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Jubileumsnummer 1: Missbruk i arbetslivet 

 

KrönikaKrönikaKrönikaKrönika    av Kent Nordberg grundare och av Kent Nordberg grundare och av Kent Nordberg grundare och av Kent Nordberg grundare och 
ordförande i SelfHelpFöretagenordförande i SelfHelpFöretagenordförande i SelfHelpFöretagenordförande i SelfHelpFöretagen    
    
Tjugo år av självhjälp, ett jubileum med historisk Tjugo år av självhjälp, ett jubileum med historisk Tjugo år av självhjälp, ett jubileum med historisk Tjugo år av självhjälp, ett jubileum med historisk 
bottenbottenbottenbotten    
    
Starten    
 
Minns du året? Sovjetunionen upplöstes formellt, bingolotto 
börjar sändas i TV, lasermannen grips och Riksbanken höjer 
räntan till 500 procent. Året var 1992. Under mars månad 
samma år bildades SelfHelp Management AB med ett litet 
kontor hemma i villan i Upplands-Bro.  Jag kombinerade det 
ordinarie jobbet som behandlingschef inom Alna-
verksamheten med konsultuppdrag på fritiden. Suget efter 
nya behandlingsmetoder inom beroendevården var stort. 
Min entusiasm likaså. 
 
Flera år efter glasnost och perestrojka var fortfarande den 
politiska situationen skakig i det krackelerande Sovjetriket. 
Alkohol- och drogproblemen var gigantiska och det fanns ett 
uttalat intresse för nya idéer och impulser från västvärlden. 
 
Under tio år kom jag som SIDA:s projektledare i Baltikum, att 
tillsammans med en grupp kompetenta och hängivna 
terapeuter, föreläsa, utbilda och handleda läkare och andra 
professionella inom drogområdet. Vad jag då inte visste var 
att flera av dessa, senare skulle bli mina medarbetare i 
SelfHelpFöretagen. 

 
Ett företag blir tre 
 
Vi hoppar fram till 1999. Året då Boris Jeltsin avgår som 
president och efterträds av Vladimir Putin. Själv arbetar jag 
som ledarskapskonsult. Tiden var mogen för två större 
händelser i företagsgruppens utveckling. Den första kom i 
februari. Bakgrunden var att en sjusärdeles skicklig terapeut 
kontaktade mig med en fråga. Hon hade under ett tiotal år 
jobbat som alkoholterapeut i Alna-verksamheten och hade 
en unik förmåga att se sina patienter. Nu möttes vi igen. Hon 
var tillfälligtvis mellan två jobb. Tillfället var unikt och 
möjligheterna stora. En öppenvårdmottagning för arbetslivet 

 
på Östermalm blev svaret. SelfHelpGruppen AB var född. 
Alkoholterapeutens namn?  Anne Granholm. 
 
Samma år och sex månader senare. Jag hade i mer än tio år 
handlett personalen vid behandlingshemmet Glösbo i 
Hälsingland.  Mitt uppdrag var avslutat sedan ett år tillbaka. 
Under det senaste året hade verksamheten gått från att ha 
varit kommunalägt till privatägt. Hemmets nya VD och 
huvudägare ringde mig. Vi kände varandra sedan mina år 
som hemmets handledare. Hans namn? Hans Korselius. 
Samtalet blev det första i raden av en räcka samtal där jag 
gradvis förstod att jag hade att göra med ett mentalt 
kraftpaket, en doer, en ibland obändig vilja men också ett 
fyrverkeri av idéer. Allt inrymt i en och samma person! Det 
gick inte att backa från en sådan utmaning. SelfHelpKliniken 
AB tog form. 

 
Åren som följde 
 
Vad hände under de år som följde? Ett historiskt axplock 
nerkokt i några få punkter är som följer: 
 
Ett femtontal medarbetare i slutet av nittiotalet blev många 
fler. Numera är vi fyrtiotal personer med vitt skilda 
kompetenser. Bland oss finner du idag läkare, psykiatriker, 
psykolog, sjuksköterskor, undersköterskor, 
beroendeterapeuter, beteendevetare, lärare, etiska  
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(Fortsättning från föregående sida) 

 
rådgivare och administrativ personal. Samtlig medicinsk och 
terapeutisk personal har gedigen grundutbildning och de 
flesta fall är man också specialistutbildad. Idag har en 
majoritet av personalen mellan tio och tjugo års 
yrkeserfarenhet inom missbruksbehandling. Vi är stolta över 
att personalen trivs och de flesta av våra anställda har jobbat 
för oss nära tio år eller mer. 
 
Genom det breda spektrat av kompetenser och 
yrkeserfarenheter blev det möjligt för oss att skapa en 
närmast total rehabiliteringskedja. Idag erbjuder 
SelfHelpföretagen så vitt skilda tjänster som: kvalificerade 
utredningar, öppenvårdsbehandling, internatbehandling, 
förlängd behandling, efterbehandling, familjehem och 
anhörigbehandling. Utöver dessa tjänster finns också 
omfattande utbildningar och kurser. 
 
Vi utvecklade manualstyrda och evidensbaserade 
verksamheter. Idag är rullande effektstudier och 
forskningsbaserade rapporter grunden för vår utveckling. 
 
