen beställare – utförare infördes för tre år sedan.
Socialtjänsten har nu en myndighetsgrupp med fem till sex handläggare av
ekonomiärenden, lika många arbetar med barn och ungdomar, tre personer
handlägger ärenden som rör vuxna och personer med psykiska problem. Vidare
finns två utförarenheter, en för utveckling och arbete samt en omsorgsavdelning
inklusive LSS och boende. Inom utveckling och arbete finns två enhetschefer, en
familjerådgivare 50 procent (köpt tjänst) och två fältarbetare som bl.a. arbetar på
ungdomsmottagningen. Kommunens behandlingsenhet för missbruk- och
beroendeproblematik heter ANL (alkohol, narkotika och läkemedel). På
beroendemottagningen ANL arbetar två behandlingsassistenter, en sjuksköterska
med psykiatrikompetens, en socionom, en alkohol/drogterapeut, en
alkohol/drogterapeut med inriktning mot unga vuxna och på halvtid den person
som arbetar på Grimman övrig tid av sin tjänst. Grimman är en uppsökande och
kartläggande verksamhet som vänder sig till ungdomar med missbruksproblem och
erbjuder motivationsarbete och tidig behandling. ”Vågen” började som ett projekt
1999 och är en permanent verksamhet sedan 2001. Två socionomer, en
behandlingsassistent från socialtjänsten och en specialpedagog från skolan arbetar
där med ungdomar i åldern 14 – 20 år och målet är att ungdomarna ska få godkända
betyg i kärnämnena. Personalen arbetar mycket med föräldrarna och har
individuella samtal med ungdomarna. Det gäller även arbete med
missbruksproblem. Om ungdomarna inte kan ges tillräcklig hjälp i Vågen tar
personalen hjälp av beroendemottagningen. Öppenvården fungerar bra. Många blir
nyktra och de är goda exempel på att verksamheten fungerar. Socialtjänsten kan nu
erbjuda bättre insatser, satsar på det förebyggande arbetet och möter därför
problemen i ett tidigare skede än förut. 60 – 70 procent av klienterna är män, 30 –
40 procent är kvinnor. Socialtjänsten har ett nytt datasystem viva som har ett system
för uppföljning av all verksamhet. Den nya organisationen utvärderas för närvarande
av IKU och den rapporten är snart klar.

Det är svårt för socialtjänsten att hitta bra boende för personer som vill förändra sin
situation. Hösten 2005 inleddes ett fördjupat samarbete med det kommunala
bostadsbolaget. Den som går i behandling kan erbjudas ett bostadssocialt kontrakt
och skriver samtidigt ett avtal med socialtjänsten om att gå i 12-stegs- eller annan
behandling. Det är svårt att ordna boende för äldre missbrukare. De kan bo i egna
lägenheter med mycket stöd eller periodvis beviljas plats på behandlingshem som
Fogdhyttan. Hemtjänst, bosamordnare och psykiatri samarbetar. Någon kan få
komma till boendet Nätet.

Från och med april 2006 kan socialtjänsten erbjuda haschavvänjningsprogrammet
HAP och alkoholavgiftning. En psykiatriläkare knyts till verksamheten några timmar
per vecka och ska bl.a. ansvara för medicinering vid haschavvänjning och sköta
sjukskrivningar.

Från och med april 2006 inleds ett samarbete med RIA. Två personer, s.k.
plusanställda, ska arbeta som behandlingsassistenter i stödboendet och försöka
förebygga att de som bor där blir vräkta. Därigenom hoppas socialtjänsten även att
kunna hjälpa svårplacerade personer att få bostad mot löfte om mycket insatser.
Från och med april 2006 påbörjas också ett samarbete med LP-stiftelsen. De har
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lokaler i centrala Kristinehamn, dels en öppen lokal, dels två rum där två till tre
personer kan erbjudas boende i några månader för att kvalificera sig för annat
boende. Det ska då finnas ett beslut om insats och personen ska delta i LP-stiftelsens
verksamhet eller arbeta i deras second handaffär eller ha annan sysselsättning eller
delta i behandling. I maj 2006 startar KRIS ett tillfälligt boende med två platser för
kriminella personer med missbruksproblem som kommit hem från behandlingshem
eller fängelse. Krav på drogfrihet.

AA, NA och ALANON är alla mycket aktiva i kommunen. De har fler möten sedan
behandlingen enligt 12-stegsmodellen började i Kristinehamn och de bjuder in
socialtjänsten till öppna möten.

Meny Kristinehamn

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Rådgivande samtal på beroendemottagningen ANL
Målgrupp: Personer från 18 år och uppåt som missbrukar alkohol, narkotika eller

läkemedel. Enhetens personal arbetar på uppdrag av handläggarna på
vuxenenheten som remitterar klienter till ANL men därutöver kan vem
som helst komma för tre rådgivande samtal. Ingen registrering sker.
Medelåldern har sjunkit och nu når man yngre personer och fler
kvinnor än tidigare.

Behov: Klargöra vad man bör och vill göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Rådgivande samtal.
Innehåll: Innan primärbehandling inleds erbjuds ett samtal med

drogbehandlaren. Om brukaren inte bedöms motiverad för
primärbehandling erbjuds enskilda samtal hos någon personal på ANL
för att visa motivation och drogfrihet. Vid behov individuella samtal
med terapeuten.

Omfattning:
Personal: På beroendemottagningen ANL arbetar två behandlingsassistenter, en

sjuksköterska med psykiatrikompetens, en socionom, en
alkohol/drogterapeut, en alkohol/drogterapeut med inriktning mot
unga vuxna.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 15 år tillbaka. För tre år sedan omvandlades
verksamheten till en strikt behandlingsenhet.

Grimman
Målgrupp: Ungdomar mellan 18 och 25 år som använder droger. De hade tidigare

kontakt med ekonomienheten men nåddes inte med behandlande
insatser.

Behov: Klargöra vad man kan och bör göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Uppsökande verksamhet, kartläggning av missbruk. Samtal om missbruk

och behandling.
Innehåll: Etablerar relationer, gemensamma aktiviteter som fika, skjutsar till AA

och NA-möten.
Omfattning: Personalen har, i varierande omfattning, kontakt med ca 25 ungdomar.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Rådgivande
samtal på ANL*

Motiverande och
rådgivande
samtal på
familjecentralen

Rådgivande
samtal på ANL*

Motiverande och
rådgivande
samtal på
familjecentralen

Rådgivande
samtal på ANL*

Motiverande och
rådgivande
samtal på
familjecentralen

Grimman

Rådgivande
samtal på
ANL*

Motiverande och
rådgivande
samtal på
familjecentralen

Grimman
Behandlande 12-stegsbeh.

på ANL*
12-stegsbeh.
på ANL*

Individuellt stöd i
Vågen

Lyftet, kognitiv
beh. på ANL

HAP
haschavvänjn.-
program

12-stegsbeh.
på ANL*

Individuellt stöd i
Vågen

Lyftet, kognitiv
beh. på ANL

HAP
haschavvänjn.-
program

12-stegsbeh.
på ANL*

Familjehelg för
anhöriga på
ANL

Gruppverksa
mhet.
Växthuset

Upprätthållande Efterbehandling
i grupp i ett år på
ANL*

Återfalls-
prevention
Väckarklockan
på ANL*

NADA
öronakupunktur i
grupp på ANL*

Drogkontroll
ANL*

Efterbehandling i
grupp i ett år på
ANL*

Återfalls-
prevention
Väckarklockan
på ANL*

NADA
öronakupunktur i
grupp på ANL*

Kvinnogrupp på
ANL*

Drogkontroll
ANL*

Efterbehandling i
grupp i ett år på
ANL*

Återfalls-
prevention
Väckarklockan
på ANL*

NADA
öronakupunktur i
grupp på ANL*

Drogkontroll
ANL*

Efterbehandling i
grupp i ett år på
ANL*

Återfalls-
prevention
Väckarklockan
på ANL*

NADA
öronakupunktur i
grupp på ANL*

Kvinnogrupp på
ANL*

Drogkontroll
ANL*

Arbetsstöd Utvecklings-
center

Utvecklings-
center

Utvecklings-
center

Utvecklings-
center

Boendestöd Boendet Nätet

Boende KRIS

Boendet Nätet

Boende KRIS
Annat AA, NA,

LP-stiftelsen
AA, NA,
LP-stiftelsen

AA, NA,
LP-stiftelsen

AA, NA,
LP-stiftelsen

ALANON
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* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Rådgivande samtal på beroendemottagningen ANL
Målgrupp: Personer från 18 år och uppåt som missbrukar alkohol, narkotika eller

läkemedel. Enhetens personal arbetar på uppdrag av handläggarna på
vuxenenheten som remitterar klienter till ANL men därutöver kan vem
som helst komma för tre rådgivande samtal. Ingen registrering sker.
Medelåldern har sjunkit och nu når man yngre personer och fler
kvinnor än tidigare.

Behov: Klargöra vad man bör och vill göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Rådgivande samtal.
Innehåll: Innan primärbehandling inleds erbjuds ett samtal med

drogbehandlaren. Om brukaren inte bedöms motiverad för
primärbehandling erbjuds enskilda samtal hos någon personal på ANL
för att visa motivation och drogfrihet. Vid behov individuella samtal
med terapeuten.

