
 

 
 
 

Beskrivning av Bergiusgårdens öppenvårdsinsatser – Bergiusteamet. 
 

Bergiusteamet erbjuder eftervård/öppenvårdsinsatser för ungdomar 16-21 år med 
missbruksproblem och deras familj/nätverk. 

 

 Utredning 
Utredning kan innefatta en psykosocial utredning av ungdomens livssituation 
och kartläggning av missbruket. Bergiusteamets utredning utgår från 
socialtjänstens frågeställningar och kompletterar på så sätt socialtjänstens 
utredning. Alla uppdrag sammanställs skriftligt och lämnas över till 
socialtjänsten efter avslutat ärende. Vi använder oss av ESTER för bedömning av 
risk- och skyddsfaktorer, KASAM, IDS-100 och SCL-90. 

 

 Motivation 
Motivation till drogfrihet ingår i alla uppdrag. Bergiusteamet kan också ta 
uppdrag med syfte att motivera till vidare behandling. Motivationsarbete syftar 
till att ge ungdomen och dennes nätverk förutsättningar att göra adekvata val 
eller att bibehålla den drogfrihet ungdomen uppnått, t.ex. efter avgiftning eller 
behandling på HVB.  
 

 Behandling 
I behandlingsuppdragen arbetar Bergiusteamet med ungdomen och dennes 
familj/nätverk i ett förhållandevis kort perspektiv. Fokus är här och nu men vi 
gör korta tillbakablickar där ungdomen/familjen får beskriva sin syn på 
situationen. Våra behandlare har metodutbildning i HAP och CPU 
(haschavvänjningsprogrammet och cannabisprogrammet ungdom). I 
rehabiliteringsprogrammet A-CRA är fokus på social färdighetsträning och i 
ÅP (återfallsprevention) är fokus på att förebygga återfall i missbruk. Vi 
arbetar även med Kriminalitetsprogram med fokus på att utmana 
kriminella tankar och bryta kriminella beteendemönster  

 

 
Två behandlare knyts till varje ungdom. 
 
Flera vägar in 
 

http://www.gryning.se/om-oss/metoder/


Handläggande socialsekreterare kommer med förfrågan till Bergiusteamet. Därefter 
görs en första matchning till målgruppen och socialsekreteraren presenterar kort 
ungdom, familj, missbruk och annan problematik. 
 

 Förfrågan kan komma från socialtjänsten om önskemål om eftervård efter 
avslutad behandling på Bergiusgården.  

 Förfrågan från socialtjänsten kan komma innan ungdomen påbörjat avgiftning, 
eller under pågående avgiftning, dvs när man vill ha öppenvårdsinsatser i 
anslutning till avgiftning. 

 Förfrågan kan komma efter att ungdomen återfallit i missbruk efter avslutad 
avgiftning och/eller behandling på HVB eller på hemmaplan. 

 Förfrågan kan handla om kartläggning av missbruk och förslag till 
behandlingsrekommendationer. 

 Förfrågan kan gälla missbruksbehandling i öppenvård och där ungdomen är 
drogfri och behöver stöd att bibehålla drogfrihet.  

 
 
 
Efter förfrågan informerar Bergiusteamet om insatserna och om intresse finns får 
socialsekreteraren ett skriftligt förfrågningsunderlag. Uppdraget formuleras sedan i 
samråd med socialtjänsten under ett professionellt möte där ungdom och 
familj/nätverk tillsammans med socialsekreterare och behandlare från Bergiusteamet 
klargör uppdrag, syfte, roller med mera. 
 
Tydlig början 
 
I början av kontakten (oavsett om uppdraget gäller, utredning, motivation eller 
behandling) sätter behandlarna upp mål tillsammans med den unge (och 
familjen/nätverket). Ett behandlingskontrakt upprättas.  
Kontakten med den unge och familjen är intensiv för att skapa en god 
behandlingsrelation och för att får struktur i vardagen arbetar behandlarna upp 
veckoscheman tillsammans med den unge. 
Allt arbete med den unge och dennes familj och/eller nätverk sker i hemmiljö eller i 
offentlig miljö. Bergiusteamet förfogar över kontor och ett samtalsrum belägna i 
anslutning till Bergiusgården i Ljungskile. Där finns även möjlighet att ha samtal, 
nätverksträffar och uppföljningsmöten, samt att lämna urinprov om det ingår i 
uppdraget. 
 
Arbetsmetoder 
 

 HAP och CPU. Behandlingsprogram med fokus på cannabis 

 A-CRA med fokus på social färdighetsträning 

 MI – motiverande samtal 

 Systemisk nätverksintervention – inventering av risk- och skyddsfaktorer 

 Aktiviteter och samtal i motiverande och relationsskapande syfte 

 Kriminalitetsprogram 

 ÅP - Återfallsprevention 



 Tillgänglighet dygnet runt på telefon 
 
Alla kontakter med familj/ungdom/nätverk/socialtjänst och andra antecknas i 
ungdomens journal. 
 
Omfattning och priser 
 

 1-2 planerade träffar i veckan med ungdomen 

 1 planerat familje/föräldrasamtal i veckan, via telefon, hemma eller träff på 
Bergiusgården. 

 Beredskapssamtal till enheten vid behov 

 Drogtester enligt uppdrag (kostnad för eventuell Lab analys ingår inte) 

 Pris på förfrågan efter bedömning av uppdragets omfattning. 
 
Avslut 
 
Då uppdragen inte kan sträcka sig längre än 3 månader finns tanken på avslut 
medräknade redan i början av kontakten. Omprövning av insatsen sker med 
omfattning var 4-6 vecka. Efter avslutad insats upprättas en slutanteckning som svarar 
på uppdragets frågeställningar. Skriftlig dokumentation är socialtjänsten tillhanda 
senast 2 veckor efter avslutad insats. 
 
 
Förfrågningar om öppenvårdsinsatser besvaras av: 
 

 Biträdande enhetschef Annika Knutsson, annika.knutsson@gryning.se 
Telefon: 0705145503 

 Behandlingshandläggare Gitt Nilsson, birgitta.nilsson@gryning.se 
Telefon: 0735582895 
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