Välkommen till Aleris Lindalen
Aleris Lindalen är en verksamhet som erbjuder professionell behandling av
alkohol- och/eller drogberoende med hjälp av 12-stegsbehandling.
Aleris Lindalens erbjudande

Våra fyra behandlingshem

Aleris Lindalen är en verksamhet till vilken vi välkomnar
människor med beroendeproblematik, exempelvis med
alkohol eller droger. Lindalen är beläget strax utanför
Hudiksvall i Forsa, Hälsingland. Vår behandling bygger
på AA/NA:s 12-stegsprogram, den s.k. Minnesotamodellen.

Vår verksamhet består av fyra olika behandlingshem.
Respektive behandlingshem är specialiserade på olika
delar i behandlingens tre steg.

Våra verksamheter finns i Hudiksvalls omnejder i fyra
hus med olika inriktning, beroende på var i behandlingen
man befinner sig. I vissa behandlingssteg skiljs män och
kvinnor åt.
Vi har tillstånd för HVB SoL 7.1.1.

Behandlingens tre steg
Vi skiljer behandlingen åt i tre huvudsteg:
1. Avgiftnings-/abstinensbehandling
2. Primärbehandling
3. Fördjupad behandling och utsluss
I alla behandlingsprogrammen ingår motivationsprogram.
Som komplement till dessa tre huvudbehandlingar
erbjuder Aleris Lindalen:
• Eftervård
• Anhörigprogram
• Program om kriminell livsstil
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Lindalen
• Avgiftnings-/abstinensbehandling och tillnyktring
• Primärbehandling för män
• Anhörigprogram (läs mer om denna här)
Linnéagården
• Primärbehandling för kvinnor
Klaragården
• Fördjupad behandling och utsluss för kvinnor
Håsta HVB och Halvvägshus
• Fördjupad behandling + utsluss för män
• Efterbehandling
• Program om kriminell livsstil

Vår kompetens
På Aleris Lindalen arbetar sjuksköterskor med
specialistkompetens, alkohol- och drogterapeuter,
behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och
servicepersonal liksom specialistläkare, auktoriserad
socionom och kognitiv psykoterapeut.
Som en del i Aleris utgår allt vi gör från Aleris värdeord
OPEN, som är en förkortning för omtänksamhet,
professionalism, engagemang och nytänkande.

Adress:
Aleris Lindalen
Nansta 130
820 65 Forsa
Läs mer: www.aleris.se/lindalen/

www.aleris.se
Aleris är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge
och Danmark. Aleris ägs av Patricia Industries – en del av Investor.

