
Maria Skåne Nordost
Projektår 1



Målgrupp

• Ungdomar/unga vuxna upp till 29 år med 
riskbruk/missbruk/beroende av alkohol 
och/eller andra droger, samt deras nätverk.

• Ingen nedre åldersgräns



Uppdrag

Erbjuda lättillgänglig:
•Information
•Rådgivning
•Behandling

Vara en naturlig kanal för vidare insatser inom 
kommunerna och Region Skåne.



Uppdrag

Att utifrån målgruppens behov:
•Organisera och anpassa samverkan
•Utveckla och fördjupa samarbetet kring 
bedömning och behandling
•Implementera nya metoder och nya sätt att 
kombinera metoder



Innehåll

• Information och rådgivning till målgruppen, 
deras nätverk och yrkesverksamma som 
möter målgruppen

• Motiverande samtal 
• Kartläggning 
• Behandling
• Medicinsk bedömning
• Icke-medicinsk, poliklinisk avgiftning



Personal

• Socionom/projektledare 100% (socialförv)
• Sjuksköterska/projektledare 100% 

(vuxenpsyk)
• Behandlingspedagog 50% (socialförv)
• Kurator 50% (BUP)
• Läkare 10% (vuxenpsyk)



Tillgänglighet

• Telefontid mån-fre 8.30-9.30 och 14.00-15.00

• Öppen mottagning tisdagar 14.00-16.00

• Öppet för tidsbokade besök mån-fre 8.00-
16.30



Ungdomarna



Hemkommun



Ålder



Aktualisering



Primär drog



Marknadsföring

• Extern information: ca 540 personer i 
Kristianstad, Hässleholm, Osby och Lönsboda

• Studiebesök på mottagningen: ca 120 
personer från Kristianstad, Hässleholm, Osby, 
Östra Göinge kommuner, samt primärvården 
och elever från Önnestad Folkhögskola



Informationsmaterial

• Kort och lång informationsbroschyr om 
mottagningen och broschyr med 
cannabisinformation till föräldrar

• Hemsida www.skane.se/maria/nordost



Projektår 2!

• Utveckla arbetet med ungdomarna och deras 
familjer

• Marknadsföring/information
• Formalisera mottagningens rutiner
• Vidareutveckla samverkan med externa 

samarbetspartners

• Implementering (Styrgruppen)



Prevalens Tobak



Prevalens Tobak



Prevalens Alkohol



Prevalens Alkohol



Prevalens Narkotika



Prevalens Narkotika



Samband Tobak, Alkohol och Narkotika

• tobaksrökning och narkotikaanvändning: av de 
som röker tobak har 35 % av pojkarna och 25 % 
av flickorna i åk 9 provat narkotika (jmf 2-3 % av 
icke-rökarna)

• tobaksrökning och berusningsdrickande: av de 
som röker dricker 50 % av pojkarna och 40 % av 
flickorna i åk 9 till berusning nästan varje eller 
varje gång de dricker alkohol (jmf 10 % av icke-
rökarna)



Samband Tobak, Alkohol och Narkotika

• tidig alkoholdebut medför ökad risk för hög 
alkoholkonsumtion senare i livet, samt en 
högre risk för missbruk av andra droger



Samsjuklighet

• I normalpopulationen har 60 % av ungdomar 
med substansproblem minst en psykiatrisk 
störning (Armstrong, Costello 2002)

• Svensk forskning från Maria Ungdom i 
Stockholm visar att majoriteten av 
ungdomarna som varit i kontakt med 
mottagningen uppfyller kriterierna för minst 
en psykiatrisk diagnos (Tengström 2004)
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