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Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som har 
upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. 

Välkommen att ringa oss på 020-50 50 50. Eller läs mer 
på kvinnofridslinjen.se om hur vi kan hjälpa dig. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen
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Cannabis 
Minska tillgängligheten
så mycket som möjligt

Missbrukarfamiljer
Vart femte barn i 
Sverige lever med 
en familjehemlighet

Missbruk på 
arbetsplatsen
Utbilda chefer att 
handskas med 
problematiken
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LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. 
LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Gudrun Schyman: I dag lever jag som nykter alkoholist 
och pratar öppet om den tuff a resan jag haft.

TA STEGET FULLT UT OCH
ERKÄNN FÖR DIG SJÄLV
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UTMANINGAR

Socialstyrelsen satsar 
på barnens hälsa och 
utveckling i missbrukarmiljö

Det fi nns mycket som anses höra julen till. Men varken snö eller svensk julskinka är 
 sådant som kan utlovas till varje år. Musiken är dock något som alltid återkommer. Utanför 
 köpcentrum är högtalare uppställda för att med hjälp av bjällerklang sprida julstämning 
och framkalla köplust. Till och med på annars rätt tysta arbetsplatser kan julmusikens 
 intåg märkas. Man skulle kunna tro att dessa glada toner hörs överallt. Men så är inte fallet.

D
et fi nns hem dit 
sången inte når. 
Och om den än-
då skulle spelas, 
 riskerar den över-
röstas av skrik 
och gråt. För en 

del barn är de stundande helgerna  
 inte något man odelat ser fram 
emot. Så många som var femte 
barn lever med föräldrar med ett 
riskbruk  eller missbruk. När vissa 
barn får leka får andra stryk.

Stöd till barnfamiljer
Det är lätt att glömma dessa 
barn i jakten på julklappar 

och pepparkaksbak. För vi själva 
har ju det så bra. Och dessutom 
fullt upp. 

Just därför har regeringen gett 
Socialstyrelsen i uppdrag att till-
sammans med Statens folkhälso-
institut och Sveriges kommuner 
och landsting, utveckla stödet till 
barn i familjer med missbruk där 
det förekommer våld. Under åren 
2011 till 2014 pågår denna sats-
ning som syftar till att kompetens-
utveckla personal och stärka sam-
verkan mellan kommuner och 
landsting. 

Det handlar bland annat om att 
 utveckla ett mer familjeoriente-
rat arbetssätt inom såväl miss-
bruks- och beroendevården som 
inom  socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården. Länge har fokus 
legat på dem som missbrukar, och 
självklart behöver den personen 
stöd, men vi får inte glömma dem 
som står bredvid. En vuxen  kan 
alltid bryta och lämna sin miss-
brukande partner, men barn är 
helt  utlämnade. Därför behövs 
ett  familjefokus. Således omfattar 
denna satsning även insatser för 
att utveckla  arbetet inom mödra- 
och barn hälsovården och förskola 
och  skola. Allt för att nå barnen.

Ofödda barn prioriteras
Tolv miljoner kronor ges 
årligen,  fram till år 2014, till 

 Sveriges kommuner och landsting 
för att utveckla barn- och föräldra-
perspektivet inom missbruks- och 
beroendevården. Cirka 50 miljoner 
kronor fi nns för insatser direkt till 
familjer under år 2013. Detta är ett 
problem som kräver samarbete på 
statlig, regional och kommunal 
 nivå. Glädjande nog har alla län, 
med ett undantag, tillsatt en halv-

tidstjänst för att stötta utvecklingen 
regionalt genom bland annat utbild-
ningsinsatser och kartläggningar. 

Under nästa år prioriterar Social-
styrelsen ofödda och spädbarn. En 
kunskapsöversikt ska göras över 
skador och konsekvenser för barns 
hälsa och utveckling när det  gäller 
föräldrars missbruk av alko hol, 
narkotika, blandmissbruk, substi-
tutionsbehandling och läkeme-
delsmissbruk under graviditet och 
småbarnsår. Man ska också gran-
ska aktuell forskning om stöd till 
gravida och småbarnsföräldrar 
med missbruks- och beroendepro-
blematik och kartlägga det stöd 
som fi nns för dessa föräldrar i dag. 

En trygg och god uppväxt
Vi vet att det barnet som 
växer  upp i en risk- eller miss-

brukarmiljö löper en större risk att 
få egna problem med droger sena-
re i livet. Därför är det så viktigt att 
ge dessa barn en så trygg och god 
uppväxt som det bara går med alla 
förenade krafter. Det är inte bara 
en vinst för samhället. Framför allt 
ger det barnen bättre livskvalitet. 
De barn som här blir hjälpta kan 
verkligen få ett gott nytt år.

”Det gäller att bryta 
det sociala arvet.”

Peter Hagberg
Utvecklings-
ledare på 
 Kommunförbundet 
Skåne.

FOTO: PRIVAT

VI REKOMMENDERAR

SIDA 12

Finns hjälp s. 9
Det fi nns hjälp för dem 
som  missbrukar sex.

Fler familjehem behövs s. 12
Det viktigaste är att du känner dig stabil 
och engagerad.

Maria Larsson (KD)
Barn- och äldreminister. Ansvarig  
 minister för alkohol-, narkotika-, 
 dopnings- och tobakspolitiken.
 FOTO: REGERINGSKANSLIET
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Citera oss gärna, men ange källan.

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.

Provita – första steget till ett bättre liv. 
Julhelgen blir för många barn, familjer och anhöriga mer en prövning än den glädje många av oss drömmer 
om. Inte sällan handlar det om ett beroende sedan lång tid tillbaka med många negativa konsekvenser för 
omgivningen. Provita har i mer än 25 år behandlat vuxna i beroende av alkohol, droger och spel.  
Med kompetenta medarbetare och evidensbaserad vård erbjuder vi behandling i närheten av Malmö.

Individuell behandlingsplan
Behandling sker i enlighet med Provitas behandlings-
modell och grundar sig på Anonyma Alkoholisters tolv-
stegsprogram. För varje individ lägger vi upp en individuell 
behandlingsplan som bland annat kan innehålla enskilda 
samtal, gruppterapi, tillitsövningar, föreläsningar och 
filmer. I behandlingen ingår också regelbundna besök 
på AA- respektive NA-möten.

Anhöriga i behandling
De anhöriga bjuds in att delta som en del i behandlingen 
vilket också blir en behandling för de anhöriga. Målet är 
att ge de anhöriga kunskaper och insikter om sin roll som 
medberoende och hur man bryter det beteendet. Det är 
också viktigt att klargöra relationer och beteenden och 
möjliggöra en kommunikation mellan patient och anhörig.

Drömmer du om en vit Jul?

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss redan idag tel 040-350 100. 

Provita
Vanåsgatan 60 
216 20 Malmö 
www.provita.se



Hos Capio Maria finns mer än 65 års erfarenhet att 
bedriva beroendevård. Hit är alla vuxna invånare 
som är folkbokförda i Stockholm välkomna att söka 
vård för att komma tillrätta med sitt missbruk och 
beroende. 

Runt 330 000 personer i Sverige överkonsumerar alko-
hol, 30 000 är narkotikaberoende och ungefär 70 000 är 
läkemedelsberoende. Av dessa är det bara ett fåtal som får 
rådgivning om hantering och vägledning om hur de ska 
lägga om sin livsstil. På Capio Maria erbjuder man både 
öppen- och sluten vård. 

– Vi har bland annat en akutmottagning som har öppet  
dygnet runt.  Dessutom har vi ett mobilt team som arbetar 
och gör hembesök till 22 varje dag. Vidare finns det en 
central öppenvårdsmottagning och fyra lokala öppenmot-
tagningar som håller öppet vardagar, berättar Lars Blom-
ström, specialistläkare i psykiatri och medicinsk chef på 
Capio Maria. 

Bland de många behandlingsprogram som erbjuds på 
Capio Maria finns bland annat ett för människor med 
gravt heroinberoende, en läkemedelassisterande rehabil-

itering samt en specifik behandling för kvinnor som är 
gravida. 

– Vi samarbetar med mödravårdcentralen och har även 
två barnmorskor som arbetar här hos oss. De gravida 
kvinnorna följs under graviditeten samt under ett år efter 
förlossningen och får hjälp och stöd för att inte återfalla i 
en alkohol-, drog- eller läkemedelskonsumtion, förklarar 
Lars Blomström.

– Dessutom kan vi erbjuda vård till personer som har en 
benägenhet att hamna i destruktiva relationer, något som 

ofta är en följd av deras eget missbruk. Det är mycket kvin-
nor som hamnar i denna situation och därför har vi tagit 
fram ett speciellt behandlingsprogram för dem.

Även anhöriga till personer med missbrukare har möj-
lighet att få hjälp på Capio Maria. Anhörigprogrammet är 
en stor och uppskattad del av Capio Marias verksamhet 
och dess goda rykte är väl spritt.

För personer som efter en behandling lever med en sta-
bil nykterhet eller sedan en tid är fria från ett drogmissbruk 
finns en sjukgymnastbehandling. Den handlar om att per-
sonerna ska kunna hantera spänningstillstånd med hjälp av 
avslappningsövningar. Den ska även hjälpa till att förebygga 
att det sker återfall med hjälp av så kallad mindfulness. 

