BEHANDLINGSKONTRAKT
DEN TILLTALADES/VÅRDTAGARENS NAMN OCH PERSONNUMMER:
VÅRDGIVARE
Alfagruppen
Box l3
943 21 Öjebyn
Tel 0911-65945
Fax 0911-60205

KONTAKTPERSONER
Barbro Lundström 0911-659 46
Behandlingsansvarig

BEHANDLINGSTID
Vårdtagaren samtycker till 6-månaders behandling på Alfagruppen i Öjebyn.
Därefter har vårdtagaren möjlighet att delta i befintlig patientgrupp varje fredag på
behandlingsenheten.
Vårdtagaren är sjukskriven under hela grundbehandlingen.
Vården skall inledas direkt när dom meddelas i målet.
Lämplig övervakningstid är 18 månader.
BEHANDLINGSINNEHÅLL
Behandlingen är baserad på Minnesotamodellen där alkohol/drogberoende ses som en
behandlingsbar sjukdom och där huvudmålet är att deltagaren ska ändra livsstil och
uppnå nykterhet/drogfrihet. Programmet består av gruppterapi, föreläsningar,
anhörigvecka, litteratur, besök på lokala AA/NA-grupper, videofilmer och annat
studiematerial. Vid behov finns möjlighet att genomgå särskild behandling mot
kriminellt beteende, Utmaningen. Även återfallsförebyggande program finns att tillgå.
Gruppterapin är den centrala delen av behandlingen. Där finns bland annat utrymme
att under trygga former prata om hur alkohol/droger påverkat och styrt livet samt
bearbeta känslomässiga knutar som har anknytning till drickandet/drogandet.
Som en väsentlig del i behandlingen ingår att viktiga personer såsom anhöriga, vänner
osv inbjuds att delta i behandlingen. Vårdtagaren är skyldig att medverka till att bjuda
in de personer som terapeuten rekommenderar.

6-månadersbehandlingen är uppbyggd i fem faser:
FAS 1
Patienten ingår i den ordinarie behandlingen. Kartläggning av patientens
sociala status och behov inleds.
FAS 2
Inventeringsfas. En behandlingsplan upprättas i samråd med patient, remittent
och Alfapersonal. Inbjudningar till anhörigvecka görs.
FAS 3
Anhörigveckan genomförs i samråd med de anhöriga.
FAS 4
Eventuell inledning av Utmaningen, eller Återfallsförebyggande program.
Arbetsplastbesök, studier, arbetspraktik mm påbörjas. Samarbete med resurser i
samhället inleds.
FAS 5
Utslussningsfas. Remittenternas deltagande intensifieras. Ställningstagande för ev.
förlängning av behandling. Patienten fullgör studier, praktik eller andra
åtagande/åtgärder som överenskommits
ORDNINGSREGLER – SANKTIONER
Inga möjligheter till egen medicinering. Alla schemalagda aktiviteter är obligatoriska.
Begränsad möjlighet till telefonsamtal samt begränsad rörlighet den första tiden. Ingen
egen TV eller dylikt. Permissionsmöjligheter bedöms individuellt. Intag av
alkohol/droger kan medföra utskrivning. Även överträdelser av andra regler kan
medföra utskrivning.
Vårdgivaren förbinder sig att vården och behandlingen utformas på ett sådant sätt att
de föreskrifter och villkor som föreskrivits för klienten av domstol eller beslutande
nämnd kan uppfyllas.
Brott mot regler innebär rapportering till Kriminalvårdsanstalten
Vårdtagaren ska hålla kontakt med kriminalvården på de tider och på de villkor som
frivårdsmyndigheten bestämmer.
Vårdgivaren samtycker till att åläggas anmälningsskyldighet till kriminalvården vid
misskötsamhet från vårdtagarens sida.

SAMVERKAN
Kriminalvården respektive vårdgivaren ska utse var sin kontaktman för uppföljning av
vården enligt detta avtal. Samråd ska regelbundet ske mellan kontaktmännen, för
kriminalvården ……………………….. och ………………………………för
socialtjänsten.
Vårdkostnad enligt ramavtal.
Socialnämnden som lämnat ansvarsförbindelse för vårdkostnad.
Adress:
Telefon:
Handläggare:

VÅRDTAGARENS SAMTYCKE
……………………………..
Ort och datum

…………………………………………
Vårdtagarens underskrift
…………………………………………
Namnförtydligande

Vårdplan godkänd av
………………………………
Kriminalvårdsinspektör

…………………………………………
Alfagruppen

………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………
Namnförtydligande

Kriminalvårdsmyndigheten i ………………………………………

