
CRACRA--CommunityCommunity
ReinforcementReinforcement ApproachApproach

Med hjMed hjäälp av..lp av..
KBTKBT
MIMI

”förstärka den sociala förmågan”



Innan programmetInnan programmet

Remiss frRemiss fråån socialsekreteraren socialsekreterare

Information och planering Information och planering 

UppfUppfööljning var 3e mljning var 3e måånadnad

Om man uteblir 5ggr bOm man uteblir 5ggr böör man starta om r man starta om 
programmet.programmet.



Strukturerad, aktiv och konstruktiv Strukturerad, aktiv och konstruktiv 
behandlingsformbehandlingsform

CRA CRA äär en strukturerad, individuellt r en strukturerad, individuellt 
utformad behandlingsmetod futformad behandlingsmetod föör personer r personer 
med missbruksmed missbruks-- och beroendeproblem. och beroendeproblem. 
ArbetssArbetssäättet ttet äär aktivt och konstruktivt och r aktivt och konstruktivt och 
mmåålet let äär att den som genomgr att den som genomgåår r 
behandlingen bbehandlingen bäättre och lttre och läättare skall ttare skall 
kunna hantera vardagen och de problem kunna hantera vardagen och de problem 
som kan uppkomma inom olika som kan uppkomma inom olika 
livsomrlivsområåden. den. 



Psykosocial behandlingsform med Psykosocial behandlingsform med 
god evidens.god evidens.

CRACRA--behandlingbehandling äär en psykosocial r en psykosocial 
behandlingsform vilken enligt behandlingsform vilken enligt 
Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer fSocialstyrelsens Nationella Riktlinjer föör r 
missbruksmissbruks-- och och beroendevberoendevåårdrd har god har god 
evidens i behandlingsarbetet fevidens i behandlingsarbetet föör personer r personer 
med missbruksmed missbruks-- eller beroendeproblem. eller beroendeproblem. 
Hela behandlingen fHela behandlingen föörs i MIrs i MI--anda anda 
(motiverande samtal).(motiverande samtal).



BehandlingsmBehandlingsmååll inom olika inom olika 
livsomrlivsområådenden

Behandlingen bygger bl.a. pBehandlingen bygger bl.a. påå att matt måål formuleras l formuleras 
inom olika livsomrinom olika livsområåden (sden (såå kallade kallade 
behandlingsmbehandlingsmååll) och den som genomg) och den som genomgåår r 
behandlingen kommer att fbehandlingen kommer att fåå lläära sig metoder fra sig metoder föör r 
att hantera olika slags problem, inte bara att hantera olika slags problem, inte bara 
ggäällande alkohol eller droger. llande alkohol eller droger. 



TriggersTriggers

Genom Genom CRACRA--behandlingenbehandlingen upptupptääcks och cks och 
kartlkartlääggs ggs ””utlutlöösaresare”” eller eller ””triggerstriggers”” till till 
missbruksbeteende smissbruksbeteende sååsom vilka som vilka 
mmäänniskor, platser och saker som nniskor, platser och saker som 
stimulerar suget efter alkohol eller droger stimulerar suget efter alkohol eller droger 
och hur dessa kan undvikas eller hanteras och hur dessa kan undvikas eller hanteras 
ppåå ett nytt sett nytt säätt. Ltt. Läära sig hantera suget ra sig hantera suget 
efter alkohol eller droger bland annat efter alkohol eller droger bland annat 
genom uppgiften genom uppgiften sugalmanackansugalmanackan. . 



UpptUpptääcka och utveckla beteenden cka och utveckla beteenden 
som som äär anpassade till ett drogfritt livr anpassade till ett drogfritt liv

Att upptAtt upptääcka och utveckla beteenden som cka och utveckla beteenden som äär r 
bbäättre anpassade till ett drogfritt liv ttre anpassade till ett drogfritt liv äär den andra r den andra 
delen av behandlingen. De huvudsakliga delen av behandlingen. De huvudsakliga 
strategierna i CRA strategierna i CRA äär funktionsanalys (dvs. r funktionsanalys (dvs. 
kartlkartlääggning av hur alkohol/droger anvggning av hur alkohol/droger anväänds), nds), 
ffäärdighetstrrdighetsträäning bl.a. i form av sjning bl.a. i form av sjäälvkontroll lvkontroll --
trträäning eller problemlning eller problemlöösningsfsningsfäärdigheter, rdigheter, 
kommunikationstrkommunikationsträäning och ning och ””tacka nejtacka nej--trträäningning””
samt samt ååterfallsprevention (fterfallsprevention (föörebyggande av rebyggande av 
ååterfall). Hela behandlingen strterfall). Hela behandlingen strääcker sig cker sig ööver ett ver ett 
åår och i den ingr och i den ingåår 20 sessioner.r 20 sessioner.