 – När man kommer ur ett missbruk och ska återvända 
till livet kan det ibland kännas som att man arbetar i up-
pförsbacke med mycket motgångar. Stressen över det kan 
utlösa återfall och detta vill vi förhindra. Även sömnlöshet 
är vanligt i detta stadium och eftersom att det handlar 
om personer som varit beroende tidigare anser vi inte att 
detta är något man bör behandla med läkemedel, då är det 
bättre med psykoterapi och kognitiv terapi, avslutar Lars 
Blomström

Lång erfarenhet och brett utbud hos Capio Maria

Lars Blomström  
Medicinsk chef och  
specialistläkare i psykiatri.

Capio Maria Wollmar Yxkullsgatan 25 118 91 Stockholm Öppenvården 08-616 53 50 Akutmottagningen 08-616 54 00

Stöd Hela Människans 
glömda barnen arbete!

Gåvogiro 90 32 16-0

Att glömma sina vantar när 
det är kallt känns i fingrarna. 

Att vara ett glömt barn känns
i hela kroppen. 

Dygnet runt.

Läs om vårt arbete med barn som växer 
upp i dysfunktionella familjer på:

www.helamanniskan.se
www.glomdabarnen.se
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Gudrun Schyman är en person som betytt väldigt mycket  
för diskussionen om och synen på alkoholism. När hon 1996 gick ut offentligt  

med sina problem var det början på ett svårt och långsiktigt arbete för henne  
själv att rädda, och komma tillbaka till, livet. 

Det initierade också en diskussion 
om den smygande alkoholism som 
finns omkring oss. Som offentlig 
person hade det blivit allt svårare 
för Gudrun att dölja sina alkohol-
problem och i det läget valde hon 
att gå ut och öppet berätta. Inte 
minst i förhoppning om att även 
kunna hjälpa andra.

Erkänna för sig själv
– Jag levde som andra alkoholister 
med att förtränga och dölja pro-
blemen. Jag blev specialist på att 
ljuga  för mig själv och min om-
givning. Jag intalade mig att min 
 alkoholkonsumtion var något jag 
hade kontroll över. Lyckligtvis såg 
 mina barn och deras far mer och 
förstod allvaret i situationen. När 
allt  började krackelera så kom jag 
sakta till insikt. Det tog dock lång 
tid innan jag kunde ta steget fullt 
ut och erkänna för mig själv och 
 andra att jag var alkoholist. Det 
steg som är det svåraste, största 
och viktigaste för att över huvud 
taget kunna lösa problemen. I dag 

är jag så lycklig över att jag klarat 
mig ur detta så här långt och jag mår 
verkligen bra nu, förklarar Gudrun. 

 ■ En naturlig fråga är givetvis 
hur hon kunde bli alkoholist.
– Jag hade en relation till alkoho-
len som de flesta andra. Vin då och 
då, fester, middagar och så vidare. 
Spriten var inget jag fastnade för 
eller kände att jag inte kunde  leva 
utan. Däremot hade jag alko holism 
i släkten, men jag skulle minsann 
visa att jag kunde  hantera spriten. 
Mitt riskbeteende  accelererade 
 sedan runt 50-års åldern och det 
var först då det brast. Att jag  inte 
tog problemen i släkten på allvar  
var fullständigt  idiotiskt, men 
det är så många  resonerar kring 
 alkoholen; det drabbar inte mig 
och jag är så stark att jag kan  klara 
detta.

Våga prata
I dag lever Gudrun som nykter 
 alkoholist och pratar öppet om 
den tuffa resa hon haft. Allt från 
barndomen med en alkoholiserad 
far till situationen i dag, lyckligt 
fri från alkoholen och med större 

 förståelse för sin fars agerande i 
den sjukdom han led av. Samtidigt 
saknar hon en mer öppen och kon-
struktiv diskussion om alkoholens 
roll och betydelse i samhället och 
om hur vi ska förhålla oss till den. 

Skamfylld och tabubelagd
– I dag är inriktningen i samhället  
att allt fler dricker allt mer vid allt 
fler tillfällen. Det finns alkohol att 
tillgå överallt. Oavsett om det är 
ett idrottsevenemang, kultur eller  
något annat. Samtidigt har vi en 
dubbelmoral som gör att vi  inte 
 agerar preventivt när det gäller  
 alkoholproblemen. Vi  förväntas 
och vill klara av att hantera  
 alkoholen, men trillar vi dit så är 
 alkoholismen både skamfylld och 
tabubelagd. 

– Det låter tråkigt, men vi  måste 
problematisera frågan om alko-
holen eftersom kostnaderna för 
samhället är så enorma. Kan vi få 
ett öppnare förhållningssätt och 
en öppnare diskussion så leder  
det också till ett sundare bruk av 
 alkohol, det är jag säker på. Här har 
också arbetsgivare och organisatio-
ner ett stort ansvar genom att agera 

aktivt, ta upp frågan och hjälpa sina 
medarbetare att ha kontroll. 

Rolig att umgås med
Snart är det jul och då har alko-
holen en djup symbolisk och 
 traditionsbunden roll i de fles-
ta hem. Samtidigt är det dagar då 
 problemen också accentueras. 
 Gudrun poängterar dock att hon 
absolut inte är någon förbuds ivrare. 

– De få gånger alkohol diskute-
ras så blir det lätt svart eller vitt. 
Vi som inte dricker betraktas med 
skepsis och kategoriseras som 
”problem med spriten, lika med 
 alkoholist” eller ”trist absolutist”. 
Vi blir provocerande och sedda 
som tråkiga för dem som gärna tar 
ett glas. Jag lever med en man som 
älskar  viner, kan mycket om dessa 
drycker och vi bjuder gärna och 
ofta hem vänner på mat och vin. 
Själv dricker jag aldrig en droppe  
alkohol längre,men tror och 
 hoppas att jag trots det är ganska 
rolig att umgås med, säger Gudrun 
med ett skratt.

 ■ Vad har du lärt dig av din 
 resa som är viktigt för oss 

 andra att ta del av och som 
förhoppningsvis gör att vi kan 
agera på rätt sätt?
– Att jag aldrig skulle ha klarat  
av detta utan stöd. Samtidigt 
förstår  jag att det fanns män-
niskor omkring  mig då som såg 
mer än jag trodde de såg, men de 
vågade  inte säga något. Med facit 
i handen  hade det varit bättre om 
de, i sin  välvilja mot mig, faktiskt 
vågat prata med mig. Därför drar 
jag mig aldrig för att prata med nå-
gon jag ser har ett problematiskt 
förhållande till alkohol. Förhopp-
ningsvis utan att uppfattas som 
moral kärring. Vidare ser jag hur 
tabubelagd   alkoholismen fortfa-
rande är. Det är ett svaghetstecken 
ingen vill visa. Den delen måste vi 
komma ifrån och alkoholism han-
teras som vilken annan sjukdom 
som helst. Alkoholen har många 
positiva sidor, men det får inte 
skymma det faktum att det finns 
stora risker också. Kan vi få balans 
i synen på och förhållningssättet 
till alkoholen så är mycket vunnet, 
avslutar Gudrun innan det är dags 
hasta i väg till ett försenat flyg och 
nästa engagemang. 

Provocerande  
att inte dricka alkohol

FÖRÄNDRING

ALKOHOLISM

INSPIRATION

 TEXT: OLA HANSON

redaktionen@mediaplanet.com

FOTO: ELISABETH OHLSON WALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Har du missbrukat livet 
på olika sätt och hamnat i 

ohållbara livsmönster som lett 
till utmattningsdepression – 

utbrändhet?

I en självhjälpsgrupp som BOA 
kan du börja återerövra din tillit 

både till dig själv och livet, i 
Trappa Upps lokaler, 

Linnégatan 35, 
på måndagar kl. 18.00–19.30

Start den 14 januari 2013

För mer info ring Bittan
0705-281435

www.trappaut.se

”7 steg till frihet och  
ett meningsfullt liv”

´

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

www.livsstrategi.se 

Nybrogatan 39, KBT psykologerna 
(T) Östermalmstorg 

 Mottagning även i Sollentuna  

 

 

KBT - Kognitiv Samtalsterapi 

ALKOHOLPROBLEM 

DROGMISSBRUK 

SPELBEROENDE 

Återfallsprevention-Grupp 

ANHÖRIG

MEDBEROENDE 

RELATIONSPROBLEM 
   PARTERAPI 

Eva Malm 

       Tel: 0735-45 29 23 
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 ■ Hur ska vi få en öppnare 
och ärligare diskussion om 
alkoholen i samhället?
– Vi har en stark trend med hela 
må-bra-kulturen i dag. Allt fler 
tänker på hur de motionerar, 
äter och hur de sköter sin hälsa. 
Här borde även alkoholen, med 
en positiv utgångspunkt, ingå 
som en viktig del.

 ■ På vilket sätt kan jag 
 agera om jag ser en person i 
min bekantskapskrets som 
har ett riskbeteende när det 
gäller alkoholen?
– Oftast räcker det med att bara  
klargöra att man ser. På så sätt 
visar du att du bryr dig och att 
du är medveten om den här 
 personens beteende. Problemet 
är dock många gånger svårig-
heten att faktiskt se problemen. 
De som är värst drabbade är 
också  bäst på att dölja dem. Själv 
tycker jag inte det är svårt att 
konfrontera någon på ett  ömsint 
och ödmjukt sätt, men det kan 
bero på min egen historia. 

 ■ Vad krävs för att vi ska 
komma ur spiralen med 
ökad alkoholkonsumtion?
– Attitydförändring. Kanske på 
samma sätt som med tobaken. I 
dag är det accepterat att säga till 
någon att han eller hon röker för 
mycket. När det gäller alkoholen 
gör vi inte det. Det handlar om 
attityden till alkoholen. 

