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Resultat av olika åtgärder i Södertälje 
 

De resultat som visas i rapporten är: 

 

- Intervjuarskattningar för alla livsområden vid ASI-G och ASI-U 

- Vilka olika åtgärder som finns i Södertälje 

- Effekter av olika åtgärder 

- Brukar- och handläggarskattningar av olika åtgärder 

- Kvarvarande hjälpbehov vid ASI-U enligt klientens skattningar 

- Effekter av alla åtgärder vid olika Ställen 

- Brukar- och handläggarskattningar av alla åtgärder vid olika Ställen. 

- Kommentarer till brukarskattningarna 

 

Effekter och kvalitetsskattningar visas endast för Åtgärder och Ställen med minst 10 registre-

ringar. 

 

Effekter definieras i denna rapport som en minskning av problem med minst 2 skalsteg på in-

tervjuarskattningen mellan ASI-G och ASI-U, s.k. reliabel förbättring. Inga negativa effekter 

redovisas i denna rapport. 

 

Intervjuarskattning av olika problemområden vid ASI-G och ASI-U 
 

  
Alko-

hol 

Nar-

kotika 

Psykisk 

hälsa 

 Familj Arbete Fysisk 

hälsa 

Krimina-

litet 

ASI-G n=149 4,59 3,25 4,23 2,90 3,83 2,72 1,78 

ASI-U n=104 2,27 1,74 2,65 1,50 2,11 2,29 0,68 
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Åtgärder i Södertälje 
 

I figuren visas hur ofta olika åtgärder förekommit i Södertälje (minst 5). 

 

 
 

Åtgärder som är unika för Södertälje finns under AnnanPsySocBeh och beskrivs i tabellen ne-

dan. 

 

Unika åtgärder i Södertälje   

AnnanPsySo-

cBeh 

Beslut och Förberedande 2 

Beslut och förberedande (BoF) 1 

Beslut och Förberedande (BoF) 1 

beslut och förberedande motivation 1 

BoF 1 

Klara samtal 2 

Klara Samtal 2 

Kriminalitetsprogrammet 1 

SB-gruppen 1 

Social insatsgrupp 1 

Totalt 13 
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Effekter för de vanligaste åtgärderna i Södertälje  
 

Effekter definieras i denna rapport som en minskning av problem med minst 2 skalsteg på in-

tervjuarskattningen mellan ASI-G och ASI-U, reliabel förbättring. 

 

I tabellen visas antal registreringar och effekter (minskning av problem med minst 2 skalsteg) 

för olika åtgärder.   

   
Andel förbättrade, % 

Åtgärd An-

tal 

Alko-

hol 

Nar-

kotika 

Psy-

kisk 

hälsa 

Familj/ 

umg. 

Arb/ sys-

sels 

Fysisk 

Hälsa 

Kri-

mina-

litet 

Stödboende 89 72% 55% 58% 56% 53% 25% 30% 
KBT 54 50% 38% 42% 44% 42% 20% 24% 
Arbetsträning 41 54% 54% 41% 46% 58% 17% 25% 
Boendestöd 20 70% 59% 71% 60% 60% 40% 33% 
12-steg 16 69% 75% 65% 53% 44% 31% 29% 
ÅP 10 60% 38% 50% 56% 70% 40% 20% 

Alla åtgärder 282 55% 48% 47% 47% 49% 24% 28% 
 

 

Exempel på frågor att diskutera i anslutning till tabellen:  

 

Vilken åtgärd i Södertälje har bäst effekt för problem med Alkohol? 

Vilken åtgärd i Södertälje har bäst effekt för problem med Narkotika? 

Vilken åtgärd i Södertälje har bäst effekt för problem med Psykisk hälsa?  
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Brukarnas skattningar av olika åtgärder i Södertälje 
 

Brukarna skattar sju olika aspekter av hur man upplevt åtgärden på en skala mellan 1 och 10, 

där 10 uttrycker den mest positiva skattningen. Skattningar på 7, 8, 9 och 10 definieras som en 

positiv skattning. I tabellen visas andel positiva skattningar av olika åtgärder.  

