
 
 

 
Nyhetsbrev februari 2009 
 
2009 2009 2009 2009 –––– ett jubileumsår för våra verksamheter! ett jubileumsår för våra verksamheter! ett jubileumsår för våra verksamheter! ett jubileumsår för våra verksamheter!    
 
Det är nu tio år sedan 
SelfHelpGruppen AB och 
SelfHelpKliniken AB blev en 
del av SelfHelpFöretagen.  I 
februari 1999 startade 
öppenvårdsmottagningen 
SelfHelpGruppen AB i 
centrala Stockholm på 
Östermalm. Snabbt och enkelt 
fick arbetslivet en 
samarbetspartner för att 
behandla anställda med 
missbruks- och 
beroendeproblem. Ett erfaret 
behandlingsteam skapade  

behandlingslösningar direkt 
anpassade till arbetslivets krav och 
patientens behov. 
 
Ett halvår senare, i september 
samma år, knöts dåvarande Glösbo 
Behandlingshem till 
företagsgruppen under namnet 
SelfHelpKliniken AB. Genom 
förflyttningen till större lokaler i 
Söderhamn skapades möjligheter 
att ytterligare utveckla 
verksamheten. En 
abstinensavdelning med 18 platser 
för medicinsk dygnetruntvård vid  

sidan av en arsenal olika 
terapeutiska avdelningar med 
ytterligare 35 bäddar gjorde 
verksamheten till en av Sveriges 
större behandlingskliniker.  
Under tio år har verksamheterna 
tillsammans också utvecklat 
gemensamma 
behandlingslösningar, s.k. 
kombinationsbehandlingar. 
Under 2009 kommer 
SelfHelpFöretagen att på olika sätt 
manifestera jubileumsåret. 
 
 

 

 

 

NyheterNyheterNyheterNyheter    
    
Frukostseminarium i Stockholm  
 
Fredagen den 24 april, kl. 09.00 – 11.00 
inbjuder SelfHelpFöretagen alla kunder till ett 
kostnadsfritt jubileumsseminarium i 
Stockholm. Temat är ”personlighetsstörning, 
missbruk och arbete”.  Föreläsare är 
psykiatiker Suzanne Öhman. 
 
AUDIT – snabb självhjälp på vår hemsida! 
 
Sedan en tid tillbaka har besökare på 
www.selfhelp.se möjlighet att enkelt och 
snabbt göra en psykologisk test för att bedöma 
sin aktuella alkoholkonsumtion. Instrumentet 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 
Test) har under flera år används av 
missbruksvården 

 
 
Bindande anmälan görs till behandlingschef Anne 
Ekwall, telefon: 08. 667 91 90.  
Då antalet platser är begränsade gäller principen 
”först till kvarn”. En deltagare per kund/företag 
kan erbjudas plats. 
 
 
 
 
och rekommenderas av Socialstyrelsen. AUDIT är 
ett s.k. screeninginstrument och ska kombineras 
med ytterligare utredning och uppföljning för 
fastställande av eventuell alkoholdiagnos. 

 

 



 

    
    

    
    
    
    
    
    

    
   
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NyheterNyheterNyheterNyheter    
    
Att kombinera tolvstegsbehandling 

med miljöterapi – går det? 
 
Under hösten 2008 påbörjades ett omfattande 
och spännande projekt på SelfHelpKliniken. I 
de nya, fräscha lokalerna som man flyttade till 
under hösten 2008 påbörjades en 
vidareutveckling och fördjupning av den 
manualstyrda tolvstegsterapin. Systematiskt får 
patienterna använda de sociala relationerna 
inom vårdenhetens miljö för att få träning att 
senare klara mänskliga kontakter även i världen 
utanför klinikens väggar. Denna form av 
miljöterapi har sitt ursprung i de terapeutiska 
samhällen som etablerades på 1950- och 1960- 
talen i USA (bl.a. Synanon och  Daytop) och 
som fullständigt revolutionerade 
missbruksvården. I Sverige skapades under 
1960 - och 70 - talen ett antal efterföljare i 
form av s.k. miljöterapeutiska behandlingshem. 
Få verksamheter har dock kombinerat  
 

 
 

 

Motiverande ledarskap på Norrtälje sjukhus 

 
SelfHelp Managements chefsutbildningar har 
använts sedan flera år tillbaka inom 
Stockholms läns landsting. Ettåriga 
ledarskapsprogram har genomförts vid bl.a. 
Maria Ungdom, Danderyds sjukhus och flera 
primärvårdsenheter.  
Sedan 2003 har Norrtälje sjukhus (TioHundra 
AB) regelbundet använt sig av SelfHelps 
ledarskapsprogram.  Under våren slutför 
SelfHelp Management två processinriktade 
utbildningar, som varvar seminarier med 
perioder av arbete på ”hemmaplan”, d.v.s. på 
den egna avdelningen/kliniken. 
 

