CHECKLISTOR
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Checklista
Översikt och introduktion av CRA
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

Du behöver inte gå igenom alla de här fem
momenten vid samma tidpunkt. Det är t.ex.
vanligt att börja identifiera klientens förstärkare
i slutet av sessionen när ni börjat lära känna
varandra bättre.
1. Beskriv målsättningen med CRA.
• Bygga en ny nykter och drogfri livsstil
som klienten gillar
• Identifiera drogfria aktiviteter som
klienten gillar
• Stärka drogfria relationer
• Förbättra kommunikationen med partner
och andra familjemedlemmar
2. Beskriv minst två CRA procedurer som
kommer ingå i behandlingen.
3. Hjälp klienten att skapa positiva
förväntningar på att behandlingen kommer att
hjälpa dem i livet.
4. Beskriv programlängden och förklara att CRA
är ett tidsbegränsat program.
5. Börja arbetet med att identifiera klientens
egen motivation och förstärkare.
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Checklista
Tillfredsskalan och
Mål med samtalen
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

Innan du genomför denna procedur bör du gå
igenom den dokumentation som du har tillgång
till och klientens funktionsanalys (om den redan
är genomförd).
1. Beskriv innehåll och syfte med Tillfredsskalan
och Mål med samtalen.
2. Låt klienten genomföra Tillfredsskalan och gå
igenom den tillsammans.
• Diskutera först två-tre områden där
klienten satt höga siffror.
• Diskutera sedan två till tre områden som
klienten satt låga siffror på och utforska
dessa.
• Diskutera till sist två-tre områden där
klienten satt siffran 4-7.
3. Börja fyll i Mål med samtalen tillsammans med
klienten.
• Försök få klienten välja ett eller flera
livsområden där han/hon satt en siffra
mellan 4-7 (för att öka chansen att
klienten lyckas). Klienten får dock välja
vilket område som helst.
• Hjälp klienten att formulera en konkret
(steg för steg) och realistisk målsättning
för varje behandlingsmål.
• Bestäm en tidsplan för varje målsättning/
aktivitet. För aktiviteter som kräver
färdighetsträning, bestäm en tidpunkt när
denna ska genomföras.
4. Hjälp klienten att formulera en lämplig
hemuppgift baserad dagens session.
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Checklista
Hemuppgifter
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Om detta inte är den första träffen, inled med att
fråga klienten om hur veckans hemuppgift har gått.
2. Ge klienten beröm och positiv förstärkning för
alla försök att genomföra uppgiften.
3. Om klienten har genomfört uppgiften, fråga hur
och vilka hinder som han/hon mötte. Om klienten
inte genomfört hemuppgiften, be om en tydlig
beskrivning av de problem som uppstått.
4. Om klienten inte lyckats genomföra
hemuppgiften, hjälp honom/henne att hitta sätt att
hantera hindren.
5. Fråga klienten om vad han/hon lärt sig av
uppgiften och hur dessa erfarenheter kan vara till
hjälp för att nå behandlingsmålen.
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Checklista
Systematisk uppmuntran
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Uppmuntra klienten att använda sessionen till att
ta första steget i en komplex process som han/hon
vill eller behöver göra men som skulle vara svår för
dem att klara av på egen hand.
2. Skriv ett email/sms eller rollspela samtalet mellan
klienten och den person som behöver kontaktas och
ge honom/henne specifik feedback på vad som gick
bra och vad som kan förbättras.
3. Genomför det första steget i processen under ert
möte (ring samtalet, skicka smset, gör besöket, etc).
4. Diskutera med klienten vad som är nästa steg
i processen mot att lyckas med uppgiften (boka
mötet, gå till aktiviteten etc).
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Checklista
Funktionsanalys alkoholoch droganvändning
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Förklara syftet med Funktionsanalysen och
inkludera följande information:
• En beskrivning av vilken typ av information
som ni kommer att ta fram
• En beskrivning av syftet med övningen
• En generell beskrivning av hur informationen
kommer att användas
• En kort beskrivning av övningsformuläret
2. Förklara att ni ska använda er av ett vanligt
(typiskt) tillfälle då klienten använder alkohol/
droger.
3. Ställ frågor som hjälper klienten att identifiera
sina interna och externa triggers.
4. Förtydliga alkohol/droganvändningen genom att
ställa frågorna:
• Vad använder du?
• Hur mycket använder du?
• Hur ofta använder du?
• Under hur lång tid använder du?
5. Diskutera positiva och negativa konsekvenser av
beteendet.
6. Ge exempel på hur informationen kommer att
användas i CRA.