Vi byggde upp en av Sveriges största abstinensavdelningar 
med bemanning dygnet runt. Den medicinska verksamheten 
är idag integrerad med en terapeutisk avdelning. 
Sammantaget har SelfHelpKliniken ett femtiotal bäddar 
fördelade på två avdelningar. 
 
Vi skapade en öppenvård specialiserad på alkohol- och 
drogberoende inom arbetslivet. SelfHelpGruppen är idag en 
av få verksamheter i Sverige med endast arbetslivet som 
upptagningsområde. 
 
Vi bröt mot förlegad branschtradition och skapade nya 
behandlingskombinationer med både sluten och öppen 
rehabilitering. Idag är denna typ av behandlingsupplägg 
daglig rutin inom SelfHelpFöretagen. 
 
 

Vad händer nu, under jubileumsåret? 
 
2012 kommer att bli ett spännande jubileumsår för 
SelfHelpFöretagen. 
 
SelfHelp Kliniken blir Sveriges första certifierade Recovery 
Dynamic - verksamhet, med den amerikanska organisationen 
Kelly Foundation som ursprung och källa. Kliniken blir 
därmed också ett centrum för utbildning av terapeuter och 
en förebild för det kliniska arbetet. 
 
SelfHelpGruppen skapar en komplett preventionskedja för 
arbetslivet, från förebyggande insatser till kvalificerad 
rehabilitering, genom att integrera PRIME For Life i 
verksamheten. 
 
SelfHelp Managements mentorskapsprogram har under 
femton år utvecklats för att möta behovet från chefer/ledare 
inom framförallt vårdsektorn som behöver professionellt 
externt stöd. Under våren finns ett fåtal platser kvar för 
inskrivning i programmet. 
 
 

Slutligen så hoppas jag att du får en givande läsning av detta 
jubileumsnummer.  
 
Stockholm i februari 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kent Nordberg, ordförande SelfHelpFöretagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompetensutveckling genom SelfHelpFöretagen 

Under våren erbjuder SelfHelpföretagen följande 

möjligheter till fortbildning: 

• Arbetsgivarutbildning 24 februari, 23 mars, 27 

april och 15 juni 

• Prime For Life  9-10 samt 17 mars 

• Motivational Interviewing, MI utbildning 21-22 

mars och 8-9 maj 

• Recovery Dynamic, certifieringsutbildning, 17-

19 april 

• Alkohol och droger inom arbetslivet 11 maj 

• Individuellt mentorskapsprogram, SelfHelp 

Management, anmälan till Kent Nordberg, 

0709-57 40 90 
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Välkänd preventionsexpert utökar SelfHelpGruppens utbudVälkänd preventionsexpert utökar SelfHelpGruppens utbudVälkänd preventionsexpert utökar SelfHelpGruppens utbudVälkänd preventionsexpert utökar SelfHelpGruppens utbud    

            

I januari 2012 blir verksamheten på SelfHelpGruppen 
komplett. Genom rekryteringen av 
preventionsexperten Anna Sjöström kan vi nu 
erbjuda evidensbaserade insatser och utbildning 
även inom preventionsområdet. 
 
 
Anna Sjöström kan på många sätt kan beskrivas som 
en pionjär inom detta område. 1998 introducerade 
hon det amerikanska riskreduceringsprogrammet 
PRIME For Life i Sverige och ledde sedan den svenska 
programverksamheten fram till att hon rekryterades 
till SelfHelpGruppen i januari 2012. 
 

- PRIME For Life är ett fantastiskt 
riskreduceringsprogram som kan användas 
både för att förebygga problem och minska en 
skadlig konsumtion. Genom att integrera det i 
SelfHelp-företagens befintliga behandling kan 
vi skräddarsy en obruten kedja av insatser för 
den enskilde individen. Jag ser verkligen fram 
emot att få chansen att utveckla 
användningen i ett behandlingssammanhang, 
säger Anna när vi möter henne i 
SelfHelpGruppens lokaler på Östermalm. 

 
PRIME For Life är ett utbildningsprogram som riktar 
sig till vuxna. Syftet är att minska risken för alla typer 
av alkohol- och drogrelaterade problem. Utbildningen 
har det senaste året uppmärksammats i flera 
tidningsartiklar och i TV-programmet Skavlan där 
Benny Andersson och My Skarsgård samtalade om 
egna erfarenheter av PRIME For Life. 
 
När programmet introducerades i Sverige jobbade 
Anna som ansvarig för Försvarsmaktens 
drogförebyggande verksamhet och ledde en styrgrupp 
där arbetsgivaren samt de fackliga organisationerna 
var representerade. 
 

- Vi jobbade mycket ambitiöst med att utveckla 
och kvalitetssäkra myndighetens arbete inom 
området. Som många andra arbetsgivare hade 
vi ett bra rehabiliteringsprogram. Men när vi 
började leta efter forskningsbaserade 
metoder för att förebygga problem bland 
personalen så upptäckte vi att det inte fanns 
några sådana i Sverige. Istället var all 
förebyggande verksamhet inriktad på barn 
och ungdomar samt deras föräldrar. 

