
Öppenvårdsmottagningen

Slussen



Detta är Slussen

• Öppenvårdsmottagning för tre kommuner, 

Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

• Samverkan med vårdcentralerna och 

psykiatrin

• Lokaler i Fagersta

• 4 medarbetare under Slussens tak 



Historik
• Startades som projekt 2007 för personer 

över 18 år i samverkan med vårdcentralen 

och vuxenpsykiatrin

• För verksamheten arbetade en 

samordnare på 50 %

• Slussen permanentades 2009 och en ny 

samordnare tillsattes på 100 % och då 

inkluderades ungdomar från 13 år

• 2013 tillsattes en 100 % tjänst till när 

Norberg och Skinnskattebergs kommuner 

gick med



Slussens målgrupp

• Från 13 år med riskbruk, skadligt bruk och 

beroende av alkohol, droger eller 

läkemedel

• Stöd anhöriga och andra närstående

• Stöd till våldsutsatta och behandling till 

våldsutövare

• Stöd och behandling för spelproblem



Slussens målgrupp

• Behandling till unga och vuxna med 

kriminellt beteende

• Andra myndigheter, arbetsgivare, och 

vårdinrättningar som genom sitt arbete 

kommer i kontakt med riskbruk, skadligt 

bruk och beroende

• Alla som har frågor kring riskbruk, skadligt 

bruk och beroende 



Öppna vägen

• Individen själv tar kontakt med Slussen

• Max 5 råd- och stödsamtal utan 

biståndsbeslut

• Ingen dokumentation, möjlighet vara 

anonym

• Behjälpliga till ansökan för fortsatt stöd

• Vid oro eller behov av insatser behöver 

socialsekreterare utreda (11:1 SoL)



Anhörigstöd

• Stöd för anhöriga och andra närstående

• Vuxna och barn

• Individuellt eller grupp

• Kräver inget biståndsbeslut

• För barn;

- BIG

- Beardslees familjeintervention



Insatser & uppdrag

• Alla insatser och behandling kräver 

biståndsbeslut (4:1 SoL)

• Utredning – beslut – uppdrag

• Genomförande – uppföljning

• Bygger på frivillighet och individens vilja till 

förändring

• Behovs- och individanpassat stöd



HAP,

Haschavvänjnings-

program

Samtalsstöd 

för 

våldsutsatta

Krisstöd och 

sorgbearbetning

MET,

Motivations

höjande 

behandling

Screening 

och 

bedömning

NADA,

Öron-

akupunktur

Behandling 

våldsutövare

CPU,

Cannabisprogram 

för ungdomar

MI och 

lösningsfokus 

Tolvstegs-

behandling

Seeking Safety

RNB,

Ringa 

narkotikabrotts-

programmet

Behandlings-

program, 

Kriminalitet 

som Livsstil

Återfalls-

prevention

Anhörigstöd



Tolvstegsbehandling

• Vuxna med skadligt bruk eller beroende

• Omfattande behandlingsprogram

• Primärbehandling och eftervård

• Målet är nykterhet



Kriminalitet

• Kriminalitet som Livsstil, manualstyrda 

påverkans- och behandlingsprogram för 

olika målgrupper 

• Syftar till att bryta kriminella tankemönster

• Inleds med kartläggning (PIKT-test)

• Ringa narkotikabrottsprogrammet

• Färdighetsträning

• Medling



Våld i nära relationer

• Stöd till våldsutsatta vuxna och ungdomar 

från 13 år.

• Sedan 2021 erbjuder Slussen behandling 

för våldsutövare och ingår i S-BIN i länet.

• Screening/kartläggning för att bedöma risk 

för fortsatt våld och behandlingsbehov

• Individuellt, par eller grupp



Ungdomar/unga vuxna

• Information, rådgivning och förebyggande 

arbete

• Tidiga insatser och del av vårdkedja

• Komplex problematik kräver kombination 

av insatser

• Samverkan och fungerande 

myndighetsutövning

• Föräldramedverkan för minderåriga



Samverkan
• Effektivare vårdkedja genom samverkan 

med regionen, vuxenpsykiatrin och 

primärvården

• Gemensamma riktlinjer

• Samlad kompetens på ett ställe, inklusive 

den medicinska

• Gemensam plats, gemensamt synsätt och 

gemensamt arbetssätt kring 

missbruksfrågor blir en sluss till bättre 

livskvalitet



Framgångsfaktorer

• Styrgrupp med verksamhetschefer från Ifo, 

vårdcentralerna, vuxenpsykiatrin och (från 

2021) barn- och ungdomspsykiatrin

• Kännedom om varandra och kunskap om 

verksamheterna för socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården

• Tydliga riktlinjer

• Stabil organisation



Slussen idag

• Gemensam öppenvård för Fagersta, 

Norberg och Skinnskattebergs kommuner

• Ungdomar från 13 år och vuxna

• Riskbruk, skadligt bruk och beroende, 

spelproblem, kriminalitet, våld i nära 

relation

• Öppna vägen för 5 råd- och stödsamtal, 

utan bistånd



Tack för 

uppmärksamheten!        

KONTAKT:
Britt-Marie Nohrstedt, behandlare, 0223-442 95, britt-marie.nohrstedt@fagersta.se
Richard Askrot, behandlare, 0223-445 36, richard.askrot@fagersta.se
Anki Olsson, enhetschef, 0223-448 66, anki.olsson@fagersta.se

Man når också Slussen via slussen@fagersta.se eller Öppenvårdsmottagningen Slussen 
på Facebook.
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