
 

 

Nyhetsbrev december 2009 

 

Kvällsmottagning för kvinnor!Kvällsmottagning för kvinnor!Kvällsmottagning för kvinnor!Kvällsmottagning för kvinnor!    

 

Ny behandling på SelfHelpGruppen 

Östermalm, Stockholm 

 

Från och med den 3 december 2009 

startar SelfHelpGruppen sin 

kvällsmottagning för yrkesarbetande 

kvinnor med begynnande eller 

etablerade alkoholproblem. 

”Kvällsmottagningen har vuxit fram ur 

ett uttalat behov från kvinnor i 

arbetslivet att få kvalificerad 

alkoholrådgivning på kvällstid efter 

jobbet” säger alkohol- och 

drogterapeuten Susanne Baarsöe som 

också är ansvarig för kvällsmottagningen. Susanne är utbildad mentalskötare och grundutbildad psykoterapeut och 

har i sitt arbete stött på kvinnospecifika problem. Susanne utvecklar sina erfarenheter: ”Ofta är kraven på 

yrkesarbetande kvinnor både höga och mångfacetterade. Förutom att vara duktig och framåt på jobbet ska man 

också vara en centralfigur i hemmet genom att vara en engagerad och god mamma samt en förstående partner. Ett 

sätt att hantera och kortsiktigt lösa både stress och frustration är att koppla av med alkohol, ett eller ett par glas 

både lugnar ner och ger energi. I vissa fall utvecklas detta till ett mönster där alkoholen får en allt viktigare roll i livet. 

Ofta sker detta utan att omgivningen märker det alls. På kvällsmottagningen får man möjlighet att i en svår situation 

snabbt få terapeutiskt stöd”. 

 

 

Kvällsmottagningen är öppen torsdagar mellan kl 17.00 – 18.30 

Remiss behövs från behandlande läkare eller husläkare/företagsläkare 

Tidsbeställning telefon 08-667 91 90 



 

(Fortsättning från föregående sida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

SelfHelp Kliniken utvärderarSelfHelp Kliniken utvärderarSelfHelp Kliniken utvärderarSelfHelp Kliniken utvärderar    

Sedan flera år tillbaka utvärderar 
SelfHelp Kliniken i Söderhamn hur 
patienterna upplever sin vistelse 
på Kliniken.  Patienterna får 
besvara en enkät med frågor om 
maten som serveras, lokalerna, 
bemötandet från personalen, 
samverkan med övriga patienter, 
den egna insatsen, känslan inför 
motivationsgrupperna, den 
medicinska behandlingen, känslan 
inför nästa steg ,  vad man tycker 
om bemötandet från sin 
socialsekreterare, om man tänker 
gå på AA-möten i framtiden etc. 
Värdeskalan 1-5 används och 
patienterna besvarar frågorna 
anonymt när de avslutat sin 
behandling, precis före hemgång. 
Både avdelningen för avgiftning 
och avdelningen för 
grundbehandling genomför 
utvärderingen med alla sina 
patienter. 

Svaren redovisas fråga för fråga 
och slås även samman till ett 
genomsnitt. Genomsnittet har 
legat stabilt runt 4 (3,98
under de två år som är 
färdigställda. Resultatet 
analyseras noga av ledningen och 
diskuteras på personalmöten. 
Som en direkt följd av 
patienternas synpunkter har man 
kunnat genomföra flera 
förb
förändringar som rör patientens 
vardag som ändrade schema
mattider, nya möbler och 
reparationer . Dels större och 
mer genomgripande förändringar 
som nytt motivationsprogram, 
ökade kontakter med 
remittenter och förbättrin
gäller efterbehandlingen. Man 
har med tiden också kunnat 
notera färre drop
trygghet för patienter och 
personal.

