Greta Larsson, 58
Problematik: Alkohol
Bakgrund
Kvinna kommer för önskat stöd för alkoholberoende.
Arbetar natt inom hemtjänsten i kommunen. Kommer på initiativ från
Arbetsgivaren då det visat sig att Greta kommit alkoholpåverkad till ett nattpass.
Greta är motiverad till stöd för sitt alkoholmissbruk för Greta vill ha sitt jobb kvar
som betyder mycket för hen.

Händelser i Greta Larssons liv
När Greta var 35 år miste hon sin dotter i en tragisk mopedolycka. När Greta var i 50 årsåldern genomgick
hen en operation för elakartad Cancerdiagnos
därefter var Greta sjukskriven under en tvåårsperiod. Nyligen har Greta blivit lämnad av sin man som träffat
en ny kärlek. Det blev en uppslitande separation efter att de varit gifta i 33 år.

Hur Greta Larsson är, under drogpåverkan
Greta upplever sig gråtmild och pendlar mellan ilska och ledsamhet.
Beskriver sig själv som att Greta ringer ner släktingar på fyllan och tjatar
över besvikelsen för att hen blivit lämnad av sin make. I berusningstillstånd har Greta
ådragit ett svårläkt benbrott som tillkommit i samband med att hen varit påverkad av alkohol och cyklat
Annat som kan vara bra att veta om Greta Larsson
Greta har två barn som bor utomlands och har tre barnbarn som Greta sällan träffar
och inte har så bra kontakt via telefon heller. Greta har återkommande depressioner som medför viss
Mål med behandlingen
Gretas mål är att uppnå nykterhet genom inledningsvis genom stödinsatser så som Antabusdelning samt
samtal kring ÅP. Greta har önskemål om att förbli nykter och ambition att få vara kvar på sitt arbete som
undersköterska natt inom hemtjänsten.
Mål med behandlingen
Att Greta bibehåller fortsatt nykterhet visar intresse för att gå på AA (Anonyma Alkoholister)
Här öppnas det upp för möjligheten till nya vänner och gemenskap. Greta har ett önskemål om att åka till
barnen i Italien för en längre tids semester samt återuppta den förlorade kontakten med barn och barnbarn.
Skillnaden för Greta är att nykterheten gör att det är lättare för Greta att öppna upp för hens känslor istället
för att döva dem med alkohol detta medför att Gretas depressioner till följd av depressionsintag under
perioden inte varit aktuella Greta har återupptagit ett tidigare fritidsintresse för hantverk och har en plan

