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Jubileumsnummer 2: Internatvård 

 

Krönika Hans KorseliusKrönika Hans KorseliusKrönika Hans KorseliusKrönika Hans Korselius    
 
I år firar vi 20-års jubileum inom SelfHelpFöretagen. När jag 
sätter mig ner och skriver denna text får jag en möjlighet att 
reflektera över hur vårt ämnesområde har utvecklats under 
åren och vad som skymtar i framtiden. 
 

Vad vi vet idag 
 
Idag vet vi att alkoholberoende är en kronisk sjukdom, som 
till stor del är genetiskt betingad. Enligt Amerikanska 
Läkarsällskapet kommer 19 procent av alla människor 
behöva hjälp för sitt alkohol- eller drogberoende någon gång 
i livet. Dessa siffror bekräftas också i studier gjorda på Island 
och Sverige. 
Liksom de flesta kroniska sjukdomar skiljer sig frekvensen 
mellan könen, bara en av fyra patienter är kvinna, men 
samtidigt vet vi också att sjukdomen ofta drabbar kvinnor 
hårdare.  
 
Kvinnor har också oftast känslomässiga hinder för att söka 
hjälp för sitt beroende; de är kanske rädda för att 
myndigheterna ska ta deras barn eller känner skam över att 
vara mamma och ha alkoholproblem. Därför hittar kvinnor 
ofta effektiva sätt att dölja sitt drickande. Inte sällan handlar 
det om någon typ av läkemedel eller så isolerar man sig från 
omgivningen. 
Genom att studera sjukhusjournaler har forskare i flera 
länder kunnat visa att cirka 25 procent av de patienter som 
läggs in på sjukhus har en bakomliggande diagnos med 
direkta eller indirekta följder av sitt drickande/drogande. 
 
Inom sjukvården har man stora svårigheter att identifiera 
personer med beroende och inte sällan accepterar man 
patientens egen historia där man istället skyller sin ohälsa på 
något annat än alkoholen. 
Många läkare är mycket osäkra i situationer som handlar om 
beroende och missbruk. Det finns många som vittnar om att 
det känns som om de anklagar patienten för dåligt 
uppförande när de försöker prata om alkoholen. Detta 
försvårar för patienten som behöver få en korrekt och snabb 
diagnos för att kunna inleda effektiv behandling. 

 
En vanlig väg för den behandlande läkaren är att man istället 
för att försöka behandla beroendet, behandlar symptomen 
och hoppas att det löser sig genom att sätta in t.ex. 
ångestdämpande, lugnande eller sömnmediciner. På SelfHelp 
Kliniken har vi statistik som visar att 65% av våra kvinnliga 
patienter har fått lugnande medel utskrivna av sin läkare 
strax innan de kommer till oss för behandling. 
 
Idag har beroendemedicin blivit en egen specialitet. Modern 
alkohol- och drogbehandling bygger på kliniska studier och 
beprövad erfarenhet. Arbetet sköts av personal med specifik 
utbildning och erfarenhet. Målsättningen med behandlingen 
är drogfrihet. 
Alla andra metoder som används är utom något som helst 
värde för den drogberoende eller hans/hennes omgivning. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett enda ord som passar 
in i på sådana insatser; katastrof! 
 

Vår filosofi 
 
På SelfHelp Kliniken behandlar vi endast personer som är 
beroende av alkohol- och droger. Inte personer som 
använder alkohol då och då. 
Alla våra patienter uppfyller kriterierna enligt DSM 4 och ICD-
10 som båda är internationella klassificeringssystem som 
används inom sjukvården. 
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(Fortsättning från föregående sida) 

 
Vi anser att ett professionellt behandlingshem måste kunna 
erbjuda medicinsk avgiftning och erbjuder därför en 
intagningsavdelning med specialiserad personal som kan 
hantera avgiftning av alla, på marknaden, existerande 
droger. Du kan läsa mer om vår avgiftningsenhet i Anneli 
Ellgrens artikel i detta nummer av nyhetsbrevet. 
 
Vårt behandlingsprogram på SelfHelp Kliniken bygger helt på 
Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram som fortfarande är 
det som visar det bästa resultatet i rehabilitering av personer 
med alkohol- och drogberoende. AA:s 12 steg är en serie 
utarbetade handlingar som kommer efter varandra i en 
bestämd följd och som har till syfte att skapa ett visst 
resultat. 
Vår slutsats är, att om patienten inte får hela 
stegprogrammet så kan man inte förvänta sig något resultat 
alls. Behandlingen av beroendet måste vara utformat på ett 
sådant sätt att det rehabiliterar hela människan, både 
psykiskt och fysiskt. 
 