 ■ Är det skillnad på manlig 
och kvinnlig alkoholism?
– Oh ja! Se bara på hur vi upp-
fattar en full kvinna jämfört 
med en full man. Av den anled-
ningen blir vi kvinnor ännu 
bättre på att dölja våra problem 
och ljuga om dem. Det är ännu 
skamligare att vara kvinna med 
problem.

FRÅGOR & SVAR
Gudrun Schyman

 ■ Politiker och samhälls debattör,  
tidigare partiledare för Vänster-
partiet, i dag kommun politiker 
i  Simrishamn för Feministiskt  
 Initiativ. Nykter alkoholist som, 
genom sin öppenhet,  bidrar till 
att vi får en mer aktiv  diskussion 
om alkoholens roll i samhället. 

PROFIL

NDP är en fristående samarbetspartner som hjälper våra 
uppdragsgivare med att skräddarsy missbrukspreventiva 
åtgärder på arbetsplatsen. Vi erbjuder drogtester,  
utbildningar, utredningar m.m.

NDP har ett av marknadens bredaste utbud av drogtest-
metoder. Vi erbjuder numera även drogtester via utandning.

Tveka inte att kontakta oss om just din organisation också är 
i behov av hjälp med drogpreventiva åtgärder.

Kontaktinformation: 
http://www.ndp.nu

info@ndp

NDP AB (Norr)

Tel. 0911-92010 
Mail: rolf@ndp.nu

NDP AB (Söder)

Tel. 0706-241747
Mail: magnus@ndp.nu

Bli delaktig i arbetet för ett drogfritt,  
mångkulturellt och hållbart samhälle!
Alla kan vi solidariskt hjälpas åt i ett  
förebyggande arbete mot droger liksom att  
stå upp för missbrukare och deras anhöriga.
Gemensamt kan vi skapa ett samhälle där 

 integration är en naturlig del och där frihet 
 från narkotika ska vara en självklarhet.

www. simon.org.se

Är du och/eller dina barn 
utsatta för våld eller 
hot om våld av någon 

närstående?
Vi erbjuder stöd och råd i 

form av enskilda stöd-
samtal per telefon och/

eller i personliga möten, 
samtalsgrupper samt 

skyddat boende till vålds-
utsatta kvinnor och barn.

 
För mer information:

www.allakvinnorshus.org
 

Kontakt:
info@allakvinnorshus.org

08-644 09 20
måndag-fredag 09.00-21.00
lördag-söndag 18.00-21.00
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INSPIRATION

CANNABIS

Våga prata ut om 
beroendeproblemet

Bara fem till sju procent av alla 
 alkoholister syns ute på parkbän-
ken. I de flesta fall hålls fasaden 
uppe av drabbade och närstående. 

– USA och Kanada ligger långt 
 före. Där är det mycket mer na-
turligt än i Sverige att gå till AA-
(Anonyma Alkoholist-) möten eller 
en terapeut. Men även här har det 
blivit lättare än för fem år sedan. 
Ju mer det skrivs och pratas om 
problemen, desto fler kommer att 
söka hjälp, säger Lars Ögren, tera-
peut och ”specialiserad på kidnap-
pade hjärnor”. 

Allt fler går självmant till en 
 terapeut, även på Östermalm där 
Lars Ögren har sin mottagning. 
Enbart i Stockholm hålls närma-
re 200 AA-möten och närmare 100 
AN- (Anonyma Narkoman-) möten 
varje vecka. 

– Generellt är kvinnor bättre på 
att ta till sig råd och information 
och på att söka hjälp. Hos många 
män är ”kan själv”-mentaliteten 
stark,  menar Lars.

 ■ När ska jag söka hjälp? 
–  Om en eller två personer kom-
menterar att du dricker för mycket 
bör du ta det på allvar. Eller om du 
märker att du inte kan avstå från 
alkohol. När jag föreslår mina kli-
enter att de ska ta en paus är det 
många som vill skjuta på det – till 
efter jul,  efter semestern. Det är en 
varningssignal,  säger Lars. 

– Kom ihåg att beroendet är ett 
symptom på andra problem. I grun-
den är det känslor det handlar om. 
Den som lyckas avstå från till exem-
pel alkohol fastnar lätt i ett annat be-
roende om han eller hon inte tar tag 
i sitt känsloliv, fortsätter han. 

 ■ Hur märker jag om jag har 
problem?
– Alkoholproblem kan se ut på 
många olika sätt. Någon kanske 
dricker ett par glas whisky varje 
kväll, någon annan tar en rejäl fyl-
la mer sällan. Det gemensamma är 
den emotionella avstängdheten, 
säger Lars. 

I riskzonen finns känsliga perso-
ner som gör allt för att slippa kän-
na sin smärta. Riskpersoner kan 
ofta finnas bland dem som jobbar 
för mycket och utåt sett har stora 
framgångar. 

– Framgångsrika personer kan 
många gånger drivas av en dys-
funktionell miljö i barndomen, 
där de inte blivit bekräftade. Vil-
jan att synas, höras och bli älskad 
leder till att de i stället satsar på att 
bli riktigt bra på någonting, säger 
Lars. 

Samtidigt självmedicinerar de 
för att klara av tempot och hålla 
tillbaka jobbiga känslor. Det kan 
gå jättebra fram till 40-årsåldern, 
då de överraskas av att de inte kan 
 låta bli flaskan.

För dem som märker att en när-
stående har problem, men har 
svårt att ta tag i frågan rekommen-
derar Lars Ögren någon av böck-
erna Melody Beatties Bli fri från 
ditt medberoende eller Tommy Hell-
ströms Flodhästen i vardagsrummet. 

”Kom ihåg att beroendet är ett 
symptom på andra problem. 
I grunden är det känslor det 
handlar om.”

Lars Ögren
Terapeut.  FOTO: EMELIE PALMCRANTZ

 ■ Fråga: Varför är förnekelsen  
så stor hos personer med 
 beroendeproblem? 

 ■ Svar: Skuld och skamkänslor  
gör att frågan fortfarande är 
 tabu, men den håller på att lätta.

 EVA GUSTIN

redaktionen@mediaplanet.com

FAKTA

Alkoholen kostar samhället
 ■ Genom åren har det gjorts 

flera svenska och internatio-
nella beräkningar av vad alko-
holen kostar för samhället. För 
Sverige varierar det mellan 20 
och 150 miljarder kronor om 
året.  
Enligt nya siffror från regering-
ens missbruksutredning kostar 
alkoholen samhället 66 miljar-
der kronor.

 ■ Enligt Saco står ungefär 
30 miljarder kronor av sam-
hällskostnaderna för vård och 
 omsorg av personer med ett 
utvecklat beroende eller miss-
bruk. Det handlar också om 

arbete som inte blir utfört till 
följd av att personen förtids-
pensioneras eller dör i förtid.

 ■ Cirka 330 000 personer,  
eller tio procent av den vuxna  
befolkningen, har i dag ett 
 alkoholberoende. Den verkligt  
stora gruppen är dock så 
 kallade riskkonsumenter  som 
dricker ohälsosamma  mängder  
alkohol,  vilket  leder till olyckor,  
frånvaro på  jobbet och att 
de presterar  i  genomsnitt 
25  procent  sämre än vad de 
 annars skulle ha gjort.  
I  arbetslivet beräknas 
 kostnaden ligga på över 20 
 miljarder  kronor om året.

Cannabis har  
blivit starkare  
– och farligare 

Det är skadligt att använda 
canna bis, inte minst för unga 
personer. Man pratar om att 
 cannabisrökare ofta ”fastnar”,  
det vill säga att de mentalt stan-
nar i utvecklingen. 

– En viktig sak att poängtera är 
att koncentrationen av THC, den 
aktiva beståndsdelen i cannabis, 
är betydligt högre än vad den var 
för 20 år sedan. Det finns en ut-
bredd uppfattning, bland annat 
hos en del äldre, om att det inte är 
så farligt att röka cannabis, men 
drogen är något helt annat i dag 
än vad den var när de var unga, 
förklarar Lennart Karlsson. 

Attityden har ändrats
Efter nikotin och alkohol är 
canna bis av tradition den mest 
 flitigt använda drogen i Sverige. 
Tillgängligheten på den har varit  
hög i många år, vad som skiljer 
i dag mot förr är attityder gent-
emot den. 

– Attityder beträffande canna-
bisbruk har gradvis förändrats. 
Självklart påverkar internatio-
nella strömningar attityden  till 
cannabis, vilka är mildare än i 
 Sverige. Det finns dessutom en 
stark rörelse som verkar för att 
legalisera cannabis på svensk 
mark, berättar Lennart Karlsson. 

– När det gäller denna rörelse är 
det starkaste argumentet att can-
nabis är en lätt drog som inte är 
särskilt farlig.  Ofta  ställs då canna-
bis mot  andra  former av narkotika 
som jämförelse. Men jag anser att 
det är svårt att prata om lätta och 
tunga droger, det blir miss ledande. 
 Alla har olika skadebilder och just 
cannabis kan ge mycket allvarliga  
skador på hjärnor som inte är helt 

färdigutvecklade. 
Ett annat vanligt argument är att 

alkohol är mera skadligt än canna-
bis. Men där pekar Lennart Karlsson 
på att det blir ett icke-argument. 

– Man kan inte jämföra farlighet 
mellan två droger som är så pass 
olika. I vissa fysiska avseenden är 
alkohol mer skadligt, men canna-
bis är en värre drog. Man kan inte 
försvara en legalisering av canna-
bis genom att hänvisa till skade-
verkningar. Vänder man på det re-
sonemanget så borde vi i så fall till-
låta alla typer av droger, menar han. 

