
Missbruka inte livet
Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Strömstad kommun





Du är inte ensam

Alkoholproblem är den vanligaste for-
men av beroende och missbruk i Sverige. 
Alla kan bli beroende av alkohol, även 
unga.
 Ofta kan det vara svårt att inse att man 
behöver hjälp. Det kan också vara svårt 
att ta upp och hantera missbruk bland 
närstående. Om du har problem med t ex 
alkohol – eller vet att någon i din närhet 
behöver hjälp – är det viktigt att du gör 
något åt det. Ju tidigare du agerar, desto 
större är möjligheten att lyckas. 
 Beroende eller missbruk handlar om 
att använda droger på ett sätt som man 
inte längre klarar att styra över. Ett miss-
bruk påverkar livssituationen, kanske går 
det ut över både arbete, familj och vän-
ner. Du kan utsätta både dig själv och 
andra för fara när den egna viljan inte 
längre räcker till för att begränsa intaget. 
 Ett missbruk går oftast att bryta genom 
att man får klart för sig vilka negativa 
konsekvenser det leder till. Ett beroende 
är betydligt allvarligare och svårare att ta 
sig ur. Men det går!

Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är 
många som drar sig för att söka hjälp. Här får du information om vilket 
stöd du som har drogproblem kan få inom Strömstads kommun. Du är inte 
ensam – vi hjälper varje år mer än hundra personer med mer eller mindre 
svårt missbruk. Stöd finns även för dig som är anhörig.

Stark längtan efter drogen.

Svårighet att kontrollera intaget.

Fortsatt användning trots 
skadliga effekter.

Drogen prioriteras högre än an-
dra aktiviteter och förpliktelser.

Ökad tolerans, du tål mer.

Fysiska abstinenssymtom.

SITTER DU FAST?

Har du under det senaste året 
upplevt minst tre av tillstånden 
nedan är du alkoholberoende. 

Testa din relation till alkohol på
www.alkoholprofilen.se



Hjälp att välja nytt spår
Inom Strömstads kommun finns särskilda resurser för att hjälpa till vid oli-
ka typer av missbruk och beroende. Vi jobbar genom att utreda, ge råd och 
göra hembesök för att på bästa sätt stödja och motivera personer att bli fria 
från sitt missbruk. Vi jobbar alltid under sekretess.

Strömstads kommun har arbetat aktivt 
under ett flertal år för att bygga upp en 
verksamhet som ska kunna möta kom-
muninvånarnas behov. Du kan få hjälp 
med ditt missbruk och beroende av al-
kohol, narkotika och spel på en rad olika 
sätt. 
 Vi erbjuder stöd och hjälp genom 
olika typer av insatser. Ibland kan bara 
ett samtal räcka långt. Inom kommunen 
finns specialutbildade handläggare, här 
finns också ett särskilt resursteam med 
bl a en sjuksköterska och behandlings-
personal.
 Din sak är vår sak. Vi vill ge dig snabb 
hjälp – du har rätt att träffa en av våra 
handläggare inom tre dagar. Om du vill 
och har behov ska du kunna få en hand-
lingsplan inom fyra veckor. Insatserna 
för att komma tillrätta med just din situ-
ation lägger vi upp tillsammans utifrån 
dina behov och mål. 

”Ett bra samtal utan pekpinnar 
blev vändpunkten för mig, jag 
blev sedd som en människa 
– inte som en missbrukare”

Björn, 36.

”Nycklar till en ny vardag”
Du som har problem med missbruk eller 
beroende kan få bra vård på hemmaplan.  
Engangemang, kompetens och en tro på 
människans egen inneboende kraft – det 
möter du hos oss. 

 – Vi måste sluta moralisera kring be-
roende och missbruk och inse att det finns 
lika många lösningar som det finns män-
niskor, säger Anna Almén, chef vid kom-
munens missbruksenhet. Helnykterhet är 
inte alltid målet – ibland handlar det om 
att begränsa konsumtionen till en nivå som 
är mindre skadlig.
 Målen ser olika ut och vår uppgift är att 
stötta människor genom den krävande och 
utvecklande resa en behandlingsprocess 
innebär. Det gör vi bäst genom att erbjuda 
snabb hjälp, använda metoder som har 
visat sig fungera och framför allt genom 
att lyssna på den det berör, och på deras 
anhöriga.