Några kvinnospecifika problem:  

 

• Kvinnor söker ofta läkarvård för andra problem än sitt missbruk och behandlas ofta under täckdiagnoser. Det 

fysiska eller psykiska tillståndets eventuella samband med hög alkoholkonsumtion tas 

av vare sig läkare eller patient. Alkoholproblemen förblir oupptäckta under lång tid

• I högre grad än män har kvinnor en samtidig psykiatrisk diagnos som exempelvis depression, fobi, 

ångesttillstånd eller ätstörningar 

 

• Kvinnor löper större risk att drabbas av sjukdomar och fysiska skador såsom högt blodtryck, infektioner, 

problem i magtarmkanalen m.m. SelfHelpGruppens patientkartläggning visar att över hälften av de 

yrkesarbetande kvinnor som genomgår poliklinisk rehabilitering 

• Bland medelålders kvinnor finns ibland samtidigt med missbruket en ensamhetsproblematik. Man isolerar sig, 

tar inte hand om sin fysiska hälsa, tappar aptiten. Ofta kommer denna grupp rejält fysiskt nedgångna till 

alkoholrehabiliteringen 

• Omgivningen, till exempel arbetskamraterna, vilseleds ofta av ett perfekt yttre vad avser klädsel och make

• Man sköter sina arbetsuppgifter minutiöst

Om det finns en partner är det ofta så att även denne har alkoholproblem och 

alkoholrådgivning eller till och med motarbetar den professionella hjälpen

Svaren redovisas fråga för fråga 
och slås även samman till ett 
genomsnitt. Genomsnittet har 
legat stabilt runt 4 (3,98- 4.30) 
under de två år som är 
färdigställda. Resultatet 
analyseras noga av ledningen och 
diskuteras på personalmöten. 
Som en direkt följd av 
patienternas synpunkter har man 
kunnat genomföra flera 
förbättringar, på olika plan. Dels 
förändringar som rör patientens 
vardag som ändrade schema- och 
mattider, nya möbler och 
reparationer . Dels större och 
mer genomgripande förändringar 
som nytt motivationsprogram, 
ökade kontakter med 
remittenter och förbättringar vad 
gäller efterbehandlingen. Man 
har med tiden också kunnat 
notera färre drop-outs och större 
trygghet för patienter och 
personal. 

 

• Kvinnor söker ofta läkarvård för andra problem än sitt missbruk och behandlas ofta under täckdiagnoser. Det 

fysiska eller psykiska tillståndets eventuella samband med hög alkoholkonsumtion tas 

av vare sig läkare eller patient. Alkoholproblemen förblir oupptäckta under lång tid 

• I högre grad än män har kvinnor en samtidig psykiatrisk diagnos som exempelvis depression, fobi, 

löper större risk att drabbas av sjukdomar och fysiska skador såsom högt blodtryck, infektioner, 

problem i magtarmkanalen m.m. SelfHelpGruppens patientkartläggning visar att över hälften av de 

yrkesarbetande kvinnor som genomgår poliklinisk rehabilitering också regelbundet använder psykofarmaka

• Bland medelålders kvinnor finns ibland samtidigt med missbruket en ensamhetsproblematik. Man isolerar sig, 

tar inte hand om sin fysiska hälsa, tappar aptiten. Ofta kommer denna grupp rejält fysiskt nedgångna till 

• Omgivningen, till exempel arbetskamraterna, vilseleds ofta av ett perfekt yttre vad avser klädsel och make

• Man sköter sina arbetsuppgifter minutiöst 

Om det finns en partner är det ofta så att även denne har alkoholproblem och är ambivalent till att kvinnan får 

alkoholrådgivning eller till och med motarbetar den professionella hjälpen 

SelfpHelp Klinikens resultat:

 

Grundbehandling:

2007/2008: 4.30 

2008/2009: 4.20

Avgiftning:

2007/2008: 3.98

2008/2009: 4.00

 

Tabellen visar genomsnittet på 

patientenkäterna under två år 
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Grundbehandling

 

• Kvinnor söker ofta läkarvård för andra problem än sitt missbruk och behandlas ofta under täckdiagnoser. Det 

fysiska eller psykiska tillståndets eventuella samband med hög alkoholkonsumtion tas sällan upp vid läkarbesök 