 ■ Men hur ska man  förhindra 
att folk använder cannabis 
om det finns en del personer 
som har uppfattningen att 
det inte är speciellt farligt att 
bruka?
– Jag tror inte på att jobba med 
någon överdriven skrämselpro-
paganda. I stället måste man 
 hela  tiden från samhällets håll 
tala nyktert och objektivt om 
de skade verkningar och risker 
som finns. Vidare måste polis  
och  andra myndigheter se till 
att minska tillgängligheten så 
mycket  som möjligt utan att stig-
matisera  eller straffa ut dem som 
använder  cannabis. Man måste 
 alltså jobba mot dem som säljer 
och  försöka stötta de som använ-
der cannabis och  riskerar att fast-
na i ett beroende.  Utan att fördö-
ma dem som missbrukar, handlar 
det i stället om att fokusera på att 
ta kontroll för att få bort så mycket 
som möjligt, konstaterar Lennart 
Karlsson. 

LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

Cannabis är en olaglig drog som är 
 narkotikaklassad i Sverige, trots det är 
 tillgängligheten hög. Vill man ha tag på 
cannabis så får man det, konstaterar 
 narkotikapolisen Lennart Karlsson. 



– Det är viktigt med en bredd på hjälpinsatserna och en 
hög grad av flexibilitet inom missbruksvården. Vilken 
typ av insats man behöver beror på problemet, hur all-
varligt missbruket eller beroendet är. En person kan 
behöva flera insatser. Vår utgångspunkt är att samtal 
är grunden för förändring. Det kan vara individuella 
samtal eller gruppsamtal, ibland sker en kombination 
av dessa. Det kan behövas ytterligare insatser såsom 
boende, sysselsättning familjearbete samt medicinskt stöd, berättar Elisa-
beth Kántor, verksamhetschef för Västerås stad Individ och Familj.

Vård som är tillgänglig
Verksamheten är riktad mot vuxna missbrukare. I den kategorin ingår även 
unga vuxna, mellan 18-25 år. Förutom råd och stöd, finns det behandlings-
program och missbruksmottagningar.

– Vår utgångspunkt är att vården ska vara tillgänglig även utan så kallat 
biståndsbeslut, och så är det i Västerås idag. Hos oss kan man snabbt få 
påbörja en behandling och ett förändringsarbete.

Effekten av insatserna uppnås oftast på längre sikt. 
– Att förändra ett missbruksbeteende eller att komma ur ett långvarigt 

beroende är en lång process. Det vi kan se är att de personer som fullföljer 
insatserna och fortsätter att ta emot hjälp och stöd i sitt nyktra liv får ofta 
en stabilare och mer långsiktig förändring i sitt liv.

En kompetent och flexibel vård
kräver anpassade hjälpinsatser
När det kommer till vård av personer med missbruk- och  
beroendeproblematik ska insatserna kunna anpassas efter 
varje individ. 

För mer information gå in på www.vasteras.se

Västerås stads Kontaktcenter
Telefon: 021-39 00 00
Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
E-post: kontaktcenter@vasteras.se

Elisabeth Kántor
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� Dipl. Alkohol- och drogterapeut 
� Dipl. Tolvstegsbehandlare 
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Nu även Grundutbildning i psykoterapi.  
Välj inriktning: Mindfulness, 

Missbruk/beroende, Relationer/anhöriga. 
 2 dagar/mån i Stockholm. 

 

Övriga aktuella kurser: 
RePro-konceptet™: Instrumentsamling 

för diagnos, prognos, behandling och 
utvärdering 

Äntligen! 
Utbildning som kan förändra liv! 

 
 
www.bergstroms.org  
08-642 42 88 

 

 

Diplomutbildningar via nätet 
 

Läs på deltid - Börja när du vill –  
Studera i egen takt 

 

BLÅSTEST FÖR DETEKTION  
AV DROGPÅVERKAN!
Nu erbjudes detta kommersiellt.
SensAbues erbjuder en provtagare, Karolinska Sjukhuset gör analyser.
Redan utprovat på fängelse och rehabilitering.

För mer information kontakta:
info@sensabues.com � Bo Hammarlund ��070-741 26 22 ��Bo.hammarlund@sensabues.com

Enkelt, Säkert och ej personligt kränkande drogtest med högsta tillförlitlighet!

� Mätmetoden värnar den personliga   
 Integriteten.

 med laser.

1 Amfetamin
2 Metamfetamin
3 Morfin
4 Heroin (6-AM)
5 Cannabis, THC

6 Diazepam
7 Oxazepam
8 Benzoylcgonin
9 Kokain
10 Buprenorfin

11 Codeine
12 MDMA, ecstasy
13 Metadon
14 Nikotin
15 Kotonin

16 MDPV
17 Zolpiden

Droger som kan upptäckas med ExaBreath®

En 9-panel LC-MS screening
och konfirmering erbjuds
för substanserna nr 1-9

Vilka är de stora fördelarna med SensAbues®

utandningsprov ExaBreath®?
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För att handskas med problemet 
tycker familjeterapeuten Robert 
Hasselström att det kan vara 
lämpligt att ta fram ett handlings-
program för hur missbrukspro-
blem på arbetsplatsen ska hanteras. 

– Alkoholmissbruk har en 
 progressiv utveckling och blir ald-
rig bättre av sig själv. Det blir vär-
re och värre och det är en sjukdom 
som drabbar hela familjen – inte 
bara den som missbrukar. 

Tre olika zoner
Björn Arenander är en internatio-
nellt certifi erad alkohol- och drog-
behandlare. Han har jobbat med 
att utbilda chefer inom ämnet i 
många år. 

– Om man låter personalen 
 genomgå en utbildning som 
sträcker sig över en tid så håller 
man ämnet vid liv, till skillnad 
mot att man går på en föreläsning 

på några timmar. Problemet med 
missbruk på arbetsplatsen är en 
så stor och viktig del att det in-
te får glömmas bort, konstaterar 
han. 

Man pratar om tre olika  zoner; 
riskzonen, missbrukszonen och 
 beroendezonen. De som befi nner 
sig i riskzonen är de som  fortfarande 
klarar av att upprätthålla ett  arbete, 
ett boende och en eventuell  familj. 
Men när dessa  personer trillar över 
till missbrukszonen och till slut 
 beroendezonen så fungerar det 
 sociala livet inte längre. 

En känslig fråga
– Ett stort hinder är att man inte  
vill trampa folk på tårna. Därför 
måste vi vara väldigt försiktiga 
när vi närmar oss dessa personer. 
Men jag tror att man kan hitta en 
 modell för hur man ska gå till väga 
terapeutiskt och en metodik för 
hur man ska ställa frågorna – att 
man ställer frågor som inte känns 
hotande eller anklagande, förkla-
rar Robert Hasselström.

– De vanligaste försvaren vid 
 alkohol- och drogproblem är för-
nekelse och bagatellisering. Därför 
är en genomgående konsekvens-
inventering viktig tillsammans 
med de testinstrument som det 
fi nns tillgång till.

– Detta är en känslig fråga för  alla 
och den som är drabbad  känner 
 ofta stor skam och skuld. Därför 
behöver chefen de rätta verktygen 
för att kunna ställa rätt frågor. Det 
är även viktigt att inte lägga ner 
 efter första samtalet utan boka ett 
nytt samtal och verkligen starta en 
process, infl ikar Björn Arenander.  

Andelen personer på arbets-
platsen som har ett alkohol-  eller 
drogproblem kostar företagen 
och  samhället enorma summor 
varje år. Robert Hasselström och 
Björn Arenander pekar därför på 
symptom som tyder på att någon 
 eventuellt behöver hjälp. 

Tidiga symptom
– Det fi nns en del tidiga symptom 
som exempelvis frekventa sjuk-
skrivningar på måndagar, och 
 ibland även på fredagar. Dessutom  
så syns det ofta på en person om 
denna inte mår bra. Det kan vara  
svårt att förstå med en gång, men 
lägger man ihop frånvaro med 
 arbetsprestation och mående så 
kan man se att de fi nns tecken 
på att något inte är rätt, förklarar 
 Robert Hasselström. 

– Ju tidigare man upptäcker 
problemet, ju enklare blir det att 
handskas med. Genom att genom-
gå en utbildning lär chefer sig att 
identifi era dessa symptom tidigt 
och det är något som dels gynnar 
företaget ekonomiskt, dels även 
underlättar för den som är sjuk, 
 avslutar Björn Arenander. 

Björn Arenander
Certifi erad  
alkohol- och drog-
behandlare.

FOTO: PRIVAT

Robert 
Hasselström
Familjeterapeut.

FOTO: SANDRA LEE PETTERSSON

Utbildning hjälper chefer 
att upptäcka missbruk 
på arbetsplatsen

ARBETA MED   
 REHABILITERING

1
TIPS

 LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

Alkohol- och drogmissbruk  
är vanligt i arbetslivet. 
 Vanligare än man tror. Hela 
tio procent av den svenska  
befolkningen dricker 
för mycket alkohol och 
 befinner sig, eller riskerar 
att hamna i ett missbruk 
som till slut leder till ett 
 beroende. 

”Man måste 
se till helheten”
Beroendeproblematiken 
ökar i Sverige. Allt fler mår 
allt sämre och  livet för-
svåras inte bara för dem 
som missbrukar. Därför är 
ett helhetstänk där både 
 arbetsgivare och  familj 
är inblandade viktigt när 
man pratar rehabilitering. 

– Det handlar om att möta 
indivi derna och få dem att bli 
medvetna om hur situationen 
är, förklarar P-O Mårtensson 
som arbetar med alkoholreha-
bilitering. 