Vårt behandlingsresultat är helt jämförbart med andra 
kroniska sjukdomar, möjligen något bättre. 60 procent av 
våra patienter blir varaktigt drogfria efter en eller två 
behandlingar. Det finns inte några tecken på att personer 
med beroende skulle tillfriskna i lägre grad än någon annan 
grupp av patienter med kroniska sjukdomar. Mätningar som 
har gjorts på Karolinska Institutet visar också att patienter 
med alkoholberoende uppvisar ett ansvarstagande som kan 
jämföras med andra kroniska sjukdomar. Inget visar heller på 
att denna grupp skulle vara svårare att behandla än t.ex. 
diabetespatienter eller astmatiker. Och eftersom ingen skulle 
komma på tanken att säga nej till en astmatiker som kommer 
för femte gången till akutmottagningen för svår andnöd, så 
tycker vi att det borde vara självklart att se på samma sätt på 
återfall i beroende. Människor med alkohol- och 
drogberoende borde ha samma rättigheter som en person 
som är kroniskt sjuk i ett annat sjukdomstillstånd. 
 

Framtida utvecklingsmöjligheter 
 
Trots rätt goda behandlingsresultat så finns det mycket att 
förbättra och utveckla. Analyser visar tydligt att 50 procent 
av återfallen sker inom de första tre månaderna och 80 
procent inom de första sex månaderna efter avslutad 
behandling. SelfHelp Kliniken har därför, under många år, 
undersökt vad som kan vara den svagaste länken i vår 
tolvstegsbehandling. Vårt svar är att det är 
efterbehandlingen som behöver förstärkas. 
 
Vanligt idag inom tolvstegsbehandling är att man 
koncentrerar sig på de tre första stegen och att patienten 
sedan förväntas jobba hemma själv med resten. 
Vi menar att rehabiliteringen måste bygga på att patienterna 
arbetar med alla de tolv stegen i sin behandling. Får 
patienten rätt grundbehandling och en efterbehandling som 
är värd namnet kommer han att kunna hålla sig på spåret 
under det första året. Efterbehandlingen skall innehålla ett 
obligatorisk deltagande i Anonyma Alkoholister eller 
Anonyma Narkomaners självhjälpsgrupper. 
All vår erfarenhet visar att om man kan få patienten att aktivt  

delta i efterbehandling och självhjälpsgrupper så förbättras 
resultatet snabbt. 
 
Ett annat intressant utvecklingsområde är 
läkemedelsforskningen som kommer med nyheter på 
löpande band med preparat som underlättar tillfrisknandet. 
Det finns idag mycket väl fungerande antidepressiva 
mediciner samt specialiserade läkemedel som främjar 
drogfrihet som t.ex. Campral, Revia, Subutex och Metadon. 
Det finns forskning som visar på att dessa läkemedel kan öka 
effektiviteten i den traditionella behandlingen om de 
kombineras med terapi. På SelfHelp Kliniken ser vi positivt på 
denna utveckling och välkomnar möjligheten att utveckla 
våra behandlingsinsatser i linje med dessa forskningsresultat. 
 

Hur ser framtiden ut? 
 
Min övertygelse är, att om Sverige skall lyckas med sin kamp 
mot alkohol och droger, så måste vi bli bättre på att 
samarbeta över gränserna för olika organisationer. Vi 
behöver skapa en bättre samverkan mellan landets forskare, 
landsting, kommuner, Kriminalvård och företagshälsovård. Vi 
behöver sätta oss över ideologiska låsningar, ta till oss nya 
kunskaper och forskningsresultat och förnya våra arbetssätt. 
 
Givetvis är nyckeln till framgång samarbete och hela kedjan 
är viktig i arbetet med rehabiliteringen av alkoholister och 
narkomaner. 
 
Tack för ordet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD Hans Korselius 
SelfHelp Kliniken Gävleborg AB 
 

 

 

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 Dynamics, 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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SelfHelp Kliniken svensk agent för SelfHelp Kliniken svensk agent för SelfHelp Kliniken svensk agent för SelfHelp Kliniken svensk agent för 
Recovery DynamicsRecovery DynamicsRecovery DynamicsRecovery Dynamics    
 
Från 1 januari 2012 blir SelfHelp Kliniken, genom sitt 
samarbete med den amerikanska forskaren Guttorm 
Toverud, Sveriges första certifierade Recovery Dynamics-
verksamhet. Kliniken blir därmed också ett centrum för 
utbildning av terapeuter i denna metod och en förebild för 
det kliniska arbetet inom tolvstegsvärlden. 
 