Omfattning:
Personal: På beroendemottagningen ANL arbetar två behandlingsassistenter, en

sjuksköterska med psykiatrikompetens, en socionom, en
alkohol/drogterapeut, en alkohol/drogterapeut med inriktning mot
unga vuxna.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 15 år tillbaka. För tre år sedan omvandlades
verksamheten till en strikt behandlingsenhet.

Grimman
Målgrupp: Ungdomar mellan 18 och 25 år som använder droger. De hade tidigare

kontakt med ekonomienheten men nåddes inte med behandlande
insatser.

Behov: Klargöra vad man kan och bör göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Uppsökande verksamhet, kartläggning av missbruk. Samtal om missbruk

och behandling.
Innehåll: Etablerar relationer, gemensamma aktiviteter som fika, skjutsar till AA

och NA-möten.
Omfattning: Personalen har, i varierande omfattning, kontakt med ca 25 ungdomar.
Personal: En f.d. snickare som själv gått 12-stegsbehandling för sitt missbruk.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan januari 2005.
Övrigt: Den anställde arbetar halvtid som uppsökare i Grimman. På den andra

halvtiden arbetar han med eftervård för brukare som gått
primärbehandlingen.

Behandlande
12-stegsbehandling på beroendemottagningen ANL
Målgrupp: Personer som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. Ingen

registrering sker. Från 18 år och uppåt. Medelåldern har sjunkit och nu
når man yngre personer och fler kvinnor än tidigare.

Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: 12-stegsbehandling i grupp. Kontinuerlig intagning.
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Innehåll: Primärbehandling enligt 12-stegsmodellen i 3 månader, tre halvdagar
per vecka med hemuppgifter. Eventuellt sysselsättning. Brukaren är
sjukskriven under behandlingstiden. Vid behov individuella samtal
med terapeuten.

Omfattning: Nu går 10 personer i primärbehandling.
Personal: På beroendemottagningen ANL arbetar två behandlingsassistenter, en

sjuksköterska med psykiatrikompetens, en socionom, två alkohol/drog-
terapeuter varav en har inriktning mot unga vuxna.

Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 15 år tillbaka. För tre år sedan
omvandlades verksamheten till en strikt behandlingsenhet.

Lyftet, kognitiv behandling på ANL
Målgrupp: Unga vuxna, 18 – 25 år, som använder droger.
Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: Samtal. Kognitiv behandlingsmodell.
Innehåll: Personalen lär ut ett kognitivt förhållningssätt. Individuell behandling.
Omfattning: Endast enstaka brukare har fått denna behandling.
Personal: Personalen på ANL.
Historik: Tjänsten har erbjudits i två år.

Individuellt stöd i Vågen
Målgrupp: Ungdomar i åldern 14 till 20 år som p.g.a. skoltrötthet, missbruk,

kriminalitet eller annan anledning inte klarar skolans traditionella
undervisning eller arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Behov: Stöd och hjälp för att klara skolgång eller arbete.
Erbjudande: Vågens målsättning är att ungdomen ska bli bättre rustad för studier

eller arbete och ett bra socialt liv.
Innehåll: Öppenvårdsverksamhet med social träning, studier och praktik i nära

samarbete med socialtjänsten, hemmet och skolan. Vågen kan även
fungera som utslussning/eftervård efter placering i familjehem eller på
institution.

Omfattning: För närvarande går åtta elever (hälften flickor) på Vågen. Personalen på
Vågen har en uppföljande kontakt med ungdomen mellan sex
månader och ett år och fungerar då som ett stöd när det gäller
utbildning, praktik och arbete.

Personal: Två socionomer, en behandlingsassistent och en lärare. Läraren är
anställd av skolan.

Historik: Vågen startade som ett samarbetsprojekt 1999 och har varit en
permanent verksamhet sedan 2003.

HAP haschavvänjningsprogram
Målgrupp: Alla åldrar men främst ungdomar.
Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: Ett strukturerat program.
Innehåll: Individuella samtal.
Omfattning: Programmet sträcker sig över sex veckor och inledningsvis träffas den

unge och en personal varje dag. Fyra eller fem ungdomar deltar för
närvarande.

Personal: Personalen på ANL.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan våren 2006.
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Växthuset, gruppverksamhet för barn
Målgrupp: Barn i åldrarna sju till tolv år vars föräldrar har eller har haft en

överkonsumtion av alkohol eller bruk av andra droger.
Behov: Få kunskap, bryta ensamhetskänsla, avlasta skuld.
Erbjudande: Pedagogisk gruppverksamhet med terapeutiska effekter.
Innehåll: Strukturerad gruppverksamhet.
Omfattning: 20 träffar på onsdagar efter skolans slut, kl. 14.30 till 16.30. Fem till sex

barn deltar i varje grupp.
Personal: Två personal, ett samarbete mellan socialtjänsten och skolan.
Historik: Tjänsten har funnits i åtta år.

Familjehelg på ANL för anhöriga
Målgrupp: Anhöriga till personer med missbruksproblem.
Behov: Få kunskap om missbruksproblematiken och hur den påverkar de

anhöriga.
Erbjudande: Information.
Innehåll: Föreläsning enligt 12-stegsmodellen om missbruk och beroende.
Omfattning: Tre eller fyra grupper per år. I varje grupp deltar ett tiotal anhöriga.
Personal: Personalen på ANL.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan februari 2005.

Behandlande och upprätthållande
NADA öronakupunktur och avslappningsövningar på ANL
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt missbruk av alkohol,

narkotika eller läkemedel. Från 18 år och uppåt.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Öronakupunktur.
Innehåll: NADA öronakupunktur i grupp. Behandlingen fyller en funktion för

många genom att den ger avslappning, bättre sömn, mindre sug efter
droger.

Omfattning:
Personal: Akupunkturen ges av en sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan fyra eller fem år tillbaka.

Kvinnogrupp
Målgrupp: Kvinnor med missbruksproblematik.
Behov: Stöd i processen att bli fri från beroende och fortsätta vara drogfri.
Erbjudande: Gruppsamtal om specifikt kvinnliga frågor.
Innehåll: ANL har utarbetat en egen modell för samtalsgrupp. Deltagarna har

stort inflytande när det gäller uppläggningen av arbetet i gruppen.
Samtalen handlar om övergrepp, att vara kvinna med
missbruksproblem o.s.v..

Omfattning: Gruppen består av upp till tio kvinnor, som träffas en eftermiddag per
vecka. Kontinuerlig intagning. 7 kvinnor deltar i kvinnogruppen för
närvarande.

Personal: Personalen är två kvinnor anställda på ANL.
Historik: Kvinnogruppen har funnits i tre år.

Upprätthållande
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Efterbehandling i grupp i ett år på ANL
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt missbruk av alkohol,

narkotika eller läkemedel. Från 18 år och uppåt.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: 12-stegsbehandling.
Innehåll: Efter primärbehandlingen erbjuds efterbehandling i grupp en gång i

veckan under ett års tid. Under tiden ska brukaren delta i AA och NA-
möten. Vid behov individuella samtal med terapeuten. Personer som
fått primärbehandling på institution kan också erbjudas
efterbehandling på ANL.

Omfattning: För närvarande två grupper, totalt deltar 20.
Personal: Personalen på ANL och på halvtid den person som arbetar med den

uppsökande verksamheten Grimman övrig tid av sin tjänst.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 15 år tillbaka. För tre år sedan

omvandlades verksamheten till en strikt behandlingsenhet.

Drogkontroll på ANL
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt missbruk av alkohol,

narkotika eller läkemedel. Från 18 år och uppåt.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Drogtest.
Innehåll: Stöd- och kontrollfunktion. Enheterna barn- och familj och

försörjningsstöd kräver ibland att klienterna lämnar prover för drogtest.
Omfattning: Två gånger i veckan när det gäller amfetamin, en gång i veckan när det

gäller hasch. Uppskattningsvis tas ett 15-tal tester per vecka på ANL.
Personal: Personalen på ANL.
Historik: Tjänsten har funnits sedan ANL startade för 15 år sedan.

Väckarklockan
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt missbruk men ej klarat att

hålla sig drogfria.
Behov: Stöd att bli drogfria och fortsätta vara det.
Erbjudande: Återfallsprevention. Vid återfall erbjuds återfallsbehandling enligt

kognitiv modell under några veckor, en individuell kontakt med
personal på ANL.

Innehåll: En kognitiv behandlingsmodell, som lär ut hur man ska undvika vissa
situationer som kan trigga igång ett återfall och lära sig utveckla
strategier för att undvika återfall.

Omfattning: Individuell uppläggning, en till flera träffar per vecka med varje klient
då man går igenom valda delar av programmet.

Personal: Personalen på ANL.
Historik: Återfallspreventionsprogrammet har funnits i ett och ett halvt år.

Arbetsstöd
Utvecklingscenter
Målgrupp: Personer med olika arbetshinder, inklusive missbruksproblem.
Behov: Rehabilitering och sysselsättning.
Erbjudande: Kartläggning av hinder och egna resurser. Sysselsättning.
Innehåll: Utvecklingscenter består av tre olika delar: Plattformen är en

lågtröskelverksamhet för personer som har t.ex. missbruksproblem och
har gått arbetslösa länge. På Allservice finns olika arbetslag som
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skottar snö, klipper gräs och utför flyttningar. Stadsbondgården
Östervik är ett samarbete mellan arbetsförmedling, försäkringskassa
och socialtjänst. Där är sysslorna alla göromål som är aktuella på ett
lantbruk: att sköta djuren, skogen och naturvård. Inom
utvecklingscenter görs en kartläggning och arbetsplaner upprättas
enligt den lösningsfokuserade arbetsmodellen.

