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Sammanställning av behandlingsverksamheter för missbrukare i kommunal
regi i Blekinge
Som ett led i länsstyrelsens tillsyn har en kartläggning av de behandlingsverksamheter för
missbrukare som bedrivs av Blekinges fem kommuner; Karlshamn, Karlskrona, Olofström,
Ronneby och Sölvesborg samt kommunernas gemensamma vårdförbund, Vårdförbundet
Blekinge, genomförts. Kartläggningen har gjorts genom en enkät (se bilaga) som kommunerna
besvarat under hösten 2005. Länsstyrelsen avser att under år 2006 till 2008 genomföra tillsyn av
samtliga redovisade verksamheter.
Länsstyrelsen gör här ingen analys av det insamlade materialet då en fördjupad tillsyn av de
olika verksamheterna kommer att genomföras. Sammanställningen skall just ses som en
sammanställning av kommunernas resurser på missbruksområdet.
De verksamheter som redovisas i denna sammanställning är:
• Ikaros
Karlshamn
• Vuxenenheten
Karlshamn
• Alkohol- och narkotikaKarlskrona
mottagningen
• Haschavvänjningsprogrammet
Karlskrona
• Karlskrona behandlingshem
Karlskrona
• Öppenvården Fyren
Karlskrona
• Enskilt samtalsstöd/extern
Olofström
samtalsledare
• Sysselsättningsstöd
Olofström
• Behandlingsassistent
Olofström
• Behandlingssektionen
Ronneby
• Sölvesborgs Treatment Center
Sölvesborg
• Ronnja behandlingshem
Ronneby, Vårdförbundet Blekinge
I materialet saknas verksamheterna med boendestödjare och vuxenhandläggare i Ronneby
kommun samt Bäckegården i Karlshamn.
Först görs en sammanställning av vilka behandlingsinsatser varje kommun kan erbjuda sina
klienter genom de redovisade verksamheterna, sedan följer en beskrivning av varje särskild
verksamhet.
Typer av behandlingsverksamheter som kommunerna tillhandahåller
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Alkoholpoliklinik /alkoholrådgivning
X
X
Öppenvårdsenhet för
X
X
X
X
X
missbruksbehandling
Vårdinstitution
X
X
Behandlingsenhet på socialbyrå
X
X
X
X
X
Utredningsenhet
X
Boendestöd
X

Missbruk/missbrukare som kommunernas behandlingsverksamheter vänder sig till
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Alkohol
X
X
X
X
X
X
Narkotika (inklusive läkemedel)
X
X
X
X
X
X
Alkohol + narkotika (inkl. läkemedel) +
X
X
X
X
X
X
psykisk störning
Spelberoende
X
X
X
X
Ätstörningar
X
Behandlingsmetoder som kommunerna tillhandahåller
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Alkohol- /drogupplysning
X
X
X
X
X
X
Akupunktur
X
X
Kognitivt förhållningssätt
X
X
X
X
Korttidsbehandling
X
X
X
X
Dramaterapi/psykodrama
X
Handledd självhjälpskurs
X
Stödterapi
X
X
X
X
X
X
Konfrontativ intervention
X
Lösningsfokuserad modell
X
X
X
Miljöterapi
X
X
X
Minnesotamodell/tolvstegsbehandling
X
X
X
X
Psykofarmakabehandling
X
X
X
Socialpedagogisk ansvarsmodell
X
Stresshantering/avslappningsövningar
X
X
Systemteoretisk modell
X
X
Återfallsprevention
X
X
X
X
X
X
Massage
X
Bildterapi
X

Behandlingsformer som kommunerna tillhandahåller
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Individuell behandling
X
X
X
X
X
X
Par- eller familjebehandling
X
X
X
Nätverksbehandling
X
X
X
X
X
Gruppbehandling
X
X
X
X
X
X
Boendetrappa
X
Stöd till anhöriga

Barn >18 år till missbrukare
Vuxna anhöriga till missbrukare
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Karlsh
amn
X
X

Karlsk Olofstr Ronne
rona
öm
by
X
X
X
X
X

Sölves Vfb
borg
X
X

Uppsökande/utåtriktat arbete

Utåtriktad info om alkohol och droger
Uppsökande arbete
Deltagande i lokala samverkansgrupper
Ungdomsmottagning i samverkan med
primärvård

Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Andra insatser i form av utredning/diagnos
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Utredning/diagnos av missbruksproblem
X
X
X
X
X
X
Utredning/diagnos av psykisk hälsa
X
Utredning av social situation
X
X
X
X
X
X
Utredning av neuropsykiatriska
X
funktionshinder

Form av provtagningar

Alkometertest
Urinprov

Karlsh
amn
X
X

Karlsk
rona
X
X

Olofstr
öm
X
X

Ronne Sölves Vfb
by
borg
X
X
X
X
X

Andra insatser som kommunerna tillhandahåller
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Skolutbildning
X
Arbetsträning
X
X
X
Kontaktmannaskap
X
X
X
X
Juridisk rådgivning
Föräldraskaps-/samlevnadsutbildning
Krisbehandling
X
Sociala-/rekreationsaktiviteter
X
X
X
X
Självhjälpsmanual
X
X
Beteendeträning
X
X
ADL-träning
X
X
X
Sjukgymnastik, massage, fysisk träning
X
X
X
Mobil behandlingsverksamhet
X
Kontakt med självhjälps-/
X
X
X
X
X
X
kamratstödsgrupper
Boendetrappa
X
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Annan hälsovård som kommunerna tillhandahåller genom de redovisade
verksamheterna.
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Medicinsk vård
X
Psykiatrisk vård
X
HIV/AIDS- info/- rådgivning/- stöd
X
X
Hälsoupplysning
X
X
X

Insatser inför avslut/utskrivning som kommunerna tillhandahåller genom de redovisade
verksamheterna.
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Planering inför avslutning/utskrivning
X
X
X
X
X
X
Arbetsanskaffning
X
X
X
X
Bostadsanskaffning
X
X
X
Ekonomisk hjälp
X
Skuldsanering
Samtliga kommuner pekar på samverkan med försörjningsenhet och eller ekonomisk rådgivning då
det gäller ekonomiskt bistånd och skuldsanering.

