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I
VANDA

För vem är servicen avsedd?
A-klinikerna erbjuder öppen vård åt Vandabor med missbruksproblem samt
deras anhöriga. Alkohol- och läkemedelsmissbrukare kan söka råd och stöd för
att upphöra med eller få kontroll över sitt missbruk. Narkotikamissbrukare får i
första hand hjälp på H-kliniken.
Du kan komma till träffarna tillsammans med en närstående eller en anställd
vid ett verksamhetsställe. Anhöriga kan också boka en egen tid till A-kliniken.
A-klinikens tjänster är avgiftsfria.

Vad omfattar A-klinikens tjänster?
Vid A-kliniken utvärderas vårdbehovet och du hänvisas till de tjänster du
behöver. Vid behov gör vi tillsammans upp en preliminär plan för den
fortsatta vården, till exempel på A-kliniken eller någon annan lämplig
vårdplats. Vården kan exempelvis bestå av
•
•
•
•
•

individuell vård
läkemedelsavvänjning
par- och familjeträffar
vård i grupp
intensivperioder inom den öppna vården

Vid behov samarbetar klinikerna med anhöriga till klienten samt med
myndigheterna.
Jouren är avsedd för att bryta missbrukscirkeln och avhjälpa den allmänna
krissituationen som hänger samman med missbruket. Inom jouren kan
man vid behov remittera klienten till avvänjningsvård på institution.
Man kan komma till de öppna samtalsgrupperna i nyktert tillstånd. Någon
förhandsanmälan behövs inte.

Hur uppsöker man en A-klinik?
Man kan söka sig till en A-klinik genom jouren, genom att boka tid per
telefon eller komma till en öppen samtalsgrupp. Tid för rådgivning kan också
beställas elektroniskt på adressen:
http://www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/delta_och_paverka/etjan
ster/halsovards-_och_socialtjanster
Jourtiderna och tidpunkterna för de öppna samtalsgruppernas möten varierar
beroende på klinik.

Kontaktinformation
A-kliniken i östra Vanda
Konvaljvägen 20 C, 2 vån., 01300 Vanda
tfn 09 8392 3415 (stängt kl. 11−12)
Tidsbokning och information
må−fr kl. 12−13, tfn 09 8392 3522
Jourtider ti, to och fr, anmälan kl. 8.30
Öppna samtalsgrupper ti, on och fr kl. 9−10
Öppettider
må kl. 12−19
ti, on och to
kl.8.30−15.15
fr kl. 8.30−15.00
A-kliniken i västra Vanda
Bredängsvägen 3, 5 vån., 01620 Vanda
tfn 09 8393 5534 (stängt kl. 11−12)
Tidsbokning och information
må−fr kl. 12−13, tfn 09 8393 5534
Jourtider må och on, anmälan kl. 8.30
Öppna samtalsgrupper ti och fr kl. 9−10
Öppettider
må, ti och on kl.
8.30−15.15
to kl. 12−19
fr kl. 8.30−15.00

