Stöd och hjälp vid
missbruk och beroende
Alkohol- och narkotikagruppen

Missbruk och beroende
Vi som arbetar på Alkohol- och narkotikagruppen har i uppdrag att ge medborgare i Piteå
kommun möjlighet att förändra sina alkohol- och
drogvanor. Även den som lever nära en person
med beroende kan vända sig till oss. Du har rätt
att vara anonym.
Tillsammans med dig bestämmer vi vilken typ av stöd du
vill ha och har nytta av. Vi erbjuder individuellt anpassad
behandling, exempelvis:
•
•
•
•
•

lösningsfokuserade samtal
återfallsprevention i grupp eller enskilt
möjlighet att dokumentera alkohol- och drogfrihet
delning av antabus som du fått föreskrivet av läkare
stöd i kontakten med övrig socialtjänst och andra 		
myndigheter
• anhörigstöd
När du har bestämt dig för vad eller vilka åtgärder du vill
använda, så skriver vi en behandlingsplan och du kan, i de
allra flesta fall, påbörja kontakten direkt.

Om du vill göra en ansökan om vistelse på behandlingshem får du kontakt med en av de socialsekreterare som
jobbar här. Socialsekreteraren informerar dig om hur
handläggning, utredning och beslut går till.
Vi som arbetar här har sekretess gentemot arbetsgivare,
anhöriga etc. Du kan själv välja om det finns personer i
din närhet eller myndighetspersoner som du vill ska få
information om ditt tillfrisknande.
Undantag från sekretessen gör vi om det framkommer
att barn far illa eller om lag eller författning kräver av oss
att lämna ut uppgifter.
Besök hos oss är kostnadsfria.

Alkohol- och narkotikagruppen
Öppen mottagning, ingen tidsbeställning:
Måndag och fredag kl 8 - 9 och 9.30-13
Onsdag 8 - 9 samt 15 - 16.30
Telefon: 0911-69 67 25
Måndag och fredag kl 8 - 9 och 9.30-13
Onsdag 8 - 9 samt 15 - 16.30
Övrig tid: 0911-69 62 80

Kommunikationsavdelningen Piteå kommun maj 2019

Adress:
Storgatan 16
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Socialförvaltningen
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