 

   
Andel positiva brukarskattningar 

Åtgärd An-

tal 

Vän-

tan 

Infly-

tande val 

Moti-

vation 

Påverka 

genom-

förande 

Bemö-

tande 

Nöjd 

m 

hjälp 

Förbättrat 

problemen 

Stödboende 134 75% 39% 77% 55% 73% 79% 76% 

KBT 68 87% 67% 79% 57% 94% 91% 84% 

Arbetsträning 52 81% 70% 88% 75% 92% 80% 84% 

Boendestöd 31 74% 41% 81% 53% 74% 66% 78% 

12-steg 30 87% 67% 86% 76% 100% 100% 97% 

ÅP 15 80% 47% 87% 71% 87% 87% 69% 

AnnanPsySo-

cBeh 

13 85% 85% 100% 69% 100% 100% 85% 

Alla brukar-

skattningar 

333 81% 53% 81% 61% 77% 84% 81% 

 

Exempel på frågor att diskutera i anslutning till tabellen:  

 

Vilken åtgärd har bäst Bemötande enligt brukarna? 

Vilken åtgärd har mest förbättring av problemen enligt brukarna? 

Vilken åtgärd har minst förbättring av problemen enligt brukarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handläggarnas skattningar av olika åtgärder i Södertälje 
 

Handläggarna skattar fem aspekter för hur man upplevt varje åtgärd med samma skala som 

brukarna. I tabellen visas andel positiva handläggarskattningar av olika åtgärder. 
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Åtgärd Antal Anpassad 

till klien-

ten 

Väl ge-

nomfört 

Klienten 

bidragit 

Klientens 

probl för-

bättrats 

Nöjd med 

insats 

Stödboende 103 94% 94% 75% 76% 89% 

KBT 63 92% 100% 83% 62% 90% 

Arbetsträning 41 95% 100% 95% 85% 93% 

Boendestöd 25 96% 96% 91% 83% 96% 

12-steg 21 90% 100% 95% 100% 95% 

ÅP 13 85% 100% 85% 77% 77% 

AnnanPsySocBeh 12 92% 100% 92% 92% 92% 

Alla handl skatt-

ningar 

317 93% 97% 84% 75% 90% 

 

Exempel på frågor att diskutera i anslutning till tabellen:  

 

Vilken åtgärd har störst förbättring av klientens problem enligt handläggarna? 

Har handläggarna och brukarna samma uppfattning om olika åtgärders problemförbättring? 

 

Har klienterna kvar något hjälpbehov efter åtgärderna? 
 

Klientskattning av hjälpbehov i ASI-G och ASI-U görs på en skala mellan 0 = inget behov av 

hjälp till 4 = mycket stort behov av hjälp. Hur stor andel av klienterna i Södertälje som skattat 

att man har ett behov av hjälp som är måttligt, stort eller mycket stort, dvs >1, visas i figuren. 
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Hjälpbehoven vid grundintervjun är störst för Alkohol, Arbete och Psykisk hälsa. Vid uppfölj-

ningsintervjun är hjälpbehoven reducerade men störst för Fysisk hälsa, Psykisk hälsa och Ar-

bete. 

 

Resultat vid olika Ställen i Södertälje 
 

De resultat som visas för olika Ställen i Södertälje är: 

 

1. Effekter för alla åtgärder på Stället. 

2. Brukarskattningar av alla åtgärder på Stället. 

3. Handläggarskattningar av alla åtgärder på Stället. 

 

Effekter för alla åtgärder vid olika Ställen i Södertälje 
 

I tabellen visas antal registreringar och effekter (reliabel förbättring) för åtgärder vid olika 

Ställen i Södertälje. 

 

    Andel förbättrade, % 

Ställe An-

tal 

Alko-

hol 

Nar-

kotika 

Psykisk 

hälsa 

Familj Ar-

bete 

Fysisk 

Hälsa 

Kriminali-

tet 

Vista 37 76% 53% 54% 49% 64% 37% 34% 

Vuxenenheten 

missbruk 

34 18% 29% 19% 31% 17% 14% 26% 

Vigor 27 78% 69% 77% 57% 41% 31% 46% 

Arbetsträningen 24 63% 57% 50% 38% 50% 25% 24% 

M&K - KBT 23 61% 30% 52% 50% 48% 30% 37% 

Kooperativ 17 41% 50% 29% 59% 69% 6% 27% 

Tolvan 14 71% 69% 71% 57% 43% 29% 29% 

BoF 13 62% 42% 43% 69% 57% 36% 14% 

boendestöd 

kommunkon-

trakt 

10 80% 44% 67% 75% 70% 30% 25% 

Alla åtgärder 278 56% 49% 48% 48% 49% 24% 29% 
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Brukarnas skattningar av alla åtgärder vid olika Ställen i Södertälje 
   