 
 

Genom kontakter i den amerikanska armén fick 
styrgruppen kunskap om utbildningsprogrammet PRIME 
For Life som hade utvecklats under tidiga åttiotalet av 
Prevention Research Institute, PRI, i Lexington, Kentucky. 
En pilotutbildning arrangerade i Sverige 1998 vilket 
ledde till att Försvarsmakten beslutade att introducera 
PRIME For Life i Sverige och använda den som en 
obligatorisk utbildning för all personal. 
Idag, 14 år senare, använder Försvarsmakten samt andra 
arbetsgivare fortfarande programmet. Men den största 
användaren är Kriminalvården med cirka 150 egna 
programledare som utbildar 3000 klienter om året. 
 
 
 

 
Anna Sjöström 
 
 

- De flesta av dessa är rattfyllerister och det är 
också i den gruppen som metoden har starkast 
forskningsstöd. Oberoende utvärderingar visar 
att utbildningen leder till en ökad 
riskmedvetenhet samt färre högriskval. För 
person som redan har utvecklat ett missbruk 
eller beroende fungerar utbildningen utmärkt 
som en behandlingsföreberedande insats. 
 

 
I USA är metoden spridd över hela kontinenten och 
används främst som ett obligatoriskt rattfylleriprogram i 
femton delstater. Omkring 250 000 personer genomgår 
utbildningen där varje år. 
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(Fortsättning från föregående sida) 

- Genom rekryteringen av Anna så kommer vi att 
kunna erbjuda en fullständig arsenal av 
drogpreventiva metoder allt från förebyggande 
insatser till kvalificerad rehabilitering, säger 
SelfHelpGruppens VD Kent Nordberg. Anna 
kommer också att vara marknadsansvarig för 
SHG:s verksamhet vilket innebär att hon i kraft 
av sina erfarenheter kan ge våra kunder 
initierad kunskap om vårt utbud av utbildningar 
och preventionsinsatser lämpliga för varje 
enskilt företag/FHV. 

 
Själv ler Anna brett när hon får frågor om sitt nya jobb.  
 

- Jag ser verkligen fram emot att få börja på 
SelfHelpGruppen. Genom mitt arbete med 
PRIME For Life har jag lärt mig vikten av att 
jobba forskningsnära samt att ständigt 
utvärdera de insatser vi gör. Och det 
förhållningssättet har SelfHelpgruppen inbakad 
sin värdegrund. Tillsammans med den 
utbildningskompetens som redan finns inom 
företaget kommer vi att kunna skapa ett 
kunskapscenter inom missbruksområdet för 
både privatpersoner och organisationer. Det 
ska bli jättespännande! 

 

PRIME For Life en evidensbaserad metodPRIME For Life en evidensbaserad metodPRIME For Life en evidensbaserad metodPRIME For Life en evidensbaserad metod    

    

Under våren 2012 kommer SelfHelpGruppen att införa riskreduceringsprogrammet PRIME For Life i sitt utbud. 

Programmet bygger på forskningsresultat och har visat sig vara effektivt i en stor mängd oberoende 

utvärderingar. Utbildningen kan alltså anses vara evidensbaserad. Men vad betyder då egentligen begreppet? En 

användbar definition av detta begrepp återfinns i Folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert U. 2001). Enligt denna 

definieras evidensbaserat folkhälsoarbete på följande sätt: 

”Förebyggande och hälsofrämjande arbete byggt på bästa tillgängliga kunskap, aktuell  

forskning och beprövad erfarenhet.” 

 

Tillgänglig kunskap och aktuell forskning 

Om man granskar PRIME For Life utifrån denna definition så kan man inledningsvis slå fast att programmet  

bygger på aktuell forskning. Den information som förmedlas i programmet är hämtad från aktuell forskning och 

programmet uppdateras med jämna mellanrum. Referensförteckningen för programmet överensstämmer i stort 

sett helt med forskningsöversikter som publicerats av Folkhälsoinstitutet under de senaste åren (t.ex. Alkohol  

och hälsa, FHI, 2005.). Endast publicerade forskningsresultat används i undervisningen. 

Tittar man sedan på själva metoden så bygger den på kända strategier och metoder från bl.a. KBT och 

motiverande samtal. Den senaste versionen har utvecklats i samverkan med några av världen främsta forskare 

inom behandlingsområdet (t.ex. Carlo Di Clemente, Bill Miller och Terri Moyers). 

Amerikanska utvärderingar 

Den största erfarenheten av att använda programmet återfinns i USA där man använt metoden bland 

högriskkonsumenter sedan början av åttiotalet. Genom att studera rattfyllerister som har genomgått  

utbildningen har man i en mängd olika studier kunna konstatera att PRIME For Life på ett effektivt sätt kan sänka 

antalet personer som återfaller i rattfylleri (t.ex. Marsteller, 1996, Engen et al. 1998, Lowenkamp et al. 2007 ). 