Ingen quick fix
– 12-stegsprogrammet i all ära 
– men metoden passar inte 
 alla. Det fi nns inga mallar för 
hur beroendesjukdomar bör 
behandlas.  Dessutom ska man 

 inte tro att behandlingen är nå-
gon quick fi x som man löser på 
28 dagar. Att möta individen i 
processen tar tid och det krävs 
minst tolv månader. 

Medberoende
P-O Mårtensson betonar vikten 
av att även fånga in arbetsgivare 
och anhöriga till dem som miss-
brukar så att de kan följa med i 
hela processen. 

– På en arbetsplats, liksom på 
en skolgård, så uppstår det en 
rollfördelning när det händer  
något som ingen vet hur de ska 
hantera. Någon blir den som 
 håller tyst. Någon tar rollen som 
rebellen och någon som hjälten. 
Detta tar mycket energi från 
chefen om hon eller han inte vet 
hur situationen ska hanteras på 
rätt sätt.

– Man bör även se upp med att 
använda skamord som ”med-
beroende” och ”möjliggörare”. 
Den psykosociala stressnivån 
hos människorna närmast en 
missbrukare är väldigt hög. Om 
den skjuter i höjden ytterligare 
kan det leda till sjukskrivningar.

LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

P-O Mårtensson
Arbetar med alkoholrehabilitering. 
FOTO: SERNY PERNEBJER
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 ■ Hur många i Sverige köper 
sex eller använder sex på ett 
tvångsmässigt sätt?
– Det brukar sägas att 12 procent av 
svenskarna köpt sex någon gång. 
Men för många av dessa hand-
lar det om en engångsföreteelse 
på semestern eller liknande. Av 
dem som kommer in i det tvångs-
mässiga beteendet är mörkerta-
let stort och det är svårt att se över. 
Detta är inget folk vill prata högt 
om, i stället  känner man skuld och 
skam och är rädd att förlora sin 
 familj och sina vänner.

 ■ Vilken hjälp kan erbjudas till 
dessa personer?
– I Stockholm, Malmö och  Göteborg 
fi nns KASR, Socialförvaltningen, 
som vänder sig till dem som köper 
sexuella tjänster och tvångsmäs-
siga sexuella beteenden eller som 
har några funderingar kring det. 
Många vill  inte visa sig för att de 

är rädda för att bli igenkända och 
då fi nns det möjlig het till både te-
lefon- och mailrådgivning. Men av 
dem som haft  detta under en tid 
blir ofta tryggare  efter ett tag och 
törs komma på personliga besök 
till slut. De fl esta  som kommer hit 
orkar  inte med sitt  beteende längre 
och vill ta sig ur detta. De är oerhört 
motiverade  vilket ofta leder till bra 
resultat. 

 ■ Vad kan man göra som 
 utomstående?
– Tillhör man familjen eller 
 bekantskapskretsen så är man 
 välkommen att följa med hit för 
några samtal. Efter behandlingen 
brukar förhållanden ofta stärkas 
och en del påbörjar också parterapi 
eller familjerådgivning.

– Som samhällsmedlem behöver 
man kanske någonstans sluta att 
kategorisera. En sexköpare hand-
lar inte på grund av njutning utan 
det ligger ofta något annat bakom 
som den personen behöver hjälp 
med. Anar man att det fi nns ett 
problem hos någon så måste man 
våga fråga och försöka påvisa att 
det fi nns hjälp. Vågar man fråga så 
vågar också personer öppna sig. 

Det fi nns hjälp att få
Marie Johnsson
Socionom och 
samtalsbehand-
lare.

FOTO: PRIVAT

LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

MÖT INDIVIDEN
Det handlar om att möta indivi derna 
och få dem att bli medvetna om hur 
 situationen är, förklarar P-O Mårtensson 
som arbetar med alkoholrehabilitering.
FOTO: THINKSTOCK 

Många tittar på dem som samhällets  
slamkrypare. Men vi måste se  människorna 
bakom dem som köper sex och dem som 
 utövar sex på ett tvångsmässigt sätt och 
 erbjuda dem hjälp. Det menar socionomen och 
 samtalsbehandlaren  Marie Johnsson. 

– Vi behöver inte tycka att deras handlingar 
är okej, men vi måste inse att det handlar om 
 människor som har problem. 

FRÅGOR & SVAR

Du får vara anonym i kontakten  
med oss och vi för inga journaler.

www.malmo.se/prostitution
www.malmo.se/prostitutionschatten

Människohandel: 020-50 50 11/0734-352792
Köp av sexuell tjänst: 020-44 19 00

Försäljning av sexuell tjänst: 020-35 40 40

Hör av dig till oss om du är i behov 
av råd- och stöd för att minska eller 

avsluta dina köp eller din försäljning 
av sexuella tjänster.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
KAST - KÖPARE AV SEXUELLA TJÄNSTER

Köper du sexuella tjänster?
Välkommen att
kontakta oss

TELEFON

020 - 220 440
E-POST

kastmail.saf@stockholm.se

Det är kostnadsfritt och du
kan vara anonym.

Vill du sluta köpa sex, porrsurfa 
eller ha telefonsex? Vill du prata 
med någon om det?

Stockholms stad erbjuder dig 
rådgivning och samtal via 
telefon, e-post eller tidsbokade 
besök.

Du är välkommen oavsett kön eller 
sexuell identitet.

www.stockholm.se/kast
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Therese Eriksson växte upp i en 
trygg villaförort där allting tycktes  
välordnat. Men bakom hennes  
husväggar fanns en familje-
hemlighet. Thereses mamma var 
psykiskt sjuk och missbrukade  
 alkohol, något som Therese fi ck 
 berättat för sig av sin pappa när 
hon var elva år gammal. 

Skönt att få ett svar
– Jag hade tidigare förstått att det 
var något som var konstigt med 
mamma, men jag förstod inte att 
det handlade om alkohol innan 

pappa sa det. Känslan jag minns 
är en extrem lättnad. Jag hade gått 
och oroat mig länge eftersom stäm-
ningen varit konstig, och jag hade 
inte vågat fråga vad det berodde på. 
När jag fi ck veta, var det skönt att 
få ett svar, berättar hon. 
Precis som så många andra barn 
höll Therese upp en fasad om att 
allting var bra mot omgivningen. 
Tills hon började gymnasiet och 
träff ade en ny kompis. 

En förtrogen vän
– Hela tiden fanns känslan att jag 
var annorlunda mot andra barn 
och att ingen annan hade det som 
jag. Men när jag började gymnasiet  
började jag i samma klass som en 
tjej som jag blev väldigt god vän 
med. Det var viktigt för mig att 
en riktigt nära vän skulle förstå  
hur min tillvaro såg ut och jag 
beslutade  mig för att berätta för 
henne  under en fi karast i skolan. 

– Men när vi sitter där så börjar  
hon plötsligt berätta för mig 
att hon kom från ett hem i en 
liknande  situation som min.  Det 
är ett otroligt starkt minne; jag 
kunde för första gången känna 
igen mig i  någon annans känslor. 
Att vi  förstod varandra genererade  
att vi ställde upp för varandra 
vilken  tid på dygnet som helst och 
det har varit en enorm trygghet. 

 ■ Vad betydde det att få 
 berätta för någon?
– Det var jätteviktigt, framför allt 
för att jag inte längre var konstig 
och annorlunda. Jag var normal 
och det var legitimt att känna som 
jag gjorde. Och att jag  kunde ringa 
till en vän när jag kände att jag 
 behövde det, även om det handlade  

om mitt i natten och jag satt på 
akuten med mamma, var extremt 
skönt. Känslan att någon lyssnade  
på mig hjälpte mig att få reda i 
mina tankar vilket stärkte mig. 
 Dessutom hjälpte samtalen  henne 
också. 

Barn sviker aldrig
För att få berörda barn att öppna  
sig om hur de har det hemma, och 
för att få barn som kommer från 
hem med friska föräldrar att  förstå, 
måste kunskap om missbrukande 
och psykiskt sjuka  föräldrar för-
medlas. Therese  Eriksson  pekar på 
att det fi nns mycket information 
att ta del av på nätet, men även 
att det fi nns fl era vuxna personer 
i barns närhet som måste kunna 
stödja. 

– Skolkuratorn, skolsköterskan och 
ungdomsmottagningen är bara   några 
exempel på vuxna personer som 

barn kan vända sig till. Jag vet att 
många barn känner att man  sviker 
sina föräldrar om de berättar för 
någon utomstående, men det är 
viktigt att förmedla till barn att 
de aldrig sviker genom att  berätta. 
De kan få hjälp i första steget utan 
att föräldrarna behöver veta något, 
förklarar hon. 

– Jag tycker absolut att man kan 
integrera information om det här 
i skolans undervisning också. Det 
finns temadagar och liknande 
som kan ägnas åt att berätta om 
 psykiska sjukdomar och missbruk. 
Får barn kunskap om att detta är 
 ganska vanligt förekommande i 
vårt samhälle kan vi hindra dem 
från att döma andra och i det långa 
loppet kan attityder och värde-
ringar förändras.

JAG ÄR INTE 
ANNORLUNDA

LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

INTEGRERA
INFORMATION 
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Kvinnor 
lockas till spel 
på internet

– Runt två procent av den 
vuxna  befolkningen (16-74 år) 
har  enligt Folkhälsoinstitutet 
någon form av spelmissbruk. 
Jag tror att det på sikt kom-
mer att fi nnas bättre  vård för 
dessa  människor,  säger Henrik  
 Josephson forskare   inom spel-
missbruk och psykolog  vid 
 Centrum för psykiatriforskning 
vid Karolinska  institutet. 