Andel positiva brukarskattningar, % 

Ställe An-

tal 

Väntan Infly-

tande 

val 

Motivat-

ion 

Påverka 

genom-

förande 

Be-

mö-

tande 

Nöjd 

m 

hjälp 

Förbätt-

rat pro-

blemen 

Vista 53 89% 32% 64% 54% 75% 77% 75% 

Vigor 36 61% 44% 41% 49% 83% 89% 89% 

Arbetsträningen 35 86% 72% 50% 74% 92% 79% 79% 

M&K - KBT 30 83% 73% 48% 55% 97% 96% 76% 

BoF 21 90% 62% 57% 55% 90% 90% 95% 

BoF 21 90% 62% 57% 55% 90% 90% 95% 

Vuxenenheten 
missbruk 18 94% 28% 17% 61% 100% 100% 88% 

Kooperativ 17 71% 65% 69% 76% 94% 82% 94% 

Siri 15 80% 33% 50% 43% 57% 73% 73% 

boendestöd kom-
munkontrakt 15 67% 38% 70% 56% 73% 56% 69% 

Nova 14 77% 33% 67% 43% 57% 64% 69% 

Akutboende 12 75% 42% 20% 67% 82% 75% 75% 

MotivationETT 10 80% 45% 60% 64% 80% 90% 60% 

Alla ställen 361 81% 52% 49% 59% 84% 83% 81% 
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Handläggarnas skattningar av alla åtgärder vid olika Ställen i Södertälje 
 

  
Andel positiva handläggarskattningar 

Ställe An-

tal 

Anpassad 

till klienten 

Väl ge-

nom-

fört 

Klienten 

bidragit 

Klientens 

probl för-

bättrats 

Nöjd med 

insats 

Vista 39 90% 89% 84% 84% 95% 

Arbetsträningen 27 93% 100% 93% 81% 89% 
M&K - KBT 26 96% 100% 73% 64% 88% 

Vigor 23 100% 100% 95% 82% 95% 
Vuxenenheten miss-

bruk 

21 95% 100% 100% 57% 76% 

BoF 20 100% 100% 85% 74% 90% 
Siri 14 100% 93% 64% 64% 79% 

Kooperativ 14 100% 100% 100% 93% 100% 
Tolvan 12 83% 100% 92% 100% 92% 

Akutboende 11 91% 91% 55% 64% 73% 

boendestöd kom-
munkontrakt 11 100% 100% 100% 91% 100% 
Alla handl skatt-

ningar 299 94% 97% 83% 74% 90% 
 

För att få veta om åtgärderna i Södertälje är mer eller mindre effektiva och uppskattade än i 

resten av Sverige kan man jämföra med hela UBÅT. Gå till hemsidan på Ubåtsnytt: 

 

http://media3.rabekobberstad.se/2017/07/Hur-bra-%C3%A4r-missbruksv%C3%A5rden.pdf 

 

Kommentarer till brukarskattningarna 
 

Se till att eran vikarie är bra, den senaste var ett stort minus 

1 +1/2 år i boendekedjan är för lång tid och har ännu inte fått någon ögh. K2 

Inget inflytande pga att det är den enda hjälpen att få. Inget annat erbjuds. 

12:an hjälpte mig mycket. Jag är väldigt positiv till denna åtgärd. 

12stegs behandlingen förändrade mitt liv. Utan den hade jag inte kunnat delta i 

denna undersökning. Villighet och öppenhet är mycket viktigt i detta program. 

Tack och lov för 12:an 

Allt bra än så länge! 

allt fungerae mycket bra till fel person började där!!! jan inte vistas bland perso-

ner som har ett beteende och uppförande som jag uppfattar som påverkad!!! 

Även om personen ifråga har medicinen legalt. Detta beteende triggar igång min 

beroende person. 

Allt har gått bra. Inga problem på vägen. 

XXX är ganska svår att förstå. Hon berättar med ord att hon är mycket nöjd med 

Edshemmet och att hon har lagom med träning och aktivitet. 

http://media3.rabekobberstad.se/2017/07/Hur-bra-%C3%A4r-missbruksv%C3%A5rden.pdf
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Att va i MOK va det bra och jag har lärt mig mycket av min missbruk. 

Avsluta den inte kan säga att hjälpkorten hjälper mig fram (?) till i dag. 