Flera olika studier har också visat att programmet sänker alkoholkonsumtionen bland högriskkonsumenter, ökar 

motivationen att delta i behandling och ökar acceptansen för den egna diagnosen (Kallina, 2003 och Kritzer, 

1996.). Det finns också studier som indikerar att patienter som inleder sin traditionella tolvstegsbehandling med 

en PRIME For Life-kurs får ett bättre resultat än de som inte deltar i programmet (Nalty, 2003). 
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(Fortsättning från föregående sida) 

Svenska utvärderingar 

I Sverige har programmet utvärderats i flera olika studier. Mest relevant för SelfHelpGruppens arbete är den 

studie som SoRAD genomförde på högskolestudenter på Grythyttans restaurangskola (SoRAD forskningsrapport 

38, 2006.) Denna studie visade en fin effekt i gruppen som hade en riskkonsumtion enligt AUDIT. Enligt resultaten  

i denna studie uppvisade denna grupp positiva effekter i utvärderingen som skedde efter 12 månader. Dessa 

effekter kunde framförallt ses på mängden alkohol som konsumerades per dryckestillfälle, frekvensen av 

intensivkonsumtion och den totala AUDIT-poängen. 

Kriminalvården har också genomfört en omfattande granskning av programmet och dess effekter som en del av 

sin ackrediteringsprocess. Innan PRIME For Life infördes i myndigheten verksamhet granskades programmet av  

en oberoende forskargrupp som gav programmet 19 poäng av möjliga 20 i deras kvalitetsskattning. 

Du kan hitta mer information om PRIME For Life och forskningsunderlaget på den amerikanska hemsidan 

www.primeforlife.org 

 

SelfHelpSelfHelpSelfHelpSelfHelpGGGGruppen och KBTruppen och KBTruppen och KBTruppen och KBT    

Förutom det direkt terapeutiska 
arbetet på SelfHelpGruppen 
präglas vår behandling av viljan att 
hela tiden utvecklas. Ett exempel 
på detta är vårt ständigt pågående 
arbete med att integrera strategier 
och metoder från kognitiv 
beteende terapi, KBT. Under de 
senaste åren har vi också satsat på 
att kompetensutveckla personalen 
inom detta område. 
 
Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en 
paraplybeteckning för en mängd 
olika och specifika metoder för att 
hjälpa människor att komma 
tillrätta med problem av olika slag. 
Det kan gälla ångest- och 
depressionsproblematik, fobier och 
tvångsbeteenden. I en rapport från 
Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU 2001) lyfte man 
särskilt fram KBT som en effektiv 
behandlingsmetod för 
missbruksproblem tillsammans 
med t.ex. tolvstegsbehandling. 
 
En grundläggande princip inom 
kognitiv terapi är att försöka ändra 
tänkandet och eller beteendet så 
att det blir mindre begränsande för 
patienten. Nya tankar och 
beteenden prövas med målsättning 

att patienten ska bli mer 
nyanserad och flexibel i tanke och 
handling. Terapin är, i sin form, 
mycket strukturerad och 
tidsbegränsad med tydlig uppsatta 
mål. Metoden kan användas både i 
enskilda samtal och i grupp. 
 
I traditionell tolvstegsbaserad 
behandling har inslag av det som 
idag går under namnet KBT alltid 
funnits med. Bland dessa kan 
nämnas hemläxor och olika 
strategier som hjälper patienten 
att klara av sug och längtan efter 
drogen. Ett annat exempel är 
återfallspreventionen som syftar 
till att patienten ska kunna 
förebygga återfall. När patienten 
får hjälp att se hur hans egna 
tankar samspelar med känslor och 
beteende så kan han få tilltro till 
den egna förmågan att förändras 
och därmed undvika ytterligare 
återfall.  
Också terapeuternas nyfikna och 
undersökande förhållningssätt i 
terapin är typiskt för ett kognitivt 
arbetssätt. Terapeuterna i den 
tolvstegsbaserade behandlingen 
har inte sällan egen erfarenhet av 
missbruk vilket ytterligare kan 
förstärka samarbetet mellan  

patient och terapeut. 
 
På SelfHelpGruppen erbjuder vi 
enskilda KBT-samtal för samtliga 
patienter som genomgår någon av 
våra beroendebehandlingar. Det är 
inte ovanligt att patienter som 
lyckats uppnå en stabil nykterhet 
upplever problem med 
depressioner, ångest eller 
tvångstankar. Vår erfarenhet är att 
dessa problem ofta blir tydliga 
först några månader in i 
nykterheten. En stödjande enskild 
terapi för dessa psykiska problem 
kan därför bli ett viktigt 
komplement till patientens 
beroendebehandling. 
Vi erbjuder också enskild terapi 
och motiverande samtal för 
patienter med riskbruk och 
missbruk i enlighet med de 
nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevård. 
 
Lästips! Bryta vanor av Carl 
Gyllenhammar. Bokförlaget Natur 
& Kultur, 2007. 
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SelfHelpGruppensSelfHelpGruppensSelfHelpGruppensSelfHelpGruppens    efterbehandlingefterbehandlingefterbehandlingefterbehandling 

Det finns idag mycket forskning som visar på hur människor 
förändras. Bland de mest kända teorierna finner man den 
transteoretiska modellen som formulerades på 1980-talet av 
de amerikanska forskarna Carlo Di Clemente och James 
Prochaska. Deras grundforskning undersökte människor som 
på egen hand lyckades med att sluta röka. Idag finns det en 
mängd studier som också fokuserat andra missbruk. Enligt 
denna teori är det typiska för stora livsstilsförändringar att 
det tar lång tid. När det gäller alkohol och drogberoende är 
också ofta vägen till nykterheten kantad av ett eller flera 
återfall. Detta faktum har vi på SelfHelpGruppen sedan länge 
betonat och våra behandlingsinsatser är också uppbyggda 
runt tanken att förändringen sker gradvis och kräver tid. 
Detta är också skälet till att vi, till skillnad från andra, lägger 
större resurser på efterbehandlingen. 
 