 ■ Hur länge kan man leva i 
ett missbruk innan anhöriga 
märker problemet? 
– Vi har gjort en studie där 
 spelarna i genomsnitt uppgav 
att de haft problem i ungefär 
sju år innan de sökt hjälp. Unga 
människor söker hjälp snab-
bare, dels för att de inte hunnit 
spela så länge, dels för att de har 
uppmärksamma föräldrar. Det 
är vanligt att anhöriga tar första 
kontakten med vården. 

 ■ Vilken roll spelar 
 internet? 
– Internet har dragit till sig en ny 
grupp missbrukare, som kanske  
inte hade börjat spela om det 
 inte funnits där. Nästa kund-
grupp som spelföretag börjar 
 fi ska efter är unga kvinnor. 

 ■ Vilken hjälp finns 
att tillgå?

– Det fi nns kognitiv beteende-
terapi (KBT) och motiverande 
samtal. Bor man i någon av stor-
stadsregionerna fi nns hjälp att 
få inom den off entliga vården, 
men många av Sveriges kommu-
ner är dåligt rustade att ta emot 
spelmissbrukare.  

EMELIE VON PLATEN 

redaktionen@mediaplanet.com
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Therese Eriksson
Växte upp med en familjehemlighet.

Henrik Josephson
Forskare inom spelmissbruk och 

psykolog vid Centrum för psykiatri-
forskning vid Karolinska institutet.

FOTO: JOSEFIN NORMAN

PROFIL

Vart femte barn i Sverige  
har en förälder som 
antingen  missbrukar eller 
som är psykiskt sjuk. Men 
ofta tror dessa barn att de 
är ensamma om sin situa-
tion. Därför ligger det ett 
samhällsansvar på bland 
annat skolan att informera 
sina elever om företeelsen. 

HÅLLA SKENET UPPE
Hela tiden fanns känslan 
att jag var annorlunda mot 
andra barn och att ingen 
annan hade det som jag, 
säger Therese Eriksson. 
(Obs! Genrebild!)
FOTO: THINKSTOCK 

Det är svårt att veta vilka 
som kommer att förlora 
kontrollen.

020-819100
www.stodlinjen.se

SLUTA SPELA  
 

BÖRJA 
LEVA

StödLinjen
FÖR SPELARE OCH ANHÖRIGA

För många människor har spel om pengar förvandlats från 
att vara något kul och spännande till att bli ett problem som 
stjäl pengar, tid och glädje. 
 Till Stödlinjen kan både du som spelar och du som känner 
någon som spelar ringa, chatta, e-posta eller SMS:a för att 
få råd, stöd och tips. Välkommen!

Bidra med en 
julgåva!

Hjälp oss att ge 
ungdomar som har 

föräldrar som 
missbrukar eller är 
psykiskt sjuka den 

trygga jul de förtjänar.

Alla bidrag 
gör skillnad! 

www.maskrosbarn.org
/julgava

Läs om Tomtens verkstad & museum, 
Pilgrimsvandring, Albertus Pictor, 
julbetraktelse, berättelser & reportage, 
korsord & pyssel m.m. Beställ till dig 
själv och för att ge bort som julgåva.   
50 kr + frakt. 
Beställningar: redaktionen@blabandet.se 
0174-22410, 08-6676252 www. blabandet.se

Lyssna på barnen!
Blå Bandets bok med illusterade barn-
citat om hur de kan känna och uppfatta 
föräldrar och andra vuxnas alkohol-
bruk. Författaren Hillevi Wahl i förordet:
”Om man frågar barnen så får man 
höra sanningen om hur det egentligen 
känns i magen när föräldrarna dricker 
alkohol. Då kan man inte blunda 
längre” Beställ! 50 kr + frakt

NORRSKENNORRSKEN
Jultidning utgiven av Blå Bandet 2012 - Årgång 108Jultidning utgiven av Blå Bandet 2012 - Årgång 108

Pris: 50 kr (momsbefriad) Säljs till stöd för Blå Bandets verksamhetPris: 50 kr (momsbefriad) Säljs till stöd för Blå Bandets verksamhet

JULTIDNINGEN NORRSKEN



En person med missbruk- och beroendeproblematik påverkar alla i sin omgivning, inte minst  
sin familj. Det är enkelt att vifta bort problemet genom att säga att barnen inte märker något.

Musslan – ett stöd  
för barn och ungdomar
Musslans stödverksamhet bygger på att 
 missbruk inom familjen påverkar både barn 
och vuxna, men på olika sätt. Målgruppen 
är barn och ungdomar, 4-18 år och familjer 
där det förekommer eller har förekommit 
beroende och/eller våldsproblematik.

– Vi jobbar utifrån principen att barn har 
rätt till eget stöd. Parallellt jobbar vi med 
 föräldrarna. Vi ser till hela familjesituationen 
och vill förbättra miljön som barnen lever 
i genom att ge anhörigstöd, berättar Ann 
Grabow, enhetschef på Musslan. 

Inte barnens ansvar
Musslan har en gruppverksamhet där man 
i åldersanpassade grupper träffas en gång i 
veckan. Det är pedagogiskt upplagda träffar 
med teman som relaterar till missbruk och 
beroende, som familjemönster och känslor. 

För de som inte kan eller vill gå i grupp 
 erbjuds det individuella samtal. Knutet till detta 
har man föräldrasamtal. Hur de ser ut och hur 
många de är beror på familjens situation. 

– För många barn är det här första platsen 
som de öppnar upp sig på. Det kan kännas 
mindre laddat att prata med andra vuxna som 
man inte behöver vara lojal till. Vi vill få 
barnen att förstå att det inte är deras ansvar 
eller fel. Det är viktigt att barnen får känna att 
de får älska sin förälder, men att det samtidigt 
är okej att ta avstånd från beroendet, förklarar 
Märta Wändal.

Musslan ingår i socialtjänstens 
 verksamhet, och är öppen för alla  
som har behov av att komma dit. 

FAKTA:

Kontaktuppgifter:
Musslan Jönköping
Kapellgatan 6A
036-10 29 21
www.jonkoping.se sök på musslan
musslan.barngrupp@jonkoping.se 

Överskottet går till IOGT-NTO-rörelsens kampanj Vit Jul. Kampanjen
har som syfte att uppmärksamma barnen, få vuxna att avstå alkohol
och erbjuda barn, ungdomar och familjer jullovsaktiviteter. 

Gör 

skillnad 

i jul!

Lotten som 
ger fl er barn 
möjlighet till 
en Vit Jul!
Skrapa lotten på 
miljonlotteriet.se/vitjul
senast 31 december 2012.
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Missbruksvården går från 
individ- till familjeperspektiv

ÄNDAMÅLSENLIGT STÖD
Det finns alldeles för lite stöd till barn 
i missbrukarfamiljer i dagsläget. 
 Kommunerna måste bli bättre på att nå 
dem och erbjuda  ändamålsenligt stöd, 
säger Peter Hagberg. FOTO: THINKSTOCK 

Det fi nns 290 kommuner och 21 
landsting i Sverige. Alla jobbar 
på olika sätt och i olika hög grad 
med beroende- och missbruks-
frågor. Sveriges Kommuner och 
Landsting,  SKL, arbetar nu för att 
skapa ett sammanhang där det 
 inte enbart är individen, det vill 
säga personen med missbruk som 
får hjälp i form av stöd och vård, 
 utan familjen och framför allt 
 barnen måste involveras. 

– Det är viktigt att uppmärk-
samma om barn fi nns i familjen  
och erbjuda även dem stöd. När en 
 person med eget beroende söker  
hjälp vill vi att man på rutin ska 
involvera de anhöriga, främst 
barnen.  Att man ska bedöma hela  
 familjens behov och behandla 
 familjesystemet, berättar Peter 
Hagberg, utvecklingsledare på 
Kommunförbundet Skåne. 

Förändringar är på väg
Kunskap till praktik är ett 
 nationellt utvecklingsarbete inom 
missbruksvården som SKL håller  i. 
I varje län fi nns en utvecklingsle-
dare som leder arbetet i  länet. Det 
handlar i första hand om att imple-
mentera nationella rikt linjer för 
missbruk och beroende och  stötta 

verksamheter på att bli  bättre på 
att förhålla sig till de riktlinjer 
som fi nns. Projektet har pågått se-
dan 2008. Från och med i år fi nns 
det ett nytt uppdrag vars  syfte är 
att utveckla barn- och föräldra-

perspektivet inom missbruks-
området. 

– Det fi nns alldeles för lite stöd 
till barn i missbrukarfamiljer i 
dagsläget. Kommunerna måste bli 
bättre på att nå dem och erbjuda  

ändamålsenligt stöd. Samtidigt 
som barn till personer med miss-
bruk ska erbjudas vård och stöd, 
ska man stötta relationen mellan 
barn och föräldrar genom föräldra-
stöd. Undersökningar visar att det 
är den mest betydelsefulla faktorn, 
oavsett om det fi nns missbruk 
 inom familjen eller inte.

Problemet går i arv
Missbruk går i arv. Framför allt 
handlar det då om att bryta det 
 sociala arvet. Barn som växer upp 
i en missbrukarmiljö löper stor 
risk att utveckla egna psykosociala  
problem. 