Omfattning: 16 personer är inskrivna på Plattformen och samtliga har
missbruksproblem. Allservice sysselsätter 30 personer som har olika
problem eller en kombination av missbruk, psykiska problem, sociala
problem eller långvarig arbetslöshet. På Östervik finns tio personer i
sysselsättning. De har främst psykiska funktionshinder men i vissa fall
också missbruksproblem. Individuell bedömning avgör hur länge en
person deltar i verksamheterna.

Personal: Personalen på Utvecklingscenter består av elva personer,
socialsekreterare, drogterapeuter, arbetsledare och handledare/coacher.
I grupperna beskrivna här ovan arbetar sex personer, två per grupp.
Samtliga är utbildade i lösningsfokuserat arbetssätt.

Historik: Utvecklingscenter har funnits sedan tidigare men började arbeta enligt
ett nytt koncept i oktober 2005.

Boendestöd
Boendet Nätet
Målgrupp: Personer med dubbeldiagnos missbruk och psykiska funktionshinder.
Behov: Stöd i boendet och tillsyn.
Erbjudande: Boendestöd.
Innehåll: ADL-träning, social träning, hjälp att strukturera dagen, praktisk hjälp

att sköta ett hem, matlagning, hygien. Nätverksarbete för att återuppta
kontakten med anhöriga och vänner. Boendestödet är kopplat till
daglig verksamhet och har ett nära samarbete med landstingets
psykiatri.

Omfattning: Fem personer kan erbjudas plats i boendet. Krav på drogfrihet.
Dessutom finns en akutlägenhet som kan erbjudas den som är
bostadslös. Där krävs inte drogfrihet. Personal finns dygnet runt.

Personal: Närmare tio tjänster (personer som är skötare eller högskoleutbildade)
samt arbetsledare.

Historik: Boendet har funnits sedan årsskiftet 2005/2006.

Ytterligare upplysningar Lars-Göran Jakobsson, lars-
goran.jakobsson@kristinehamn.se
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3.11 Munkfors kommun
3.995 innevånare

Inom socialtjänsten i Munkfors arbetar tre socialsekreterare med olika inriktningar:
med ekonomiskt bistånd, med barn och ungdomar och med utredningar om bistånd
för missbrukare samt mot psykiatri och jobbcenter. Personer med missbruksproblem
kan erbjudas motiverande och rådgivande samtal hos socialsekreterare men ingen
behandling i öppenvård. Behandling köps i stället av behandlingshem. Tillnyktring
och avgiftning kan erbjudas på sjukhus i Karlstad eller Hagfors. När det gäller
personer med dubbeldiagnos (psykiska problem och missbruksproblem) kan de
erbjudas behandling i öppenvård genom kontakt med Mika-teamet, som beskrivs
närmare under beskrivningarna av tjänsterna. Fyra kommuner, Munkfors, Sunne,
Torsby och Hagfors, samarbetar med psykiatrin i Mika-projektet, som beviljats s.k.
Miltonpengar. Projektet ska bli en gemensam kunskapsbank och leda till bättre
samarbete mellan kommun och landsting samt erbjuda behandling för personer
med dubbeldiagnos. Socialtjänsten kan vidare erbjuda arbetsstöd via Jobbcenter.
Jobbcenter har funnits i tio år i olika former. En period finansierades verksamheten
med EU-pengar. I den nuvarande utformningen har Jobbcenter funnits i tre år.

Socialtjänstens personal skulle vilja kunna erbjuda ett förebyggande arbete för
personer med alkohol- och drogmissbruk, drogterapeut och boende för personer
med missbruksproblem.

Verdandi är aktiva och får föreningsbidrag. AA finns också i kommunen.

Menyn

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Behandlande
Behandling vid dubbeldiagnos, Mika-projektet
Målgrupp: Personer med dubbeldiagnos missbruk och psykisk ohälsa.
Behov: Behandling avseende missbruk och psykisk ohälsa.
Erbjudande: Kontakt med läkare, annan personal inom psykiatrin samt kontakt

med socialtjänsten. Projektet ska garantera nära kontakt mellan
psykiatrin och socialtjänsten.

Innehåll: Läkarbesök för utredning. Patienterna kan erbjudas behandling med
Conserta, en amfetaminbaserad medicin. Avsikten är att personer med

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande
/Motiverande
Behandlande Mika-

teamet
Mika-
teamet

Mika-
Teamet

Mika-
teamet

Upprätthållande
Arbetsstöd Jobbcenter Jobbcenter Jobbcenter Jobbcenter

Boendestöd
Annat AA,

Verdandi
AA,
Verdandi

AA,
Verdandi

AA,
Verdandi
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t.ex. diagnosen ADHD inte ska behöva självmedicinera med alkohol
och droger.

Omfattning: Hur många platser Munkfors kommun får beror på behovet i de övriga
kommuner som deltar i projektet.

Personal: Personal från psykiatrins mobila team (olika team för olika delar av
norra Värmland) och socialtjänsten, läkare och kurator.

Historik: Verksamheten startade hösten 2005 och ska pågå till årsskiftet
2006/2007.

Arbetsstöd
Jobbcenter
Målgrupp: Socialbidragstagare, med eller utan missbruksproblem. Från 20 år.
Behov: Sysselsättning och egen försörjning.
Erbjudande: Praktikplatser eller sysselsättning i jobbcenters egen lokal eller åt

kommunen.
Innehåll: Jobbcenter förmedlar praktikplatser hos föreningar och företag. I den

egna lokalen utförs måleriarbeten och tillverkas konsthantverk.
Gräsklippning, snöskottning och målning utförs åt kommunen.

Omfattning: Jobbcenter har öppet 7.30 till 16 på vardagar. Där finns upp till 15
platser, med möjlighet att arbeta heltid eller halvtid. Vanligen deltar
mellan tio och femton personer. Några är inskrivna på jobbcenter ett
par månader, andra i flera år.

Personal: En samordnare, en f.d. lärare och en snickare.
Historik: Jobbcenter har funnits som projekt i olika former i tio år och i

nuvarande utformning i tre år.

Ytterligare upplysningar: Mikael Johansson, mikael.johansson@munkfors.se



73

3.12 Storfors kommun
4.542 innevånare

I Storfors kommun genomfördes en organisationsförändring sommaren 2004 och
IFO:s arbetsområde delades mellan två nämnder; vårdnämnden och
familjenämnden. Missbruksvården är organiserad under båda dessa nämnder.
Vårdnämnden ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg med LSS samt
missbruksvårdens budget. Familjenämnden ansvarar för skola, barnomsorg och övrig
IFO-verksamhet. I socialsekreterarnas arbetsuppgifter ingår motiverande och
rådgivande samtal med personer med missbruksproblem. Avgiftning kan ibland ske
på hemorten i samarbete med läkare på vårdcentralen och socialsekreterare som gör
hembesök. Socialtjänsten kan inte erbjuda behandling i öppenvård utan har tidigare
köpt den tjänsten av närliggande kommuner. Nu finns inget avtal mellan
kommunerna om öppenvård men tanken är att avtal ska slutas. Anhörigveckor kan
köpas av behandlingshem men det sker mycket sällan, uppskattningsvis för en
person vart tredje år. Socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
vårdcentralen samarbetar i projektet Fyrsam för att kunna erbjuda klienterna
arbetsstöd. Målgruppen inkluderar personer med missbruksproblem. Kommunen
planerar att starta ett jobbcentrum i augusti. Socialtjänsten har ett bra samarbete
med psykiatrin i Kristinehamn.

De närmaste NA- och AA-grupperna finns i Kristinehamn.

Meny Storfors

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Arbetsstöd
Fyrsam
Målgrupp: Personer över 18 år med olika arbetshinder, t.ex. missbruk, som har

svårt att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Behov: Sysselsättning.
Erbjudande: Praktik och arbete.
Innehåll: Vanlig anställning eller anställning med lönebidrag eller praktik på

olika arbetsplatser.
Omfattning: Ett tjugotal klienter har anställning eller praktik via Fyrsam.
Personal: En samordnare.
Historik: Fyrsam startade sin verksamhet för drygt ett år sedan.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/Motiverande
Behandlande
Upprätthållande
Arbetsstöd Fyrsam Fyrsam Fyrsam Fyrsam

Boendestöd
Annat Mötesplatsen Mötesplatsen
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Annat
Mötesplatsen
Målgrupp: Personer med psykisk ohälsa eller dubbeldiagnos, d.v.s. som även har

ett missbruk. Ingen åldersgräns.
Behov: Bryta social isolering.
Erbjudande: Träffa personal och andra deltagare.
Innehåll: Samvaro, samtal, spela spel.
Omfattning: Mötesplatsen ”10:an” startade i januari 2006 och har öppet en

eftermiddag per vecka. Det tar lång tid att få denna målgrupp att
besöka en ny verksamhet och därför har besöksfrekvensen hittills varit
låg.