- Egentligen skulle man kunna se vår 
öppenvårdsbehandling som en slags inledning till en 
årslång förändringsprocess. Den omfattar idag 
trettio - fyrtio dagar och när den är avslutad börjar 
själva jobbet med att genomföra och upprätthålla 
de nya strategier och insikter som man lärt sig, 
berättar Lars Lundgren, som är alkohol- och 
drogterapeut på SelfHelpGruppen och ansvarig för 
efterbehandlingen. 

 
Av alla de program som vi på SHG erbjuder våra klienter är 
efterbehandlingsprogrammet det mest omfattande. Den 
vanligaste formen av efterbehandling är att man efter 
avslutad grundbehandling deltar i en samtalsgrupp en gång i 
veckan. Samtalsgruppen är förlagd till sen eftermiddag eller 
kväll och pågår i 90 minuter. Samtliga våra 
efterbehandlingsgrupper, i dagsläget fem stycken, leds av 
utbildade alkohol- och drogterapeut. I varje grupp deltar max 
tio patienter och vi blandar män och kvinnor. En majoritet av 
deltagarna har genomgått det öppenvårdsprogram som vi 
bedriver på SelfHelpGruppen. De är därför redan bekanta 
med miljön, gruppmedlemmarna och terapeuterna, vilket 
har visat sig vara en framgångsfaktor. 
 
Komplikationer under efterbehandlingen 
 
Det vanligaste hindret för patienten under efterbehandlingen 
är återfall i missbruk. När en patient återfaller är det viktigt 
att snabbt sätta in åtgärder. I detta arbete är vi beroende av 
den fina kontakt vi har med våra kunder. Genom att ständigt 
återkoppla till arbetsgivare och andra inblandade försöker vi 
hålla behandlingen aktuell och vi kan snabbt göra en 
bedömning om hur vi ska gå vidare. Vanliga åtgärder som vi 
föreslår vid återfall är repetitionsveckor i 
grundbehandlingen, medicinering i samråd med läkare och 
KBT-terapi (läs mer i artikeln om KBT). 
 
En annan vanlig komplikation är att patienter och 
arbetsgivare tycker att behandlingstiden på 12 månader är 
alltför lång. Då är det viktigt för oss att betona att det 
tillfriskande som sker för en alkohol- eller drogberoende 
person är en mödosam och komplex process. Den fysiska 
återhämtningen från missbruket sker oftast per automatik då 

personen avhåller sig från att dricka. Efter några månader 
brukar kroppen vara i mycket bättre skick. Det som tar längre 
tid att bearbeta är det psykologiska beroendet och att återfå 
de kognitiva funktionerna.  För dessa processer krävs en lång 
behandlingstid samt att lära sig nya strategier för att undvika 
återfall vilket är en livslång process. 
 
Utvärderingsresultat 
 
Vi har kontinuerligt utvärderat efterbehandlingsprogrammet 
sedan starten 1999. Genom detta arbete så kan vi följa 
objektiva värden som t.ex. närvaro, återfall och huruvida 
patienterna på egen hand har deltagit i självhjälpsgrupper 
under efterbehandlingen. Vi har också siffror på hur 
patienterna själva bedömer behandlingen. Här kan vi få 
kunskap om hur de trivs med sina kamrater, vad de anser om 
innehållet i behandlingen och hur de man värderar sin 
terapeut. 
 
De senaste fyra årens utvärderingar visar att vi fortsatt har 
en hög närvaro i våra efterbehandlingsgrupper och att 
återfallsfrekvensen är relativt låg. 
 
Som ett komplement till denna utvärdering genomför vi 
också anonyma patientenkäter två gånger om året som vi 
utvärderar med jämna mellanrum. De anonyma enkäterna 
har de senaste åren gett oss följande information: 
 

• patienterna är mycket nöjda med sina terapeuter 
• de är också mycket nöjda med sina gruppkamrater 

och sammansättningen i grupperna 
• de tycker att innehållet i efterbehandlingen är 

utmärkt 
• patienterna upplever att den terapi som bedrivs är 

bra för dem 
 
På en femgradig skala ligger medelvärdet på alla frågor över 
4,0. Vissa faktorer som t.ex. hur nöjda de är med sin terapeut 
skattar man i snitt över 4.5. 
 
Utveckling av efterbehandlingen 
 
Med hjälp av våra utvärderingar kan vi också identifiera 
förbättringsområden. En av dessa är huruvida patienterna 
väljer att delta i en självhjälpsgrupp under sin 
efterbehandlingstid. Forskning visar att detta är en faktor 
som är viktigt för att undvika återfall men trots det kan vi se 
att vi inte riktigt lyckats att motivera våra patienter att delta. 
När vi tittar på vår statistik så kan vi se att 75 % av de som 
återfaller i missbruk under behandlingstid inte deltar i en 
självhjälpsgrupp och att många också skattar detta inslag 
som mindre viktigt i våra enkäter. Vi vill därför förbättra och 
utveckla vårt motivationsarbete inom detta område i 
framtiden. 