7. Formulera en hemuppgift tillsammans som
baseras på informationen som framkommit i
övningen.
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Checklista
Funktionsanalys nyktert
och drogfritt beteende
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Förklara syftet med Funktionsanalysen nyktert och
drogfritt beteende och inkludera följande information:
• En beskrivning av vilken typ av information
som ni kommer att ta fram
• En beskrivning av syftet med övningen (att
identifiera nyktra och drogfria/beteenden som
klienten tycker om för att öka chansen att
han/hon kommer att välja dessa istället för
drogerna)
• En generell beskrivning av hur informationen
kommer att användas
• En kort beskrivning av övningsformuläret
2. Använd övningsformulärets mittersta del och
beskriv en aktivitet som klienten har erfarenhet av
och som:
• klienten har upplevt minst en gång de senaste
sex månaderna (eller har tidigare erfarenhet av)
• oftast är nykter och drogfri
• klienten har en möjlighet att öka frekvensen av
OBS! Använd Förslag på saker som du kanske vill
pröva om klienten har svårt att komma på drogfria
aktiviteter som de har erfarenhet av och tycker om.
3. Hjälp klienten att identifiera sina positiva triggers
för nyktert/drogfritt beteende.
4. Hjälp klienten att identifiera de kortsiktiga
negativa konsekvenserna och de långsiktiga positiva
konsekvenserna av det nyktra/drogfria beteendet.
5. Summera och ge exempel på hur denna
information kommer att användas i programmet.
6. Hjälp klienten att formulera en lämplig
hemuppgift som bygger på informationen som
framkommit i övningen.
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Checklista
Att öka nyktra/drogfria aktiviteter
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Diskutera betydelsen av att ha ett rikt socialt liv
med fritidsintressen som man tycker om
• Förklara att det är viktigt att ersätta
droganvändningen med hälsosamma och
belönande drogfria aktiviteter och att det är
viktigt att ha flera att välja mellan
• Ge några unika och specifika skäl till varför
det är viktigt att din klient har tillgång till
sådana aktiviteter
• Använd klientens egna förstärkare och
målsättningar för att motivera honom/henne
att börja jobba med detta
2. Identifiera en aktivitet som klienten har
erfarenhet av och som enkelt går att öka frekvensen
av eller välj en ny aktivitet att pröva.
• Aktiviteten bör kunna genomföras till nästa
träff
• Klienten bör inte ha ägnat sig åt detta
påverkad tidigare
• Förklara att denna aktivitet kan ge liknande
positiva effekter som droganvändningen
tidigare gett (använd informationen
i Funktionsanalysen alkohol- och
droganvändning)
3. Skapa en detaljerad plan för hur klienten kan göra
denna aktivitet oftare/pröva en ny aktivitet.
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Checklista
Tacka nej-träning
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Identifiera och engagera socialt stöd genom att:
• Beskriva hur viktigt det är att ha människor
runt omkring sig som stöder nykterheten
• Be klienten att namnge flera personer som
skulle kunna ge sådant stöd
• Be klienten att beskriva vad han/hon skulle
vilja be om och rollspela sedan denna
förfrågan
2. Gå igenom högrisksituationer:
• Om klienten berättar om en kommande
högrisksituation, diskutera triggers och en
plan för att hantera dem
• Förklara för klienten varför det är viktigt att
känna igen en högrisksituation
• Diskutera klientens unika triggers och gör en
plan för hur klienten kan hantera dem
3. Lär ut, gå igenom och öva på färdigheten att tacka
nej.
4. Genomför rollspel med klienten för att öva på att
tacka nej och ge användbar feedback.