• I högre grad än män har kvinnor en samtidig psykiatrisk diagnos som exempelvis depression, fobi, 

löper större risk att drabbas av sjukdomar och fysiska skador såsom högt blodtryck, infektioner, 

problem i magtarmkanalen m.m. SelfHelpGruppens patientkartläggning visar att över hälften av de 

också regelbundet använder psykofarmaka 

• Bland medelålders kvinnor finns ibland samtidigt med missbruket en ensamhetsproblematik. Man isolerar sig, 

tar inte hand om sin fysiska hälsa, tappar aptiten. Ofta kommer denna grupp rejält fysiskt nedgångna till 

• Omgivningen, till exempel arbetskamraterna, vilseleds ofta av ett perfekt yttre vad avser klädsel och make-up 

är ambivalent till att kvinnan får 

pHelp Klinikens resultat: 

Grundbehandling:  

2007/2008: 4.30  

2008/2009: 4.20 

Avgiftning:  

2007/2008: 3.98 

2008/2009: 4.00 

Tabellen visar genomsnittet på 

patientenkäterna under två år 

-5). 

Grundbehandling Avgiftning

2007/2008 2008/2009



 

 

    

Vad en beställare bör veta   Vad en beställare bör veta   Vad en beställare bör veta   Vad en beställare bör veta       

Mats Fridell, professor i klinisk psykologi vid Lunds universitet, anger i en intervju, vad en beställare bör tänka på när 

han står i begrepp att anlita någon typ av missbruksvård. Mats Fridell har under 30 år forskat kring missbruksvård 

och dess resultat.   Han tycker att frivilliga och tvångsvårdsinstitutioner visserligen måste träna sig i att vara goda 

verkställare - men beställarna måste också träna sig att vara goda beställare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjun finns i sin helhet i tidningen SIL, aug 2009. 

 

Tumregler för beställare 

En väl fungerande institution har:  

• Ett funktionellt ledarskap med realistiska och tydliga mål. 

• Kompetens och arbetsmetoder hos de anställda som är anpassade till sin specifika patientgrupp. 

• En effektiv organisation som tar vara på medarbetarnas kapacitet. 

• Ett gott institutionsklimat 

För att bedöma vilken vård patienten behöver: 

• Gör en diagnostisk bedömning så att direkt olämpliga behandlingsalternativ väljs bort.  

• Personalens professionalism visas i dialogen kring vad som realistiska respektive orealistiska 

behandlingsinsatser  

• Personer med anti-social personlighetsstörning, en del grupper tungt kriminella och missbrukare 

med en tung psykologisk/psykiatrisk problematik är de mest behandlingsresistenta. Dessa personer 

måste ändå mötas och behandlas på ett professionellt och empatiskt sätt som kanske väcker deras 

vilja till förändring.   

• Ett krav man kan ställa på en psykiatrisk narkomanavdelning är att man kan fullfölja beställningen 

med ett gott resultat för 70 % eller mer av dem som läggs in. 

För att bedöma om ett behandlingsprogram efter avgiftning är effektivt eller ineffektivt: 

• Se på andelen patienter som stannar kvar i behandling. Ett effektivt program har lägre drop-outs 

än 50 % för hela den behandlade gruppen. 

• Höga drop-outs är ett varningstecken. En väl fungerande institution ska kunna ge svar på hur stor 

drop-outnivå den har och orsakerna bakom detta.  Friviliga program bör kunna visa upp resultat i 

drogfrihet kring 50 procent eller mer efter ett år. Höga och stabila resultatnivåer antyder att 

verksamheten håller hög kvalitet. 

För att bedöma om behandlingsformen är den rätta: 

• Undvik program som säger sig ”klara allt”. Det måste istället finnas en kunskap hos personalen om 

vilka patienter som passar den egna kompetensen. 

• Typen av drogmissbruk bör vara med och styra val av behandlingsform. T.ex. för 

narkotikamissbrukare är tiden i behandling och institutionell vård ibland mer betydelsefull än 

öppenvård. Öppenvård behövs för stabilisering av insatserna när missbrukaren återvänder till 

hemmiljön. 