Behandlingen är säkert bra för många. Själv skulle jag bli nöjd om du kunde 

ställa mig i kö till bostad. Förövrigt mår jag bra. Hoppas detsamma. Anne-Marie 

Norén 

Blev inte riktigt det som jag efterlyste. 

Blev påtvingad att gå program för att få tillträde till det boende jag hade. Pro-

grammet hade ingen som helst betydelse för min drogfrihet. 

Bra med rutiner. Lite slöa inga konskvenser om flok sommer sent. Utnyttja folks 

kunskaper bättre, Körkort. 

Bra motivation att landa 

Bra! Fick dagliga rutiner plus utlopp för min kreativitet, att tänka, bygga min det 

sociala samspelet med andra också viktigt. 

De var inget för mig. 

Den bästa behandlingsinsats jag varit på med två extremt kompetenta terapeuter. 

Tio poäng och guldstjärna till dom. 

Denna åtgärd var bättre än jag trodde. 

Det är ett väldigt bra arbetsgäng. 

Dåligt förtroende från personal i böjran. Synen på alla boende var kraftigt genera-

liserad där de som ville förbli drogfri ifrågasattes. Mot slutet av Siri vistelsen var 

bemötandet bättre efter lång tids drogfria prover. 

En arbetsplats kräver struktur. 

En del är bra men en del tycker inte att jag ska jobba på Nova 

Ett plus är att det är mycket lugnare på Nova. Sen började den här åtgärden 2005 

så att det ska bli bättre har vi passerat för länge sen, nu blir det bara sämre för 

varje dag som går... 

Ett verktyg för att hantera missbruksproblemet. 

Ex tidsramar - inne 21.00 för tidigt. Fler aktiviteter ex. teater, bio, besök på före-

tag eller organisationer. 

F7: Vet ej om mina problem har förändrats så drastiskt på så kort tid, är första 

hand min egen inställning till att förändra livet. men visst har det en stor hjälp 

och stöd att komma vidare. Allt positivt så långt. 

Fick vänta ett år för att komma tillbaka till Vista. 

Flyttat till akutboendet. Allt på bättringsväg. Hap är den bästa behandlingsformen 

jag någonsin skådat. 

Friare mer självständig i eget boende (lägenhet). 

Funkar om man engagerar sig! 

För lite tidsmässigt och innehållsmässigt. 

Förutom nykter/drogfrihet mer isolerad och tillbakadragen pga bemötandet av 

viss personal på Vista 
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Genom att jag fick gå på arbetsträning kunde jag fokusera på att jobba och inte på 

att gå ut och dricka. 

Glad för att ha en egen lägenhet. 

Hade egentligen inget behov av att gå ÅP men ansåg att det alltid är bra med 

uppdatering av det jag redan kan och något nytt finns alltid att lära 

Hade kunnat få mer hjälp om det var ett mindre ställe. 

Har fått möjlighet att ta kontroll över min situation. 

Har fått verktyg för att klara livet, upp till mig att lyckas. Tacksam till att Val-bo 

finns och att jag fick möjligheten att komma dit. 

Har fått ökad självkänsla och känner att hon är värd mycket 

Har givit mycke för eftertanke och motivation inför framtiden. Ger daglig stöd 

och hjälp i hantering av mitt beroende och tänker tillbaka på alla desssa konse-

kvenser detta medför. Ett stort tack till xxx för hennes givande sätta att föra sina 

föreläsningar! 

Har inte haft några "problem" mer än att vara klantig, men det upptäcker jag di-

rekt. Som proverna visar. Jag snarare får mer problem ju längre som jag vistas på 

dom här ställena inte drog relaterade mer psykiska. 

Har suttit på anstalt och kom till Vista drekt efter min vårdvistelse på anstalten. 

Har varit på arbetsträningen ett och ett halvt år. Därför är de första frågorna svåra 

att svara på. Eftersom det gäller de senaste 6 mån. 

Helt drogfrittboende att få ta emot besök. 

Helt ny personal. Personalen tjafsade mest. 

Helt onödigt! 

Håller på och rättar till mitt liv. Drog och nykter kriminellfri, lever tack vara 

dem. 

I det stora hela bra, och att ha enskilda samtal var väldigt bra! Då kan man var 

öppen om allt. 

inga kommentarer. 

Jag borde ha bott på den andra delen med tanke på min problematik. 

