
Inbjudan till 
Chefsutbildning

Vill du veta mer om hur man kan hantera alkoholoch
drogproblem inom arbetslivet? Är du kontaktperson
för någon som deltar i behandling på Selfhelp?
Då rekommenderar vi att du deltar i vår chefsutbildning
- Alkohol på jobbet.

Telefon 08-667 91 90
info@selfhelp.se • www.selfhelp.se



Missbruk av alkohol och droger är 
vanligt inom arbetslivet. För att 
effektivt kunna hantera dessa pro-
blem på arbetsplatsen krävs ofta en 
kompetenshöjning. På Selfhelp har 
vi mer än tjugo års erfarenhet av 
detta.

De flesta personer med problem försö-
ker i det längsta att dölja problemen av 
rädsla för att förlora jobbet. Vår erfaren-
het är, att när arbetsgivaren till slut får 
upp ögonen för problemet, så har ett all-
varligt problem hunnit uppstå och kräver 
omfattande insatser. Ett hinder som kan 
finnas är att ansvariga chefer känner 
ett obehag att ta upp frågan även om 
missbruket kan hota både säkerheten på 
arbetsplatsen och arbetstagarens hälsa. 
Den ansvarige chefen kan också känna 
sig lurad och besviken. Men genom att 
hitta ett nytt förhållningssätt och foku-
sera på den enskilde individens ansvar 
så kan en positiv förändring ske.

Selfhelps chefsutbildning har som mål-
sättning att lära ut strategier och för-
hållningssätt som ökar förutsättningarna 
för ett framgångsrikt resultat i miss-
bruksrehabilitering på arbetsplatsen.

Ur innehållet:
• Hur uppstår alkohol- och drogproblem?
• Vilket ansvar har arbetsgivaren för att 
förebygga och rehabilitera alkohol- och 
drogproblem.
• Är rehabilitering lönsamt?
• Riskbruk, skadligt bruk och beroende.
• Förändringsprocessen och motstånd.
• De anhörigas roll.
• Medarbetarens väg genom behandling, 
efterbehandling och återfall.

Under utbildningen ges tillfälle att disku-
tera svårigheter och framgångar i reha-
biliteringsarbetet. Det finns också ut-
rymme för att få svar på specifika frågor 
som gäller aktuella missbruksärenden.

Kursdatum ht 2014
Selfhelp Stockholms chefsutbildningar 
ht 2014 arrangeras enligt följande:

2 september
14 oktober
25 november

Tidsomfattningen är kl.13.00-16.00.

Kursledare
Kursledare är Anna Lundin som har lång 
erfarenhet av missbruksprevention och 
rehabilitering inom arbetslivet. Anna är 
alkohol- och drogterapeut och utbildad 
KBT Steg 1-terapeut.

Kursavgift och avbokning
Utbildningen är kostnadsfri för våra av-
talspartners samt för arbetsgivare som 
har anställda i behandling på Selfhelp. 
Kursavgiften för övriga är 1500 kr exkl. 
moms. Fakturering sker i förskott. Vid 
förhinder kan deltagandet överlåtas till 
personer inom samma organisation.
Vid avbokning fyra-två veckor innan 
utbildningsdatum debiteras 50 procent 
av kursavgiften. Därefter debiteras hela 
kursavgiften.

Anmälan och information
Vill du ha mer infomation om vår
chefsutbildning eller anmäla dig till nå-
gon av våra kurser? Maila till info@
selfhelp.se. Vid anmälan ange namn, 
organisation, fakturaadress, telefon och 
e-mailadress.

Selfhelp – när du behöver hjälp med alkohol- och drogproblem
Gyllenstiernsgatan 8, 115 26 Stockholm email: info@selfhelp.se