 
 
 

 
 
tolvstegsterapi med miljöterapi. SelfHelpKliniken 
är på väg att göra det! 
 
Vad är då miljöterapi? 
 
Målet för miljöterapin är att öka förståelsen för hur 
man handlar mot sig själv och andra. Det viktigaste 
inslaget i behandlingen är analysen av vad som sker 
”här och nu” i grupper sammansatta av både 
personal och patienter. För patienterna har 
miljöterapin karaktären av en jagstödjande 
pedagogisk terapi. För personalen kan miljöterapin 
vara mer krävande men också mer stimulerande än 
den traditionella terapeutrollen. Under 
verksamhetsåret kommer fler rapporter från 
SelfHelpKlinikens utvecklingsarbete, meddelar 
klinikens VD Hans Korselius. 
 
 
 
 
Det grundläggande temat är ”Motiverande 
ledarskap” med fokus att skapa engagemang, 
kreativitet och stimulans i arbetsorganisationen.  
Senare i vår genomförs tvådagarsutbildningen ”Att 
leda genom samtal” en interaktiv utbildning ”i 
sjukhusmiljö” vars huvudkomponenter är 
medarbetarsamtal, svåra samtal och 
konflikthantering.  Senaste utbildningen, som 
genomfördes under hösten 2008 hade, bland 
kursdeltagarna på en femgradig skala, medelbetyget 
4,9. 



    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
SSSStudier och kartläggningar från företagentudier och kartläggningar från företagentudier och kartläggningar från företagentudier och kartläggningar från företagen    
    
Få dropouts från 
SelfHelpKlinikens 

abstinensavdelning 
 
I ett nyutkommet årsbokslut 
från Landstinget i Gävleborg 
redovisas ett antal data från 
missbruksvården i länet. Olika 
verksamheters resultat jämförs. 
SelfHelpKliniken, som via 
vårdavtal tar emot patienter för 
medicinsk avgiftning, s.k. 
abstinensvård, visar goda 
resultat. Bl.a. har kliniken 
avsevärt färre dropouts 
(patienter som oplanerat 
avbryter behandlingen), än 
annan abstinensbehandling i 
länet, 25 % mot 47 % för 
annan verksamhet! Enligt 
Socialstyrelsens ”Nationella 

Riktlinjer för missbruks- och 
beroendevård” är den.vanligaste 
komplikationen vid 
abstinensbehandling, dropouts.  
 
Gunilla Olsson, chef för klinikens 
abstinensavdelning, formulerar 
ambitionen på följande sätt: ”En 
av de viktigaste uppgifterna för 
personalen på en 
abstinensavdelning är att, förutom 
bistå med medicinsk hjälp, kunna 
motivera patienten att fullfölja 
hela abstinensbehandlingen”. 
En annan viktig fråga är 
vårdtidernas längd. Nationella 
Riktlinjer fastslår att 
”korttidsbehandling av abstinens 
är ineffektiv och starkt ifrågasatt”. 
klinikens vårdtider skiljer sig  
avsevärt i jämförelse med annan 

verksamhet i länet som visar 
extremt korta sådana. 
I genomsnitt vårdas patienterna på 
klinikens abstinensavdelning 11,5 
dagar (gäller samtliga droger) 
medan annan verksamhet i länet 
har 4,5 dagars genomsnittlig 
vårdtid. 
 
 
 

 
Gunilla Olsson 

 

    
Hög närvaro i 

SelfHelpGruppens 

efterbehandling 
 
De första resultaten från 
SelfHelpGruppens 
efterbehandlingsprogram 2008 
har nu börjat sammanställas. 

Ansvarig terapeut Lars Lundgren 
meddelar bl.a. att den ettåriga 
efterbehandlingen har 82,7 % 
patientnärvaro. Den uppmätta 
närvaroprocenten är närmast 
identisk med 2007 års siffror  
(82,8 %).    

 
Lars Lundgren 

 

NyheterNyheterNyheterNyheter    
    
SelfHelpGruppens efterbehandling – nu två 

år! 

 
Från årsskiftet erbjuder SelfHelpGruppen 
efterbehandling upp till två år efter 
genomgången grundbehandling.  I samband 
med avslutningen av det första årets 
efterbehandling utvärderas det terapeutiska 
arbetet och patientens utveckling. Ytterligare 
insatser, gruppterapi eller enskild terapi, kan 
då, om behov föreligger, erbjudas 
 

 
 
 
patienten. Behandlingschef Anne Ekwall bedömer 
att behov finns för ytterligare insatser för mindre 
grupper patienter, som under behandlingstiden 
oplanerat drabbas av traumatiska händelser i 
privatlivet, eller tagit återfall och som under en tid 
skulle behöva förlängd terapeutisk kontakt utöver 
den årslånga planerade efterbehandlingen. 
 

