
Nollpunkten vänder sig till vuxna kvinnor och män med missbruksproblem.

En plats att landa på 
• Vi överbryggar det glapp som kan uppstå mellan medicinsk avgift¬ning och en kommande behandling.

Här är huvudfokus på fortsatt tillnyktring och motiva¬tion till fortsatt behandling och rehabilitering.
• Nollpunkten är också ett bra alternativ för personer som avbrutit pågående behandling och som behöver

tid för återhämtning inför en ny behandling.
• Vi tar även emot deltagare i LARO-programmet.
• Vid behov kan vi erbjuda enklare sysselsättning i kök, vaktmästeri eller trädgård ett par timmar om dagen.

Enkelt och lättillgängligt för både klient och remittent
• Det är vanligt att en vistelse på Nollpunkten utgör den planerade fortsatta insatsen som krävs för

inläggning på medicinsk avgiftning.
• Under tiden på Nollpunkten kan vi bistå med fortsatt utredning. Vi har medarbetare som är

utbildade inom ASI, Addis och MI. ASI ingår i ordinarie dygnsavgift och genomförs efter uppdrag
från socialtjänsten.

• Vi hämtar klienten i samband med att placeringen inleds och lämnar vid avslutad placering inom
hela Mälardalsregionen, utan extra avgift. När vi har möjlighet hämtar och lämnar vi även i övriga
delar av landet.

• Vi tar emot placeringar omgående över dygnets alla timmar.

Vacker och läkande miljö
Nollpunkten ligger vid havet mitt i ett naturreservat nära Vaxholm, tre mil norr om Stockholm. Den 
vackra naturen bidrar till en avslappnad och innehållsrik vistelse. Vi arbetar med kontaktmannaskap och 
medlevarskap utifrån förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Majoriteten av våra medarbetare har 
behandlingsassistent- eller behandlingspedagogsutbildning och vidare utbildning i MI och återfallsprevention.

Vill du veta mer?

Telefon: 08-684 318 00

Mail: info@nollpunkten.se

Webb: www.nollpunkten.se

Välkommen till Nollpunkten
- bryggan mellan avgiftning och behandling



Hur ser processen ut vid ansökan och inskrivning? 
Ett placeringsbeslut måste alltid finnas från aktuell socialtjänst. Vi ber Dig som handläggare kontakta oss 
per telefon eller mail. Du kan redan då få besked om tillgång på platser och besked om möjlig placering 
samma dag eller annan tidpunkt efter överenskommelse. Vi, Nollpunkten och Du, tar gemensamt ställning 
till lämpligheten med en placering för den specifika personen. Det är nödvändigt att denne är medicinskt 
bedömd och avgiftad. 

Du bör veta att på grund av det känsliga skedet under vistelsen på Nollpunkter kan vi inte tillåta 
permissioner eller besök utifrån. Nedan finns den checklista på information som vi behöver få för att kunna 
planera inskrivningen. Dessa uppgifter kan Du förmedla till oss via telefon eller mail. 

Efter beslut 
Personen anländer till Nollpunkten och deltar i ett inskrivningssamtal samt genomgång av tillhörigheter 
och kläder. Det är mycket viktigt att inga substanser eller andra otillåtna produkter eller föremål tas in på 
boendet. På inskrivningssamtalet gås rutiner och förhållningsregler igenom. Den boende bekräftar med sin 
underskrift att denne godkänner dessa.
 
Varje boende har en kontaktperson som ska tillse, samordna och följa upp planeringen ihop den boende och 
upprätthålla kontakten med ansvarig socialtjänst, beroendemottagning och eventuellt andra myndigheter. 

Information vi behöver gällande aktuell person och förutsättningarna 
för en inskrivning
• Namn och kontaktuppgifter socialhandläggare 

• Namn och kontaktuppgifter ekonomihandläggare (för fakturering) 

• Har personen fickpengar vid ankomst? 

• Skall personen betala egenavgift själv eller via försörjningsstöd? 
Om egenavgift ska betalas av personen själv behöver vi avgiften insatt på vårt bankgiro i förskott. Avgiften ska 
omfatta fjorton dagars i taget och kvitto på insättningen ska kunna uppvisas. 

• Har personen mediciner? 
Om aktuellt behöver vi en betalningsförbindelse faxad till Apoteket Lotsen i Vaxholm på 
faxnummer 08-54133598. Förbindelsen måste finnas på apoteket på ankomstdagen. 

• Aktuellt team/beroendemottagning? 
Kontaktuppgifter på ansvarig läkare eller sjuksköterska. 

• Finns planering för tiden efter Nollpunkten? 
Om inte så deltar vi gärna i sådan planering när vi lärt känna personen och fått en uppfattning om förutsätt-
ningarna för en kommande rehabilitering. Det ingår i vårt uppdrag att bidra till att den inskrivne ökar sin 
motivation för ett fortsatt liv i nykterhet. 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Telefon: 08-684 318 00

Mail: info@nollpunkten.se

Webb: www.nollpunkten.se


