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Claudia Mottagningen Norra Källgatan 22 f.d Missbruksmottagningen

Öppenvårdsmottagning med 8 tjänster; alkohol- och drogrådgivare samt behandlingspedagog..

C:a 300 klienter/år. Rådgivning, behandling enskilt och i grupper, substansmissbruk, spel och 
anhöriga.

KBT – Återfallsprevention, CRA, MI, CRAFT, HAP och ACT. Samt drogtestmottagning. 

60% serviceinsatser, resten bistånd från Vuxen Myndighet.

Utmaning: Människor som söker hjälp frivilligt utan socialtjänstens biståndsbeslut ofta i ett relativt 
tidigt läge, välmotiverade till att ta emot hjälp får vi bara möta upp med Råd och stödsamtal max 5 
tillfällen.  Korta behandlingstider.

Nytt: Vi utbildar alla behandlare i metoden ”Seaking Safety” under 2021-22. En metod som har fokus 
på beroende och trauma.

Riskbruk – Skadligt bruk – Beroende.

Previct – en digital alkometer, interaktivt stöd i behandling över tid.
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12-stegsbehandlingen. Flyttat till Claudia Mottagningen.

Behandling i grupp. Enskilt i undantagsfall.

Introduktionsgrupp, primär- och eftervård, samt individuella 
kontakter med behandlare.

Primärbehandlingen sker under 3 månader. Eftervården 6 månader. 
Förebyggande sjukskrivning.

Utmaning: en behandlingsform som kväver språkkunskaper och förmåga att 
formulera sig, en svårighet för många. De flesta som söker 12-stegsbehandlingen 
kommer på rekommendation från vänner och bekanta och utan kontakt med 
Socialtjänsten, kontakt tas med handläggare på Vuxen Myndighet för utredning 
och biståndsbeslut.
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Vändpunkten (f.d NVG) Pilgatan 8 D
Öppenvårdsbehandling substansmissbruk  5 dagar/v 09.00 – 15.00

Trestegsmodell, polikliniska ”unga vuxna” 18 – 25.

6 Alkohol- och drogrådgivare, 1 behandlingspedagog. 

60-tal klienter aktuella.

Behandlingen består av ÅP, MI, CRAFT, MET samt olika temagrupper.

Beteendeaktivering enligt strukturerat schema individuellt och i grupp.  

Utmaning: Större grupp av unga klienter med autismspektrumtillstånd i kombination med 
lågbegåvning, mer kriminalitet och tyngre droger. Detta kräver att vi i de olika kommunala 
verksamheterna (ekonomi, boende, behandling) strävar åt samma håll och ger klienterna 
rehabilitering som gynnar dem mot ett gott liv som skattebetalare och medborgare.

Utbildning i ”Kriminalitet som livsstil” för flera behandlare.
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Spindeln Ängsgärdsgatan 4
Öppenvård för klienter med samsjuklighet: substansmissbruk och psykossjukdom.

Samverkan med Beroendemottagningen Region Västmanland.

4 behandlingspedagoger med KBT-utbildning, skötare, ssk och läkare från RV.

20-tal klienter aktuella, lång behandlingstid.

Grupper och enskilt. IMR, ITPK, ESL, Psykoedukation samt social färdighetsträning mm.

Utmaning: Allt svårare klienter med neuropsykiatriska diagnoser i kombination med psykossjukdom, 
som kräver mer individuella lösningar både i fråga om bemötande och behandling.
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RETURFABRIKEN 

Återvinning och service Ånghammargatan 6 – 8 på Bäckby. 
Möbelåtervinning och service för kommunala verksamheter i Västerås stad. 

Sysselsättning/arbetsträning i form av verkstäder (cykel, måleri och snickeri) flyttbuss och 
renoveringar och återvinning av möbler samt service till fastighetskontoret, äldreomsorgen, skolan 
och barnomsorgen.  Klienterna har sysselsättning mellan 07.00 – 15.00. Drogfrihet samt bistånd från 
Vuxen myndighet.

Utmaningar: Samverkan med  AF och AMA kring enskilda klienter och arbete för 
lönebidragsanställningar som i sin tur gör att klienterna kommer in i Socialförsäkringssystemet och i 
samhället i övrigt.

Vi har det senaste året fått ut 7 klienter på den öppna arbetsmarknaden.

Lilla G  15 klientplatser och 3 behandlingspersonal. Skadereducering. 

Ytterligare en Teamledare anställd för att säkra det sociala arbetet, dokumentation och struktur.
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Kontaktuppgifter 

Claudia Mottagningen Norra Källgatan 22: Teamledare Lysa Öster 021/39 10 87, 

mottagningstelefon: 021/39 22 58

Vändpunkten Pilgatan 8 D: Teamledare Hanna Kraft 021/39 14 55

12-stegsbehandlingen Norra Källgatan 22: Agnetha From 021/39 26 77, 

Carl-Johan Skog 021/39 16 69.

Spindeln Ängsgärdsgatan 4: Teamledare Gabriella Howlden 021/39 05 40.

Returfabriken Ånghammargatan 6-8: Teamledare Stefan Björkman 021/39 14 69, 

Teamledare Elin Piispanen 021/39 12 11.

Öppenvård Missbruk Vuxen: Enhetschef Marita Sivén 021/39 12 04