7 
 

 

    

SelfHelpGruppens utvecklar efterbehandlingen med evidensbaserad SelfHelpGruppens utvecklar efterbehandlingen med evidensbaserad SelfHelpGruppens utvecklar efterbehandlingen med evidensbaserad SelfHelpGruppens utvecklar efterbehandlingen med evidensbaserad 

återfallsprevention återfallsprevention återfallsprevention återfallsprevention     
    

Under våren förstärker SelfHelpGruppen ytterligare 
sin efterbehandling genom att introducera den 
evidensbaserade behandlingsmetoden 
Återfallsprevention (ÅP). 
 

- Genom att använda ÅP kommer vi nu, att på 
ett mer strukturerat sätt än tidigare, kunna 
erbjuda patienten ett antal verktyg som man 
kan använda för att hantera sitt 
problembeteende. Insatserna kommer att 
kunna ske både enskilt samt i grupp, berättar 
Jessica Westerling som leder flera av 
SelfHelpGruppens efterbehandlingsgrupper. 

 
Återfallsprevention 
 
ÅP har sin tradition i kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
fokuserar på att identifiera tankar och beteenden som 
ökar risken för återfall i beroende. På SelfHelpGruppen 
kommer vi att använda oss av det manualbaserade 
programmet Väckarklockan som utvecklats inom det 
välkända forskningsprojektet Project Match. 
 
 
 

Målsättning med att använda ÅP är att den enskilde 
patienten ska: 

 
• öka sin förmåga att känna igen sina 

risksituationer för återfall 
• bli mer medveten om konsekvenserna av 

riskbeteendet 
• bli bättre på att hantera och/eller undvika 

risksituationerna för återfall 
• hitta alternativ till sitt problembeteende  
 

 

SelfNetSelfNetSelfNetSelfNet 

Nätverket för aktiva företag 
 
Är ditt företag med i vårt nätverk SelfNet, forumet för våra 
kundföretag? Under våra nätverksträffar bjuder vi in 
föreläsare med varierande teman. Genom SelfNet får du 
möjlighet till ny kunskap och stimulerande impulser från 
andra företag. På detta sätt kan SelfNet bidra till ökad 
kompetens för arbetsgivare om riskbruk och missbruk i 
arbetslivet 

Nästa seminarium är den 16 mars 2012, kl. 13.00-14.30. Vi 
arrangerar då en föreläsning om hur man kan hantera 
riskkonsumtion på arbetsplatsen. Utbildare är Anna Sjöström 
och Kent Nordberg. Platserna är begränsade. Boka tidigt! 
 
Har du frågor? Kontakta utbildningsansvarige Anna Sjöström 
på SelfHelpGruppen tel: 0723-10 40 94 

 

 

Öppenvårdsprogram på distansÖppenvårdsprogram på distansÖppenvårdsprogram på distansÖppenvårdsprogram på distans    

SelfHelpGruppens distansbehandling av patienter som bor 

utanför storstockholmsområdet rullar på sedan förra året. 

Patienterna som deltar i denna behandlingsform reser till 

Stockholm två dagar i veckan och deltar i behandlingen mellan 

8.30–16.00. Längden på behandlingen är mellan tolv och 

fjorton veckor. Denna behandlingsform har mött ett stort 

intresse bland våra kunder som har verksamhet i Mälardalen. 

För ytterligare information ring SelfHelpGruppen telefon  

08-667 91 90. 

Jessica Westerling 
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UtbildningUtbildningUtbildningUtbildning 

 

Helgkurs i PRIME For Life 9-10 och 17 mars 

Tycker du att du dricker för mycket? Är du oroad över en anhörigs alkoholkonsumtion? Vill du veta mer om din familjs 

genetiska risk för att utveckla beroende? Eller vill du helt enkelt lära dig mer om beroendeutveckling? 

Då är du varmt välkommen till en kurs i PRIME For Life på SelfHelpGruppen. PRIME For Life är en forskningsbaserad utbildning 

för vuxna och äldre tonåringar som minskar risken för alla typer av alkohol- och drogproblem. I kursen undersöker vi hur 

alkoholproblem utvecklas och hur de kan förebyggas. Vi varvar föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Alla deltagare 

får också en möjlighet att undersöka sin egen risk för att utveckla problem och skapa en personlig lågriskprofil. De verktyg som vi 

lär ut kan användas av alla människor som vill förebygga problem. Utvärdering visar att de är speciellt effektiva för 

riskkonsumenter och för de som redan har utvecklat problem. 

Det är aldrig för sent för att förebygga problem! 

Ur innehållet: 

• Vad är viktigast för mig i livet?  

• Vad är min biologiska risk för att utveckla alkoholism?  

• Högriskval och lågriskval 

• Hur stor är risken med min alkoholkonsumtion? 

• Beroendeutveckling 

• Förnekelse - varför människor med alkoholism ofta förnekar sitt tillstånd 

 

Kursen arrangeras i centrala Stockholm 9-10 samt 17 mars, 2012. Kursavgift för företag är 3500 kr exkl. moms. Kursavgift för 

privatpersoner 2800 kr exkl. moms. Om flera medlemmar i samma familj deltar, utgår följande rabatt: deltagare 1: fullt pris, 

deltagare 2: 25 % rabatt på kursavgiften, deltagare 3-: 50 % på kursavgiften. 