Eftervård som kommunerna tillhandahåller genom de redovisade
verksamheterna.
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Uppföljningssamtal efter utskrivning
X
X
X
X
X
Stödgrupper med f.d. klienter
X
X
X
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Behandlingsverksamheternas samverkanspartners
Karlsh Karlsk Olofstr Ronne Sölves Vfb
amn
rona
öm
by
borg
Kommunens arbetsmarknadsenhet
X
X
Kommunens personalkontor
X
Försörjningsenhet IFO
X
X
X
X
X
Övriga enheter inom IFO
X
X
X
X
X
Handikappomsorgen
X
X
Äldreomsorgen
X
X
Kommunalt bostadsbolag
X
X
Försäkringskassan
X
X
Arbetsförmedlingen
X
X
X
X
X
Primärvården
X
X
Psykiatrin, Landstinget
X
X
X
X
X
Psykiatrin, kommunen
X
X
Kriminalvården
X
X
X
X
Frivården
X
X
X
X
AA, NA och Länkarna
X
X
X
X
RIA
X
Jämshögs folkhögskola (Socialpedagog
X
X
utbildningen)
KY (Psykiatriutbildningen)
X
X
Klienters arbetsgivare
X
X
X
Placerande socialnämnder
X
X
X
SIS- institutioner
X
X
Nätverk för behandlingshem som inriktar
X
sig på kvinnor
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De redovisade verksamheterna
Ikaros, Karlshamn
Ikaros arbetar med ett strukturerat öppenvårdsprogram. Tio klienter kan samtidigt erbjudas
behandlingsinsatser. Under år 2004 var sammantaget 26 klienter inskrivna varav fem kvinnor.
Som mest deltog åtta klienter, varav två kvinnor, samtidigt i verksamheten, som minst fem
klienter samtliga män.
Personalen består av två kvinnliga behandlingsassistenter varav en socialpedagog och en
vårdlärare. De ges handledning i den metod som tillämpas på behandlingsenheten.
Som konsulter använder de sig av olika föreläsare från t.ex. kyrkan, KRIS, NA, AA, RFSL och
dramapedagog.
Ikaros vänder sig till missbrukare av alkohol och narkotika (inklusive läkemedel) över 18 år,
både kvinnor och män. Arbetsträningen är uppdelad efter kön.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol- och drogupplysning, kognitivt förhållningssätt,
beteendeterapi, dramaterapi/psykodrama, stödterapi, miljöterapi,
stresshantering/avslappningsövningar, systemteoretisk modell samt återfallsprevention samt i
samverkan med psykiatrin psykofarmakabehandling. Behandlingen sker individuellt, i par/familj,
i nätverket och i grupp.
Ikaros arbetar inte speciellt med att stödja barn till missbrukare men sådant stöd finns att tillgå
inom en annan enhet inom socialtjänsten.
Ikaros har en uppsökande verksamhet och som annat utåtriktat arbete deltar man i lokala
samverkansgrupper.
Verksamheten utreder missbruksproblem med ASI och klienternas sociala situation. De använder
sig av provtagningar i form av alkometertester och urinprov.
Andra insatser som erbjuds är arbetsträning, sociala- och rekreationsaktiviteter, beteendeträning,
sjukgymnastik, massage, fysisk träning, mobil behandlingsverksamhet samt kontakt med
självhjälps-/kamratstödsgrupper.
Inom verksamheten ges hälsoupplysning.
Inför avslut av behandlingen får klienten hjälp till arbets- och bostadsanskaffning genom
vuxenenheten och i samverkan med försörjningsenheten ekonomisk hjälp och skuldsanering.
Som eftervård har Ikaros uppföljningssamtal efter utskrivning.
Ikaros samverkar med Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Arbetsförmedlingens REHAB-enhet, Försörjningsenheten IFO och landstingets
respektive kommunens psykiatrin.
Vuxenenheten Karlshamn
Vuxenenheten är en öppenvårdsenhet för missbruksbehandling som också arbetar med
prevention, boendestöd, omvårdnad och poliklinisk avgiftning.
Personalen består av sju personer varav fyra kvinnor. De är socionomer, beteendevetare och
några är steg 1 utbildade. De ges handledning i den metod som tillämpas på behandlingsenheten.
Vuxenenheten har en läkare inom psykiatrin som konsult.
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Verksamheten vänder sig till missbrukare av alkohol och narkotika (inklusive läkemedel) över
18 år, både kvinnor och män, men man arbetar aldrig med blandade grupper. De tar emot
missbrukande personer som också har en psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol- och drogupplysning, kognitiv beteendeterapi,
korttidsbehandling, lösningsfokuserad modell, stödterapi, miljöterapi, psykofarmakabehandling,
systemteoretisk modell samt återfallsprevention. Behandlingen sker individuellt och i par/familj.
Vuxenenheten arbetar inte speciellt med att stödja barn till missbrukare men sådant stöd finns att
tillgå inom en annan enhet inom socialtjänsten.
Vuxenenheten har en uppsökande verksamhet och personal deltar i lokala samverkansgrupper.
Verksamheten utreder missbruksproblem med bl.a. ASI och klienternas sociala situation.
Provtagningar görs i form av alkometertest och urinprov.
Andra insatser som erbjuds är arbetsträning, kontaktmannaskap, insatser mot familjevåld,
sociala- och rekreationsaktiviteter, beteendeträning, ADL-träning, mobil behandlingsverksamhet,
kontakt med självhjälps-/kamratstödsgrupper samt boendetrappa.
Verksamheten samverkar med sjukvården och psykiatrin.

