
Samverkan 
ger effektiv och snabb behandling



Beroendemottagningen 

Vägen



Vuxna personer från 18 år med följande problematik:

• Substansrelaterat riskbruk/missbruk/beroende 

• Spelberoende (i samarbete med Landstinget)

• Anhöriga till personer med missbruk/beroende

Målgrupp



- Åtta samtalsbehandlare, en mottagningsfunktion, en 

teamledare

- Socionomer, beteendevetare, grundläggande 

psykoterapiutbildning

- Enskilda samtal och grupper utifrån evidensbaserade 

metoder

- Ingång via öppen mottagning (serviceinsats) eller bistånd

Vilka är Vägen och hur arbetar de?



• Öppet intag

• En snabb kontakt

• Motiverande samtal/MET

• Cannabisavvänjningsprogram

• Återfallsprevention

• CRA (Community Reinforcement Approach)

• Anhörigstöd enskilt

• Anhöriginformation och anhöriggrupper

• Öronakupunktur

• Kvinnogrupper

• Mansgrupper

• Behandling mot spelberoende

• Droginformation internt och externt

Axplock av vad Vägen erbjuder



• Information om missbruk/beroende och hjärnans 

belöningssystem

• Information medberoende

• Stöd i att våga sätta gränser

• Stöd och hjälp i att se sina egna behov

• Flerparts-/familjeträffar om möjligt/vid önskan

Anhörigstöd enskilt



• En grupp/termin

• Nio sessioner

• Två gruppledare

• Manualbaserat

Anhöriginformation och 

anhöriggrupper



• NADA

• Grupp

• Drop in måndagar och fredagar

• Lugnar ner, minskar stress             lindrar sug

• Komplement till behandling

• Ibland ”inkörsport” till Vägen

Öronakupunktur



Kvinnogrupp/Mansgrupp
INNEHÅLL

• Återfallsprevention 

• Våld i nära relation 

• Föräldraskap

• Individuellt arbete i grupp 

• Medberoende/Anhörigproblematik 



Forts. kvinno-/mansgrupp

MÅLSÄTTNING

• Att se helheten. Det räcker inte med att bli nykter, jag måste lära mig om mig själv, 

mina positiva och negativa sidor.

• Återfallsrisker behöver uppmärksammas/tydliggöras. 

• Självkänslan behöver stärkas.

• Har jag varit utsatt för våld eller förtryck eller har jag utsatt andra? Vad räknas som 

våld och hur lär jag mig att se tendenser till ojämlikt och våldsamt beteende? Vad 

är acceptabelt?

• Sätter jag andras väl och ve framför mitt eget? Hur sätter jag gränser på ett bra sätt 

mot en anhörig? 



Spel

• Spel om pengar

• Samarbete med Landstinget

• Ingång via landstinget

• Läkarbedömning

• Grupper och individuellt



Beroendemottagningen Vägen



Navet

En socialpedagogisk stödverksamhet för 

vuxna personer med 

missbruksproblematik.

700 meter från Beroendemottagningen Vägen

Sju handledare, en teamledare, en ”allt i allo”



Hemvisterna:

• Ambulerande arbetslag

• Caféverksamhet

• Snickeri/Verkstad

• Kreativa rummet 

Axplock av vad Navet erbjuder

• Frukost

• Lunch en dag/vecka

• ASI

• Avslappning

• Träning/Promenader

• Samhällsinfo

• 12-stegsgrupper

• Kvinnogrupper/Mansgrupper



Kl.

MÅNDAG

Kl.

TISDAG

Kl.

ONSDAG

Kl.

TORSDAG

Kl.

FREDAG

8.00 Morgonmöte 

(personal) med 

ärendefördelning

8.00 Morgonmöte

(Personal)

8.00 Morgonmöte 

(personal)

8.00 Morgonmöte 

(personal) med 

ärendefördelning

8.00 Morgonmöte 

(personal)

8.45

Morgonsamling 

(personal och 

brukare)

8.45

Morgonsamling 

(personal och 

brukare)

8.45

Morgonsamling 

(personal och 

brukare)

8.45

Morgonsamling 

(personal och 

brukare)

8.45

Morgonsamling 

(personal och 

brukare)

9.15 Frukost 9.15 Frukost 9.15 Frukost 9.15 Frukost 9.15 Frukost 

09.45 Jobb 09.45 Jobb 09.45 Jobb 09.45 Jobb 09.45 Jobb

11.00 Jobb/Avslappning+ 

promenad

11.00 Jobb/Temakort 

kvinnor

11.00 Jobb/Temakort 

män

11.00 Jobb/Avslappning+ 

promenad

11.00 Jobb/Förberedelse 

av lunchen

12.00 Lunch 12.00 Lunch 12.00 Lunch 12.00 Lunch 12.00

Gemensam/

Pedagogisk lunch

(brukare+ 2 

personal)

13.00-

14.30

Träning Actic 13.00-

14.30

12-stegsgrupp 13.00-

14.30

Kvinnogrupp/Samh

älls-info (1 g/mån.)