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Checklista
Återfallsprevention
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Genomför Funktionsanalysen Återfall
2. Hjälp klienten att förstå Beteendekedjan som ledde
till återfallet och diskutera nya sätt att hantera dessa
händelser
• Hjälp klienten att förstå sambandet mellan de
olika händelserna som ledde till återfallet
• Förklara att det är lättare att ändra
händelseförloppet tidigt i kedjan
• Hjälp klienten att komma på strategier för att
hantera minst två av länkarna i kedjan
• Diskutera hinder för dessa strategier och
lösningar på dessa
3. Beskriv och skapa ett personligt Tidigt
varningssystem
• Beskriv vad ett Tidigt varningssystem innebär
och uppmuntra klienten att skapa ett eget
• Hjälp klienten att identifiera vem som skulle
kunna ta på sig denna roll
• Gör en plan för exakt vad som denna
stödperson ska göra om han/hon upptäcker
tidiga tecken på ett återfall
• Förbered klienten på att fråga stödpersonen
om han/hon kan ställa upp och vad de i så
fall ska göra (använd rollspel)
• Gör en plan för när och hur klienten ska
kontakta stödpersonen eller gör det under
sessionen
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Checklista
Nykterhetsprövning
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Introducera Nykterhetsprövning för klienten och
berätta vad han/hon skulle kunna vinna på att
genomföra detta. Exempel på vinster är att:
• Om man klarar korta perioder av nykterhet så
ökar det chansen för att man ska lyckas med
att helt avstå
• Man kan lära sig nya sätt att hantera problem
och stärka redan existerande drogfria
aktiviteter
• Familj och vänner får se att man menar allvar
med behandlingen och detta ökar chansen att
får man får socialt stöd
• Klienten får pröva på hur livet kan vara utan
alkohol och droger
• Genom att sätta målsättningar och utforma
strategier ökar klientens engagemang i
behandlingen
• Det hjälper klienten att identifiera triggers
och hinder för att bli drogfri
2. Förhandla fram en realistisk tidsperiod för pröva
avhållsamhet från alkohol och droger. Utgå från 90
dagar och förhandla nedåt.
3. Skapa en specifik och detaljerad plan för klienten
med syfte att klara av att vara nykter under den
överenskomna tidsperioden.
4. Skapa en backup-plan för vad klienten ska göra
om han/hon återfaller.
5. Påminn klienten om varför han/hon vill sluta
med alkohol- och droger och de förstärkare för
drogfrihet som klienten har i sitt liv.
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Checklista
Kommunikationsfärdigheter
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Diskutera varför positiv kommunikation är
viktigt.
2. Lär ut de tre kommunikationstipsen:
• Visa förståelse
• Dela på ansvaret
• Erbjud hjälp
Beskriv varje tips och ge exempel på hur de kan
användas.
3. Gör ett omvänt rollspel så att du kan lära ut
positiv kommunikation medan du spelar klienten
och iaktta kommunikationsstilen hos den person
som klienten har problem med.
• Be klienten att beskriva vilka
kommunikationsfärdigheter som användes i
rollspelet
• Fråga klienten vad han/hon lärde sig genom
att spela den andra personen
4. Genomför rollspel där klienten får spela sig själv.
• Beröm klienten för varje försök till att
använda positiv kommunikation
• Ge specifik och konstruktiv feedback med
syfte att förbättra färdigheterna
• Repetera varje rollspel åtminstone en gång så
att klienten får chans att ta till sig feedbacken
5. Formulera en hemuppgift baserad på
kommunikationsfärdigheterna till nästa gång.
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Checklista
Problemlösningsmodellen
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Gå igenom Problemlösningsmodellen med klienten.
Berätta om varför vi lär ut denna i CRA.
2. Beskriv alla stegen i modellen (om ni har använt
den tidigare, be klienten att gå igenom stegen).
3. Använd ett riktigt problem som klienten har och
gå igenom de sju stegen:
• Definiera problemet
• Brainstorma möjliga lösningar
• Ta bort förslag som du inte kan tänka dig att
pröva
• Välj ett förslag som du kan tänka dig att pröva
till nästa vecka
• Skriv ner hindren
• Kom på lösningar för alla hindren
4. Formulera en hemuppgift tillsammans som
baserar sig på det valda förslaget.
5. Utvärdera vid nästa möte.
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Checklista A-CRA-träffarna
med vårdnadshavaren
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Ge vårdnadshavaren en översikt av A-CRA
(i första sessionen)
• Informera om målsättningen
• Berätta om minst två procedurer
• Beskriv längden på programmet och
understryk att det är tidsbegränsat
2. Sätt positiva förväntningar genom att berätta
att A-CRA visat sig vara en effektiv behandling i
utvärderingar och att det därför rekommenderas av
Socialstyrelsen.
3. Gå igenom de forskningsbaserade tipsen för hur
vårdnadshavaren kan hjälpa sin ungdom att vara
nykter och drogfri (under första träffen).
• Att avstå från alkohol och droger när man är
tillsammans med ungdomen
• Öka positiv kommunikation
• Hålla koll på var ungdomen är och vilka han/
hon umgås med
• Uppmuntra nyktra fritidsaktiviteter
Fråga vilka strategier som vårdnadshavaren använder
just nu och hur de själva tänker att de kan förbättra
sig.
4. Identifiera vårdnadshavarens förstärkare för att
fortsätta i behandlingsprocessen (inled i första träffen
och fortsätt i den andra).