Det finns idag stark vetenskapligt stöd för 
tolvstegsbehandling och metoden dominerar den svenska 
behandlingsvärlden. Eftersom metoden inte är copyright-
skyddad kan dock innehåll och kvalité variera stort. Det 
betyder att olika tolvstegsbehandlingar inte alltid är 
jämförbara. Ett annat stort problem är att de flesta 
tolvstegsbehandlingar i praktiken bara ägnar sig åt de första 
tre stegen som beskrivs i boken Anonyma Alkoholister. 
Resten av stegen får patienten jobba med på egen hand eller 
med hjälp av en självhjälpsgrupp. 
 
 

Kvalitetssäkrat tolvstegsprogram 

 
Behandlingsmodellen Recovery Dynamics har utvecklats av 
den amerikanska organisationen Kelly Foundation. Under 
arbetet har man utgått ifrån den beskrivning av 
beroendeutvecklingen och tillfrisknandet som finns i boken 
Anonyma Alkoholister och sedan byggt ett kvalitetssäkrat 
behandlingsprogram som är troget innehållet i boken. 
Programmet består av en manual som används av 
behandlingspersonalen samt material som används av 
patienterna.  Denna standardisering gör det möjligt att man 
kan kvalitetssäkra och utvärdera tolvstegsverksamheten på 
ett helt nytt sätt. 
 
De amerikanska erfarenheterna av att använda Recovery 
Dynamics-modellen visar att: 
 

• manualen är ett uppskattat hjälpmedel för 
behandlingspersonalen 

• man kan kvalitetssäkra verksamheten och garantera 
att alla patienter får samma vård 

• risken för att behandlingspersonalen ska bränna ut 
sig minskar drastiskt 

• myten om att alla med eget beroende är bästa 
behandlarna kan avlivas 

• användningen av metoden ökar kvalitén i 
utvärderingsarbete 

• patienten upplever en ökad trygghet som speglar av 
sig positivt på motivationen och minskar antalet 
avhopp 

Spridning av metoden 
 
Behandlingsprogrammet är tillgängligt för alla som genomgår 
en fem dagars certifieringsutbildning.  Endast certifierade 
personer har tillåtelse att använda materialet. Under de 
senaste åren har SelfHelp Kliniken arbetat med att 
implementera Recovery Dynamics i verksamheten och nu blir 
vi alltså ett kunskapscentrum för spridning av metoden. Den 
första öppna certifieringsutbildningen inleds under våren 
2012 (se nedan). 
 

Certifieringskurs  
 
Den första öppna certifieringsutbildningen arrangeras på 
SelfHelp Kliniken 17-19 april och under två dagar i september 
(datum ej satta). Kursmaterial, fika och lunch ingår i 
kursavgiften. Efter genomgången utbildning får du ett 
certifieringsintyg och bjuds in att delta i ett nätverk för 
Recovery Dynamics-användare. Kursavgift för hela 
utbildningen (fem dagar) är 13 000 kr. För mer information 
om Recovery Dynamics se www.kellyfdn.com 
 

Kursledare är den internationellt kände 
forskaren och terapeuten Guttorm Toverud, 
Fil. Dr. 
 
 
 
 

 
För information om Recovery Dynamics och anmälan till 
certifieringskursen kontakta Hans Korselius på emailadress:  
hans@selfhelp.se. Tel: 0270-706 70 
 
 

 
 
 

 

Guttorm Toverud, boende och uppvuxen i USA, har under 

många år föreläst och lett seminarier i USA och i 

Skandinavien. Guttorm ingår i SelfHelpKlinikens stab sedan 

ett tiotal år tillbaka och har lett SelfHelpseminarier för mer än 

tusentalet professionella inom beroendeområdet i Sverige. 

Hans unika pedagogiska förmåga är väl känt inom 

missbruksvården. Genom sina djupa kunskaper, en förmåga 

att på ett enkelt sätt beskriva komplexa företeelser och ett 

sprudlande engagemang fångas varje seminariedeltagare. 

V i är tacksamma och stolta över att ha Guttorm i vår 

medarbetarstab. 

Kent Nordberg 

Ordförande  

SelfHelpföretagen 
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(Fortsättning från föregående sida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund till behandlingsmodellen Recovery Dynamics 

 

År 1939 utgavs boken Alcoholics Anonymous. Boken som i svensk version går under namnet 

Anonyma Alkoholister eller Stora Boken (Big Book) är en instruktion i att nå andlig högre nivå för att 

komma tillrätta med beroendet. Den innehåller ett tolvstegsprogram som syftar till tillfrisknande 

och med instruktioner om hur man gör steg för steg. Det första steget definierar problemet. Medan 

det andra steget visar på lösningen. Det tredje steget innebär att ta ett avgörande beslut för att 

kunna genomföra stegen fyra till nio, som är att se som en personlig handlingsplan. Stegen tio till 

tolv är återfallspreventiva insatser för att behålla sin nykterhet/drogfrihet. I sin helhet är stegen 

följande: 

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv.  