Personal: Två undersköterskor, ej samma hela tiden, arbetar i verksamheten en
eftermiddag per vecka, mellan kl. 13 och 16.

Historik: Mötesplatsen är ett projekt som har pågått sedan januari 2006.

Ytterligare upplysningar: Dagmar Tempelman, dagmar.tempelman@storfors.se, och
Ewa Sundberg, ewa.sundberg@storfors.se
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3.13 Sunne kommun
13.586 innevånare i kommunen

Socialtjänsten i Sunne organiserades om 020601 och är nu en ”platt” organisation
utan enhetschefer. En socialsekreterare arbetar med utredningar, ansökningar och
ekonomi när det gäller missbruk. Han erbjuder även samtalskontakt, råd och stöd,
som beviljas för ett visst antal samtal. Mellan tio och femton personer har långvariga
samtalskontakter med socialsekreteraren. Samtalen är motiverande och stödjande
och utformas individuellt. De är inte strukturerade men följer 12-stegsmodellen.
Socialsekreteraren hjälper till vid avgiftning, i samarbete med läkare. Ett tiotal
personer per år får hjälp med avgiftning. I Rottneros finns en hyresvärd som hyr ut
fem lägenheter till personer med missbruksproblem. Socialsekreteraren gör
hembesök, samarbetar med hyresvärden för ökad förståelse för de problem som kan
uppstå samt hjälper till att reda ut konflikter med grannarna.
Motivationsbehandling, primärbehandling, eftervård och anhörigstöd köps in från
företaget Extro, som beskrivs närmare under Torsby kommun. Kommunerna har
vardera fyra platser i Extros primärbehandling och från Sunne deltar ett 10-tal
personer varje år. Ett fåtal personer med missbruksproblem har beviljats
kontaktperson. ”Stämma” är en verksamhet med två socialsekreterare med steg 1-
utbildning som erbjuder individuellt stöd och krissamtal till bl.a. missbrukare och
deras anhöriga. Tjänsten kan beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen eller
erhållas efter egen kontakt, anonymt om så önskas. En intention med Stämma är att
erbjuda föräldrar tidigt stöd. Alkoholpoliklinik med kurator finns på Sunne
vårdcentral. För alkoholpoliklinikens tjänster, se nedan. Ungdomsmottagningen
erbjuder samtal i grupp för ungdomar med föräldrar som har missbruksproblem.
Ungdomarna söker själva till gruppen, direkt på ungdomsmottagningen. Fyra
kommuner, Sunne, Munkfors, Torsby och Hagfors, samarbetar med psykiatrin i
Mika-projektet, som beviljats s.k. Miltonpengar. Allt fler personer med
dubbeldiagnos söker och det har lett till långa väntetider. Projektet ska bli en
gemensam kunskapsbank och leda till bättre samarbete mellan kommun och
landsting. Arbetsstöd ges via Runda Bordet, som är ett samarbete mellan
försäkringskassan, kommunens arbetsmarknadsenhet och socialtjänsten. I december
2005 startade ”Nya chansen”, en individuell stödinsats till personer som behöver
mycket stöd i basfunktionerna. Projektet innebär hjälp till utveckling och målet är
arbetspraktik. Projektet är ett ”organisatoriskt experiment” eftersom personalen,
utöver heltidsanställd projektledare, kommer från IFO (10 %), LSS (20 %) och
psykiatrin (45 %).  Efter att ha deltagit i ”Nya chansen” kan personen gå vidare till
projektet ”Runda bordet” och därefter till arbetsförmedlingen.

Socialtjänsten kan erbjuda ett snabbt mottagande med bra bemötande, en bra
öppenvård och en väl fungerande vårdkedja. Det har skett en stor positiv förändring
under de senaste åren. Det är tydligt vilka som arbetar med missbruk och kunderna
blir inte bollade runt.

LP-stiftelsen bedriver uppsökande verksamhet riktad mot missbrukare i kommunen
och erhåller bidrag från socialnämnden. AA och NA finns i Sunne kommun liksom
en mycket aktiv föräldraförening mot narkotika (FMN). En pensionär som arbetar
inom AA hjälper ibland missbrukare som behöver tillnyktring innan de kan komma
in på behandlingshem för avgiftning.
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Meny Sunne

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

De tjänster som ges genom Extro och alkoholpolikliniken beskrivs i särskild
ordning. När det gäller Extro, se under Torsby kommun.

Behandlande
Stöd- och krissamtal på Stämma
Målgrupp: Biståndstagare och anställda inom socialtjänsten i behov av stöd- och

krissamtal.
Behov: Hjälp i krissituationer.
Erbjudande: Individuella stöd- och krissamtal.
Innehåll: På Stämma erbjuds samtal av socialsekreterare med steg 1-utbildning.

Kontakten kan ske anonymt.
Omfattning: Ca sex ärenden per år är sådana som har en missbruksproblematik.

Kontakten varar ca 9 – 12 månader.
Personal: Socialsekreterare med steg 1-utbildning.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 2003.

Behandling vid dubbeldiagnos, Mika-projektet
Målgrupp: Personer med dubbeldiagnosen missbruk och psykisk ohälsa, eller

trippeldiagnos, d.v.s. även med kriminalitet.
Behov: Behov av behandling avseende missbruk och psykisk ohälsa.
Erbjudande: Kontakt med läkare, annan personal inom psykiatrin samt kontakt

med socialtjänsten. Projektet ska garantera nära kontakt mellan
psykiatrin och socialtjänsten.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motivationsgrp
Extro

Motivationsgrp
Extro

Motivationsgrp
Extro

Motivationsgrp
Extro

Behandlande 12-stegsbeh. på
Extro

Enskilda
samtal, alk.pol.

Stöd- och
krissamtal på
Stämma*

Behandling vid
dubbeldiagnos
Mika-projektet

12-stegsbeh. på
Extro

Enskilda
samtal, alk.pol.

Stöd- och
krissamtal på
Stämma*

Behandling vid
dubbeldiagnos
Mika-projektet

12-stegsbeh. på
Extro

Enskilda
samtal, alk.pol.

Stöd- och
krissamtal på
Stämma*

Behandling vid
dubbeldiagnos
Mika-projektet

12-stegsbeh. på
Extro

Enskilda
samtal. alk.pol.

Stöd- och
krissamtal på
Stämma*

Behandling vid
dubbeldiagnos
Mika-projektet

Anhöriggrupp
på Extro

Samtal på
Stämma*

Samtalsgrupp för
ungdomar med
missbrukande
föräldrar, på
ungdomsmottagn.

Upprätthållande Eftervård på
Extro

Drogtest och
Antabusbeh.,
på alk.pol.

Eftervård på
Extro

Drogtest och
Antabusbeh.,
på alk.pol.

Eftervård på
Extro

Drogtest och
Antabusbeh.,
på alk.pol.

Eftervård på
Extro

Drogtest och
Antabusbeh.,
på alk.pol.

Arbetsstöd Runda bordet Runda bordet
Boendestöd
Annat AA, NA, LP-

stiftelsen
AA, NA, LP-
stiftelsen

AA, NA,  LP-
stiftelsen

AA, NA,  LP-
stiftelsen

FMN Familjecentral
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Innehåll: Läkarbesök för utredning. Patienterna kan erbjudas behandling med
Conserta, en amfetaminbaserad medicin. Avsikten är att personer med
t.ex. diagnosen ADHD inte ska behöva självmedicinera med alkohol
och droger.

Omfattning: Inledningsvis kommer kommunen att få plats för fem personer i
projektet.

Personal: Personal från psykiatrins mobila team (olika team för olika delar av
norra Värmland) samt läkare och kurator.

Historik: Verksamheten är nystartad och beräknas fungera fullt ut om ett år.

Samtalsgrupp för ungdomar med missbrukande föräldrar,
ungdomsmottagningen

Målgrupp: Barn som har föräldrar som missbrukar och/eller har psykiska
problem.

Behov: Få kunskap, bryta ensamhetskänsla, avlasta skuld.
Erbjudande: Pedagogisk gruppverksamhet med terapeutiska effekter.
Innehåll: Strukturerad gruppverksamhet.
Omfattning: Gruppen träffas en gång i veckan. Mellan fem och åtta ungdomar

deltar samtidigt. Kontinuerlig intagning.
Personal: Socialtjänstens hemma-hosare som arbetar som kurator på

ungdomsmottagningen.
Historik: Tjänsten har erbjudits i ett år.

Arbetsstöd
Runda bordet
Målgrupp: Långtidsarbetslösa, med eller utan missbruksproblem.
Behov: Hjälp att komma ut i sysselsättning.
Erbjudande: Praktikplatser, hjälp att söka utbildningar, t.ex. på folkhögskolor.
Innehåll: Varje deltagare har en individuell plan med delmål. De kan erbjudas

hjälp att ta körkort, utredningar, massage.
Omfattning: Socialtjänsten har just nu fem personer med som deltagare i

verksamheten och under 2005 deltog ca 20 personer hänvisade till
Runda Bordet av socialtjänsten.

Personal: Fyra stycken.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan år 2000.

