
En del av team:olivia

Rehabilitering  
av missbruk  

och beroende- 
tillstånd



Selfhelps kvalificerande beroendevård erbjuder en heltäckande  
vårdkedja med allt från förebyggande insatser till medicinsk 
abstinensbehandling, rehabilitering och utsluss.  Vårt behand-
lingshem är ett av Sveriges största och vi tar emot klienter 
dygnet runt, alla dagar året om.

Selfhelp är ett kunskapsföretag 
som bildades 1992.  Vi bedriver 
manualbaserad 12-stegsbehandling 
i Söderhamn.  Vår personalgrupp 
är tvärvetenskapligt sammansatt 
och består av läkare, sjuksköterskor, 
socionomer och alkohol- och drog-
terapeuter.  Vi välkomnar klienter 

med samsjuklighet och skräddarsyr 
effektiva behandlingsprogram till 
varje enskild klient. 

Vi bedriver ett forskningsprojekt 
med KI där vi mäter klienternas  
psykiska mående genom hela  
behandlingen för att påvisa att be-
handlingen ger rätt resultat.
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Utredning
Vi har lång erfarenhet av att göra 
breda kartläggningar av klienternas 
psykiska hälsa och alkohol- och 
drogproblem.  Vårt utredningsar-
bete leds av terapeuter och soci-
onomer med stöd av läkare med 
specialistkompetens inom miss-
bruksområdet.

I utredningsarbetet använder vi oss  
bl.a. av ASI och ADDIS.  På uppdrag 
kan vi bistå med neuropsykiatrisk 
utredning under behandlingstiden.
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Selfhelps  
behandlingshem är  

ett av Sveriges största  
och vi tar emot  

klienter dygnet runt,  
alla dagar året om.



Medicinsk abstinens- 
behandling
På vårt behandlingshem i Söder-
hamn driver vi en av Sveriges  
privata medicinska abstinensavdel-
ning med 16 platser.  Avdelningen 
är öppen dygnet runt och vi tar 
emot klienter från hela landet.  
Vi utför också abstinensbehandling 
åt andra behandlingshem. 

Hit kommer klienter med remiss 
från landstinget och/eller från 
kommuner runt om i Sverige.  Här 
bedrivs motivationsarbete i form av 
enskilda samtal och grupp/lektioner 
parallellt med den medicinska  
abstinensbehandlingen.

Selfhelps  
behandlingshem  

i Söderhamn  
är ett av Sveriges  

äldsta med  
26 internatplatser.  
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12-stegsbehandling
Vårt behandlingshem i Söderhamn 
är ett av Sveriges äldsta med  
26 internatplatser.  Vi välkomnar 
klienter från hela Sverige och är 
specialiserade på klienter med 
komplexa vårdbehov.  På Selfhelp 
bor alla klienter i enkelrum och 
deltar i behandlingsaktiviteter alla 
dagar i veckan. 

Behandlingen sker gemensamt, men 
kvinnor och män bor på separata 
avdelningar.  Behandlingstiden i vår 
behandling är upp till 12 månader. 
Klienternas eftervård kan ske både 
i Stockholm och Söderhamn.  Vi har 
också utslussboende.
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12-stegsbehandling med  
substitutionsläkemedel
På Selfhelp kan vi också erbjuda en 
unik kombination av läkemedels- 
assisterad underhållsbehandling 
och 12-stegsbehandling på vår 
LMAB-avdelning.  Behandlingen sker 
i enlighet med WHO:s rekommen-
dationer och Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd.  Denna  
behandlingsform kräver täta kon- 
takter med remittenten och  

klientens LARO-team.  Vi är be-
hjälplig med inställning av medicin i 
samarbete med LARO-team.

Utsluss Selfhelp Söderhamn
Efter fullgjord behandling på Self-
help erbjuder vi en utsluss som 
leder till arbete och eget boende.  
I den här fasen är vi behjälplig med 
kontakter mot arbetsförmedling, 
arbetsgivare, skuldsanering m.m.
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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

Selfhelp är  
medlem i Vårdkedjan. 

Läs mer på  
www.vardkedjan.se
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Selfhelpkliniken Gävleborg AB
Hemmansvägen 7
826 62 Norrala

Telefonnummer dygnet runt: 0270-707 90

E-post: info@selfhelp.se, www.selfhelp.se




