ADDICTED REHAB
Nytänkande när det gäller behandling
Vi på Addicted ser att miljön har stor inverkan på en behandling vi har därför startat upp ett litet
behandlingshem i La Marina Costa Blanca runt Torrevieja med de två stora saltsjöarna i Torrevieja och La Mata,
hela området klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) till det mest hälsosamma klimatet i Europa med över
340 dagars sol per år.

Behandling med en individuell behandlingsplan
Behandlingen är en enskild samtalsbehandling: det menas att du inte kommer att sitta i en grupp med andra, vi
vet att det kan vara svårt att dela med sig om sina upplevelser om vad som har hänt i livet det kan vara sånt som
är väldigt känsligt och privat, många gånger finns det en förklaring till hur saker och ting blir som det blir tex.
varför valde jag alkoholen som en känslomässig lindring eller stressade av med alkohol, frågorna kan vara
många.
Du träffar en terapeut ett par timmar på förmiddagen, sedan på eftermiddagen för samtal och redovisning av dina
arbetsuppgifter som du har fått tidigare, efter det så går vi ut på kvällen för en fika eller en middag.
Behandlingen är skräddarsydd för just dig och att du själv äger din egen historia, du behöver inte dela den med
någon annan.
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Minnesotamodellen
Det är en av världens mest beprövade behandlingsmetoder och rekommenderas av Socialstyrelsen i dess
nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården.
Ursprunget till Minnesotamodellen hittar man hos AA, Alcoholics Anonymous, en rörelse vars grundtanke är
att en alkoholist hjälper en annan att bli kvitt sitt beroende. Centralt för AA:s syn på beroendet är att det
handlar om en obotlig men behandlingsbar sjukdom. En alkoholist är kraftlös inför alkoholen, har förlorat
kontrollen över drickandet och kan inte förändra sin situation av egen kraft.

Vi jobbar med utgångspunkt från Craig Nakkens teori om beroendepersonligheten.
Behandlingen bygger på 12-stegs stegsfilosofin och med kognitiva metoder, vilket handlar om att förändra
tankar, känslor och beteenden
Tillsammans med terapeuten klargör man hur de tankemönster som är relaterade till missbruket ser ut. Dessa
tankar bidrar ofta till att man stannar kvar i beroendet och innebär svårigheter med att ta sig ur beroendet.

Behandlingen pågår i 30 dagar och genomföres både individuellt och ibland i grupp av utbildade terapeuter

Eftervård
Efterbehandlingen planeras individuellt på hemmaplan hos en av våra samarbetspartners,
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Miljön har stor inverkan på behandlingen

Som de flesta sjukdomar går tillfrisknandet snabbare
Med god sömn. Att vistas utomhus i solljus och i ”rätt
miljö” påverkar kroppens möjlighet att slappna av.
Därför har vi startat upp behandling i La Marina i
Spanien. Här umgås deltagarna i en drogfri miljö där
alla har samma problem att kämpa med.
Mellan behandlingen erbjuder vi aktiviteter med fokus
på avslappning, t ex att spela golf, att sola bada i havet
eller besöka Archenas Spa med varma källor där
vattnet håller en temperatur på ca 42 grader.

Att som alkoholist uppnå sitt mål med att bli drogfri
och att inse att det finns en framtid ger en bestående
känsla av tillfredsställelse. Vägen dit är inte rak och
förutsägbar, men med rätt inställning och med rätt
verktyg är chanserna att lyckas större.

Att bli hög på livet istället för på alkohol
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Personal
Vi som jobbar i Addicted Rehab har utbildats i 3 år vid Svenska Jellinek Institutet i
Göteborg och Stockholm Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU)
till titeln Diplomerad A-terapeut SJI

Kontakt
Arne Stålberg
Kognitiv beroende terapeut
Mobil + 46 (0) 732 52 03 58

E-post: info@addicted-rehab.se
Hemsida www.addicted-rehab.se

Kontakta oss för priser
Det är inte dyrare än att göra en behandling i Sverige
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