
”Vi kan rekommendera Aleforsstiftelsen då de är 

en partner när vi behöver hjälp med behandling. 

De är även ett bra bollplank i vårt förebyggande

arbete, t ex genom utbildningsinsatser för HR, 

fackliga ombud och chefer. Det är självklart 

nolltolerans när det gäller 

alkohol och droger och 

vi är tacksamma för en 

strukturerad ”speaking 

partner”. Det känns bra 

och vi kan hjälpa den 

drabbade till ett nytt liv.”

”Västra Götalandsregionen (VGR) har som främsta 

uppgift att svara för hälso- och sjukvård till ca 1,6 

miljoner invånare som bor i regionen. VGR är också 

en av Sveriges största arbetsgivare med ca 50.000 

anställda. Får våra egna medarbetare problem när 

det gäller alkohol och droger, så vill vi att de ska få 

den allra bästa hjälp som går att få på marknaden.

Av den anledningen är vi 

delägare i Aleforsstiftelsen 

som har ett komplett utbud 

av tjänster inom området. 

Vi kan rekommendera dem 

till andra arbetsgivare.”
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Problem med 
alkohol eller 

andra droger?
Vi kan hjälpa.

BEHANDLING UTAN VINSTSYFTE

TILL ETT LIV UTAN MISSBRUK.



FÖREBYGGA, BEHANDLA
OCH FÖLJA UPP
Aleforsstiftelsen erbjuder en helhetslösning för 

att förebygga, behandla och följa upp problem 

med alkohol, läkemedel och andra droger. Vårt 

uppdrag är att utan vinstsyfte erbjuda kvalitets-

säkrad tolvstegsbehandling av kemiskt beroende 

till socialt förankrade människor.

Stiftelsen startade 1987 på initiativ av de större 

arbetsgivarna på västkusten och leds av en 

styrelse med representanter från Volvo, SKF, 

PostNord, Västra Götalandsregionen, m fl.

Genom att hjälpa människor till nykterhet och 

drogfrihet bidrar vi till ett bättre samhälle.

HUR GÅR DET TILL?
Innan vi startar en behandling behöver vi 

genomföra ett bedömningssamtal. Detta kan 

vanligen erbjudas inom de närmaste arbets-

dagarna från det att vi blir kontaktade. Vi 

säkerställer där att vår behandling är rätt 

insats samt lägger upp en behandlingsplan. 

Samtalet kan genomföras på vår mottagning 

i Göteborg eller Alingsås, på arbetsplatsen  

eller via videolänk. Därefter följer en veckas 

kontrollerad nykterhet/drogfrihet samt ett 

läkarbesök för sjukskrivning och remiss. Vi har 

egen läkare som även är tillgänglig via videolänk. 

Vår mottagning bistår också med provtagning.

Normalt kan vi påbörja en behandling inom 

två veckor från att vi haft bedömningssamtalet. 

TOLVSTEGSBEHANDLING
Vi har sedan starten arbetat med tolvstegsbehandling 

som Socialstyrelsen rekommenderar vid beroende-

sjukdom och kunnat se att denna behandlingsform 

är mycket framgångsrik där de flesta kan återgå i 

tjänst efter avslutad insats. Behandlingen kan ges 

som ett års öppenvård i Göteborg eller som internat-

behandling under 28 eller 35 dagar på Aleforshemmet 

i Alingsås. I internatbehandlingen ingår sedan ett års 

eftervård med veckovisa eller månadsvisa träffar. 

Stöd för anhöriga och arbetsgivare ingår alltid.

VAD FÅR MAN LÄRA SIG?
Behandlingen riktar sig både till dem som har ett arbete 

att återkomma till och som har familj eller närstående som 

kan utgöra ett stöd i rehabiliteringen samt till människor 

utan arbete och familj men där det finns motivation till för-

ändring. Målet för behandlingen är att uppnå helnykterhet/ 

drogfrihet med en förhöjd livskvalitet som följd. 

Vi arbetar utifrån fyra övergripande teman:

• Kemiskt beroende som sjukdom

• Familjens/arbetsplatsens problematik

• Blandmissbruk

• Återfallsprevention

Behandlingen leds av våra alkohol- och drogrådgivare 

som har egen erfarenhet av beroende eller medberoende.

VAD KOSTAR DET?
Har man en anställning kan man söka stöd hos sin arbets-

givare som har ett rehabiliteringsansvar vid sjukdom. Vår 

behandling ger rätt till förebyggande sjukpenning utan 

karensdag och möjlighet att söka stöd från AFA Försäkring.

Saknar man anställning kan man vända sig till socialtjänsten 

i sin kommun och begära stöd för sin behandling. Det finns 

även möjlighet att själv bekosta sin behandling. Kontakta 

oss för mer information.

Har du eller någon i din närhet problem 

med alkohol, droger eller läkemedel?

Vi erbjuder en helhetslösning som bygger 

på egen metodik av tolvstegsmodellen. 

Behandlingen sker på behandlingshem 

eller som öppenvård. Vare sig du är 

arbetsgivare, anhörig eller själv i behov 

av behandling är du välkommen att 

vända dig till oss på telefon 

020-22 12 00. 

Behöver du hjälp?


