SOCIALFÖRVALTNINGEN

Individ och familjeomsorg
Vuxenenheten/Beroendecentrum

Information om Bollnäs beroendecentrum

Bollnäs beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, droger eller spel om pengar
blivit ett problem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Beroendecentrum drivs av Bollnäs kommun och
Region Gävleborg i nära samverkan. I gemensamma lokaler arbetar alkohol- och drogterapeuter som är
anställda av kommunens socialtjänst samt sjuksköterskor och läkare som är anställda av Region
Gävleborg. Beroendecentrums adress är Östra Stationsgatan 15 i Bollnäs.
Det finns möjlighet att enbart ha kontakt med sjuksköterska och läkare eller enbart med alkohol- och
drogterapeut. I de flesta fall behöver vården utformas i samverkan mellan sjukvård och kommun. Det är
viktigt att du samtycker till detta. Beroendecentrum erbjuder dessa vårdinsatser:
Insats

Region

Kommun

Abstinensbedömning

X

Läkarvård

X

Abstinensbehandling

X

Nedtrappning av läkemedel

X

Läkemedelsbehandling för att minska alkohol- och drogsug

X

Blodprovstagning och vaccination mot hepatit

X

Urinprov som stöd för drogfrihet i kombination med annan insats

X

X

Motivationssamtal

X

X

Ansökan

Motivationsgrupp

X

X

Utredning missbruk och beroende

X

X

Gruppbehandling i öppenvård 12-steg

X

X

Haschavvänjningsprogram

X

X

Cannabisprogram för ungdomar

X

X

KBT- individuella samtal

X

X

MET - bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal

X

X

Eftervårdsgrupp

X

X

Återfallsprevention

X

X

Sorgbearbetning

X

X

Anhörigbehandling

X

X

Behandling av spel om pengar

X

X

För att beviljas insatser från alkohol- och drogterapeuter krävs en skriftlig ansökan. Ansökan utreds av
socialsekreterare inom socialtjänsten. Sjukvårdande insatser ges av Regionens sjuksköterskor eller
läkare utan kontakt med socialtjänsten. Vid samordnade insatser inom Beroendecentrum behöver du
lämna samtycke till att Regionens och kommunens anställda får samverka för att kunna planera din vård
med varandra och med dig.
Alla anställda vid Beroendecentrum har anmälningsplikt till socialtjänsten vad gäller oro för om ett barn
upp till 18 år behöver stöd eller skydd som följd av eget eller förälders missbruk.

Utdelningsadress

821 80 Bollnäs

Besöksadress

Stadshustorget 2

Webb

www.bollnas.se

Telefon

0278-250 00

E-post

bollnas@bollnas.se

Bankgiro

594-2636

2 (2)

Ansökan till socialtjänsten om behandling hos alkohol- och
drogterapeut vid Bollnäs beroendecentrum
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Jag har problem med

Jag ansöker om behandling i form av

Jag samtycker till att Regionens och kommunens personal får samverka för att planera
min vård tillsammans med mig.
Jag är införstådd med att Beroendecentrums anställda har anmälningsplikt vid oro för
barn under 18 år.
Datum

Postadress

821 80 Bollnäs

Underskrift

Besöksadress

Stadshustorget 2

Webb

www.bollnas.se

Telefon

0278-250 00 (vxl)

E-post

bollnas@bollnas.se

Bankgiro

594-2636