Inför avslut av behandlingen tillhandahåller verksamheten hjälp med planering, arbets- och
bostadsanskaffning och i samverkan med försörjningsenheten ekonomisk hjälp och med
hänvisning till konsumentrådgivaren skuldsanering.
Som eftervård har vuxenenheten uppföljningssamtal efter utskrivning.
Vuxenenheten samverkar med övriga enheter inom IFO, Handikappomsorgen,
Äldreomsorgen, Primärvården, Arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, psykiatrin, Frivården, AA och NA, RIA, Jämshögs folkhögskola, klienters
arbetsgivare, SIS och det kommunala bostadsbolaget.
Alkohol- och narkotikamottagningen i Karlskrona
Alkohol- och narkotikamottagningen är alkoholpoliklinik/alkoholrådgivning och som är en
behandlingsenhet inom socialbyråns Alkohol- och drogsektion (ADS). Man arbetar med
behandling, prevention men också andra insatser.
Under år 2004 hade mottagningen 6815 besök.
Personalen består av två personer en man och en kvinna. Dessa är utbildade till sjuksköterska,
massageterapeut, akupunktör samt undersköterska med IKM-utbildning.
Personalen ges handledning i den metod som tillämpas på mottagningen.
Mottagningen har en läkare inom psykiatrin som konsult.
Verksamheten vänder sig till missbrukare av alkohol och narkotika (inklusive läkemedel) och
spel i alla åldrar, både kvinnor och män. De tar emot missbrukande personer som också har en
psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol- och drogupplysning, akupunktur,
Minnesotamodell/tolvstegsprogram, psykofarmakabehandling, återfallsprevention samt massage.
Behandlingen sker individuellt och i grupp.
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Mottagningen arbetar utåtriktat genom att ge information om alkohol och droger och personalen
deltar i lokala samverkansgrupper.
Verksamheten utreder missbruksproblem. De använder sig av provtagningar i form av
alkometertester och urinprov.
Andra insatser som erbjuds är skolutbildning, akupunktur och massage.
Man erbjuder också medicinsk vård och arbetar med hälsoupplysning.
Alkoholmottagningen samverkar med övriga enheter inom socialförvaltningen och med
psykiatrin.
Alla insatser som alkoholmottagningen erbjuder föregås av en utredning och en
biståndsbedömning som genomförs av en ADS-handläggare.
Öppenvården Fyren i Karlskrona kommun
Öppenvården Fyren är en del av Alkohol- och drogsektionen i Karlskrona kommun. Fyren
arbetar med behandling och prevention men också med andra insatser som tillsyn/stöd i eget
boende, servicekonton och ekonomiskt stöd.
Inom verksamheten arbetar åtta personer varav fyra kvinnor.
Kompetenser som finns företrädda är exempelvis socionom, adiktolog, drogterapeut, 12stegsbehandlare och IKM-pedagog.
Personalen har ej för tillfället handledning i den metod som tillämpas på mottagningen.
Verksamheten vänder sig till missbrukare av alkohol och narkotika (inklusive läkemedel) och
spel, 18 år och äldre, både kvinnor och män. De tar emot missbrukande personer som också har
en psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol- och drogupplysning, korttidsbehandling,
konfrontativ intervention, stödsamtal, miljöterapi och Minnesotamodell/tolvstegsprogram.
Behandlingen sker individuellt och i grupp.
Verksamheten ger också stöd till barn och vuxna anhöriga till missbrukare.
Mottagningen arbetar utåtriktat genom att ge information om alkohol och droger och personalen
deltar i lokala samverkansgrupper.
Annan insats som erbjuds är kontakt med självhjälps-/kamratstödsgrupp.
Inför avslutning av behandlingen kan klienten få ekonomisk hjälp och hjälp med
bostadsanskaffning.
Eftervård sker genom uppföljningssamtal efter utskrivning och genom stödgrupper med f.d.
klienter.
Alkoholmottagningen samverkar med övriga enheter inom socialförvaltningen, frivården,
psykiatrin och med handikappförvaltningen.
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Alla insatser, förutom anhörigverksamheten, som Öppenvården Fyren erbjuder är bistånd som
beviljas av handläggande socialsekreterare inom Alkohol- och drogsektionen.
Haschavvänjningsprogrammet, Karlskrona
Programmet är öppenvårdsenhet för missbruksbehandling och ingår som en del av Alkohol- och
drogsektionen i Karlskrona kommun. Man arbetar med behandling och prevention.
Under år 2004 hade verksamheten 32 klienter i behandling varav två kvinnor. Dessutom hade
man 24 klienter för prevention/information.
Som mest tog verksamheten emot fem klienter per dag och som minst två.
Inom verksamheten arbetar två personer båda män.
Kompetenser som finns företrädda ä behandlingspedagog/skötare med vidareutbildning i ett
individuellt program speciellt utvecklat för cannabismissbrukare (HAP) (5 poäng).
Personalen får handledning i den metod som tillämpas genom personal från Rådgivningsbyrån i
Lund. Rådgivningsbyrån ger också konsultinstser. Personalen deltar också i ett nätverk bestående
av cannabisbehandlare från ca 30 kommuner i landet.
Verksamheten vänder sig till personer med kroniskt missbruk av cannabis där även alkohol och
andra droger förekommer i större eller mindre utsträckning, 16 år och äldre (företrädesvis 18 till
25 år). Man vänder sig både till kvinnor och män.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol- och drogupplysning, akupunktur, lösningsfokuserad
modell, återfallsprevention samt ett pedagogiskt, kognitivt, individuellt program speciellt
utvecklat för cannabismissbrukare (HAP).
Behandlingen är individuell men kompletteras med familjesamtal/nätverksmöten.
Verksamheten arbetar utåtriktat genom att ge information om alkohol och droger och personalen
deltar i lokala samverkansgrupper. Personalen deltar också i landstingets ungdomsmottagnings
arbete med specialiteten alkohol och droger.
Som utredningsinstrument använder man KASAM, SCL-90, BDI och IKM-DOK.
Provtagningar görs i form av urinprov.
Andra insatser som erbjuds är skolutbildning och självhjälpsmanual.
Det görs en planering inför avslutning av behandlingen.
Eftervård sker genom uppföljningssamtal efter utskrivning.
Haschavvänjningsprogrammet samverkar med övriga sektioner inom socialförvaltningen,
frivården, landstinget, psykiatrin, ABF och med externa kommuner.
Deltagande i programmet är ett bistånd som beviljas av handläggande socialsekreterare inom
Alkohol- och drogsektionen.