 

 

    

EFTERBEHANDLING EFTERBEHANDLING EFTERBEHANDLING EFTERBEHANDLING ----    stabilitet och flexibilitetstabilitet och flexibilitetstabilitet och flexibilitetstabilitet och flexibilitet    

 

Från trygghet till eget ansvar 

Under de första intensiva fem till sex veckornas primärbehandling på SelfHelpGruppen träffar patienterna sin 

terapeut och andra patienter nästan varje dag. Detta ger trygghet och struktur. När det sedan är dags för 

efterbehandling med färre professionella kontakter, ett behandlingstillfälle per vecka under ett till två års tid, 

upplevs detta olika av patienterna. En del tycker att de är ”färdigbehandlade” redan efter primärbehandlingen, 

medan andra upplever att de har stort behov av struktur för att inte fortsätta sitt destruktiva beteende. 

På SelfHelpGruppen arbetar man aktivt för att minska svårigheterna i övergången mellan den intensiva 

primärbehandlingen och efterbehandlingen bl.a. genom:  

 

… att efterbehandlingen introduceras tidigt och utformas individuellt. 

 

Efterbehandlingen aktualiseras redan tidigt i primärbehandlingen genom föreläsningar och aktivt arbete från 

patienten själv med den egna efterbehandlingsplanen.  

Efterbehandlingen utformas individuellt med hänsyn till arbetssituation, boende, familjesituation, psykisk ohälsa, 

grad av tillfrisknande etc.  

 

… kontinuitet och struktur.  

 

Det finns kontinuitet i arbetet genom hela behandlingen. Personalen är densamma, patienten fortsätter det arbete 

som påbörjats under primärvården, arbetssättet är i stor utsträckning detsamma och efterbehandlingen bedrivs året 

om på samma tid och samma plats. 

 

… ständig återkoppling till arbetsgivaren. 

 

Inför patientens återgång till arbetet har man ett avstämningsmöte med arbetsgivare och patient då man utformar 

efterbehandlingen. Genom kontinuerlig återkoppling till arbetsgivaren under hela behandlingstiden, kan man också 

snabbt justera efterbehandlingen vid behov. 

 

Hög närvaro och minskade återfall 

På SelfHelpGruppen är kvalitetsutveckling en viktig del av arbetet. Genom kontinuerliga utvärderingar har man 

kunnat följa bl.a. efterbehandlingen i detalj under många år. 

 

80 % fullföljer. 

 

Efterbehandling handlar om att vidmakthålla vinnande strategier för att kunna leva utan alkohol och/eller droger. Att 

fullfölja behandlingen blir därmed en vinst i sig. Av patienterna fullföljer 80 % sin efterbehandling, en siffra som legat 

stabilt de senaste åren. 

 



 

 

 

(fortsättning från föregående sida) 

Närvaron är också ett mått på efterbehandlingens effektivitet och kvalitet. Den har under de senaste sex åren stigit 

och man har idag 83 % närvaro.  

 

Framgång föder framgång. 

 

Det finns många orsaker till de goda behandlingsresultaten. En orsak är kompetent personal, en annan är 

kontinuerliga utvärderingar. Ytterligare en faktor är behandlingsmetoder som vilar på veteskapligt prövad grund. Den 

kanske allra viktigaste orsaken är dock tätt samarbete med arbetsgivare och företagshälsovård. 

 

    
SelfHelpSelfHelpSelfHelpSelfHelp----företagen 10 år!företagen 10 år!företagen 10 år!företagen 10 år!    
”Ledarskap och missbruk ”Ledarskap och missbruk ”Ledarskap och missbruk ”Ledarskap och missbruk på arbetsplatsen”på arbetsplatsen”på arbetsplatsen”på arbetsplatsen”    
 
Välkommen till kostnadsfritt seminarium med Kent 
Nordberg  
 
10 december 9.00 - 11.00 på Vågbro värdshus i 
Söderhamn 
 
Ur innehållet:  
Omfattning, kostnad, vanliga reaktioner, olika slags 
ledarskap, chefens förhållningssätt, Hälsomodellen, 
förebygga, förändra, lönar sig rehabilitering, det svåra 
samtalet mm.   

