SNÄCKAN
ÖPPENVÅRDSMOTTAGNING

VEM VÄNDER VI OSS TILL?
Har du problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är
anhörig till någon som har problem med detta? Snäckan öppenvårdsmottagning är specialiserade på missbruksfrågor. Vi ger
stöd och rådgivning samt enskilda samtal till kommuninvånare
över 18 år som har ett riskbruk eller missbruk.

GENOMFÖRANDE

Vi bedriver en öppen mottagning där behandlingstid och
intensitet varierar beroende på hur behovet ser ut. Besöken är
inte biståndsbedömda från socialtjänsten. Till Snäckan kan du
söka hjälp anonymt och ingen registrering sker annat än
statistik. Besöken är kostnadsfria. Vi har anmälningsplikt enligt
socialtjänstlagen.
Behandlingssamtalen genomförs med ett lösningsfokuserat förhållningssätt utifrån dina behov och målsättningar.

INNEHÅLL FÖR RÅD OCH STÖD SAMT
BEHANDLING
Vi börjar alltid med inledande kartläggningssamtal och
inventeringssamtal för att kunna se vilket behov av stöd som
finns samt vad du vill ha hjälp med. Vi kan ge information och
rådgivning inom flera områden som rör missbruk av olika slag.
Vi erbjuder motiverande samtal samt behandlingssamtal. Efter
avslutad tid gör vi ett utvärderingssamtal för att se att du har fått
den hjälp du behövde och att behandlingen har gett effekt.

METODER OCH NÄTVERKSARBETE
Vi följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevård. Till vår hjälp använder vi olika manualbaserade
behandlingsverktyg. Vi har även möjlighet att slussa vidare till
andra insatser. Kontakta oss gärna för mer information om vad
vi kan erbjuda.
Genom en samverkan kallat SMADIT (samverkan mot alkohol
och droger i trafiken) kan du som rapporterats för ratt- eller
sjöfylleri snabbt få professionell, kostnadsfri hjälp och möjlighet
att prata igenom det som hänt. Inom 24 timmar kontaktar vi och
erbjuder tid för samtal om du har gett ditt samtycke till detta. Du
kan även själv kontakta oss för samtal.

ANHÖRIGSTÖD
Som anhörig kan det vara oerhört plågsamt och påfrestande att
leva nära någon annans drickande eller drogande. Vi erbjuder
stöd och samtal till anhöriga för att ge kunskap om missbruksproblematik samt ge möjlighet att samla kraft och få nya
impulser. Det finns även möjlighet att lyfta sina egna frågeställningar. Vi har möjlighet att erbjuda stödgrupper och självhjälpsgrupper för anhöriga som vill träffa och prata med andra i
samma situation.

Vill du veta mer?
Då är du välkommen att höra av dig till:
Snäckan öppenvårdsmottagning
Henjavägen 8
332 35 Gislaved
Tel: 0371 - 810 41
Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.00-16.30
Torsdag 11.30-20.00

gislaved.se/omsorgstod

omsorg & stöd
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