11

Karlskrona behandlingshem
Karlskrona behandlingshem ingår som en del av Alkohol- och drogsektionen i Karlskrona
kommun. Behandlingshemmet erbjuder boende och behandling. Man arbetar också med
prevention.
Hemmet kan ta emot 16 klienter samtidigt. Under år 2004 hade man sammanlagt 48 klienter
inskrivna varav sju kvinnor. Som mest hade man 16 inskrivna, varav två kvinnor och som minst
åtta, varav två kvinnor.
På Karlskrona behandlingshem arbetar 10 personer hälften kvinnor och hälften män.
Kompetenser som finns företrädda är socionom, socialpedagog, addictolog, alkohol- och
drogterapeut, fritidsledare, skötare, gymnasielärare m.fl.
Personalen får handledning i den metod som tillämpas. Till verksamheten är en
psykiatriöverläkare kopplad som konsult.
Verksamheten vänder sig till vuxna personer, kvinnor och män, med missbruk av alkohol och
narkotika (inklusive läkemedel). Man tar också emot missbrukare med lättare psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas, alkohol- och drogupplysning, akupunktur,
lösningsfokuserad modell, miljöterapi, Minnesotamodell/tolvstegsbehandling, återfallsprevention
samt bildterapi.
Behandlingen sker både individuellt och i grupp. Man ger också stöd till anhöriga.
Verksamheten tillhandahåller insatser i form av utredningar av missbruksproblem, social
situation, kriminalitet och fysisk hälsa.
Provtagningar görs i form av alkometertest och urinprov.
Andra insatser som erbjuds är arbetsträning, kontaktmannaskap,
sociala-/rekreationsaktiviteter, massage, fysisk träning samt kontakt med självhjälps/kamratstödsgrupper.
Det görs en planering inför avslutning av behandlingen.
Eftervård sker genom uppföljningssamtal och stödgrupper med f.d. klienter..
Karlskrona behandlingshem samverkar med övriga enheter inom Alkohol- och drogsektionen
samt övriga sektioner inom socialförvaltningen, kriminalvården, frivården, psykiatrin,
självhjälpsgrupper inom AA, NA och länkarna, Jämshögs folkhögskola samt KY,
psykiatriutbildningen.
Enskilt samtalsstöd - extern samtalsledare, Olofströms kommun
Verksamheten är en öppenvårdsenhet inom socialbyrån i Olofström och arbetar med prevention
och behandling.
Under år 2004 hade man sammanlagt sju klienter, samtliga män.
En person arbetar som timanställd i verksamheten.
Personalen får handledning i den metod som tillämpas.
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Verksamheten vänder sig till vuxna personer, kvinnor och män, med missbruk av alkohol och
narkotika (inklusive läkemedel).
Som behandlingsmetod tillämpas Minnesotamodell/tolvstegsprogram.
Behandlingen sker individuellt.
Annan insats som erbjuds är kontakt med självhjälps-/kamratstödsgrupper.
Sysselsättningstöd, Olofström
Verksamheten är en öppenvårdsenhet inom socialbyrån i Olofström och arbetar med prevention,
behandling och andra insatser som arbetsträning och sysselsättning.
Under år 2004 hade man sammanlagt tio klienter inskrivna varav en kvinna.
En person arbetar heltid i verksamheten.
Personalen får handledning i den metod som tillämpas.
Verksamheten vänder sig till vuxna personer, kvinnor och män, med missbruk av alkohol och
narkotika (inklusive läkemedel). Man tar också emot missbrukare med psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas Minnesotamodell/tolvstegsbehandling och
återfallsprevention.
Behandlingen sker både individuellt och i grupp.
Provtagningar görs i form av alkometertest och urinprov.
Andra insatser som erbjuds är arbetsträning, kontaktmannaskap och sociala/rekreationsaktiviteter.
Det görs en individuell planering inför avslutning av behandlingen.
Behandlingsassistent, Olofström
Verksamheten är öppenvård, behandling och prevention, inom socialbyrån i Olofström.
