REFERENS

KONTAKTA OSS

”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

Aleforsstiftelsens behandlingshem

av tjänster inom området.

Aleforshemmet, Aleforsvägen 11, 441 39 Alingsås

Vi kan rekommendera dem

Tel: 0322-66 56 80 (vardagar 8-16) Fax: 0322-66 56 81

till andra arbetsgivare.”

Tore Simonson
HR Controller, Västra Götalandsregionen

OMDÖMEN
FRÅN PATIENTER
Hur upplevde du ditt problem innan du
påbörjade din behandling?
”Jobbigt. Livet var inte roligt att leva.”
”En tung börda som orsakade mig och min familj
mycket elände”

Aleforsstiftelsens öppenvård
Första Långgatan 21, 413 27 Göteborg
Tel: 031-14 20 92 (vardagar 8-16) Fax: 031-42 62 35
E-post: info@aleforsstiftelsen.se
www.aleforsstiftelsen.se

Hur ser du på ditt problem nu?
”Kan se hur mina problem hängde samman med
mitt drickande.”
”Så bra som jag och min familj mår nu har
vi aldrig gjort. Jag har förvandlat bördan till en
erfarenhet och lärdom. Jag känner mig stark
och ser fram emot varje dag”

ALEFORSLINJEN
Ring för rådgivning helt anonymt (vardagar 8-16)

020-22 12 00

Problem med
alkohol eller
andra droger?
Vi kan hjälpa.
BEHANDLING UTAN VINSTSYFTE
TILL ETT LIV UTAN MISSBRUK.

UNDER DET SENASTE ÅRET…

• har det hänt att du inte har kunnat sluta dricka när
du väl har börjat?
• har du låtit bli att göra något du borde ha gjort för
att du druckit?
• har det hänt att du har druckit alkohol dagen efter
för att känna dig bättre?
• har du haft dåligt samvete eller skuldkänslor på 		
grund av ditt drickande?
• har du haft någon minneslucka?
• har du själv eller någon annan farit illa på grund
av ditt drickande?
• har någon annan oroat sig för hur mycket du dricker
eller antytt att du borde dra ner på drickandet?

Om du känner igen dig i flera av ovanstående frågor så
kan du behöva hjälp.

HUR GÅR DET TILL?

VAD FÅR MAN LÄRA SIG?

Innan vi startar en behandling behöver vi genom-

Behandlingen riktar sig både till dem som har ett

föra ett bedömningssamtal. Detta kan vanligen

arbete och familj samt till människor utan arbete och

erbjudas inom de närmaste arbetsdagarna från

familj, men där det finns motivation till förändring.

det att vi blir kontaktade. Vi säkerställer där att

Målet för behandlingen är att uppnå helnykterhet/

vår behandling är rätt insats samt lägger upp

drogfrihet med en förhöjd livskvalitet som följd.

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

Vi arbetar utifrån fyra övergripande teman:

• Kemiskt beroende som sjukdom
• Familjens problematik
• Blandmissbruk
• Återfallsprevention

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.

Aleforsstiftelsen 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.
Detta gör vi samtidigt som vi
drivs utan vinstsyfte.

TOLVSTEGSBEHANDLING
Vi har sedan starten arbetat med tolvstegsbehandling
som Socialstyrelsen rekommenderar vid beroendesjukdom och kunnat se att denna behandlingsform
är mycket framgångsrik där de flesta kan återgå i

020-22 12 00

tjänst efter avslutad insats. Behandlingen kan ges
som ett års öppenvård i Göteborg eller som internatbehandling 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.

Aleforslinjen är vår telefonrådgivning om
alkohol och andra droger. Du kan vara helt
anonym när du ringer till Aleforslinjen,
telefon 020-22 12 00, som är öppen
vardagar mellan kl 08:00 och 16:00.
Samtalet är helt kostnadsfritt.

