
Götateamet
Östra Sjukhuset, IK-Huset

Unga Vuxna, avd. 306
416 85 Göteborg • Tel 031-19 83 80

Kommunernas Gryning Kommunernas Gryning

Götateamet

Gryning Vård är en offentligt ägd samhällsaktör 
som sätter människan i centrum och bidrar till social 
 hållbarhet. Verksamhetens medel används för ständig 
utveckling, i nära dialog med ägarkommunerna i Västra 
Götaland. 

Vi erbjuder
• Institutions- och öppenvård för barn, ungdomar och 

familjer
• Jour- och familjehem
• Beroendevård
• Boende för ensamkommande barn
• Enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och 

 förtryck
• LSS-boende

Post: Box 5154, 40226 Göteborg
Besök: Kålltorpsgatan 2, Göteborg

Telefon: 031-7033950  
E-post: info@gryning.se
Webb: www.gryning.se

Öppenvård på hemmaplan för 
ungdomar med missbruksproblematik



GÖTATEAMET – FÖR UNGDOMAR MED 
MISSBRUKSPROBLEM
Götateamet erbjuder behandling, motivation 
och kartläggning för ungdomar 16–21 år med 
missbruksproblem boende i Göteborgs samt i 
kranskommunerna. För ungdomar som tillhör 
Göteborgs Stad är behandlingen förbetald förutsatt 
att de har genomgått abstinensbehandling vid Östra 
sjukhuset avd 306.  Vi involverar ungdomens familj och 
nätverk och har hög tillgänglighet och flexibilitet.

Götateamets utgångspunkt är att stärka ungdomens 
och familjens egna resurser. Tillsammans med social-
tjänst arbetar vi utifrån ett gemensamt utformat 
uppdrag. Samtalen sker i ungdomens hemmiljö eller 
i vårt samtalsrum i centrala Göteborg. Vi har nära 
samarbete med Mini-Maria och Östra Sjukhusets 
avdelning 306 Unga Vuxna.

Behandlingen är uppbyggd på evidensbaserade 
 metoder enligt nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevård. Hur länge vi har kontakt styrs av 
socialtjänstens uppdrag, vanligtvis i sex månader.

Du som arbetar inom socialtjänsten kan alltid 
kontakta oss direkt för mer information eller för 
konsultation om hur ett samarbete kan se ut!

Ring 031-19 83 80

GÖTATEAMETS KOMPETENS 
Götateamet består av fyra familjebehandlare. Vi är 
två socionomer, en socialpedagog och en av oss är 
beteendevetare. Ytterligare kompetens finns i form av 
grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 inriktning 
familjeterapi eller KBT (Kognitiv beteendeterapi), FFT 
(Funktionell familjeterapi), CRA (Community Reinfor-
cement Approach), MI (Motiverande Intervju) och MST 
(MultiSystemisk Terapi).

Götateamets familjebehandlare har yrkeserfarenhet 
från olika verksamhetsområden, bland annat utred-
nings- och motivationsarbete inom missbruksvård, 
 socialtjänst, familjerätt och ungdomshem.

TILLGÄNGLIGHET
Götateamet erbjuder inskrivna ungdomar och deras 
 familjer möjlighet till inbokade samtal och kontakt 
med någon i teamet på telefon kl. 08.00–20.00 
 måndag till fredag.

KVALITETSARBETE
Götateamet ingår i Gryning Vårds kvalitetsarbete som 
bland annat omfattas av kundenkäter. För att ytter-
ligare säkerställa vårdkvaliteten har teamet regel-
bunden handledning av legitimerad psykoterapeut.


