
En del av team:olivia

Selfhelp  
Öppenvård  
StockholmVi erbjuder hjälp till självhjälp

– Evidensbaserade metoder
– Individuella behandlingsinsatser 
– Utbildning för kommuner och företag
– Välutbildade och erfarna terapeuter



Vårt verksamhetsinnehåll 
–  12-stegsbehandling i grupp och/ 

 eller enskilda samtal
–  Kognitiv beteendeterapi (KBT) i 

grupp eller i enskilda samtal
–  Stödsamtal 
– Kombinationsbehandling
– Återfallsprevention
–  Läkemedelsassisterad 

behandling (LARO) 
– Efterbehandling 
– Skräddarsydda utbildningar
– Anhörigstöd
–  Medberoendebehandling  

i grupp och/eller enskilt 

Vårt utbud anpassas givetvis utifrån 
individens eller organisationens 
behov och önskemål.

Behöver jag hjälp? Lösning Resultat

Är du orolig över  
ditt drickande? 

12-stegsbehandling/  
KBT-samtal

Avsaknad av oro

Är du ofta stressad?  KBT-samtal Hanterbar stress

Har ångest en stor plats i ditt liv? KBT-samtal Ångestreducering 

Är din självkänsla låg? KBT-samtal  Stärkt självkänsla

Har droger och/eller tabletter  
blivit en del av ditt liv? 

12-stegsbehandling  Fri från riskbruk/ 
missbruk

Spelar du för mycket? KBT-samtal  Frihet från spel 

Upplever du relationsproblem? KBT-samtal Fungerande relationer

Upplever du obearbetad sorg  
och trauma i ditt liv? 

KBT-samtal Hanterbar sorg/trauma 

Vanligtvis är vår evidensbaserade 
gruppbehandling på 6-8 veckor och  
går att genomföra på hel- och deltid.

Efter avslutad grundbehandling 
ingår efterbehandlingsträffar en 
gång i veckan på kvällstid under ett 
års tid.

Vår behandling är belägen på 
Östermalm.



Selfhelp är  
medlem i Vårdkedjan. 

Läs mer på  
www.vardkedjan.se

Utvärdering och forskning 
Uppföljning och utvärdering anser 
vi är en av de viktigaste byggstenarna  
för att nå framgång i insatserna.

Vid Selfhelp finns ett strukturerat 
uppföljningssystem för att utvärdera  
resultaten av insatserna.

Systemet är framtaget av beroende- 
forskare som är verksamma inom 
Karolinska Institutet (KI).

En del av Team Olivia
Team Olivia är ett ledande omsorgs-
företag med tjänster inom bland 
annat personlig assistans,  individ- och 
familjeomsorg och hemomsorg.  
Vi finns nära våra kunder på över  
200 platser i Sverige,  Norge och 
Danmark.  Våra drygt 12 000 med-
arbetare arbetar för att göra varje 
enskilt liv rikare och mer värdigt, 
varje dag. 
Läs mer på www.teamolivia.se
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E-post: info@selfhelp.se, www.selfhelp.se

Selfhelp Behandling
Gyllenstiernsgatan 8
115 26 Stockholm

Telefon: 08-667 91 90

”En man vandrar längs havsstranden då han 
får se en pojke som går och plockar upp 
någonting och slänger det försiktigt ut i  
vattnet. Mannen går fram till pojken och 
frågar: ”Vad gör du?”

Pojken svarar: ”Jag kastar tillbaka sjöstjärnor 
i havet, vattnet är på väg ut och om jag inte 
slänger tillbaka dem i vattnet så kommer de 
att torka och dö.” 

”Men kära barn” säger mannen, inser du inte 
att det finns mil efter mil med strand och  
tusentals sjöstjärnor? Du kan inte göra  
någon skillnad för dem.” 

Pojken lyssnar artigt men böjer sig ned och 
plockar upp ytterligare en sjöstjärna och  
kastar den i vågorna. Han ler och säger; 
”men för den här sjöstjärnan gör det skillnad.”

’’