Ytterligare upplysningar: carin.nystrom@sunne.se

Alkoholpoliklinik

Alkoholpolikliniken startade som ett projekt i november 1997 och blev en ordinarie
verksamhet två år senare. Alkoholpolikliniken har öppet måndag 8 – 18, onsdag och
fredag 8 till 12. En socionom arbetar halvtid som kurator och en
psykiatrisjuksköterska arbetar tolv timmar per vecka på alkoholpolikliniken.
Sjuksköterskan har sin övriga tjänstgöring inom kommunpsykiatrin. IFO betalar
kuratorn, kommunens psykiatri betalar sjuksköterskan och landstinget betalar
lokalen. Inledningsvis tillhandahöll landstinget läkare en timme per vecka. Nu tar
kurator eller sjuksköterska kontakt med patientens egen läkare eller jourläkaren på
vårdcentralen och det fungerar bra, snabbt och enkelt. Alkoholpolikliniken vill
erbjuda patienterna hjälp att bli drogfria så att de kan leva ett drägligt liv och klara
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att arbeta. Det sker genom stödjande samtal, kognitivt inriktade i vissa fall. Eftersom
hjälpen ges direkt på alkoholpolikliniken är det inte så mycket motiverande inslag i
kontakterna. Målgruppen är personer med alkoholproblem eller blandmissbruk. De
flesta är i åldern 35 till 60 år och söker själva direkt till alkoholpolikliniken och kan
göra det anonymt. Ett mindre antal personer kommer via socialtjänsten. Insatserna
riktar sig till både män och kvinnor men fördelningen under år 2005 var 23 män
och nio kvinnor. När personer kommer efter kontakt med socialtjänsten är det alltid
fråga om en frivillig kontakt där socialtjänsten har förmedlat kontakten utan
biståndsbedömning. Medicinjournaler förs men inga andra journaler.

Utöver samtal och sedvanlig provtagning (urinprov, alkometer) kan
alkoholpolikliniken, genom att den är belägen i samma lokal som vårdcentralen,
vända sig direkt till läkare och akutsköterskor på vårdcentralen. När en person
misstänks för rattfylleri kan han eller hon komma till alkoholpolikliniken inför en
dom, för att visa att han eller hon vill åstadkomma en förändring. Dubbeldiagnoser
och kriminalitet förekommer hos patienterna. En grupp av patienter är personer
som varit på institution och som därefter erbjuds eftervård i form av samtal och
drogtest på alkoholpolikliniken. Medicinering sker med Antabus. Kuratorn och
sjuksköterskan har ibland kontakt med anhöriga och arbetsgivare.

Meny alkoholpolikliniken i Sunne

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna på alkoholpolikliniken

Behandlande
Enskilda samtal
Målgrupp: Vuxna personer med missbruksproblem i Sunne kommun.
Behov: Klargöra vad man bör och vill göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Enskilda samtal.
Innehåll: Samtalen är ibland kognitivt inriktade.
Omfattning: Det förs inte någon statistik över antalet ärenden men uppskattningsvis

har kuratorn kontakt med ett femtontal klienter varje månad, med
samtal i olika intervall. Öppettider måndag 8 – 18, onsdag och fredag 8
– 12.

Personal: Kurator och sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan november 1997.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/Motiverande
Behandlande Enskilda

samtal*
Enskilda
samtal*

Enskilda
samtal*

Enskilda
samtal*

Upprätthållande Samtal*,
medicinering*,
provtagning*

Samtal*,
medicinering*,
provtagning*

Samtal*,
medicinering*,
provtagning *

Samtal*,
medicinering*,
provtagning *

Arbetsstöd
Boendestöd
Annat
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Upprätthållande
Eftervårdsbehandling på alkoholpolikliniken
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt missbruksproblem.
Behov: Hjälp att upprätthålla drogfrihet.
Erbjudande: Samtal, medicinering, drogtest.
Innehåll: Samtal med kurator, ibland kognitiva samtal, medicinering med

Antabus, drogtest.
Omfattning: Det förs inte någon statistik över antalet ärenden men uppskattningsvis

har kuratorn och sjuksköterskan kontakt med ett tiotal klienter varje
månad, med samtal i olika intervall. Flera av kontakterna pågår i flera
år. Öppettider måndag 8 – 18, onsdag och fredag 8 – 12

Personal: Kurator och sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan november 1997.

Ytterligare upplysningar: Birgitta Steen, Sunne kommun, 26 socialtjänsten, 686 80
Sunne.
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3.14 Säffle kommun
16.080 innevånare

Socialtjänsten i Säffle erbjuder ett antal olika tjänster i öppna former för personer
med missbruksproblem och deras anhöriga. Alkoholpolikliniken i Säffle har funnits
i 25 år och beskrivs närmare längre fram. ”Hörnan” är en familjecentral i litet
format. Där arbetar tre fritidsassistenter som kan erbjuda fritidsverksamhet för barn
och olika gruppverksamheter, t.ex. för barn till missbrukare, tonårsgrupp, grupp för
unga mammor och tjejgrupp för tjejer i riskzon. Vidare finns stödboendet ”Gläntan”
och socialtjänsten kan erbjuda arbetsstöd via projektet ”Steget vidare” Behovet av ett
nyktert stödboende kan däremot inte tillgodoses.

I kommunen finns RIA och Länkarna.

Meny Säffle

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

De tjänster som ges genom alkoholpolikliniken beskrivs närmare då denna
verksamhet presenteras.

Behandlande   
Hörnan
Målgrupp: Barn som lever i familjer med missbruksproblematik, tjejer i riskzon.
Behov: Få kunskap, bryta ensamhetskänsla, avlasta skuld, stärka självkänslan.
Erbjudande: Pedagogisk gruppverksamhet med terapeutiska effekter.
Innehåll: Strukturerad gruppverksamhet.
Omfattning: Gruppen barn till missbrukare genomförs två gånger per år med fem

barn i varje grupp.
Personal: Fritidsassistenterna på familjecentralen.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motiverande
enskilda
samtal på
alkopol.*

Motiverande
enskilda
samtal på
alkopol.*

Motiverande
enskilda
samtal på
alkopol.*

Motiverande
enskilda
samtal på
alkopol.*

Behandlande Behandlande
kontakt på
alk.pol.*

Behandlande
kontakt på
alk.pol.*

Behandlande
kontakt på
alk.pol.*

Behandlande
kontakt på
alk.pol.*

Enskilda
samtal med
anhöriga

Hörnan
-grupper för
barn till
missbrukare
-grupper för
tjejer i riskzon

Upprätthållande Stöd via
alk.pol.*

Stöd via
alk.pol.*

Stöd via
alk.pol.*

Stöd via
alk.pol.*

Arbetsstöd Steget vidare Steget vidare Steget vidare Steget vidare
Boendestöd Stödboendet

Gläntan

Uppsökande
verksamhet
hos personer
med annat
boende

Annat RIA, Länkarna RIA, Länkarna
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Historik:

Tjejgrupp, Hörnan
Målgrupp: Tjejer i riskzon.
Behov: Få kunskap, bryta ensamhetskänsla, stärka självkänslan.
Erbjudande: Pedagogisk gruppverksamhet med terapeutiska effekter.
Innehåll: Strukturerad gruppverksamhet.
Omfattning:
Personal: Fritidsassistenterna på familjecentralen.
Historik:

Arbetsstöd
Projektet Steget vidare
Målgrupp: Personer med missbruk och/eller kriminell belastning.
Behov: Hjälp och stöd att komma ut i sysselsättning och arbete.
Erbjudande: Samtal och praktikplats.
Innehåll: Den som kommer till projektet erbjuds att delta i en samtalsgrupp

tillsammans med projektledaren och kuratorn på alkoholpolikliniken.
De fem första veckorna deltar klienten i samtalsgruppen. Därefter
erbjuds klienten en praktikplats.

Omfattning:
Personal: En projektledare som arbetar heltid.
Historik: Projektet har pågått i fem år och drivs i samarbete arbetsförmedlingen.

Kostnaden delas mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen.

Boendestöd
Boendet Gläntan
Målgrupp: Män med bostadssociala problem och missbruksproblem, ibland även

kriminalitet.
Behov: Hjälp och stöd i boendet.
Erbjudande: Boende i egen lägenhet i hyreshus. Eget kontrakt. Boendestöd.
Innehåll: Stöd och hjälp i boendet. I huset finns kontor, kök och ett gemensamt

allrum, dit alla boende kan komma, t.ex. för gemensam frukost. Kravet
för deltagande är att man är nykter.

Omfattning: Boendet omfattar 14 lägenheter. Boendeassistenterna arbetar dagtid.
Personal: Två boendeassistenter som arbetar heltid.
Historik: Tjänsten har erbjudits i 25 – 30 år.

Uppsökande verksamhet hos personer med annat boende
Målgrupp: Missbrukare med boende utanför Gläntan.
Behov: Stöd i den dagliga livsföringen.
Erbjudande: Stöd att förbättra sin situation.
Innehåll: Erbjudandet är utformat som vanlig hemtjänst men syftar även till att

stötta och motivera den enskilde att förändra eller bättre kunna
hantera sin situation.

