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Vi finns på:
Första Långgatan 30A 
413 27 Göteborg
E-post:  
respons.alkoholradgivning 
@socialcentrum.goteborg.se

Telefon:  
031-367 92 47

Webbplats:  
www.goteborg.se/respons

Så här får 
du kontakt 
med oss
När du hör av dig till oss erbjuder vi en 
tid för ett första besök, en konsultation. 
Där träffar du någon av oss som tillsam-
mans med dig gör en bedömning av 
vilken hjälp och vilket stöd du behöver. 

Respons erbjuder också handledning 
och konsultation i beroende- och 
missbruks frågor till samverkanspartners, 
företag och andra intresserade.
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Problem 
med 
alkohol?
Du kan få hjälp 
av Respons 
alkoholrådgivning



Vi är till för 
dig som:
 » bor i Göteborg och är över 20 år

 » dricker för mycket alkohol

 » är anhörig till någon som dricker för  
mycket alkohol

 » har vuxit upp med alkoholproblem  
i din hemmiljö

 » är barn till föräldrar som dricker för  
mycket alkohol.

Många personer har någon gång under sitt liv 
ett problematiskt förhållande till alkohol. 
Vi vet att långt fler personer i Göteborg har 
alkoholproblem än vad som syns utåt. 
Därför finns Respons.

Det vi erbjuder
Hos oss får du tillfälle att samtala kring din 
situation i en lugn och trygg miljö. Vi har stor 
kunskap om alkoholrelaterade problem och 
lång erfarenhet av terapeutiskt arbete.

Tillsammans undersöker vi vilka behov just du 
har. Vi arbetar med enskilda samtal såväl som 
par- och familjesamtal. Vi erbjuder även barn 
information och stödsamtal. 

Det finns dessutom grupprogram för både 
personer med egna alkoholproblem och för 
anhöriga. 

Vi vet att de flesta som har alkohol problem  är 
som vilka personer som helst med bostad, jobb 
och ett socialt liv. Alkohol problemen har alltid 
en orsak, men orsakerna är lika många som de  
personer som söker kontakt med oss. 

Vi vet också att alkoholproblemen påverkar 
de anhöriga och relationen till dem. 
Med anhöriga menar vi allt ifrån de närmaste 
familje medlemmarna som barn och partner 
till föräldrar, syskon och nära vänner. 

Genom regelbundna samtal får du möjlig heten 
att hitta din egen väg till en förändrad livs-
situation. Vi arbetar utifrån dina förutsättningar, 
dina mål och behov. Ofta träffas vi en gång 
i veckan. 

Vi gör kontinuerliga avstämningar kring hur 
behandlingen fungerar – det är ju du som är 
experten på ditt liv.


