VI SUMMERAR 2017

Ett motiverande år
Nytt år och vi vill tacka för ett underbart arbete tillsammans under
året! Under 2018 kommer mycket att hända och vi laddar för att kunna
erbjuda er det bästa på marknaden.
2017 har vart ett år med ett starkt fokus av expansion med nya behandlingsverksamheter som Umeå,
Sundsvall, Norrköping, Jönköping och Helsingborg till nya behandlingsmöjligheter! Med ett stärkt fokus
och uppnådda mål kliver vi in i 2018 med en laddad motivation och stark positionering att vi kan nå ännu
längre.

Läs hela summeringen & om Nyheter 2018 här.

NY LAG TRÄDER I KRAFT 2018
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Spelberoende - ett
missbruk

Individen i fokus
ger resultat

Från och med 1 januari 2018 blir kommuner
och landsting skyldiga att förebygga och erbjuda
stöd och behandling till personer med
spelberoende. Samma rätt inom stöd och hjälp
som personer med alkohol- och drogproblem.
Detta välkomnar vi stort!

Hos Nämndemansgården tror vi starkt på en
anpassad behandling för den specifika
individen. Beroende av alkohol och droger är en
biologisk, psykologisk och social problematik och
samtliga dessa områden behöver stärkas i
behandlingen. Att då se till individens behov och
matcha rätt redan i början av behandlingen
behövs för att uppnå bästa och ett långvarigt
resultat.

Läs mer om spelberoende och behandling här.

Läs mer här.

HÖGSKOLEUTBILDNING 2018

N YA B E H A N D L I N G S E N H E T E R 2 0 1 7

Fortsatt samarbete
med Ersta Sjukhus
Högskola
Nämndemansgården driver tillsammans med
uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal
Högskola en vidareutbildning i relationellt arbete
med alkohol-/drogberoende med start i mars
2018 med 4-6 externa platser. Vill du vara en av
dem?
Läs mer här.

Från Norrland,
Norrköping till
Skåne
2017 har vart ett år med ett starkt fokus av
expansion med nya behandlingsverksamheter
som Umeå, Sundsvall, Norrköping, Lidköping
Jönköping och Helsingborg till nya
behandlingsmöjligheter till alla våra kunder och
patienter.
Här finner du alla behandlingsenheter hos
Nämndemansgården.
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