Jag fick hjälp utan att veta hur eller vilken hjälp som fanns att få. Bemötandet när 

jag väl var öppen för hjälp fanns där direkt. Både Ingela och Mattias är helt 

hundra. 

Jag flyttade till Arthur för cirka 2 år sedan. Min hälsa har blivit mycket bättre ef-

ter att jag flyttade hit. Det har varit mycket förändringar på boendet under 2 års 

tid, både positiva och negativa förändringar. Arthur har hjälpt mig att bli alkohol-

fri sen 9 månader tillbaka. Har du någon fråga, vill jag gärna svara, så kontakta 

mig. /HR 

Jag gick 12:an innan MoK den var intensivare rent känslomässigt. MoK var mer 

teoretisk känner jag. Att ändra sina beteenden och attityder. MoK gav mer kon-

kret på vilka områden det gälde och hur och vad man ska tänka på. Detssa skaer 

kan jag använda mig av i praktiken. 

Jag gick in i Mok negativ och gick ut positiv. 
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Jag hade den underbaraste kontaktperson jag kunde ha fått. Hon har motiverat 

mig att se att allt inte är hopplöst. Tack xxx! 

Jag hade turen att komma till Selfhelp men hade själv velat ha en förlängning av 

tiden då det var bästa beh. jag varit på och ev.finns möjligheter att få arbeta och 

bosätta sig där efter 6 mån. Så hade det varit det optimala för mig att få byta ort, 

så man helt kan börja på nytt. Annars har jag väl de förutsättningar som behövs 

för att bli bra! 

Jag har bott i dessa kommunboenden i 6 år och ramlat mellan stolarna/alltså det 

har ändrats regler som gjort att jag fått vara kvar längre än jag behöver man jag 

kan inte få bättre boende än Siri i Södertälje. Jag har väntat på lägenhet, men då 

har politikerna ändrat till trappstegsboende sen hamnade jag på Nova/där blev jag 

omyndighetsförklarad i sex år och kom inte vidare. xxxx socialsekreterare trodde 

på mig, förflyttade mig omedelbart till syrenen i Stockholm och sen dess har jag 

fått chansen. Jag gick kurser på data, har fullföljt skola/uma och nu praktik. Så 

jag är nöjd med mitt nuvarande boende för att väntan till en träningslägenhet. och 

jag praktiserar på hotell två ggr veckan och har varit drogfri i över två år. Så jag 

fick någon som trodde på mig, så jag fick chansen Nova personalen är inte bra 

för någon klient ingen kan lyckas däör helt. Jag hoppas att jag svarade rätt nu an-

nars gör jag om det 

Jag har fått en hjälp och åtgärder som varit av vikt för mig. 

Jag har idag ett mycket bättre självförtoende och en stark tro till att allt blir som 

jag väljer och gör. Ordnat en 1:a och fortsätter gå på AA/NA möten+ jobbar vi-

dare att få lönebidrag. Tack för stöd från många av dem är pers. Vista. 

Jag har lärt mig mycket mer om mina triggers och hur jag skall hantera dem. 

Jag har ofta tyckt den varit oklart vad som är en "åtgärd". Allting liksom bara fly-

ter omkring. Man får improvisera mycket sas. Men när jag accepterat att det är så 

på Vista å inte vara bar jobbigt envis så har det ofta ändå blivit bra! Mvh xxxx 

Jag håller mig till min plan. 

Jag kunde ha sagt net till insatsen. jag hade förväntat mig missbruksanknytning 

(mer) inte arbeta med känslor. 

Jag känner mig mer motiverad att hålla mig drogfri och att följa alla behandlingar 

och sköta teamet. 

Jag känner mig mer stabil, lugnare både psykiskt och fysiskt. Tack xxxx 

Jag känner mig mycket lugnare. Känns skönt att få prata med andra i samma situ-

ation 

Jag mår bra utav BOF:en och jag försöker nu att komma i tid men jag kommer 

fram för den är bra och jag kommer i rutin. Fått bra insyn på saker och ting. 

Jag mår jättebra på Fasema 

Jag upplever att jag fått bra respons under dessa 8 v på botten av lärarna.Dessu-

tom har det varit mkt bra stämning här också. 

Jag är nykter o drogfri med framtidstro! 

Jag är tacksam och mycket nöjd. 

K1: vet ejK7: vet ej vilka problem det avser 
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K2 Jag gjorde valet själv att flytta dit för att det är det enda alternativ som finns 

för att få lägenhet. Så där finns det inget val. 