Omfattning:
Personal: Boendeassistenterna som arbetar på Gläntan.
Historik:
Övrigt: Boendeassistenterna samarbetar bland annat med polisen,

hemtjänsten, psykiatrin, RIA och Länkarna.
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Ytterligare information: kerstin.belander@saffle.se

Alkoholpolikliniken

Alkoholpolikliniken startades för 25 år sedan. Den är en öppenvårdsmottagning som
riktar sig till vuxna personer i Säffle kommun med alla typer av missbruksproblem
och deras anhöriga. Alkoholpolikliniken är en fristående verksamhet inom individ-
och familjeomsorgen (IFO). Det finns inga krav på kontakt med socialtjänsten och
den som vill kan komma anonymt. Alkoholpolikliniken består av tre delar:
medicinsk enhet med läkare och sjuksköterska, kurativ enhet med kurator och
utredande enhet med missbrukshandläggare som också är myndighetsansvarig. De
tjänster som erbjuds på den medicinska enheten är undersökningar, bedömningar,
medicinering, sjukskrivning, stödsamtal, provtagning, avgiftning i öppenvård och
spärrmedicinering. Läkaren utfärdar t.ex. läkarintyg för styrkande av lämplighet att
inneha körkort efter förlorat körkort p.g.a. nykterhetsbrott/drogpåverkan. Den
kurativa enheten bedriver behandlingssamtal och har en sträng sekretess. Det
förekommer ingen journalföring eller registrering av de samtal som förs med kurator
och sjuksköterska. Utredningsenheten gör utredningar om vuxna med drogrelaterade
problem, t.ex. ansökningar om vård och behandling, yttranden till länsstyrelsens
körkortsregister, frivården eller arbetsförmedlingen. Läkaren som var med och
startade alkoholpolikliniken är nu pensionerad men fortsätter att arbeta en
förmiddag per vecka. Alkoholpoliklinikens uppdrag är att ta emot
kommuninnevånare med missbruksproblem och snabbt (inom en vecka) erbjuda
kontakt och behandling på hemorten. Verksamheten riktar sig till män och kvinnor.
Patienterna har blivit allt yngre och många av dem är i åldern 30 – 40 år. Under år
2005 hade ca 150 personer kontakt med alkoholpolikliniken för råd, stöd och
behandling för egna eller anhörigas alkohol- och drogproblem. 90 % av besökarna
var män. När det gäller personer 18 till 20 år samarbetar alkoholpolikliniken med
ungdomssekreterare på IFO. Barnperspektiv: när socialtjänsten gör utredningar om
barn kan föräldrarna erbjudas att komma till alkoholpolikliniken en gång i veckan
under två till tre månaders tid för samtal med missbrukshandläggaren som sedan
skriver ett utredningsdokument som ingår i den barnavårdsutredning som görs på
IFO. Alkoholpolikliniken samarbetar med IFO och arbetsförmedlingen i projektet
”Steget vidare”, har ett regelbundet samarbete med psykiatrin och en utåtriktad
verksamhet i form av information till arbetsplatser, skolor och föreningar om droger
och dess verkningar. Alkoholpolikliniken arbetade tidigare med anhöriggrupper men
någon sådan finns inte nu. Däremot kan oroliga anhöriga erbjudas enskilda samtal
med kurator och sjuksköterska. Barngruppen Hörnan kommer till
alkoholpolikliniken fyra gånger per år för att ställa frågor och få information om
alkohol och missbruk.
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Meny alkoholpolikliniken i Säffle

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna på alkoholpolikliniken

Rådgivande/motiverande
Motiverande enskilda samtal
Målgrupp: Vuxna personer (huvudsakligen över 20 år, ibland från 18 års ålder)

med missbruksproblem. För ungdomar 18 till 20 år är
ungdomssekreterare från socialkontoret medhandläggare.

Behov: Klargöra vad man bör och kan göra åt sitt missbruk. Personerna kan
komma på eget initiativ eller efter påtryckningar från familj,
arbetsgivare, socialtjänsten eller kriminalvården att förändra sin
situation. Kontakten kan vara förenad med tvång när personen
kommer via frivården, med en dom om skyddstillsyn med föreskrift
om öppenvård.

Erbjudande: Samtal med kurator, missbrukshandläggare, läkare och sjuksköterska.
Hembesök.

Innehåll: Samtal om vad klienten har varit med om tidigare och om aktuell
situation. Syftet är att gemensamt komma fram till vad som är
problemet.

Omfattning: Tre träffar med kurator.
Personal: Kurator, missbrukshandläggare, läkare och sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 33 år tillbaka.

Behandlande
Avgiftning i öppenvård
Målgrupp: Personer som behöver medicinskt och annat stöd för att klara

avgiftningen.
Behov: Stöd att bli drogfri.
Erbjudande: Samtal och medicinsk behandling.

Vuxna Unga vuxna Anhöriga-           Fokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motiverande
enskilda
samtal*

Motiverande
enskilda
samtal*

Motiverande
enskilda
samtal*

Motiverande
enskilda
samtal*

Behandlande Avgiftning i
öppenvård*

Samtal med
kurator*,
sjuksköterska
och läkare

Avgiftning i
öppenvård*

Samtal med
kurator*,
sjuksköterska
och läkare

Avgiftning i
öppenvård*

Samtal med
kurator*,
sjuksköterska
och läkare

Avgiftning i
öppenvård*

Samtal med
kurator*,
sjuksköterska
och läkare

Samtal med
kurator*,
sjuksköterska
och läkare

Upprätthålla
nde

Stödjande samtal*

Öronaku-
akupunktur*

Spärr-
medicinering*

Stödjande
samtal*

Öronaku-
akupunktur*

Spärr-
medicinering*

Stödjande
samtal*

Öronaku-
akupunktur*

Spärr-
medicinering*

Stödjande
samtal*

Öronaku-
akupunktur*

Spärr-
medicinering*

Arbetsstöd
Boendestöd
Annat
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Innehåll: Nedtrappning av mediciner, avgiftning, drogtester och annan
provtagning.

Omfattning: Kontakt med ca 40 personer per vecka.
Personal: Läkare och sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 33 år tillbaka.

Behandlande samtal
Målgrupp: Vuxna personer med missbruksproblem.
Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: Behandlande samtal.
Innehåll: Terapeutiska samtal (ej 12-stegs), historiska tillbakablickar, vad klienten

har varit med om tidigare, samtal om här och nu, struktur.
Omfattning: Efter motivationsträffarna inleder ca hälften av klienterna en

behandling som innebär att de träffar kurator 45 minuter en gång i
veckan under ett års tid för samtal. Många fortsätter samtalen efter det
första året. För närvarande går 17 – 18 klienter i veckan i
samtalsbehandling.

Personal: Kurator.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 33 år tillbaka.

Upprätthållande
Stödjande samtal och medicinering
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt beroende.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Stödsamtal. Medicinering.
Innehåll: Samtal med kurator. Medicinering.
Omfattning: Tjänsten erbjuds vid behov.
Personal: Kurator, missbrukshandläggare, läkare och sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 33 år tillbaka.

NADA (öronakupunktur)
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt beroende.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: NADA (öronakupunktur).
Innehåll: Akupunktur som motverkar oro och därmed suget efter alkohol.
Omfattning: Under hösten 2005 genomfördes ett 90-tal behandlingar. Nu kommer

mellan sju och tio personer för behandling flera gånger i veckan.
Personal: Sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan sommaren 2005.

Ytterligare information: Tommy Tilleby, tommy.tilleby@saffle.se
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3.15 Torsby kommun
12.960 innevånare

Socialförvaltningen erbjuder öppenvård för missbrukare genom kontakt med
behandlingsassistent och drogterapeut. Inom socialförvaltningen i Torsby arbetar en
socialsekreterare huvudsakligen med missbruk, samt till viss del med
ekonomiärenden. Socialsekreteraren fattar beslut om insatser och upprättar
arbetsplaner tillsammans med klienten. Kommunen är vidsträckt, ca 15 mil lång,
och glest befolkad. I Sysslebäck, som ligger 8 mil från Torsby, arbetar en
ekonomihandläggare halvtid. När det gäller barn- och familj eller missbruksärenden
kan socialsekreterare från Torsby träffa klienter på lokalkontoret i Sysslebäck. Den
öppna missbruksvården hade kontakt med ett 60-tal klienter under år 2005, med
några endast vid ett tillfälle, andra över lång tid. Socialtjänsten kan erbjuda en väl
fungerande avgiftning med stöd av behandlingsassistent på hemorten.
Motivationsbehandling, primärbehandling, eftervård och anhörigstöd köps in från
företaget Extro, som beskrivs närmare nedan. Torsby och Sunne kommun har
vardera fyra platser i primärbehandlingen. Socialtjänsten kan erbjuda missbrukare
kontaktperson som ett komplement till övrig öppenvård. Under 2005 hade fyra
personer kontaktperson. Hemma-hosarna har ibland stöttat missbrukande föräldrar.
Socialtjänsten har gjort utvärderingar enligt Socialstyrelsens modell KIM – klient i
missbruksvård.

AA- och NA-grupper finns i Torsby och LP-stiftelsen bedriver verksamhet i Torsby
sedan ett par år tillbaka. Dessutom finns ALANON och ACOA-grupper. Verdandi
har verksamhet i Bograngen och Sysslebäck. Socialtjänsten och de frivilliga
organisationerna har ett nära samarbete när det gäller missbrukare.