Anna Almén, chef missbruksenheten





Byt verklighet... ans

”Samtal för din skull”

Annelie Walldén tar emot på Al-
koholrådgivningen Lotsen, som är 
en sk öppen mottagning. Hit kan 
du vända dig om du är orolig för 
din egen eller en anhörigs miss-
bruk. Besöken kan vara enstaka 
eller flera, och du kan välja att vara 
anonym. 

 – Vi träffas och pratar om hur  
just du har det. Det kan handla om 
allt från oro, ångest, trassel inom 
familjen eller på jobbet med kop-
pling till missbruk. Vi tittar tillsam-
mans närmare på vilken hjälp du 
behöver och vad som kan erbjudas 
genom oss eller via andra. 
 Annelie Walldén vänder sig sär-
skilt till kvinnor som blivit utsatta 
för hot eller våld. Inte sällan finns 
missbruk eller psykisk ohälsa med i 
sammanhanget. 
 – Många mår dåligt på grund 
av missbruk, säger Annelie och 
uppmanar alla som drabbats av 
missbrukets baksidor – fysiskt eller 
psykiskt – att ta kontakt och söka 
hjälp. Till exempel via Lotsen. 

”Samarbete nyckeln”

Dan-Inge har lång erfarenhet av 
missbruksvård och är en av en-
hetens handläggare. Han tar hand 
om de ansökningar om hjälp som 
kommer in och hjälper till att läg-
ga fast kursen mot ett nyktrare liv.

 – Ibland kommer ansökan från 
en anhörig, men de flesta ansöker 
själva, berättar Dan-Inge. Det första 
vi gör är att tillsammans gå igenom 
hur du har det från grunden. Det 
gäller allt från familj, bostad, hälsa 
till graden av missbruk. 
 Utredningen och analysen syftar 
till att få grepp om hela livssitu-
ationen. Det är viktigt för att kunna 
avgöra vilken hjälp just du har be-
hov av. Och hur motiverad du fak-
tiskt är till förändring. 
 Allt detta gör vi tillsammans 
genom en serie träffar. Kanske träf-
far du vår sjuksköterska och någon 
annan specialist på vägen, Dan-Inge 
håller i alla kontakter. Utredningen 
är i själva verket en strukturerad 
intervju (metod ASI) där dialogen 
med dig är A och O. 

”Aldrig försent” 

Marie är vår egen sjuksköterska, 
hon kan hjälpa till med allt från 
enkla hälsotips för dig som är 
orolig och bidrar med medicinsk 
kompetens under en utredning 
eller behandling. Marie tar emot 
i lugn och vilsam miljö på södra 
Bergsgatan. Här kan du få en förs-
ta koll på hälsan och vad som krävs 
för att du ska må bättre.

 – Det är viktigt att förstå att 
överkonsumtion av alkohol alltid 
för med sig hälsoproblem, säger 
Marie. Det kan handla om allt från 
sömnproblem till ångest, högt blod-
tryck eller kanske ryggont. 
 Men kroppen har en otrolig 
förmåga att läka, och Marie betonar 
att det aldrig är försent att försöka 
må bättre. Ett nyktrare liv innebär 
alltid att också hälsan förbättras.
 Om det krävs kan Marie bistå 
med kontakter med sjukvården, 
kanske krävs faktiskt medicinering 
för de åkommor du dras med. Kon-
takt med Marie får du oftast via en 
handläggare på Missbruksenheten. 

VI JOBBAR PÅ MISSBRUKSENHETEN:

Dan-Inge Johansson, handläggare Marie Persson, beroendesjuksköterska Annelie Walldén, socionom och kurator



GEMENSKAP MED ANDRA
Vi erbjuder olika aktiviteter som 
”drop-in” frukost, fika, gemensam 
matlagning, utflykter och föreläs-
ningar. Kontakta missbruksenhetens 
resursteam för mer information, tfn 
0526-190 00 (vx, säkrast morgon).

HJÄLP MED KONTAKTER 
Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med 
sjukvården, försäkringskassan eller 
andra myndigheter. Vi förmedlar 
också kontakter till olika självhjälps-
grupper. 

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN
LOTSEN
Lotsens mottagning finns för dig 
som är orolig för din egen eller en 
nära anhörigs alkoholkonsumtion 
eller annat drogmissbruk. Besöket 
är kostnadsfritt och du får vara 
anonym om så önskas. Ring och 
beställ tid! Telefontid måndagar 
10-12, tfn 0526-195 72

MOTIVERANDE SAMTAL 
Samtalen följer beprövade metoder 
för att hitta motivation till förändring 
utifrån din specifika situation. Siktet 
är inställt på att hitta vägar bort 
från missbruk och beroende. Du 
träffar oss en gång i veckan vid fem 
tillfällen.