Under år 2004 hade man sammanlagt 17 klienter varav två kvinnor.
En person arbetar heltid i verksamheten.
Personalen får handledning i den metod som tillämpas.
Verksamheten vänder sig till vuxna personer, kvinnor och män, med missbruk av alkohol och
narkotika (inklusive läkemedel). Man tar också emot missbrukare med psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol-/drogupplysning, handledd självhjälpskurs,
stödterapi och återfallsprevention.
Behandlingen sker både individuellt och i grupp.
Verksamheten arbetar också med stöd till vuxna anhöriga till missbrukare.
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Provtagningar görs i form av alkometertest och urinprov.
Andra insatser som erbjuds är kontaktmannaskap, mobil behandlingsverksamhet och kontakt
med självhjälps-/kamratstödsgrupper.
Det görs en individuell planering inför avslutning av behandlingen.
Verksamheten samverkar med den kommunala psykiatrin, den psykiatriska öppenvården och
äldreomsorgen.
Behandlingssektionen, Ronneby
Verksamheten är en alkoholrådgivning och öppenvårdsenhet för missbruksbehandling inom
socialförvaltningen i Ronneby. Man arbetar med behandling och prevention.
Under år 2004 hade man ca 150 klienter varav ca 15 % var kvinnor. Som mest vid samma
tidpunkt hade man tio klienter varav två kvinnor, som minst två, av dessa ingen kvinna.
Det finns sex tjänster i verksamheten. En tjänst står vakant. De kompetenser som finns
företrädda är alkohol- och drogterapeuter,120-poängsutbildning i missbruksarbete och socionom.
Personalen får handledning i den metod som tillämpas. Till verksamheten är en psykiatriker
kopplad som konsult.
Verksamheten vänder sig till personer över 18 år, kvinnor och män, med missbruk av alkohol
och narkotika (inklusive läkemedel) samt spelmissbruk. Man tar också emot missbrukare med
lättare psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol-/drogupplysning, kognitiv beteendeterapi,
korttidsbehandling, stödterapi, lösningsfokuserad modell, Minnesotamodell/tolvstegsprogram,
systemteoretisk modell samt återfallsprevention.
Behandlingen sker både individuellt, i grupp, i nätverk och som par- eller familjebehandling.
Man arbetar också med stöd till barn till missbrukare.
Behandlingssektionen utåtriktade arbete innefattar information och deltagande i lokala
samverkansgrupper.
Verksamheten utreder missbruksproblem och social situation med ASI och ADAD som
kartläggningsinstrument.
Provtagningar görs i form av alkometertest och urinprov.
Andra insatser som erbjuds är kontakt med självhjälps-/kamratstödsgrupper.
Inför avslut av behandling sker en planering. Vid behov får klienten hjälp med arbets- och/eller
bostadsanskaffning.
Eftervård sker genom uppföljningssamtal och genom stödgrupper med f.d. klienter.
Verksamheten samverkar med övriga sektioner inom socialförvaltningen, frivården,
kriminalvården, AA/NA, psykiatrin, primärvården, klienternas arbetsgivare och placerande
nämnder.
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Sölvesborgs Treatment Center, Sölvesborgs kommun
Verksamheten är en öppenvårdsenhet för missbruksbehandling, inom socialförvaltningen i
Sölvesborg. Man arbetar med behandling och prevention.
Under år 2004 hade man ca 91 klienter varav ungefär 30 kvinnor. Som mest och som minst vid
samma tidpunkt hade man 41 klienter varav tjugo kvinnor.
Fyra personer arbetar inom verksamheten varav tre kvinnor. Kopplad till gruppen är också en
socialsekreterare/utredare.
De kompetenser som finns företrädda är behandlingsassistenter, alkohol- och drogterapeuter och
socialsekreterare.
Personalen får handledning i den metod som tillämpas. Till verksamheten är en psykiatriker, en