13.00-

14.30

12-stegsgrupp

13-14

14.15-

15.00

Öronakupunkur

Vägen 

Veckomöte

14.30-

17.00

Personalmöte/Dok.tid 15.00-

17.00

Dokumentations-

och planeringstid

15.00-

17.00

Dokumentations-

och planeringstid

15.00-

17.00

Dokumentations- och 

planeringstid

15.00-

17.00

Dokumentations- och 

planeringstid



Ökad livskvalité och självständighet

Innan behandlingen Efter behandlingen

Sociala relationer

Fritid

Familj

Kärlek

Arbete

Alkohol

Sociala relationer

Fritid

Familj

Kärlek

Arbete



Vårnäs behandlingshem



Målgrupp

Vuxna missbrukare, män och kvinnor över 18 år.



Öppet intag

Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker

Medborgarna i dessa kommuner kan själv boka behandlingstid på Vårnäs

behandlingshem helt anonymt och utan biståndsbeslut.

Under behandlingstiden är man sjukskriven och betalar en vårdavgift på 

100:-/dygn

12 – stegsmodellen och utgår från sjukdomsbegreppet



Introduktions-/motivationsavdelning

Med möjlighet till abstinensbehandling och avgiftning.

Alla påbörjar sin behandling på introduktions/motivationsavdelningen i 

7 -10 dagar

10 platser

1. Problemet

2. Hopp, Lösningen

3. Beslut, Villighet



Tolvstegsträning i 28 dagar
16 platser

4. Vem är jag? 9.  Gottgörelse

5. Prata ut med någon 10. Daglig repetition av 4 o 5

6.  Att avstå från vinster 11. Andlighet

7. Be ödmjukt 12. Sprida det.

8. Lista 

Efter avslutad behandling återbesök på Vårnäs vid 4 tillfällen efter

1, 2, 3 respektive 6 månader. 3 dagar vid varje tillfälle.

Vid återbesöken ingår man i 12–stegsgrupperna.



Förlängdbehandling

12 platser

1 – 3 månader 

Behandlingen fördjupas och individualiseras utifrån den 

enskildes förutsättningar och behov.



Anhörigprogram 3 dagar

Alla invånarna i våra medlemskommuner har rätt att 

boka in på våra anhörigdagar helt anonymt och 

kostnadsfritt.

Dagarna inriktar sig på sjukdomsbegreppet, 

medberoende och hur man tar hand om sig själv även 

om man har en närstående som missbrukar.

Dessa tre dagar åtföljs av en återbesöksdag en månad 

senare.



Statistik 2016

275 inskrivningar – 201 män 74%, 74 kvinnor 26%

Medelålder: 40,6 år 

47% är på Vårnäs för första gången.

35 -40% avbryter behandlingen. Majoritet under 

introduktionen.



Uppföljning

Vårnäs gör en uppföljning genom ett statistiskt 

urval av patienter två år efter avslutad behandling.

Telefonintervju för var 5:patient som fullföljer 

behandlingen.

Lite drygt 50% är fortfarande aktiva i AA eller NA 

efter två år.



Anslag ”Öppet intag”2016

Eskilstuna 6,9 milj 3745 vårddygn 107 behandlingar

Katrineholm 2,3 milj 1255 vårddygn 36 behandlingar

Strängnäs 2,3 milj 1255 vårddygn 36 behandlingar

Vingåker 0,6 milj. 335 vårddygn 10 behandlingar

Flen 1,6 milj 613 vårddygn 17 behandlingar

Landstinget 2,0 milj



vfsormland.se



Samverkan A och O



VÄGEN VÅRNÄS



Kontakta oss gärna!

Annabeth Hall, enhetschef Vägen/Navet

0739-50 60 70

Erik Spolander, verksamhetschef Vårnäs

0151-51 81 90


