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Socialförvaltningen

Behandlingsteamet
Ansöka om behandling

Vi kan erbjuda behandling och psykosocialt stöd till vuxna
med beroendeproblematik som vill förbättra sin livssituation

Behandling och psykosocialt stöd från
Behandlingsteamet är ett bistånd, som
du kan ansöka om hos en socialsekreterare. En utredning görs där din målbeskrivning och dina behov framkommer.
Kostnad
Behandling och psykosocialt stöd hos
Behandlingsteamet är kostnadsfritt

För ytterligare information kontakta:

Lena Walther
Tfn 070-971 79 43
Lena.walther@hassleholm.se
Lena-Maria Jagorstrand
072-393 84 86
Lena-maria.jagorstrand@hassleholm.se
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Behandlingsteamet är till för dig
som vill göra en förändring
Vi kan hjälpa dig som vill


bli drogfri



bryta isolering och ensamhet



känna att livet är meningsfullt



hitta nyktra strategier



kunna hantera sug



synliggöra dina triggers



öka din självkänsla



få ett bättre mående



lära känna dig själv



få ett hållbart nyktert/drogfritt liv



hitta ett drogfritt socialt sammanhang

Så ser vi på det
Vi tror på behandling på hemmaplan
och i öppenvård eftersom det ger oss
möjlighet att hjälpa dig i den miljö där du
bor och skall leva. Vi har också möjlighet att följa dig från boende på institution till boende i det egna hemmet.
Vi strävar efter att lyfta din kunskap och
dina styrkor. Det är ditt liv det handlar
om och det är du som väljer hur du vill
ha det i framtiden. Förändring är alltid
möjlig och vi tänker stödja dig.
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Så här arbetar vi
Conullu tatuer ipisi tin hendipit, quat adit dolenis

Vi arbetar för att du skall finna en meningsfull och nykter identitet, med en
ökad självkänsla och bra självkännedom
för att klara ett hållbart nyktert liv. Vi fokuserar på vilja, insikt och uppmuntrar
till eget ansvar. Tonvikten på samtalen
är hälsobringande faktorer, där vi fokuserar mer på så kallade friskfaktorer än
riskfaktorer.

Vi använder oss av


MI - Motiverande samtal



ÅP - Återfalls prevenison



CRA - Social förstärkning



Psykosocialt stöd

Behandlingsteamet vänder sig till dig
som är motiverad till att hitta en meningsfull och drogfri identitet.
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