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Lite kort om 
Beroendemottagningen 

Vägen

En kommunal öppenvårdsmottagningen dit 
personer över 18 år, bosatta i Eskilstuna 
kommun, kan vända sig för att få samtalsstöd 
för att bryta/ändra sina alkohol/drog eller spel 
vanor. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. 



Lite kort om
Beroendecentrum Ung 

(BC-Ung)

Information, rådgivning och behandling för 
ungdomar upp till 18 år med 
missbruksproblematik samt deras familjer och 
övriga nätverk. 



Resursenheten stöd och behandling

• Beroendecentrum ung

• Beroendemottagningen vägen

• Vägvalet – 18-29, hjälp att bryta en kriminell livsstil, 
avhopparverksamhet

• Unga på väg – 19-29, saknar kontakter kring sin egen försörjning, 
arbetsliv eller studier (statistik)

• Mycket under samma tak - samarbeten/samverkan i de fall det finns 
ett behov, motivation och samtycke



• En samverkansmodell - kommun och region i norra Sörmland

• avseende psykisk problematik, riskbruk, missbruk och beroende - barn 

och unga

• Behandlingskonferens varje onsdag 10:30-12:00.

• Samverkan för patienter där läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, familjebehandlare och eventuellt 
teamledare samt enhetschef medverkar.

Beroendecentrum ung

https://www.e-avrop.com/


• Finns olika vägar in:
• -Familjen lämnar in en egen ansökan till socialtjänsten som leder till en utredning med beslut om insats.

• -Orosanmälan från exempelvis skola, som föranleder till utredning med beslut om insats. Det finns en handlingsplan gällande 
ANDTS-arbete på skolorna samt hur man går till väga om man en elev är påverkad

• -Service; föräldrar eller ungdomar själva kan ringa till vår mottagningstelefon (vardagar   mellan 11-12). Man kan också maila!

• -Via service erbjuder vi 3-5 samtal där vi träffar familjen och ungdomen och pratar om det stöd och eventuell oro som finns hos 
föräldrar eller ungdomen. 

• -Beroende på det behov som uppstår kan ungdomen snabbt aktualiseras via oss och få ett beslut om insats. 

• -LUL (lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).

• -Om en ungdom blir aktuell hos polisen utifrån narkotikaanvändning (ringa narkotikabrott) kan en påföljd bli en straffvarning där 
ungdomen får gå ett påverkansprogram via BC-ung, ”ta chansen”. 

• -Individuellt anpassat program á 10 timmar (10 tillfällen, 1 gång/vecka). Syftet ligger på att fånga upp och erbjuda samtal och 
stöd till ungdomar som befinner sig i riskzon. 

• Vi arbetar alltid utifrån samtycke!

Att komma till oss