Kent Nordberg är ledarskapskonsult och ordförande i 
SelfHelpFöretagen. Han har 25 års erfarenhet av arbete 
kring missbruk i arbetslivet.  
Seminariet vänder sig till personalansvariga och övriga 
intresserade inom kommun, landsting och den privata 
sektorn.  
  
Seminariet är kostnadsfritt. Max två från varje företag. 
Bindande anmälan via mail görs till behandlingschef 
Anette Burman annette@selfhelp.se senast 30/11. 
Smörgås serveras kl. 8.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tillsynsbesök hos SelfhelpGruppen AB, den 2 mars 2009Tillsynsbesök hos SelfhelpGruppen AB, den 2 mars 2009Tillsynsbesök hos SelfhelpGruppen AB, den 2 mars 2009Tillsynsbesök hos SelfhelpGruppen AB, den 2 mars 2009    

Länsstyrelsen har gett kommunen det löpande tillsynsansvaret enligt 13 kap 5 $ socialtjänstlagen. Tillsynen 

sker en gång om året och hela tjänsteutlåtande är offentlig handling. Nedan citeras det avslutande omdömet. 

Rapporten i sin helhet kan fås genom: gruppen@selfhelp.se 

Omdöme: 

”Omdömet bygger på personligt möte med behandlingschefen Anne Granholm Ekwall samt de svar som 

lämnats på de i förväg utsända frågorna om verksamheten. Totalt 84 frågor. Undertecknad har också tagit del 

av AB:s hemsida. 

Sammanfattningsvis konstateras att SelfHelpGruppen AB bedriver en väl fungerande öppenvårdsbehandling 

för vuxna personer med missbruksproblematik. Behandlingschefen och övrig personal har kompetens och lång 

erfarenhet av att bedriva öppenvårdsbehandling. Personal har tillgång till handledare. Den behandlingsmetod 

som används är evidensbaserad enligt Socialstyrelsen. Det finns fasta rutiner för utvärdering av verksamheten. 

Kunder/patienter bedöms ha goda möjligheter att komma till tals om de har synpunkter eller klagomål.” 



 

 

 

ForskningForskningForskningForskning    

Generell screening av högkonsumenter ger inget 
resultat. 
 
Över 13.000 patienter undersöktes i en större dansk 
undersökning av en patientpopulation hos allmänläkare 
(?). Patienterna sökte för varierande besvär och var inte 
specifikt fokuserade på alkohol. Syftet var att screena 
fram högkonsumenter av alkohol med hjälp av 
frågeformuläret AUDIT och dess tio frågor. Patienterna 
som kunde screenas fram som riskkonsumenter erbjöds 
en kortare behandling, s.k. brief intervention. Patienter 
med utvecklad beroendediagnostik erbjöds annan 
adekvat beroendebehandling. 
 
Resultatet var nedslående. Patienter som inte specifikt 
söker för sin alkoholkonsumtion, men genomgår en 
alkoholscreening, är inte mottagliga för den 
interventionsbehandling som erbjuds. En kortvarig 
effekt blev att män som drack mycket vid enstaka 
tillfällen sänkte sin konsumtion. Å andra sidan ökade 

motsvarande grupp av kvinnor sin konsumtion. Vid 
studiens slut visade grupperna en mindre ökning av sin 
alkoholkonsumtion. 
 
Resultatet är egentligen inte överraskande. I tidigare 
rapporter framgår det klart att patienternas egen 
önskan om nykterhet eller sänkt alkoholkonsumtion är 
den viktigaste faktorn för behandlingsframgång. 
Forskarna understryker vikten av att allmänläkaren vid 
rätt tillfälle fångar patientens intresse för möjlig hög 
alkoholkonsumtion, helst i relation till en somatisk 
problematik. Då blir högkonsumtionen en integrerad 
del i den helhet som läkaren knyter ihop besöket till. 
Patienten förstår sammanhanget och kan ta till sig 
interventionen. 
 
Källa: Beich A, Gannik D, Saelan H, Thorsen T. Screening 
and brief Intervention Targeting Risky Drinkers in 
Danish General Practice – A Pragmatic Controlled Trial. 
Alcohol Alcoholism 2007;42:593 - 603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