 

Schema för utbildningen: 

9 mars  16.30-19.30 

10 mars  10.00-16.00 

17 mars  10.00-16.00 

 

Kursledare är Anna Sjöström som är en av Sveriges mest erfarna PRIME For Life-instruktörer. Anna 

introducerade PRIME For Life i Sverige i slutet av nittiotalet och har sedan dess jobbat med utbildning och 

programutveckling. Anna är också en aktiv medlem i Anhöriga mot droger sedan 20 år tillbaka. Kontakta 

gärna Anna om du har frågor om kursen på anna.sjostrom@selfhelp.se eller på telefon 072-310 40 94 

 

 

Anmälan och förfrågningar: 

anna.sjostrom@selfhelp.se 

 

Vid anmälan vänligen ange namn, ev. organisation, fakturaadress, telefon och e-post. Sista anmälningsdag är 24 februari. 

 

Avbokningsregler: 

Fakturering sker i förskott. Vid avbokning fyra-två veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften, därefter debiteras 

hela avgiften. 

Varmt välkomna! 
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UtbildningUtbildningUtbildningUtbildning 

 

Arbetsgivarutbildning halvdag 

Finns det missbruk på din arbetsplats? Vill du veta mer om hur man kan hantera alkohol- och drogproblem inom arbetslivet? 

Eller är du kontaktperson för någon som deltar i behandling på SelfHelpGruppen? Då rekommenderar vi att du deltar i en av 

SelfHelpGruppens halvdagsutbildningar för arbetsgivare. 

Erfarenheter visar att när arbetsplatsen börjar reagera, har beroendet vanligtvis fortskridit under fler år. Rädslan för att 

konfrontera personer angående tabubelagda frågor hindrar ofta chefer och arbetskamrater från att agera direkt. När chefen väl 

försöker att förändra situationen genom förflyttningar, byte av arbetsuppgifter eller erbjuder rehabilitering kan det verka som 

om ingenting hjälper. Man kan känna sig både lurad och besviken. Men genom att hitta ett nytt förhållningssätt och fokusera på 

den enskilda individens ansvar, kan detta åtgärdas och förändras. 

SelfHelpGruppens arbetsgivarutbildning har som målsättning att lära ut strategier och förhållningssätt i dessa frågor som ökar 

förutsättningarna för ett framgångsrikt resultat i alkohol- och drogrehabilitering på arbetsplatsen. 

Ur innehållet: 

• Riskbruk, missbruk och beroende  

• Är alkoholism en sjukdom? Begrepp och beroendeutveckling 

• Är rehabilitering lönsamt? 

• Hur kan jag som chef agera vid missbruk? 

• Behandling, återfall och efterbehandling 

Under utbildningen ges tillfälle att diskutera svårigheter och framgångar i rehabiliteringsarbetet. Det ges också möjlighet att få 

svar på mer specifika frågor i enskilda fall. 

Halvdagsutbildningarna arrangeras på SelfHelpGruppen den 24 februari, 23 mars, 27 april samt 15 juni, 2012. Deltagande i 

kursen är gratis för arbetsgivare med medarbetare som deltar i rehabiliteringen på SelfHelpGruppen. Kursavgiften för övriga är 

1500 kr exkl. moms. 

 

 

 

 

 

Kursledare är SelfHelpGruppens certifierade terapeuter Björn von Gerber och Jessica Westerling som båda har lång erfarenhet 

av alkoholrehabilitering i arbetslivet. Björn har också mångårig erfarenhet av chefskap inom rederibranschen. Jessica har bl.a. 

utbildning i motiverande samtal samt KBT. Båda är erfarna utbildare inom området. 

 

Anmälan och förfrågningar: 

bjorn.vongerber@selfhelp.se 

 Tel: 0709-57 40 91 

Vid anmälan vänligen ange namn, ev. organisation, fakturaadress, telefon och e-post. 

 

Avbokningsregler: 

Fakturering sker i förskott. Vid avbokning fyra-två veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften, därefter debiteras 

hela avgiften. 

Varmt välkomna! 
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UtbildningUtbildningUtbildningUtbildning 

 

Alkohol och droger inom arbetslivet 11 maj 

Chefer möter alkohol på flera sätt i arbetet. Dels under avspända, trevliga former på firmafester och vid representation. Dels 

som krångliga, utdragna och känsliga problem på arbetsplatsen. Narkotikamissbruk, som för ett antal år sedan var ett unikt 

arbetsmiljöproblem, är idag ett vanligare men lika ovälkommet problem på arbetsplatsen. Alkohol- och drogproblem är 

många gånger en bidragande faktor till både konflikter och ökade kostnader i företaget. Ett gott ledarskap innebär att kunna 

hantera allt detta. 

Denna utbildning syftar till att öka kunskaperna om alkohol- och drogproblem i arbetslivet och visa på möjligheterna och 

begränsningarna för dig som chef att påbörja en förändringsprocess hos den anställde. Efter genomgången utbildning skall du 

också ha ökat din kompetens att genomföra svåra samtal. 

