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Selfhelp  
stödboende i  

Hässelby villastad, 
Stockholm

Stödboende
Selfhelp stödboende riktar sig till män med  
beroendeproblematik som har kommit en bit  
i sin behandling och nu är redo att ta nästa steg.  
Vi är ett boende där trygghet, stabilitet och  
rutiner skapar ramarna. Boendet ligger i lugna  
kvarter cirka 20 minuter med t-bana från  
Stockholms centrum.



Hela människan – hela livet 
Vi arbetar med en helhetssyn där 
vi ser alla delar i livet som viktiga 
komponenter för att stärka tillfrisk-
nandet. Vi stöttar bl.a. i:
•  att hitta vägar till självförsörjning  

genom studier, praktik eller arbete
•  att skapa en meningsfull fritid och 

ett nyktert socialt sammanhang
•  att återuppbygga hälsosamma 

familjerelationer
•  att skapa dagliga rutiner för en 

fungerande vardag
•  att förstå vikten av hälsosam kost 

och motion

•  att utveckla självkännedom och 
konstruktiva relationer med 
omgivningen

•  kontakt med myndigheter och 
organisationer

Genom individuellt anpassade 
metoder arbetar vi med den bo-
endes motivation och stärker den 
egna drivkraften mot en förändrad 
livssituation. Regelbundna AA och 
NA möten samt täta alkohol och 
drogtester bidrar även till nykter-
heten.



Selfhelp Åsens  
stödboende är medlem  

i Vårdkedjan.

Läs mer om Vårdkedjan 
www.vardkedjan.se

Samverkan – nyckeln till 
framgång
Vi på Selfhelp arbetar aktivt till-
sammans med den boende och 
remittenten för att få en utveckling 
och stabilitet i livet som är hållbar 
över tid. Inflytande, möjlighet till 
påverkan och ansvar är a och o för 
en lyckad vistelse hos oss. I genom-
förandeplanen sätter vi upp korta 
och långa målsättningar utifrån 
individens behov. Varje boende har 
en kontaktperson som ansvarar för 
uppföljning av genomförandeplanen 
och återkoppling till remittenten. 

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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Kombinationslösningar 
Kontinuitet och stabilitet är 
viktiga ingredienser i ett till-
frisknande. På Selfhelp finns 
det möjlighet att kombinera 
stödboendet med öppen-
vårdsbehandling, eftervårds-
behandling eller enskilda 
samtal. Vi har även tillgång till 
avgiftning och internat- 
behandling. Vi ser positivt 
på en långsiktig planering 
där varje individ till fullo kan 
fokusera på sitt tillfrisknande.

För mer information  
kontakta:
info@selfhelp.se,  
tel: 08-667 10 10
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Selfhelp stödboende Åsen
Loviselundsvägen 106 

165 70 Hässelby
Telefon: 08-667 10 10

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