– Det är inte enbart det bio-
logiska arvet som är orsak till 
denna   negativa utveckling, även 
det  sociala arvet har betydelse. 
Föräldrar nas missbruk påverkar 
familjemiljön och barnens psyko-
sociala utveckling. Det man måste  
 göra för att bryta denna utveckling 
är att jobba med är familjekonfl ik-
ter, förutsägbarhet, våld, struktur och 
kommunikation  inom  familjen. 

Även om missbruket bland för-
äldrar upphör fi nns problemen 
kvar. Man måste fortsätta ge famil-
jen stöd. Under tiden ett missbruk 
pågår antar familjen vissa roller, 
de utvecklar ett medberoende. När 
 situationen förändras blir rollerna 
röriga och barnen behöver få guid-
ning för att hitta tillbaka till sig 
själva.

”Missbruk går 
i arv. Framför allt 
handlar det då 
om att bryta det 
 sociala arvet.”

Peter Hagberg
Utvecklingsledare på Kommunförbundet 
Skåne. FOTO: PRIVAT

NYHETER

 ANNIKA GAVRIC

redaktionen@mediaplanet.com
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FAKTA

 ■ Barn till föräldrar med 
missbruk har ofta en utsatt  
vardag och riskerar själva  
att utveckla ett missbruk. 
 Föräldrarna brister ofta i sin 
föräldraförmåga, till exempel  
när det gäller att erbjuda 
 barnen  kontinuitet, struktur 
och stimulans av deras utveck-
ling. Forskning visar att barn 
från  familjer med missbruk och 
 beroende som får stöd tidigt 
mår bättre och klarar sig bättre. 
Den viktigaste skyddsfaktorn 
är relationen till föräldrarna, 
även när föräldrarna själva har 

problem. Genom att ge föräld-
rarna stöd i föräldraskapet kan 
man skapa bättre förutsätt-
ningar för deras barn.

 ■ Målet med projektet är att 
barn som lever i familjer med 
missbruk och beroende ska 
ha en så god relation med 
 sina föräldrar som möjligt. 
Föräldrar  som behöver hjälp 
ska  erbjudas insatser. Barnen 
ska identifi eras tidigt samtidigt 
som deras föräldrar får bättre  
 förutsättningar för att klara av 
sin föräldraroll på ett bättre 
sätt. 

Vård av personer med 
 missbruk och beroende är 
i nuläget väldigt individ-
inriktat. I de fall där barn 
finns med i bilden är det 
 väldigt viktigt att även de 
får stöd och hjälp.

F
O

T
O

: 
T

H
IN

K
S

T
O

C
K

FAMILJEHEM

Fler familjehem 
behövs 
Att vara ett så kallat  
 familjehem innebär att 
man öppnar upp sitt hem 
för barn eller ungdomar  
som av någon anledning  
inte kan bo i sina 
 ursprungsfamiljer. 

− Det finns också något som 
heter MTFC-boende (Multidi-
mensional Treatment Foster  
 Care). Då tar man hand om 
barn eller  ungdomar med 
 beteendeproblem och är en 
del i ett  behandlingsteam. Där 
är kraven  ofta högre än för ett 
 vanligt  familjehem. Det är ett 
heltidsjobb man får lön för, och 
som man först måste bli rekry-
terad till och utbildas inför,  
 säger Kata Mattson  Bergh, 
psykolog som arbetar med den 
typen av utbildningar samt 
med att stötta familjehem, barn 
och ungdomar samt barnens 
biologiska föräldrar. 

Stabil och engagerad
För att bli ett familjehem fi nns 
inga speciella kriterier.  

−Men många kan känna sig 
osäkra på om de passar och verk-
ligen är den där ”perfekta famil-
jen”. Det viktigaste är att man är 
stabil i sig själv och engagerad. 
Alla som är det passar defi nitivt 
som familjehem, och det behövs 
fl er familjer som kan öppna upp 
sina hem,  säger Kata. 

Hennes råd till dem som vill 
vara ett familjehem,  men är osä-
ker på om de passar, är att kon-
takta socialstyrelsen eller någon 
annan verksamhet som jobbar 
med att utplacera barn. Man kan 
också komma med vissa önske-
mål. Kanske tycker man att det 
är extra jobbigt med tonårstjejer 
som skadar sig själva, eller med 
killar som tar pengar. I så fall 
kan man tala om det, och med 
stor sannolikhet få ett barn eller 
en tonåring som man har störst 
möjlighet att ta hand om på bäs-
ta sätt.

Stöd till familjehemmen
− Forskning visar att utplacering 
av barn till familjehem ger bättre 
utfall jämfört med institutions-
placering. Det är också ett billi-
gare alternativ. Däremot är ty-
värr risken för sammanbrott 
hög. Men det arbetar vi myck-
et med att förebygga genom att 
stötta både barnen och familje-
hemmen. 

AMANDA BJÖRNSDOTTER JAKOBSSON 

redaktionen@mediaplanet.com



Jourhem tar emot ett barn under en begränsad tid, i ett 
akut skede. Vi ser gärna att du har erfarenhet, men det är 
inget krav. Du får utbildning hos oss.

Vi söker också familjehem för barn och ungdomar. I ett 
familjehem kan barnet bo under en kortare tid eller un-
der hela sin uppväxt.

Ett familjehem eller jourhem kan bestå av en person, ett 
par eller en stor familj. Man kan bo på landet eller i stan,  i 
�����������	
���������������
��	���������������������
�
�-
mang, tid och utrymme för en familjemedlem till. 

Har Du vad som krävs för att
vara en viktig vuxen för ett barn
eller en ungdom?

www.stockholm.se/familjehem                          

Hör av dig till oss:
Telefon: 08 508 25 221
E-post:
familjehem@stockholm.se

Stockholms stad
söker jourhem och familjehem

Har du funderat på om du dricker för mycket? Har du lovat dig själv att ”aldrig 
mer” svika löften? 

Finns det ett oskrivet förbud mot att visa och prata om vad ni känner i din familj? 
Får ingenting förändras? Känner du dig maktlös?

Du är inte ensam – alkoholproblem finns inom alla yrken och samhällsklasser. 
Men det behöver inte vara så här. Det går att förändra. 

– Är du orolig är det bra att prata med någon som känner till problematiken, säger 
Kent Spångberg på Nacka Beroendemottagning. Vi ger råd och stöd till dig som bor i 
Nacka och som har alkohol- och drogproblem och till dig som är anhörig. 

– Det är lätt att komma hit. Det är bara att slå en signal eller komma in på våra 
drop-in-tider. Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym om du vill, fortsätter  
Kent. 

Nacka Beroendemottagning inriktar sig på hjälp för hela familjen. Är du anhörig 
kan du komma själv eller tillsammans med din närstående. Här finns terapeuter och 
medicinsk personal. 

– Vid ett första möte pratar vi igenom familjens problem, berättar vilka behand-
lingar som finns hos oss och på andra ställen och hur de fungerar. Sedan får du själv 
välja väg, säger Kent.

I Nacka finns hjälp för den som är beroende och för hela familjen, både var för 
sig och tillsammans.

Alkoholberoende är en allvarlig sjukdom som påverkar människan på alla om-
råden i livet. Det ger fysiska, sociala, mentala, viljemässiga, etiska och känslomäs-
siga skador. 

– Däremot är det inte svårbehandlat. Bara man tar steget och söker hjälp så är 
prognosen för att bli frisk mycket god, säger Kent.

Nacka Beroendemottagning
Telefon: 08-718 77 00

Adress: Ektorpsvägen 2, Ektorps centrum, Nacka

Från februari 2013 flyttar vi till Sickla – Ny adress är Planiavägen 17, Nacka

Drop-in måndag 16.00-18.30 och torsdag 14.00-16.00

E-post: beroendemottagning@nacka.se

Hemsida: www.nacka.se/beroendemottagning

Dricker du för mycket? 
Du behöver inte ha det så
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PROFESSIONELL INSIKT

Från kicks på 
Route 66 till nätdroger

Vi nås nästan dagligen av medierapporter om livsfarliga nätdroger och 
samtidigt noterar vi en ökad propaganda för liberalisering av cannabis. 
Vad är det som händer och vart är vi på väg?

N
yligen utdelades 
lilla Augustpriset 
till en novell rubri-
cerad Route 66. 
Den ger en skild-
ring om en rela-
tion mellan två 

kvinnor på bilresa i den amerikan-
ska mellanvästern.

Route 66 är en mytomspunnen 
landsväg som gick från Chicago till 
Santa Monica i Kalifornien men 
som lades ned 1985. Den var känd 
som The Mainstream of America. 
År 1946 lanserades låten Get Your 
Kicks On Route 66, som blev en 
slagdänga anpassad för den ameri-
kanska drömmen att från samhäl-
lets lägsta skikt göra en resa mot 
toppen. 

Oförmåga till adekvat vård
När rockbandet The Rolling Stones  
gjorde sin version 1964 så hand-
lade det även om kickar av dro-
ger.  Bandets låtskrivare och 
 gitarrist Keith Richards berät-
tar  öppenhjärtigt i sin memoar-
bok  Livet om resor i USA och om 
vägen via canna bis till kokain och 

 heroin. Han växte upp under knap-
pa förhållanden i Londonförorten 
 Dartford och som många andra ar-
tister på den  tiden hamnade han i 
drogmissbruk.

Det fi nns åtskilliga som vuxit  
upp i liknande miljöer och sedan 
fastnat i droger. Alla har inte som 
Keith fått en ekonomi som med-
gett relevant vård utan hänvi-
sats till samhällets förmåga eller 
oförmåga. Nyligen fanns i SvD ett 
 inlägg där berörda beklagar den 
svenska narkotikapolitiken och 
dess oförmåga att ta fram såväl 
adekvat vård som prevention.