 

Ur innehållet: 

• Riskbruk, missbruk och beroende  

• Omfattningen av alkohol och droger i arbetslivet 

• Vad kostar alkoholen företaget? 

• Strategier för att förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen. 

• Förnekelsen – om beroendets dynamik 

• Om svåra samtal och att utsätta sig för obehag 

• Alkohol- och drogrehabilitering – lönar det sig? 

Under dagen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och eventuella rollspel. 

Utbildningen arrangeras den 11 maj på SelfHelpGruppen, Oxenstiernsgatan 37 på Östermalm i Stockholm. Kursavgiften är 2500 

kr exkl. moms. 

 

Utbildningen leds av Anna Sjöström som är marknads- och utbildningsansvarig på SelfHelpGruppen. Hon har 

arbetat med alkohol- och drogprevention sedan i slutet av 1980-talet, bl.a. som ansvarig för 

Försvarsmaktens drogförebyggande verksamhet. Anna introducerade riskreduceringsprogrammet PRIME 

For Life i Sverige i slutet av 1990 - talet. 

 

 

Anmälan och förfrågningar: 

anna.sjostrom@selfhelp.se 

Tel: 072-310 40 94 

Vid anmälan vänligen ange namn, ev. organisation, fakturaadress, telefon och e-post. 

 

Avbokningsregler: 

Fakturering sker i förskott. Vid avbokning fyra-två veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras hela 

avgiften. 

 

Varmt välkomna! 
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UtbildningUtbildningUtbildningUtbildning 

 

Utbildning motiverande samtal (MI) 

SelfHelpKliniken arrangerar en grundkurs med påbyggnad i MI för dig som arbetar med samtal i någon form av 

motivationsarbete som rådgivning, handledning, behandling och rehabilitering. Under två dagar går vi igenom de teoretiska 

grunderna för MI och arbetar praktiska med övningar. Deltagarna förväntas sedan att, på egen hand studera kurslitteraturen 

samt öva MI på egen hand innan deltagande sker i påbyggnadkursen. Övningarna och diskussioner anpassas efter deltagarnas 

vardagsarbete och önskemål.  

MI är ett förhållningssätt och en metod för kommunikation som vuxit fram ur praktisk kliniskt arbete och genom forskning. Idag 

används den av personal inom bland annat kriminalvård, skolhälsovård, primärvård och socialtjänst. Upphovsmännen är 

psykologen och professorn William Miller och psykologen Stephen Rollnick. 

MI baseras på deras erfarenhet av arbete med missbruk. MI syftar till att öka klientens motivation till förändring och tro på sin 

egen förmåga att klara av att göra förändringen. 

Det är klienten själv som ansvarar för sin förändring. I MI använder man sig av en noggrant utarbetad lyssnarteknik och av givna 

samtalsredskap. 

MI är en kommunikationsmodell där motstånd ses som ett tecken på att klienten inte är redo för förändring. Med hjälp av de 

givna samtalsredskapen kan rådgivaren stödja och hjälpa klienten vidare i förändringsarbetet utan konfrontation och 

övertalning. 

Läs gärna Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, där 

de bland annat rekommenderar MI som en samtalsteknik med god evidens. 

www.socialstyrelsen.se 

Kursen arrangeras på SelfHelpKliniken i Söderhamn. 21-22 mars samt samt 8-9 maj 2012. Kursavgift är 3500 kr exkl. moms för 

grundutbildningen. Kursavgift för grundutbildning och påbyggnad (2 + 2 dagar) är 5900 kr exkl. moms. I priset ingår fika, lunch 

och kursmaterial samt MI-support under utbildningstiden. 

SelfHelp Kliniken erbjuder också MI-utbildning med inriktning på verksamhetsimplementering. Ett bra sätt att verkligen komma 

igång snabbt. Med denna modell får din organisation hjälp att bygga upp egna coaching-grupper på arbetsplatsen. 

Kontakta oss så planerar vi utifrån era behov! 

 

 

 

Kursledare för SelfHelp Klinikens MI-utbildningar är Åsa Hellström, socionom och kriminolog. Åsa har under 20 år 

arbetat inom beroende och missbruksvård, kriminalvård samt med utbildning och handledning av personal från 

socialtjänst, kriminalvård, landsting och skola. Åsa är utbildad MI-tränare sedan 2008. 

 

Anmälan och förfrågningar: 

asa@selfhelp.se 

Tel: 08-667 10 10 

Vid anmälan vänligen ange namn, ev. organisation, fakturaadress, telefon och email. Sista anmälningsdag är 14 mars. 

 

Avbokningsregler: 

Fakturering sker i förskott. Vid avbokning fyra-två veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras hela 

avgiften. 

Varmt välkomna! 



12 
 

 

    

Avslutningsvis vill vi önska Dig en fortsatt fin vinter!Avslutningsvis vill vi önska Dig en fortsatt fin vinter!Avslutningsvis vill vi önska Dig en fortsatt fin vinter!Avslutningsvis vill vi önska Dig en fortsatt fin vinter! 

    

RedaktionRedaktionRedaktionRedaktion 

Kent Nordberg (ansvarig utgivare) 

Anneli Ellgren 

Lars Lundgren 

Anna Sjöström 

 

 

 