K3 Jag hade kanske inte tänkt igenom helt hur jag ville ha det med arbetsträ-

ningen och att sen gå vidare till plugg eller OSA eller vad/hur framtiden ska se ut 

eller vad jag vill med den 

K4: xxxx sköter den perfekt så jag behöver inget inflytande. 

K4: Vill kunna påverka lite mer.Tacksam för att ni har förstått och för att ni lyss-

nar på mig. 

K4) Tillfredställande, en gång i veckan är bra. egen moralen högst etc ok + 

K5, K6: xxxxx är toppen, gör ett bra jobb. Resten är svåra att jobba med. En är 

botten. Svårt att få ngt vettigt gjort med resten. 

K5: Incidenten med fjärrkontrollen - Dåligt! Annars jättebra personal.K7: Varmt, 

ombonat får hjälp om "jag ber om det". 

K5: möttes med respekt, kände sig välkommen.K7: kunde stå emot återfall vid 

nära anhörigs bortgång. 

k5: tandvård, var planerat att R skulle få skjuts, detta blev ej av.K7: personalom-

sättning 

K6 och K7: Har inte påbörjat nogon åtgärd ännu. 

Klienten har avlidit två månader efter socialtjänstens avslutade insats. 

Klockrent! 

Känner mig mer självsäker, har lärt mig tala i grupp utan större besvär. Ja själv-

förtroendet har blivit bättre o.s.v. 

xxxxx uppger att personerna som kommer 2ggr/veckan är trevlig. Det blir någon 

att prata bort en stund med. Nykterheten har han klarta av på egen hand. Har inte 

drukit på flera år. 

Längre drogfria perioder. 

Lärt mig att inte vara så dömande och kära känna mig själv. 

Mitt stora problem är att kliva upp och ta ansvar. Måste får in en rutin efter en 

lång missbruksproblematik under mitt liv och det är inte så lätt. 

Motivation och Kunskap var den bästa behandling jag fått. Jag har erfarenheter 

av många olika behandlingar. 10 p till xxxxx och yyyyy. 

Mycket oro och glädje 

Nykter o drogfri. Och insiktsfullare. Tolvan härskar! 

Något som ska sägas är att jag tycker att 12:ans behandlingstid ska vara längre - 

varför inte 12 veckor i ett 12 stegsprogram? Terapeuterna är bara så BRAAA!! 

Tack! TACK IGEN! 

per telefon. 

per telefon. först mycket missnöjd. Personalen kunde inte samarbeta till en bör-

jan. Heidi fick ta upp samarbetsproblem. 

Personal från Vita vissa respekt, jag är mycket nöjd med Vista. 
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Personalen har haft ett bra bemötande. Det har varit bra att man kan göra "sne 

steg" dvs. återfall. Bra att inte bli straffad. 

Personalen är mycket positiva. 

Pågående insats 

Rekommenderar gruppen till andra kvinnor. 

Saknade att behandlingen inte skedde i grupp, hade önska att det var en liten be-

handlingsgrupp. 

Sug snacka samt mindfullness har varit bra. 

Tack för all hjälp jag fick under din tid på Siri xxxx, mycket bra chef eller vad 

det heter. Mvh yyyyy 

Tack för allt :) 

Tack till Fasema : ) 

Tacksam över att få ha deltagit i behandlingen. 

Tacksam! 

under tiden jag bodde där blev jag vid ett tillfälle utskriven på felaktiga grunder 

och belv påtvingad en behandling jag inte ens ville gå!!! 

Uppger att han är nöjd 

Uppger att han är nöjd men jobbigt med hembesök. 

Utredningen lades ner i samråd med klienten då han fick ett jobb. 

Vigor stödboende. 

Vill fortfarande ha kontakt med uppsökarna. 

Vill gärna gå kvar hos Lies trots att jag börjar 12:an 

Vistas regelverk är begränsande. Ex. tiden att vara inne - redan 21.00. 

Återgå till normen att vik klienter ska ha varit drogfia i sex månder innan vi går 

in i arb-träning 

Är mycket nöjd med Korpbergets behandlingsmodell samt tillmötesgående. 

Är mycket nöjd med MoK. Längtade vissa dagar att få gå till MoK. 

Är nöjd i det stora hela med hur jag blivit behandlad av personalen på boendet. 

Önskar att gå vidare till arbetsträningen. Har varit nykter under behandlingen. 

 