 

2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.  

 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade Honom.  

 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.  

 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av 

dem.  

 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.  

 

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.  

 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att gottgöra dem 

alla.  

 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.  

 

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel.  

 

11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi 

uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.  

 

12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta 

budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. 
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Rapport från abstinensavdelningenRapport från abstinensavdelningenRapport från abstinensavdelningenRapport från abstinensavdelningen    
 
På SelfHelp Kliniken erbjuder vi abstinensbehandling till 
patienter från hela Sverige, dygnet runt. På kliniken finns 18 
behandlingsplatser på intagningsenheten. Detta gör oss till 
ett av Sveriges främsta kompetenscenter inom 
abstinensbehandling.  
 
Enligt Socialstyrelsen är personer med två diagnoser vanliga 
inom missbruks- och beroendevården. Enligt deras 
uppskattning lider cirka en tredjedel av de som söker hjälp 
för alkoholmissbruk eller beroende också av en 
ångestsjukdom eller depression. Siffrorna anges vara ännu 
högre för individer med narkotikamissbruk. Forskning har 
också klarlagt att personer med alkohol- eller 
narkotikaproblem har en klart ökad risk för psykiska 
sjukdomar och personlighetsstörningar. Om en person har 
både en psykisk diagnos och ett missbruk är det troligt att 
problemen förstärker varandra så att de upplevs starkare än 
om de förekommer var för sig.  
 
Detta är också något som vi känner igen från vårt arbete på 
abstinensavdelningen. Samsjukligheten är en komplicerande 
faktor som vi tar hänsyn till i samband med diagnosticering 
och behandling. Det är viktigt för oss att bedöma patientens 
totala sjukdomsbild för att tillsammans med patienten kunna 
identifiera behoven.  
Vår erfarenhet är att våra patienter nu inkommer i ett 
mycket senare skede i sitt beroende än tidigare och att de är 
i betydligt sämre skick, både fysiskt och psykiskt. Det vi också 
kan se är att antalet patienter med beroende av opiater och 
subutex ökar. Denna ökning av samsjukligheten leder till mer 
komplexa vårdbehov och vår utmaning är att möta varje 
enskild patient just där de är, dygnet runt och i deras olika 
abstinensfaser. 
 
På avdelningen arbetar vi i team med sjuksköterskor, 
undersköterskor och behandlingsassistenter enligt en 
strategi som vi utarbetat under många år. I de nationella 
riktlinjerna för missbruksvård som ges ut av Socialstyrelsen 
står det att läsa att god behandling bör definieras med stöd 
av fyra kriterier: "evidens, intention, kompetens och 
terapeutisk kontext". I vår dagliga verksamhet eftersträvar vi 
att arbeta enligt dessa kriterier och att ständigt utveckla och 
förnya vårt arbete i takt med samhällets utveckling och 
behov. Vårt mål är att möta varje individ med stor respekt 
och empati och att ha ett helhetsperspektiv på patientens liv 
från första mötet. 
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer står det också att läsa 
att "beroende är ett psykobiologiskt tillstånd med flera 
samtidiga symtom(syndrom) samt starka kulturella och 
sociala inslag, ofta med en multifaktoriell bakgrund". 
 
På SelfHelp Kliniken har vi länge arbetat utifrån detta 
mångfacetterade perspektiv och vi har ett därför en 
tvärvetenskapligt sammansatt personalgrupp. I vår 
personalgrupp återfinns sjuksköterskor, läkare, 
undersköterskor, behandlingsterapeuter, beteendevetare 
och präst som alla samverkar för att uppnå bästa möjliga 
omhändertagande av våra patienter. På intagningsenheten  

har våra sjuksköterskor erfarenheter från olika 
vårdspecialiteter inom landsting och kommun vilket gör att vi 
kan hantera en mångfald av olika medicinska behov som kan 
finnas hos våra patienter. 

 
Behandlingsförloppet 
 
Patientens första möte med behandlingspersonalen sker på 
intagningsavdelningen. I mötet med sjuksköterskorna 
identifieras den enskilda patientens behov och vi kartlägger 
vilka kontakter som bör upprättas. I samförstånd med 
patienten har vi ofta täta kontakter med 
socialsekreterare/arbetsgivare, beroendevård, sjukvård och 
psykiatri för att den fortsatta insatsen ska bli så bra som 
möjligt.  
Allt görs med målsättning att uppnå en varaktig drogfrihet 
efter abstinensbehandlingen. 
 