HJÄLP ATT FÖRHINDRA 
ÅTERFALL
Vi hjälper till att förebygga återfall 
genom att lära dig hantera sug och 
konsten att ”tacka nej”. Du lär dig 
upptäcka och undvika ”utlösare”, 
t ex människor, platser och saker 
som stimulerar suget efter alkohol 
eller droger. Vi ses en gång i 
veckan 8-12 gånger. Behandlingen 
kan ske individuellt eller i grupp.

HJÄLP ATT SIKTA 
FRAMÅT (CRA)
Samtalsstöd enligt en utprövad 
metod. Här får du hjälp att sätta upp 
egna mål och sikta framåt mot ett 
nyktrare liv med nya vanor. Målet är 
att du ska få en positiv känsla av att 
livet förändras. Vi träffas 1-3 gånger 
i veckan i max tre månader.

DROGTESTER OCH 
UTLÄMNING AV ANTABUS
Efter ordination av läkare kan du 
hämta ut din medicin hos oss. Här 
kan du också göra ett drogtest.

HJÄLP HEMMA
Har du svårt att komma till mottag-
ningen kan vi komma hem till dig! 
Missbruksenhetens resursteam gör 
regelbundet hembesök om du vill. 
Under en behandling kan du också 
få stöd i bostaden för att få rutiner 
och vardagen att fungera.

HITTA SYSSELSÄTTNING
En meningsfull vardag är ett viktigt 
steg mot ett nyktrare liv. Vi försöker 
bistå genom att hitta en syssel-
sättning som du trivs med. Det kan 
vara uppdrag för kommunens arbets-
livsenhet eller föreningsaktiviteter.

STÖD TILL NÄRSTÅENDE
Om du är nära anhörig till någon 
som dricker för mycket är det viktigt 
att du själv orkar med och får stöd. 
Det kan också vara viktigt för att 
behandlingen av den missbrukande 
blir framgångsrik. Vi erbjuder alla 
anhöriga samtal. 

STÖD TILL BARN MED 
MISSBRUKANDE 
FÖRÄLDRAR
Barnens bästa vägs in i all behan-
dling av personer med barn. Barn 
kan även få individuellt stöd. Vid 
behov kan hela familjer få samtals-
stöd.

TVÅNGSOMHÄNDER-
TAGANDE
I ett fåtal extrema fall, när hälsa och 
liv står på spel och där missbruket 
inte kan åtgärdas på annat sätt, 
finns möjlighet att ta hand om en 
person mot dennes vilja (enligt 
Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall, LVM).

...och hitta ny balans

”Det kändes som att 
allt var under kontroll, 
men till slut var jag 
tvungen att välja”

Frida, 48.



FRÅGA OM RÅD 
Kommunens enhet för missbruk

Om du undrar över något kan du ringa direkt på tfn 
0526-192 77 (kl 9-15) eller ring vx 0526-190 00 (8-16). 
Fråga efter oss som jobbar med rådgivning och hjälp 

mot missbruk. Det gäller även dig som är anhörig. 
Alkoholrådgivningen Lotsen tfn 0526-195 72 (må 10-12). 
Se även kommunens webbplats; www.stromstad.se, sök 

“missbruksenheten”. 

Alkohollinjen
Alkohollinjen ger stöd per telefon till dig som vill ha hjälp 
att förändra dina alkoholvanor och till anhöriga som be-
höver stöd. Samtalet är kostnadsfritt och du som ringer 

kan vara anonym. Tfn 020-84 44 48.

www.alkoholprofilen.se
Har du tillgång till internet finns bra information om 

alkohol på webbplatsen www.alkoholprofilen.se. Här 
kan du också testa dina dryckesvanor, se hur alkoholen 

påverkar hälsan och bedöma om du bör söka hjälp.

Vårdcentralen
Du kan också vända dig direkt till din vårdcentral med 

frågor om alkohol eller andra droger. 
Vårdcentralen Strömstads sjukhus 0526-280 00

Vårdcentralen Bohuslinden 0526-187 87

Missbruksenheten

STRÖMSTAD
KOMMUN
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