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Den närmaste halvtimmen:

• Vad är SMADIT?

• SMADIT och MI

• Vad gjorde vi?

• Synsätt som kolliderar

• Framgångsfaktorer

• Hur ser det ut i dag?

• Frågestund
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SMADIT: Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Syfte:
•Minska antalet påverkade förare genom att minska antalet återfall bland 
rattfyllerister. 

•Öka möjligheten för som de som omhändertas för rattfylleri att ta itu med 
sina problem. 

Mål: 
•Håll alkohol- och drogpåverkade förare borta från vägen



Polis
Tullverk

Kustbevakning
Socialtjänst/beroendevård Behandling
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Citat: "Man sitter ju i en hemsk sits som ingen människa vill vara i. 

Man har absolut inget att säga. Du har gjort fel/.../ Dom här som 

tog mig nu sist, det är bara plus till dom två. Det är svårt kan jag 

tänka mig själv, det är svårt att ha en objektiv inställning till rattfylleri.

/.../ Alltså jag tycker deras bemötande är beundransvärt".



Vad gjorde vi?

 Betonade MI Spirit

 Informerade om 
alkoholproblem på olika 
nivåer

Motivation och 
förändringsprocesser

Det reflekterande 
lyssnandet

Möta/hantera motstånd

 Information i dialog
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Röster från deltagarna:

”Mycket bra övningar där man fick sig en tankeställare.” 

”Att lära sig aktivt lyssnande och hur man kan bemöta människor på ett 
bra sätt.” 

”Intressant att veta riskmått för alkohol och höra om olika fall som 
genomgått behandling.”

”Lära sig att ge information som lätt kan uppfattas av mottagaren.”



Dilemman



3 L ?
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Locka...
Lura... 

Lalla med...
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Framgångsfaktorer:

• Enkelt men inte 
förenklat...

• Kunskap om SMADIT-
processen

• Samverkan

• Inte enbart vid 
vägkanten
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”MI /.../ en av nycklarna till att lära sig att 
locka fram ett förändringsbeteende utan att 
konfrontera eller skuldbelägga. Man lär sig 
lyssna, använda öppna frågor och på det 
sättet öppna upp ett djupare samtal”

(Polisen 2012)



Vill du veta mer?

Marianne Künstlicher

• www.mikur.se

• info@mikur.se

• www.trafikverket.se

• www.youtube.com/smaditsverige
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