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Välkommen till  
Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling 

Den hä r foldern här tägits främ äv  
Vä rd och omsorg pä  Sälä kommun. 
 
VÅRD OCH OMSORGSKONTOR 
Sala Kommun 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 
Telefon 0224-74 70 00 
Fax 0224-192 98 
E-post vardomsorg@sala.se 
 
ÖPPETTIDER 
Vardagar kl. 08.30–11.30, 13–15 
BESÖKSADRESS  
Fredsgatan 23, Sala 

 

 

VÄLKOMMEN TILL 

Öppenvårdsmottagning 
Stöd och Behandling 
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Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling erbjuder 
professionell hjälp 
 

Ö ppenvä rdsmottägning Sto d och Behändling ä r en kommunäl mot-
tägning som erbjuder professionell hjä lp/sto d till mä nniskor som ä r 
skrivnä i Sälä kommun, sto djände sämtäl gä llände vä ld i nä rä relät-
ion sämt skyddsä renden. Du ä r vä lkommen frä n 18 ä r. 

 

VEM KAN FÅ HJÄLP PÅ ÖPPENVÅRDSMOTTAGNINGEN? 

Vi vä nder oss till personer som här frä gor kring, eller oro fo r, 
sitt änvä ndände äv älkohol, närkotikä, lä kemedel eller spel och som 
vill hä hjä lp ätt fo rä ndrä sin situätion. Vi här ä ven sto djände sämtäl 
gä llände vä ld i nä rä relätion sämt skyddsä renden. 
Anho rigä, vä nner, ärbetskollegor eller ändrä som pä verkäs ä r ocksä  
vä lkomnä ätt ringä fo r rä dgivning och sto d. 
Män beho ver inte hä ett konstäterät problem fo r ätt kontäktä oss. Vi 
vill gä rnä ärbetä fo rebyggände och vä lkomnär en kontäkt redän nä r 
män kä nner en oro. 
Du ä r vä lkommen frä n 18 ä r. 
 
VILL DU BOKA TID ELLER FÅ RÅDGIVNING? 
Personälen finns pä  pläts ällä värdägär mellän kl. 8.00-16.30. 
 

Vi vill ätt det skä värä enkelt ätt nä  oss.  

Du kän värä änonym i din kontäkt med oss. Den personäl du mo ter 
pä  mottägningen här tystnädsplikt. 

 

HÄR FINNS VI 

Beso ksädress: Läsärettsgätän 6, 733 38 SALA, Telefon: 0224-74 97 10 

E-post: beroendemottägning@sälä.se     Hemsidä: www.sälä.se 
 

Vi finns ä ven pä  Fäcebook! 
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ÖPPETTIDER  

DRÖP-IN: Mä ndäg, onsdäg kl 08.00-09.00 och fredäg mellän klockän 
08.00–09.45. 

Ö VRIG TID gä ller tidsbokning. Ring personälen fo r ätt bokä en tid. 

VI KAN ERBJUDA: 
 

 Rä d, sto d och behändling fo r problem med älkohol, närkotikä, 
lä kemedel eller spel. 

 Sto dsämtäl bäseräde pä  MI, MET, HAP, A terfällsprevention och 
12-steg 

 Anho rigsto d bäserät pä  bländ ännät CRAFT, som fokuserär pä  
positiv fo rstä rkning och ätt belo nä smä  positivä fo rä ndringär. 

 Drop-in med mo jlighet lä mnä urinprov (pä  uppdräg frä n sociäl-
tjä nst med flerä), go rä älkoholmä tning eller tä Antäbus; här män 
Antäbus utskrivet äv lä käre kän män fo rvärä sin burk hä r hos 
oss. 

 12-stegsinspireräd Behändlingsgrupp med ett behändlingspro-
gräm pä  3-6 mä näder fo r klienter som go r behändling hä r pä  
hemmäplän, stärtär inom kort! 

 Workshops om missbruk och beroende fo r ärbetsgrupper. Vi 
beso ker kostnädsfritt ärbetsplätser som lyder under Sälä kom-
mun. Vi funderär och diskuterär tillsämmäns kring missbruk 
och beroende. 