primärvårdsläkare och en psykolog knutna som konsulter.
Verksamheten vänder sig personer över 18 år, kvinnor och män, med missbruk av alkohol och
narkotika (inklusive läkemedel), ätstörningar och spelberoende. Man tar också emot missbrukare
med psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol-/drogupplysning, handledd själhjälpsgrupp,
Minnesotamodell/tolvstegsprogram och återfallsprevention.
Behandlingen sker individuellt, i grupp och som nätverksbehandling. Man arbetar också med
stöd till barn till missbrukare och vuxna anhöriga.
Behandlingssektionen utåtriktade arbete innefattar information och deltagande i lokala
samverkansgrupper.
Verksamheten utreder missbruksproblem och social situation.
Provtagning görs i form av alkometertest.
Andra insatser som erbjuds är kontaktmannaskap och kontakt med självhjälps/kamratstödsgrupper.
Inför avslut av behandling sker en planering. I denna samverkar man med ekonomigrupp,
behandlingsgrupp och skuldsanerare som finns inom socialförvaltningen.
Eftervård sker genom uppföljningssamtal och genom stödgrupper med f.d. klienter.
Verksamheten samverkar med kommunens arbetsmarknadsenhet, övriga sektioner inom
socialförvaltningen, skuldsanerare, äldreomsorgen, kommunalt bostadsbolag, psykiatrin,
primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, frivården, AA, NA och
länkarna, placerande socialnämnder samt Personalkontoret i Sölvesborgs kommun.
Ronnja behandlingshem, Ronneby. Vårdförbundet Blekinge
Ronnja är en vårdinstitution för missbruksbehandling och en utredningsenhet inom
Vårdförbundet Blekinge. Verksamheten innefattar behandling, boende, prevention och andra
insatser. Ronnja riktar sig enbart till kvinnor.
Ronnja kan ta emot sju kvinnor samtidigt. Under år 2004 hade man 16 klienter. Som mest, vid
samma tidpunkt, åtta kvinnor och som minst två.
Sju personer arbetar inom verksamheten samtliga kvinnor.
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De kompetenser som finns företrädda är socionom, sjuksköterska med psykiatrikompetens,
socialpedagog, förskollärare, IKM-utbildning och social omvårdnadslinje.
Personalen får handledning i den metod som tillämpas. Till verksamheten är en psykiatriker och
en psykolog knutna som konsulter.
Verksamheten vänder sig till kvinnor med missbruk av alkohol och narkotika (inklusive
läkemedel). Man tar också emot missbrukande kvinnor med psykisk störning.
Som behandlingsmetoder tillämpas alkohol-/drogupplysning, akupunktur, kognitiv
beteendeterapi, korttidsbehandling, stödterapi, miljöterapi, psykofarmakabehandling,
socialpedagogisk ansvarsmodell, stresshantering/avslappningsövningar och återfallsprevention.
Behandlingen sker individuellt, i grupp och som nätverksbehandling.
Ronnja arbetar utåtriktat med information om alkohol och droger.
Ronnja utreder missbruksproblem, psykisk hälsa, neuropsykiatriska funktionshinder och social
situation.
Provtagning görs i form av alkometertest och urinprov.
Verksamheter tillhandahåller andra insatser i form av kontaktmannaskap, krisbehandling,
sociala-/rekreationsaktiviteter, självhjälpsmanual, beteendeträning, ADL-träning, sjukgymnastik,
massage, fysisk träning samt kontakt med självhjälps-/kamratstödsgrupper.
Annan hälsovård som tillhandahålls är psykiatrisk vård, HIV/AIDS-info/- rådgivning/- stöd och
hälsoupplysning.
Inför avslut av behandling sker en planering.
Eftervård sker genom uppföljningssamtal efter utskrivning.
Ronnja samverkar med sina kunder, som är placerande kommuner, kriminalvården och
SiS-institutioner.
Ronnja ingår i et nationellt nätverk för behandlingshem som inriktar sig på kvinnligt missbruk.
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