Meny Torsby

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

De tjänster som ges genom Extro beskrivs närmare då den verksamheten presenteras.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Avgiftning

Motivationsgr.
Extro

Avgiftning

Motivationsgr.
Extro

Avgiftning

Motivationsgr.
Extro

Avgiftning

Motivationsgr.
Extro

Behandlande Primär-
behandling
Extro

Primär-
behandling
Extro

Primär-
behandling
Extro

Primär-
behandling
Extro

Anhöriggr
Extro

Upprätthållande Eftervårdsgr.
Extro

Eftervårdsgr.
Extro

Eftervårdsgr.
Extro

Eftervårdsgr.
Extro

Arbetsstöd Runda
Bordet

Runda
Bordet

Runda
Bordet

Runda
Bordet

Boendestöd
Annat AA, NA,

Verdandi,
LP-stiftelsen

AA, NA,
Verdandi,
LP-stiftelsen

AA, NA,
Verdandi,
LP-stiftelsen

AA, NA,
Verdandi,
LP-stiftelsen

ALA-
NON,
ACOA
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Rådgivande/motiverande
Avgiftning i öppenvård
Målgrupp: Personer med missbruksproblem.
Behov: Avgiftning.
Erbjudande: Erbjudandet innebär stödjande samtal, drogtest, stöd vid läkarbesök,

motivationssamtal.
Innehåll: Hjälp med avgiftning ges i öppenvård med hjälp av

behandlingsassistenten och personalen på vårdcentralen i nära
samarbete. Behandlingsassistenten delar ut spärrmediciner och
lugnande tabletter och har uppföljande samtal med klienten, upp till
tre gånger per dygn under avgiftningsperioden som brukar vara i 10
dagar. Behandlingsassistenten är anträffbar per telefon dygnet runt.
Därefter fortsätter de flesta klienterna att ta spärrmedicin.

Omfattning: Nio klienter 2004, 10 klienter 2005. Samtliga har klarat att hålla sig
nyktra efter att ha fått hjälp av behandlingsassistenten.

Personal: Socialsekreterare och behandlingsassistent.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1996.

Arbetsstöd
Runda Bordet
Målgrupp: Personer med en socialmedicinsk problematik. Vissa är ”gränsfall”, ej

ordentligt utredda tidigare. Knappt hälften av dem som deltar i
projektet har en missbruksproblematik.

Behov: Arbete och egen försörjning.
Erbjudande: Praktikplatser, socialt stöd.
Innehåll: En mindre omfattande hälsoprofil kan upprättas, samtal, kartläggning

av egna resurser och svårigheter, erbjudande om praktikplatser.
Försäkringskassan ger klienterna träningskort.

Omfattning: Totalt antal klienter med missbruksproblem remitterade från
socialtjänsten per 060228 var åtta stycken.

Personal: Runda Bordet är ett EU-projekt, där arbetsförmedling, försäkringskassa
och socialtjänst deltar. Två personal arbetar i projektet.

Historik: Projektet är tvåårigt och har pågått sedan 040631. De medverkande
myndigheterna har ansökt om fortsatt bidrag till verksamheten.

Ytterligare upplysningar: socialchef Bengt Jonsson: bengt.jonsson@torsby.se

Extro
Socialförvaltningen i Torsby köper, tillsammans med socialförvaltningen i Sunne,
öppenvårdstjänster av företaget Extro. De tjänster Extro tillhandahåller är
motivationsbehandling, primärbehandling inklusive återfallsprevention, eftervård
och anhörigstöd. Anhörigstöd ges av en anhörigterapeut, övriga tjänster av
drogterapeuten, som arbetar 16 timmar per vecka i Torsby och då tar emot klienter
från Torsby och Sunne. Extros verksamhet bygger på 12-stegsprogrammet.



89

Meny Extro

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna på Extro

Rådgivande/Motiverande
Motivationsgrupp
Målgrupp: Kvinnor och män med missbruksproblem.
Behov: Klargöra vad man vill och kan göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Samtal i grupp enligt 12-stegsmodellen.
Innehåll: Motiverande samtal i grupp, eventuellt drogtester. Ibland enskilda

samtal
Omfattning: Motivationsbehandlingen pågår två veckor med träffar en gång per

vecka.
Personal: Drogterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan november 2002.

Behandlande   
Primärbehandling
Målgrupp: Kvinnor och män med missbruksproblem.
Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: Strukturerad 12-stegsbehandling inklusive återfallsprevention.
Innehåll: 12-stegsbehandling i grupp. Det handlar om en inlärningsprocedur, att

llära sig mer om sig själv och om missbruket. Genom ett ändrat
beteende ska klienten bli välfungerande i samhället och bl.a. klara sin
egen försörjning. Ibland enskilda samtal. Vid återfall erbjuds klienten
ny plats i primärbehandlingen.

Omfattning: Åtta platser, d.v.s. fyra platser per kommun. Primärbehandlingen pågår
tre timmar tre dagar per vecka, under 13 till 18 veckor. Tiden kan
förlängas vid behov. Kontinuerlig intagning.

Personal: Drogterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan november 2002.

Anhörigbehandling
Målgrupp: Anhöriga till personer med missbruksproblem.
Behov: Få kunskap om missbruksproblematiken och hur den påverkar de

anhöriga.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motivations-
grupp

Motivations-grupp Motivations-grupp Motivations-grupp

Behandlande Primär-
behandling
inklusive
återfallsprev.

Primär-
behandling
inklusive
återfallsprev.

Primär-
behandling
inklusive
återfallsprev.

Primär-
behandling
inklusive
återfallsprev.

Anhörig-
grupp

Upprätthållande Eftervårds-
grupp

Drogtester

Eftervårds-
grupp

Drogtester

Eftervårds-
grupp

Drogtester

Eftervårds-
grupp

Drogtester
Arbetsstöd
Boendestöd
Annat
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Erbjudande: Information.
Innehåll: Föreläsning enligt 12-stegsmodellen om missbruk och beroende.
Omfattning: Tre inledande samtal. Därefter träffas en grupp med åtta personer

en gång i veckan under tio veckor.
Personal: Anhörigterapeut, Extro.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan november 2002.

Upprätthållande
Eftervårdsgrupp
Målgrupp: Personer som genomgått behandling för sitt beroende.
Behov: Stöd att fortsätta att vara drogfri.
Erbjudande: Strukturerade gruppsamtal.
Innehåll: 12-stegsbehandling.
Omfattning: Eftervården pågår sex till sju månader, med träffar en gång per vecka.
Personal: En Drogterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan november 2002.

Drogtester
Drogterapeuten tar drogtester som stöd för klienterna att upprätthålla drogfrihet.

Ytterligare upplysningar: Extro, Mia Larsson, Båtåsvägen 3 F, 685 32 Torsby, och
Extro AB, L G Högberg, tel. 073 039 74 21.
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3.16 Årjängs kommun
9.800 innevånare i kommunen

Inom IFO i Årjängs kommun finns en enhet med fem handläggare (socionomer och
beteendevetare) som arbetar med ekonomiskt bistånd, barn och familj samt
missbruk. Inom gruppen finns en funktionsindelning. Under år 2005 hade
socialtjänsten kontakt med ca 120 personer med missbruksproblem. Socialtjänsten
köper tjänster i öppenvård av en drogterapeut som driver eget företag. Verksamheten
heter Vändpunkten och behandlingen bygger på 12-stegsmodellen. Arbetsstöd kan
erbjudas genom arbetsmarknadsenhetens tre olika arbetslag, som organisatoriskt
ligger under personalchefen och är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen,
personalavdelningen och IFO. Ett av arbetslagen vänder sig enbart till kvinnor.
Knappt en tredjedel av klienterna i arbetslagen har missbruksproblem.
Socialpsykiatrin, som finns i avdelningen handikappvård, erbjuder bl.a. boendestöd.
Sociala kontrakt för lägenheter har upprättats för fyra missbrukare. Kontaktpersoner
(lekmän) har tillsatts för några klienter med missbruksproblem, för att bryta social
isolering. Socialtjänsten har inte gjort någon utvärdering av
öppenvårdsverksamheten. Kundundersökning görs varje år.

I kommunen bedriver AA, RIA och IOGT/NTO verksamhet. Röda Korset ansvarar
för Kvinnojouren. Kyrkan har kontakt med några missbrukare med tung
problematik.

Meny Årjäng

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

De tjänster som ges genom Vändpunkten beskrivs närmare då den verksamheten
presenteras.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Behandlande Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr. på
Vändpunkten*

Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr. på
Vändpunkten*

Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr. på
Vändpun-
kten*

Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr. på
Vändpunkten*

Familjesamtal
Vändpunkten*

Föräldragrupp
Vändpunkten

Upprätthållande
Arbetsstöd Sysselsättning i

arbetslag
Sysselsättning i
arbetslag

Sysselsättning i
arbetslag

Sysselsättning i
arbetslag

Boendestöd Socialpsykiatrin Socialpsykiatrin
Annat AA, RIA,

IOGT/NTO
AA, RIA,
IOGT/NTO

AA, RIA,
IOGT/NTO

AA, RIA,
IOGT/NTO
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Arbetsstöd
Arbetsmarknadsenhetens tre arbetslag
Målgrupp: Personer som inte erhållit arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Personer med missbruksproblem är en delgrupp och utgör ca en
tredjedel.

Behov: Rehabilitering och sysselsättning.
Erbjudande: Sysselsättning, kontakt med socialsekreterare eller Vändpunkten.
Innehåll: Sysselsättning inom skogsbruk och hantverk. Arbetslaget med kvinnor

renoverar möbler och textilier.
Omfattning: Totalt deltar ca 25 personer, varav tio är kvinnor, i de tre arbetslagen.
Personal: En samordnare, anställd av arbetsförmedlingen, och tre arbetsledare,

anställda av socialförvaltningen.
Historik: Tjänsten har erbjudits i närmare 15 år.

