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Göteborgs vårdfläta för unga

 Fyra Mini Maria mottagningar

 Avdelning 306 Unga Vuxna

 Götateamet

 Smc Pilen



Mini-Maria Göteborg

 För ungdomar från 13-21 år med 
riskbruk, missbruk eller beroende 
problematik och deras föräldrar/nätverk.

 På de fyra mottagningarna träffar vi ca 
500 ungdomar/år och deras 
föräldrar/nätverk.

 Drivs genom delat huvudmannaskap 
mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska 
universitetssjukhuset via avtal. 



Avd 306 Unga vuxna
 Tar emot ungdomar mellan 16-21 år från hela 

Västra Götalandsregionen med missbruks 
problematik, ca 200 ungdomar/år.

 Riskbruk, missbruk eller beroende

 Med eller utan psykiatrisk problematik.

 Frivilligt(Hsl) eller på tvång(Lpt).

 Planerat eller akut.

 I nära samverkan med socialtjänst, andra aktörer 
och nätverk.



Götateamet

 För ungdomar med missbruksproblematik 16-21 år 
samt deras föräldrar och närverk. En 
hemmabaserad öppenvårdskontakt som erbjuder 
motivation, utredning och behandling.

 För ungdomar boende i GBG Stad som genomgått 
abstinensbehandling på avdelning 306 är insatsen 
förbetald.

 Drivs av Gryning AB genom avtal med GBG Stad.

 Jobbar med ca 35 ungdomar och deras nätverk/år.

 Behandlingstiden är ca 6 månader.



Smc - Pilen

 En specialiserad mottagning för sexuell hälsa för 
ungdomar upp till 21 år som har eller haft kontakt 
med Mini-Maria GBG eller avdelning 306 Unga 
vuxna. Smc - Pilen drivs av Närhälsan.

 Deltar i teamen på Mini-Maria och finns 
stationerad på avdelning 306 Unga vuxna ca 2 
dagar/vecka.

 Smc -Pilen har även ett större uppdrag och skall 
ses som ett komplement till 
ungdomsmottagningarna i Göteborg.

 Erbjuder gratis hepatit vaccinationer samt Hpv
vaccin.

 Smc - Pilen träffar ca 260 ungdomar/år



Mini-Maria Göteborg med uppdrag att 

motverka missbruk bland unga….

 Erbjuda rådgivning och behandling i öppna former

 Arbeta med tidiga insatser

 Möta den unge, dennes familj och sociala nätverk

 Komplettera befintliga resurser hos huvudmännen och 
arbeta i samverkan

 Förmedla samlad kunskap

 Utåtriktade insatser



Målgrupp

 Ungdomar som har utvecklat ett 

missbruk av alkohol, narkotika eller 

andra droger, eller är i riskzonen att 

utveckla ett missbruk, samt deras 

närstående. 

 Ungdomar upp till 21 år som bor i 

Göteborgs kommun



Fyra mottagningar med 

flerprofessionella team….

 Samordnare

 Socionomer

 Psykologer

 Sjuksköterskor

 Läkare

 Administratör



Vilka möter vi?

 ca 550 ungdomar per år (ca 400 nybesök)

 Ca 500 föräldrar/anhöriga 

 Ca 5000 besök per år 

 Medelålder ca 17 år

 Fler killar än tjejer

 Cannabis och alkohol dominerar

 De flesta bor hemma och går i gymnasiet



Olika vägar in

 Söker på egen hand

 Socialtjänst 

 Sjukvården

 Ungdomsmottagningar

 Socialsekreterare vid polisen

 Handlingsplan med gymnasieskolorna 
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Speciella uppdrag

 Ungdomskontrakt

 Missbrukskartläggning

 Bedömningar

 Föräldrautbildning

 Föräldragrupper



Hur har vi det med vår samverkan det 

då?



Tack för er uppmärksamhet!!

Kerstin.nordin@socialresurs.goteborg.se

Ulf.sammels@vgregion.se

Läs mer på vår hemsida MiniMaria.se
Vi finns också på: Facebook.com/MiniMaria.se
Youtube.com/MiniMariaGBG


