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KRISTINEHAMN. Framgångsrik modell för missbruksvård 

"Vi vill köpa in 
mer utandningskit" 
Sedan 2017 kan personer 
som är beroende reha-
biliteras med ett digitalt 
utandningskit. 

- Det har varit så fram-
gångsrikt att vi vill köpa 
in fler kit, säger Håkan 
Fielding. 

Han är chef för missbruks-

och beroendeenheten på i 
Kristinehamn. Missbruks-
vården använder sig av en 
medicinskteknisk utrustning 
som kallas Previct. I dagslä-
get finns fem enheter. Nu 
vill den utöka till 20. 

- Därför har socialnämn-
den .begärt om en utökad 

budget ur kommunstyrel-

sens konto för oförutsedda 

kostnader. Det handlar om 
610 000 kronor per år i tre 

år. Om vi får pengarna ska 

vi göra en upphandling, av 
den anledningen vet vi inte 
om det blir samma märke, 

säger han. 

Lyckad på flera sätt 
Den här modellen har varit 
lyckad på flera plan. Fler kli-

enter blir fria från sitt bero-

ende. Det blir också enklare 

för dem att rehabilitera sig 

själva hemma. Det är sam-
tidigt billigare för kommu-

nen, att lägga in någon för 
rehabilitering kostar 890 

000 kronor. 
- Tekniken är en utand-

ningsapparat kopplad till 

en app på mobiltelefonen. 

När klienten är hemma och 
blåser mäts alkoholhalten. 

Samtidigt tas ett självpor-
trätt så vi ser att klienten 

inte fuskar. I appen ska de 

också trycka på en knapp 

som talar om hur de mår, en 

grön gubbe talar om allt är 

bra. Det sker tre gånger per  

dag, säger Shoresh Planijafi, 
alkohol- och drogterapeut. 

Måendet viktigt 
Resultatet skickas automa-
tiskt till missbruksenheten. 

Måendet är en viktig del av 

av behandlingen, berättar 
han. Om man lyckas bygga 
upp det och självförtroendet 
har klienten kommit långt. 

- Den här modellen funkar  

för alla typer av missbruk, 
även spelmissbruk. Därför är 
frågorna om måendet så bra. 
Vi har också använt appen 
för anhöriga till beroende, 
säger han. 

7 av 16 värmländska kom-
muner använder tekniken i 
dag. Kristinehamn var däre-
mot först. 

- Vi vill förbättra miss-
bruksvården på fler sätt.  

Vi vill bland annat ha mer 
stödbonden, säger Håkan 
Fielding. 

MATS ZETTERBERG 
054-17 56 75 

mats.zetterberg@vfse 

KRISTINEHAMN. "Det innebär bland annat att linjerna blir rakare än idag" 

Linjekartan ritas om för lokaibussarna 
Kollektivtrafiken ska gö-
ras om i Kristinehamn. 

- Det innebär bland 
annat att linjerna blir 
rakare än i dag, säger 
Jesper Johansson (MP). 

Han är ordförande i kollek-

tivtrafiknämnden hos Re-
gion Värmland. Under tis-

dagen beslutade nämnden 

att godkänna en ny hand-

  

lingsplan och linjekarta för 
kollektivtrafiken i Kristine-
hamns tätort. 

7 Det känns bra att få det 

i hamn. Efter förändringen 
tror jag det blir mer attrak-

tivt för fler Kristinehamns-
bor att resa kollektivt, säger 

han. 
Region Värmland och 

Kristinehamns kommun 
har sedan hösten 2019 arbe-

  

tat med en gemensam hand-
lingsplan för kollektivtrafik i 
Kristinehamn. 

Som i Karlstad 
En del av arbetet med hand-
lingsplanen har innefattat 
att utreda och utveckla tät-
ortstrafiken i kommunen. 
Det har mynnat ut i ett antal 

förslag till förändringar av 
linjenätet för tätorten. 

- Det bygger på liknande 
principer som linjenätet i 
Karlstad. Förändringarna i 
Kristinehamn kommer att 
ske under nästa år, troligen 
i september eller december. 
Det tar tid att göra om lin-
jenätet, exempelvis behövs 
möjlighet för bussarna att 
kunna vända på nya ställen, 
säger Jesper Johansson. 

Bjarne Olsson (S) är op-

  

positionsråd i Kristinehamn 
och kommunens represen-
tant i kollektivtrafiknämn-
den. 

Han är glad över beslutet. 

Blir enklare 
-Det blev inga diskussioner, 
alla var eniga. I bland har 
bussturer varit tomma för 
att man varit tvungna att åka 
länge. Det slipper man efter  

omgörningen. Det blir enkla-
re åka kollektivt till centrum. 
Det har efterfrågats. Det har 
varit ett bra samarbete med 
Kristinehamns kommun, 
där regionen lyssnat på oss, 
säger Bjarne Olsson. 
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