Boendestöd
Socialpsykiatrin
Målgrupp: Personer med psykiska problem, dubbel- eller trippeldiagnos.
Behov: Omfattande stöd i det dagliga livet.
Erbjudande: Boendestöd, daglig verksamhet, strukturerade samtal, medicinering.
Innehåll: Boendestöd, daglig verksamhet, strukturerade samtal, medicinering.
Omfattning: Ca 70 patienter varav ca 10 % har kombinationen psykiska problem

och missbruksproblem.
Personal: Socionom,  psykiatrisjuksköterska och

undersköterskor/behandlingsassistenter.
Historik: Tjänsten har erbjudits i sex till sju år.

Ytterligare information: Lars-Göran Larsson, lars-goran.larsson@arjang

Öppenvårdsverksamheten Vändpunkten

I Årjängs kommun fanns tidigare en alkoholpoliklinik men sedan 1994 köper
socialförvaltningen öppenvårdstjänster av en drogterapeut, som tillsammans med
läkare och sjuksköterskor erbjuder öppenvårdstjänster till vuxna missbrukare och
deras anhöriga i den verksamhet som kallas ”Vändpunkten”. Drogterapeuten arbetar
35 timmar per vecka. Två sjuksköterskor arbetar vardera 10 % inom verksamheten
och vidare finns läkare två timmar per vecka, inköpt tid från vårdcentralen.
Målgruppen är främst ”den dolda alkoholismen”. De flesta klienterna har familj,
arbete och bostad. Det är lättare att nå denna grupp via Vändpunkten eftersom den
inte direkt sammankopplas med socialtjänsten. Människor kan ta kontakt direkt
med Vändpunkten och vara anonyma, om de så önskar. Den person som är i behov
av hjälp tar dock sällan kontakt själv. Det är i stället anhöriga, arbetsgivare,
socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan som initierar kontakten.
Flertalet av klienterna är inte kända hos socialförvaltningen. Klienterna blir inte
registrerade och det förs inte journaler, utom för klienter som träffar läkare.
Klienterna erbjuds en strukturerad öppenvårdsbehandling i form av samtalsterapi
enligt 12-stegsmodellen, med individuella behandlingsplaner. Klienterna får
”hemläxor” som ska lära dem att se konsekvenserna av sitt drickande. Samtalsterapin
pågår vanligen under ett års tid, en gång per vecka. Några får Antabus. Ytterligare en
målgrupp är det tiotal personer per år som behöver poliklinisk avgiftning.
Rådgivande, motiverande och behandlande tjänster är inte klart åtskilda. Tjänsterna
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går ofta in i varandra. Efter ett återfall erbjuds klienten t.ex. fler behandlande samtal.
Drogterapeuten samarbetar med arbetsmarknadsenheten, se ovan, för att klienterna
snabbt ska kunna erbjudas sysselsättning. Företagshälsovården Westhälsan har
förmedlat klienter från grannkommuner till Vändpunkten. Det kan röra sig om
personer som är välkända i sina hemkommuner och hellre går till en verksamhet där
de kan känna sig mer anonyma.

Under år 2005 hade drogterapeuten kontakt med 120 personer. Uppskattningsvis var
80 av dem personer med missbruksproblem och 40 var anhöriga till dem. En del
klienter kommer ofta för samtal med drogterapeuten, andra en gång i månaden.
Kvinnornas andel i verksamheten har ökat. Förhållandet nu är 30/70 kvinnor/män.
Drogterapeuten håller föreläsningar på skolor och hos fackföreningar. Tillsammans
med kommunens drogsamordnare har han startat en föräldragrupp, för föräldrar
vars barn har drogproblem. Målet är att föräldrarna ska driva gruppen själva så
småningom.

Det förs ingen statistik men drogterapeuten anser att de uppnår bra resultat på
Vändpunkten och han är stolt över föräldragruppen. Förtroendet för Vändpunkten
inom Årjängs kommun är gott.

Meny öppenvårdsmottagningen Vändpunkten i Årjäng

* klienten kan komma anonymt och erhålla denna tjänst utan att registreras

Beskrivning av tjänsterna

Rådgivande/motiverande
Motiverande samtal
Målgrupp: Personer med missbruksproblem.
Behov: Klargöra vad man bör och kan göra åt sitt missbruk.
Erbjudande: Individuella samtal enligt 12-stegsmodellen.
Innehåll: Samtal enligt 12-stegsmodellen. Ibland bjuds anhöriga in till samtalen.
Omfattning: Drogterapeuten för ingen statistik över antalet klienter.
Personal: Drogterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1994.

Poliklinisk avgiftning
Målgrupp: Personer med missbruksproblem.

Vuxna Unga vuxna AnhörigaFokus
Typ Män Kvinnor Män Kvinnor Vuxna Barn
Rådgivande/
Motiverande

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Motiverande
samtal och
poliklinisk
avgiftning på
Vändpunkten*

Behandlande Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr.på
Vändpunkten*

Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr. på
Vändpunkten*

Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr. på
Vändpunkten*

Samtalsterapi
enligt 12-
stegsprogr. på
Vändpunkten*

Familjesamtal*

Föräldragrupp

Upprätthållande
Arbetsstöd
Boendestöd
Annat
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Behov: Avgiftning.
Erbjudande: Den polikliniska avgiftningen inleds på Vändpunkten.
Innehåll: Drogterapeuten har fått delegerat av läkare att kunna ge Tegretol (mot

kramper) och Atarax och Propavan som är lugnande tabletter. Därefter
ska klienten snarast erhålla en läkarkontakt. Under en veckas tid
kommer sen klienten till Vändpunkten och får blåsa i alkometer för att
visa att han är nykter.

Omfattning: Det förs ingen statistik över antalet klienter.
Personal: Drogterapeut, läkare, sjuksköterska.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1994.

Behandlande
Samtalsterapi enligt 12-stegsprogrammet
Målgrupp: Personer med missbruksproblem.
Behov: Behandling av beroende.
Erbjudande: 12-stegsbehandling.
Innehåll: Individuella samtal enligt 12-stegsmodellen.
Omfattning: Det förs ingen statistik över antalet klienter. Behandlingstiden är

ungefär ett år, med samtal varje vecka första halvåret och varannan
vecka andra halvåret. I slutet av behandlingstiden ingår en
utslussningsfas.

Personal: Drogterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1994.

Familjesamtal
Målgrupp: Anhöriga till personer med missbruksproblem.
Behov: Få kunskap om missbruksproblematiken och hur den påverkar de

anhöriga.
Erbjudande: Anhöriga erbjuds samtal med drogterapeuten.
Innehåll: Enskilda samtal eller familjesamtal om missbruket och konsekvenser

för de anhöriga.
Omfattning: Det förs ingen statistik över antalet familjesamtal.
Personal: Drogterapeut.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan 1994.

Föräldragrupp
Målgrupp: Föräldrar vars barn har alkohol- och drogproblem.
Behov: Få kunskap om missbruksproblematiken och stöd i föräldrarollen.
Erbjudande: Gemensamma träffar.
Innehåll: Information. Delar erfarenheter med andra föräldrar. Stöd i

föräldrarollen.
Omfattning: Fem till sju föräldrar.
Personal: Drogterapeuten och kommunens drogsamordnare.
Historik: Tjänsten har erbjudits sedan maj 2005.

Ytterligare information: Per Dahl, per.dahl@arjang.se
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Avslutning

Kartläggningen är beskrivande till sin karaktär. Den ger en bild av öppenvården för
personer med missbruksproblem och deras anhöriga så som den såg ut i
kommunerna i Värmland våren 2006. En återföring till kommunerna kommer att
ske under hösten 2006. Nästa steg är att analysera materialet. Det är ett ansvar för
bl.a. politiker och tjänstemän i kommunerna och regionala aktörer. Analysen bör
ske i nära samarbete med samtliga berörda och över kommun- och länsgränser.
Därefter behöver de verksamhetsansvariga överväga vilka utvecklingsuppgifter det är
nödvändigt att initiera i deras kommuner och i länet. Den information och den
kunskap som ges i kartläggningen är ett bidrag till denna diskussion.

Kartläggningsarbetet har väckt många tankar om angelägna områden för utveckling.
Jag vill förmedla några av dessa som en start för kommande diskussioner:

• Det finns få tjänster med specifik inriktning mot gruppen unga vuxna.
• Det finns få tjänster med specifik inriktning mot kvinnor.
• Flera kommuner erbjuder inte tjänsten stöd till barn med missbrukande

föräldrar.
• Flera kommuner erbjuder inte tjänsten stöd till vuxna anhöriga.
• I flera kommuner saknas möjligheter till anonyma kontakter.
• Det finns möjligheter för fler kommuner att samarbeta.
• Det finns möjligheter till samverkan även över länsgränser.
• Många tjänster utvärderas inte.

Min och övriga kartläggares förhoppning är att analysen och det följande
utvecklingsarbetet leder till ett mer varierat utbud av tjänster, med högre kvalitet och
i ett utvidgat samarbete mellan kommuner och län.
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