5. Håll en positiv ton när ni diskuterar ungdomen (i
båda sessionerna).
6. Gå igenom Kommunikationsfärdigheterna och
öva på detta (kan göras i den andra sessionen).
7. Gå igenom Problemlösningsmodellen och öva på
den (kan göras i den andra sessionen).
8. Formulera gemensamt en lämplig hemuppgift
som baserar sig på det ni gått igenom under träffen.
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Checklista
Ungdom-vårdnadshavare
relationsfärdigheter
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Be vårdnadshavaren och klienten att sitta ansikte
mot ansikte och turas om att säga tre positiva saker
om varandra
• Förklara att detta hjälper till att sätta en
positiv samtalston
• Stötta dem om de inte kan komma på tre
saker och beröm alla försök
• Påminn dem om att prata direkt med varandra
(och inte via dig)
• Be dem att repetera tillbaka det som den
andra säger
2. Genomför Relationstillfredsskalan under första
träffen.
3. Öva på Kommunikationsfärdigheterna.
4. Öva på Problemlösningsmodellen.
5. Gå igenom Daglig påminnelse om att vara snäll
(helst redan i första träffen)
• berätta varför vi gör denna
• förklara att det är bra om de båda gör minst
en sak om dagen
• fråga om ett lämpligt ställe att sätt upp denna
• uppmuntra dem att ge varsitt exempel och
stötta dem vid behov
6. Formulera lämpliga hemuppgifter.
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Checklista
Parsessionerna
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Be klienten och partnern att sitta ansikte mot
ansikte och turas om att säga Tre positiva saker om
varandra
• förklara att detta hjälper till med att sätta en
positiv samtalston
• stötta dem om de inte kan komma på tre saker
och beröm alla försök
• påminn dem om att prata direkt med
varandra (och inte via dig)
• be dem att repetera det som den andra säger
2. Genomför Relationstillfredsskalan parförhållande
under första träffen
• berätta om syftet
• ge instruktioner
• diskutera några siffror
3. Formulera realistiska målsättningar baserade på
Den perfekta relationen.
4. Öva på Kommunikationsfärdigheterna.
5. Öva på Problemlösningsmodellen.
6. Gå igenom Daglig påminnelse om att vara snäll
(helst redan i första träffen)
• berätta varför vi gör denna
• förklara att det är bra om de båda gör minst
en sak om dagen
• fråga om ett lämpligt ställe att sätta upp
denna på
• uppmuntra dem att ge varsitt exempel och
stötta dem vid behov
7. Formulera lämpliga hemuppgifter.
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Checklista
Söka jobb
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Berätta om syftet med denna procedur och varför
den är viktig i CRA.
2. Hjälp klienten att ta reda på vilken typ av jobb de
är intresserade av.
3. Skapa en lista på potentiella arbetsgivare och ett
sätt att följa upp dessa.
4. Använd rollspel för att så att klienten kan
öva på att ta kontakt. Genomför telefonsamtal i
behandlingsrummet.
5. Gå igenom och skriv ansökningar och CV.
6. Rollspela anställningsintervjuer.
7. Diskutera vilka färdigheter som är viktiga för att
man ska kunna behålla ett jobb och vara nöjd med
sin prestation.
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Checklista
Hantera din ilska
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Berätta om varför det kan vara viktigt att lära sig
att hantera sin ilska.
• be om exempel på hur klienten har fått
problem pga sin ilska
• diskutera fördelarna och nackdelarna med att
visa ilska
• hjälp klienten att se sambandet mellan
att kunna hantera sin ilska på ett mer
funktionellt sätt och de mål som han/hon
formulerat
2. Diskutera varför det är viktigt att känna igen
tidiga tecken på ilska.
3. Hjälp klienten att identifiera risksituationer för
aggression och när han/hon tappar kontrollen över
sitt humör.
4. Lär klienten hur de kan göra en timeout och
lugna ner sig. Hjälp klienten att formulera ett
”timeout mantra”.
5. Lär klienten hur de kan utveckla sin empatiska
förmåga.
6. Ge klienten ett ex av övningsbladet Hantera din
ilska
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Checklista
Hantera medicinering
Delmoment

Pågående

Ja

Nej

1. Diskutera fördelarna och nackdelarna med att ta
medicinen.
2. Hjälp klienten att välja en person som kan hjälpa
dem med medicineringen och rollspela hur han/hon
kan kontakta dem och vad de ska säga.
3. Bjud in stödpersonen och diskutera hur stödet ska
utformas.
4. Öva på att ta genomföra proceduren.
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