På intagningsavdelningen upplever vi oss som spindeln i 
nätet och får ofta föra patientens talan då deras egen ork 
och glöd att kämpa har försvunnit någonstans på vägen. Det 
är viktigt för oss att bedöma patientens totala sjukdomsbild 
och behov i samverkan med patienten. Vi ser vårt arbete 
som ett inledande motivationsarbete som utgör det första 
steget i tillfrisknandet. Under patientens vistelse hos oss 
erbjuder vi också redskap till att arbeta med sig själv och 
behandlingsterapeuterna är involverade i patientarbetet 
redan från början. 
 
Hur lång abstinensbehandling patienten får, beror på vilka 
droger han använt och i vilket skick han är vid ankomst. 
Ibland handlar det om stabilisering under några dagar och 
ibland flera veckors behandling. I de nationella riktlinjerna 
slår man fast att korttidsbehandling av abstinens är ineffektiv 
och starkt ifrågasatt. Men idag tenderar uppdragsgivarna att 
eftersträva allt kortare vårdtider vilket vi upplever som 
motsägelsefullt eftersom man samtidigt önskar ett gott 
resultat med och ett drogfritt liv. Vårt sätt att se på detta är 
att abstinensbehandlingen är slut då patienten är 
nedtrappad och medicinfri, samt att patienten är besvärsfri 
och stabil nog att kunna gå vidare i sin behandling på 
SelfHelp Kliniken, ett annat behandlingshem eller öppenvård 
på hemmaplan, beroende på remittentens beställning.   
 
 



6 
 

 

    

ForskningsnyttForskningsnyttForskningsnyttForskningsnytt    

 

  

 

Konsumtionsutvecklingen 

I lägesrapporten om Statens folkhälsoinstituts 
arbete med alkohol, narkotika, dopningsmedel och 
tobak (Lägesrapport ANDT 2011) kan man läsa om 
konsumtionsutvecklingen av de olika drogerna. I 
denna rapport kan man läsa att under 2010 så var: 
 

• den totala alkoholkonsumtionen cirka 9,1 
liter ren alkohol per person vilket är en 
något lägre siffra jämfört med förra året. 
Men den är fortfarande totalt sett högre än 
i början av 1990-talet 

• uppskattningsvis cirka tio procent av 
kvinnorna och 16 procent av männen 
riskkonsumenter 

Antalet personer som vårdas för alkoholberoende 
ökade under tidsperioden 2004-2009 och detta 
verkar också gälla för narkotikarelaterade 
diagnoser. Efter några års nedgång av det 
experimentella bruket av narkotika verkar det nu 
återigen öka. 
 
Lägesrapporten kan läsas i sin helhet på 
www.fhi.se 
 
 

 

 

  

 

Alkohol- och drogförebyggande insatser i arbetslivet 

Folkhälsoinstitutet publicerade också under 2011 
en rapport om alkohol- och narkotikaförebyggande 
insatser på svenska arbetsplatser och man 
undersökte också användningen av den s.k. 
riskbruksmodellen. 
 
Resultatet i rapporten visade att cirka 70 procent 
av de tillfrågade arbetsplatserna hade en 
alkoholpolicy och ungefär 50 procent angav att de 
hade en narkotikapolicy. Var tredje arbetsplats 
rapporterade att de kände till riskbruksmodellen 
och 19 procent uppgav att de använde denna eller 
en motsvarande metod. 
 
I rapporten kan man också läsa att man från 
arbetsgivarnas sida efterfrågade fler metoder som 
syftar till att upptäcka 

och förhindra såväl alkohol- som narkotikaproblem 
i tidigt skede. Detta tolkas i rapporten som att det 
finns ett fortsatt behov av att kunskapsspridning 
på de svenska arbetsplatserna. 
 
På www.bra.se kan man också läsa artiklar skrivna 
på uppdrag av Folkhälsoinstitutet där man 
beskriver hur arbetet med de olika 
regeringsuppdragen har sett ut i praktiken. Där 
konstateras i en artikel att "riskbruk inte bara 
innebär en ökad sjukfrånvaro utan även en risk för 
olyckor och skador, vilket kan bli kostsamt- både 
för arbetsgivare och anställda". Slutsatsen är att 
det lönar sig att ta itu med riskbruk - både 
ekonomiskt och mänskligt.   
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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! 

  



8 
 

 

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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