Blandmissbruk
Ett stort bekymmer i Sverige är 
också att man missar att det oftast 
handlar om blandmissbruk. Flera  
droger förstärker effekterna av 
 andra och både jurister och vård-
experter har svårt att veta vilken 
substans man ska skylla på.  

I Sverige har vi aldrig haft någon  
Route 66, men vi influeras av 
det som sker i USA. Nu har detta  
fenomen  ersatts av internet  där 
 huvuddelen av de droger som kom-

mer in i vårt land fi nns tillgängliga.  
Högt över föräldrars  huvuden 
 fl ödar alltså nya ännu icke klassade  
droger in till våra unga. Även 
 risk nivån är hög eftersom ingen 
regelrätt  test på farlighet utförs. 
Det blir de unga köparna som är 
försökskaniner  och det kan få våd-
liga konsekvenser. 

Rätt vård i rätt tid
Konsekvenser får också den libe-
rala syn på cannabisanvändning 
som når in via nätet. Med anled-
ning av att cannabis nu  används 
medicinskt, lanseras den felak-
tiga synen att drogen skulle  vara  
 mindre skadlig. Samtidigt har 
en ytterst gedigen studie som 
bekräftar  drogens försämrande 
 eff ekt på IQ publicerats. 

Att kommunicera detta på ett 
för unga gripbart sätt är den när-
maste  tidens stora utmaning. Nu 
handlar det om att fi nna och lan-
sera framtidens drogfria ”Route  
66” både i Sverige och utomlands. 
Men det handlar också om att 
 fi nna rätt vård i rätt tid för dem  
som fastnat.

KRÖNIKA

Fred Nyberg
Professor i beroendeforskning, Uppsala universitet. 
FOTO: BENJAMIN THORÉN

E-behandling ger goda resultat

Så kallad e-behandling av miss-
bruk är en relativt ny behand-
lingsform i Sverige. Metoden, som 
funnits i fl era år i bland annat  
 Nederländerna, England och USA, 
innebär att man via sajter på in-
ternet, mobilappar och automa-
tiserad telefoni erbjuder hjälp till 
människor som är i riskzonen att 
missbruket eskalerar. 

Missbruket minskar
– Cirka 80 procent av alla med 
missbruksproblematik söker 
aldrig  hjälp, utan försöker klara 
det på egen hand. Genom att sö-
ka hjälp på nätet blir det lättare 
att erkänna att man har problem 
och man kan få hjälp när som 
helst på dygnet, berättar Anne H 
Berman som är docent, legitime-
rad psykolog och forskare inom 
 e-behandling.

– Just nu tittar vi på hur använ-

dandet av de här internettjäns-
terna påverkar konsumtionen 
av alkohol och droger hos dem 
som söker hjälp. Vi är i början av 
studie rna men hittills verkar det 
som att det är motiverade män-
niskor som använder tjänsterna 
och att missbruket minskar.

En klapp på axeln
Att konsumtionen går ner bland 
användarna förklarar hon på 
 följande sätt.

– Det blir som en klapp på  axeln. 
Man upplever en stimulans i 
att man får bekräftat att man 
behöver  göra en förändring.

– Det är ungefär lika många 
män som kvinnor som använ-
der tjänsten och de är i regel 
högutbildade,  berättar Anne H 
Berman. Hon tror att e-behand-
ling är ett viktigt led i kampen 
mot missbruk.

– Allt för många vuxna  har pro-
blem med alkohol. Det är något 
som drabbar alla i  omgivningen, 
 familj, vänner och arbetskamrater. 
Därför är det viktigt att man själv 
tar ansvar för sin konsumtion och 
att man då kan få hjälp direkt när 
man har  bestämt sig.

MATHIAS PERNHEIM

redaktionen@mediaplanet.com

Att erkänna att man 
 missbrukar är ett stort 
steg att ta. Därför är det 
viktigt att få hjälp när man 
vill och som mest behöver  
den. Med e-behandling  
får man alltid hjälp  direkt 
och behandlingen har 
 dessutom visat sig ge goda 
resultat.

Anne H Berman  
Docent, legitimerad psykolog och forskare inom e-behandling. FOTO: JONAS SUNDBERG

Vill du minska eller sluta dricka?
Delta i forskningsstudie!
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www.telecoach.eu/studie
Du behöver vara minst 18 år 

och ha en mobiltelefon.
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www.escreen.se
Du behöver vara minst  
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internet på en dator.
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www.alkoholhjalpen.se
Du behöver vara minst 18 år 
��	�	
�������������������� 

på en dator eller mobil.

Välj en av tre pågående studier:
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Blodtr
yck sjunker och kilona de raaaasar. Frasch pa nytt, ja resultatet m

arks.Arets 
ju lkla

pp ar att promenera. Ung som gammal, konditionen starks.

VANA I JULKLAPP

KOM I FORM TRYGGT I HEMMET 

Floor protection
Skydda golvet mot onödigt 
slitage. Produkten innefattar 
sex specialanpassade under-
lägg, för placering under mo-
tionsbandet.

Innehållet i sprayfl askan 
används för att minska 
friktionen mellan bandet 
och underliggande yta. 
Detta förlänger 
bandets livslängd 

och minskar 
ljudnivån. 

Silicon Spray

89:-/st

TILLBEHÖR

89:-/fpk

Kontakta oss gärna på kundtjänst 020-220 220 I www.attract.nu I info@attract.nu

Namn  ..............................................................................................................................................................

Adress ..............................................................................................................................................................

Postnr .............................................................................. Ort ..........................................................................

Telefon  ............................................................................................................................................................

Personnummer  ................................................................................................................................................. 

..........st

..........st

..........st

..........st ..........st ..........st  89:-/st ..........st  89:-/fpk

SILICONSPRAY FLOORPROTECTION

Attract Sweden AB
SVARSPOST 

204 882 98

858 00 SUNDSVALL

Beroende & missbruk 
 utg. 19/12

Projektnr. 1011

FRANKERAS EJ

MOTTAGAREN 

BETALAR

PORTOT

Leverans inom fem arbetsdagar. Faktura 15 dagar (Fakt.avgift 39:- tillkommer).  Erbjudandet gäller tom. 31/1-2013

*Leverans med Posten Hempaket till Din dörr, vid lant-
brevbäring hämtar du leveransen på Postens utlämn-
ingsställe. Sedvanlig kreditupplysning sker.  

MÅTTUPPGIFTER

Längd: 139 cm

Bredd: 64 cm

Höjd: 135 cm

Vikt: 28 kg

Rullbandets yta: 109,5x39,5 cm

TEKNISK DATA

Spänning: 220-240 v

Motorstyrka: 1100w

Hastighet: 0,8-12 km/h

Autoprogram: 12 st

Snabbval hastighet: 3 st (3,5,7 km/h)

Puls indikering

Justerbar lutning: 3 val, 7%, 3,5%, 0%

Flaskhållare

Maxtid per gång: 60 min

Maxbelastning: 120 kg

Display: LCD

Hastighetsknappar: Kontrollpanel och handtag

Start/Stopp knappar: Kontrollpanel och handtag

Ihopfällbar

Kryssa om 
du redan
är kund 
hos Attract 

JA,TACK! Jag beställer ......st motionsband till JULKAMPANJPRIS 2995:-
FRAKT TILLKOMMER MED 350:-

JULKAMPANJ

2995:-
Ord.pris 3995:-

SPARA 1000:-

JULKAMPANJ

SPARA 1000
Ord.pris 3995
2995:-

:-
:-

Attract´s promenad- och motionsband HMT-1030 gör din dagliga motion lät-

tillgänglig, bandet är smidigt men ändå stabilt även vid tuffare löpträning. Du 

kan promenera, jogga, springa när du vill, utan oro för mörker, väglag och 

kyla. Motionsbandet passar ung som gammal, den ovane motionären likväl 

som den fl itige löparen. Tänk dig att du nu verkligen kan förena nytta med 

nöje, titta på din favoritserie på TV, samtidigt som du motionerar, det kan inte 

bli enklare! Bandet är lätt att fälla ihop och tar liten plats. 

UNNA DIG EN GOD

Kom ihag att det ar aldrig forsent att ”ta tag” i sin halsa! 
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ANN-CHRISTINE FÖLJER DESPERATE HOUSEWIVES 
VARJE KVÄLL, ÅRET OM.

till att bryta isoleringen, öppnade kvinnorna en 
lokal. De satte upp en lapp på dörren där det 
stod: ”Kom och berätta om din situation”. Strax 
därpå kom det mammor och barn i en strid ström 
till vårt lilla hus. Av de 7 000 kvinnor som kommit 
under åren har hälften börjat studera och jobba 
som sjuk   sköterskor, barnskötare, under   s köter skor 

Det fi nns tusentals desperata hemmafruar i Sveriges 
fattigaste kommuner. Ofta är det ensams tående 
fl yktingmammor, som varken kan svenska, läsa, 
skriva eller har mat för dagen. Vissa får inte lämna 
sina bostäder, vissa har bara inte råd att lämna dem.
 När stadsdelsnämnden i Akalla frågade Ann- 
Christine och hennes medarbetare om de ville hjälpa 

eller förskol lärare. Många av deras barn, som inte 
ens klarade av 4-års kontrollen, är ton åringar idag 
och klarar sig jättebra.
 ”Hos oss i Akalla är alla nationer och trosupp-
fattningar välkomna. Och vill man inte be till Gud, 
så går det lika bra att koppla av i soffan framför 
en tv-såpa”, säger Ann-Christine Holten.

Tron är bara halva sanningen


