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Strandgården
En verksamhet för kvinnor som vill leva 

drogfritt och själva påverka sin livskvalitet

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

Kontakt 
Strandgården

Arödsvägen 1, 459 30 Ljungskile

Förfrågningar 0700-373520
 Tel 0522–290 96 Fax 0522–203 78 

www.gryning.se



STRANDGÅRDENS BEHANDLINGSHEM ligger 
norr om Göteborg i natursköna Ljungskile, ett 
stenkast från havet. Verksamheten riktar sig till 
kvinnor från 21 till 45 år med alkohol-, läkemedels- och 
narkotikaberoende som vill leva drogfritt och själva 
påverka sin livskvalitet. Den vanligaste behandlings-
tiden är mellan tre till sex månader men det finns 
möjligheter till både längre och kortare  
behandlingstid. Strandgården erbjuder även 
anhörig- och nätverkssamtal samt eftervård.

BEHANDLINGEN
Den behandlingsmodell som används på Strandgården 
är ÅP (återfallsprevention) och CRA (Community 
Reinforcement Approach), vilken rekommenderas av 
Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevård. CRA är en bred 
psykosocial behandlingsmodell som vilar på en 
kognitiv beteendeterapeutisk grund. Metoden är 
evidensbaserad, vilket innebär att resultaten har 
utvärderats och visat på goda effekter. Här ses 
klienten som en aktiv deltagare och behandlings-
sekreteraren (coachen) som ett stöd för att nå 
uppsatta mål. CRA-behandlingen fokuserar på hela 
livssituationen och på de resurser som finns i det 
sociala nätverket och i samhället runt omkring. Mer 
information om resultat finns på www.gryning.se
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DROGFRIHET 
Under behandlingstiden är drogfrihet en självklarhet. 
Alkohol, narkotika, beroendeframkallande eller sinnes-
förändrande substanser är inte tillåtna. Som hjälp 
för att hålla Strandgården drogfritt genomförs bland 
annat alkoholtester, övervakade urinprov och rums-
genomgångar. 

MEDICINER 
Personal ansvarar för all medicinhantering och aktuell 
medicinlista lämnas vid ankomst. Det finns  mediciner 
som inte är tillåtna, kontakta biträdande enhetschef 
för mer  information. 

BESÖK 
Planerade besök är välkomna på Strandgården och 
sker i regel på söndagar mellan kl 13-18.

MOBILTELEFONER OCH INTERNET 
Mobiltelefoner och internet är tillåtet men under 
bestämda tider.

BEHANDLINGSPROGRAMMET

Veckan har ett strukturerat program där grupper, 
 enskilda samtal, praktiska uppgifter och friskvård 
 varvas. Gruppverksamheten innehåller återfalls-
prevention där deltagarna får viktiga redskap i att;

• hantera sug

• bli medveten om och kunna hantera ilska och andra
känslor

• problemlösning

• kommunikationsträning och att tacka nej

• hantera tankar på alkohol och droger

• bli medveten om tankefällor, TIB (Till Synes
Irrelevanta Beslut)

• planera för nödsituationer

• hantera postakut abstinens, triggers och
högrisksituationer

I gruppverksamheten arbetar man också utifrån olika 
teman där klienten deltar i diskussioner och föreläs-
ningar samt i praktiska övningar. Exempel på teman är 
missbruk och beroende, självkänsla, känslor, nätverk, 
fysisk och psykisk hälsa, kärlek och sexualitet samt våld 
i nära relationer.

I de enskilda samtalen arbetar klienten, tillsammans med 
behandlingssekreterare, med individuella behandlingsmål.