 



    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ForskningForskningForskningForskning    
    
Att framgångsrikt nå riskgrupper med 

datoriserade AUDIT frågeformulär och 

mobiltelefoni 

 
Enligt flera undersökningar och uppskattningar 
finns i stora delar av västvärlden cirka 15 – 20 
% högkonsumenter av alkohol och många har 
en alkoholdiagnos. Ett väl känt problem bland 
professionella är att nå och få kontakt med 
såväl högkonsumenter som människor med 
allvarligare problem. I en amerikansk studie 
(Rubin A, Migneault JP, Marks, et al. 
Automated Telephone Screening for problem 
Drinking. J Stud Alcohol 2006; 67:454 – 7) 
testades AUDIT genom automatiserade och 
datorbehandlade versioner av instrumentet. 
Efter annonsering deltog 202 individer som 
delades upp i två grupper. Den första svarade  
 
 
Vart femte barn lever i familjer där en 

vuxen dricker för mycket! 

 
Rapporten ”Barn i familjer med alkohol- och 
narkotikaproblem” har nyligen presenterats av 
Statens Folkhälsoinstitut. Tjugo procent av alla 
barn lever i hushåll där någon vuxen dricker så 
mycket att det riskerar förälderns hälsa. 
Särskilt mycket dricker ensamstående män med 
barn i hemmet. Rapporten visar också att den 
som har en förhöjd alkoholkonsumtion mår 
sämre psykiskt. Problemet är störst hos 
 
 
Brå:s rapport: Tolvstegsbehandling ger bäst 

resultat 

 
Brottsförebyggande rådet, Brå, har i en nyligen 
publicerad rapport ”Behandling av 
narkotikamissbrukare i fängelse” konstaterat att 
tolvstegsbehandling är framgångsrik för 
målgruppen. 
Totalt har Kriminalvården 800 
behandlingsplatser och man har inrättat sex 
särskilda behandlingsanstalter där samtliga 
behandlingsplatser är avsedda för 
narkotikamissbrukare. Brå:s utvärdering visar 
en statistisk säkerställd skillnad i återfall 
mellan intagna som deltagit i 
 

 
 
 
 
på TLC (Telephone Linked Communictions- 
AUDIT) vid två tillfällen med en veckas 
mellanrum. Den andra gruppen testades först på 
TLC-AUDIT och sedan på en vanlig AUDIT vid 
personlig kontakt med undersökaren. 
Undersökningen visade att TLC- AUDIT hade hög 
reliabilitet och validitet och att metoden är 
användbar för intervention. 
Metoden är naturligtvis ur ett vårdperspektiv 
kostnadseffektiv, men förutsätter att sjukvården 
och missbruksvården är beredd att ta emot 
patienter som, beroende på resultat, önskar 
uppföljning och alkoholterapi. 
 
 
 
 
 
 
ensamstående kvinnor med barn eller gifta män 
med barn. 
Man konstaterar att barn till föräldrar med hög 
alkoholkonsumtion löper ökad risk för egna 
problem. Om också andra problem finns i familjen, 
exempelvis psykisk sjukdom, kan riskfaktorerna 
växelverka och förstärka varandra. 
Hela rapporten finns tillänglig på www.fhi.se. 
 
 
 
 
 
 
missbruksvård och en jämförbar kontrollgrupp som 
avtjänat sitt straff innan satsningen började. ”Vi 
blev lite förvånade att tolvstegsavdelningarna hade 
bäst resultat eftersom det inte finns så många 
tidigare utvärderingar av den typen av behandling” 
säger Stina Holmberg, enhetschef på Brå. Hon 
fortsätter med att säga: ”På avdelningar med 
kognitiva program är resultaten nästan lika bra som 
på tolvstegsavdelningarna”. 
En tredjedel av behandlingsgruppen har fått avsluta 
verkställigheten av straffet på ett externt 
 

(fortsättning på nästa sida) 

 



    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 

ForskningForskningForskningForskning    
    
(fortsättning från föregående sida) 

 

behandlingshem. Den gruppen återföll i lägre 
utsträckning än de som inte fått någon 
vårdvistelse. Ett av dessa behandlingshem är 
SelfHelpKliniken. Sedan flera år har man ett 
kontinuerligt samarbete med Kriminalvården.  
 

 
 
En grupp patienter följer dagtid 
behandlingsprogrammet på SelfHelpKliniken och 
bussas morgon och kväll till/ifrån Gävleanstalten. 
Rapporten finns på www.bra.se. 

 

 


