
 

 

Nyhetsbrev februari 2011 

 

Familjevårdsprogrammet i Stockholm Familjevårdsprogrammet i Stockholm Familjevårdsprogrammet i Stockholm Familjevårdsprogrammet i Stockholm     

----    ytterligare en länk i SelfHelpKlinikens ytterligare en länk i SelfHelpKlinikens ytterligare en länk i SelfHelpKlinikens ytterligare en länk i SelfHelpKlinikens     

vårdkedja!vårdkedja!vårdkedja!vårdkedja!    

    

SelfHelpKliniken öppnar nu ett nytt 

verksamhetsområde, förstärkt familjevård, för 

patienter remitterade från kriminalvård och 

socialtjänst med olika typer av 

beroendeproblematik. 

 

Klinikens Familjevårdsprogram erbjuder patienter stöd 

och social gemenskap i en drogfri miljö. Många 

patienter har en lång institutionsvistelse bakom sig 

och då kan ett familjehem, som fortsatt vårdform, 

vara ett lämpligt fortsatt alternativ. Alla typer av 

familjehem, med eller utan barn, stora och små barn, i 

stadsmiljö och på landsbygd ingår i Klinikens nätverk. 

Mångfalden av familjehem är en garanti för att kunna 

tillgodose varje klients behov och önskemål. Samtliga familjer utbildas och handleds kontinuerligt av kompetenta 

handledare för att säkerställa kvaliteten för varje familjehem. 

I de nya lokalerna på Grevgatan i Stockholm har patienten också en kontinuerlig tät kontakt under hela 

familjehemsplaceringen. Kontorets personal erbjuder bl.a.12 – stegsbehandling.Terapeutiska samtalsgrupper varvar 

föreläsningar med egna studier. Vidare har man goda kontakter med arbetsförmedling som hjälper till såväl arbete 

som studier. Möjlighet till neuropsykiatriska utredningar finns också. 

 

 

 

Adress: Grevgatan 14 på Östermalm,  i hörnet av Strandvägen  
 

Öppettider: Alla vardagar mellan 9 – 16 
 

Telefon: 08-667 10 10 



 

 

 

Känd behandlingsprofil i spetsen för SelfHelpKlinikens familjevårdKänd behandlingsprofil i spetsen för SelfHelpKlinikens familjevårdKänd behandlingsprofil i spetsen för SelfHelpKlinikens familjevårdKänd behandlingsprofil i spetsen för SelfHelpKlinikens familjevård    

            

Vi träffas utanför de nya lokalerna i hjärtat av 
Östermalm. Glittrande glad berättar hon om den nya 
verksamheten. ”Allt är på plats, nya fräscha lokaler, 
möbler och telefon… och jag själv” säger hon med ett 
skratt. 
 
 
Under den närmaste timmen beskriver 
verksamhetschefen Åsa Hellström det nya 
verksamhetsområdet, familjevårdsprogrammet, som 
SelfHelpKliniken sedan årsskiftet har igång med 
Stockholm som geografisk utgångspunkt. Vi befinner 
oss i SelfHelpKlinikens nya lokaler på Grevgatan 14. 
Nymålade väggar och nya fräscha möbler möter 
besökaren. Entusiastiskt berättar Åsa om alla 
nödvändiga förberedelser, om rekryteringen av 
familjehem, om det positiva mottagande som hon fått 
från Kriminalvård och Socialtjänst och om den 
entusiasm som genomsyrar hela verksamheten.    
 
 
Åsa som är 44 år är utbildad socionom, kriminolog 
samt MI handledare. Närmast kommer hon från en 
cheftjänst inom Nämndemansgården. Innan dess hade 
hon under många år arbetat med behandlingsarbete 
inom såväl privat som offentlig verksamhet. Inom 
kriminalvården har Åsa under flera år haft ett stort 
engagemang för rehabiliteringsfrågor och är väl insatt i 
dess regelverk, krav och behov. 

”Jag kommer att vara den person som tillsammans med 
remittenten skräddarsyr och samordnar de olika 

insatserna i SelfHelpKlinikens vårdkedja som ska hjälpa 
klienten. Enkelt uttryckt blir jag klientens kontaktperson 

under hela rehabiliteringen”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Allt är på plats, nya fräscha lokaler, möbler och 

telefon… och jag själv!” 
 

    

    

    

Nytt öppenvårdsprogram för distansboende!Nytt öppenvårdsprogram för distansboende!Nytt öppenvårdsprogram för distansboende!Nytt öppenvårdsprogram för distansboende!    

    

Patienter från Upsala, Enköping, Oxelösund, Nyköping, Västerås, Katrineholm och andra orter utanför 

StorStockholmsområdet ges nu alternativa möjligheter att genomföra behandling i öppen form, s.k. 

”distansbehandling” vid SelfHelpGruppen. 

Distansbehandlingen genomförs två gånger i veckan, mellan 8.30 och 16.00 under 12 till 14 veckor. 

Behandlingsformen har varit igång en tid och mött intresse bland andra från Stockholmsföretag med 

filialverksamhet utanför Stockholmsregionen. 

För ytterligare information ring SelfHelpGruppen: tel 08-667 91 90. 

 



 

 

    

SelfHelpgruppen erbjuder fler utredningsalternativ!!SelfHelpgruppen erbjuder fler utredningsalternativ!!SelfHelpgruppen erbjuder fler utredningsalternativ!!SelfHelpgruppen erbjuder fler utredningsalternativ!!    

    

Sedan 2004 har SelfHelpGruppen genomfört närmare 400  Multiutredningar kring patienters alkohol- och 

drogbrukmissbruk. Från och med januari 2011 utökas utredningsalternativen med ytterligare två: 

Kompaktutredning och ADDIS - utredning.  Nytt är också att i vissa fall kan SelfHelpGruppens ansvarige 

kontaktman närvara vid det uppföljande rehabiliteringsmötet. 

 

VARFÖR UTREDNING? 

Det finns flera skäl till att genomföra utredningar för patienter med misstänkt alkohol- och drogmissbruk: 

• En bred kartläggning av patienters missbruk och/eller beroende av sinnesförändrande substanser underlättar 

rätt val av insatser och ökar positivt utfallet enligt Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för missbruk och 

beroendevård”. 

• Aktuell forskning ger också vid handen att rehabiliteringsresultatet påtagligt förbättras i de fall där 

patientens mentala ohälsa är integrerat i behandlingsplan och rehabilitering. 

• Utredningsarbetet föreslår adekvat rehabiliteringslösning med konkret vårdhänvisning. 

 

 

 

”Nu kan vi erbjuda utredningar för många fler målgrupper än tidigare… t.ex. för  

patienter i övriga Sverige! Vi kan också mycket snabbare utreda patienter än 

tidigare… kompaktutredningen är den nya produkten!" 

 

 

En kort sammanfattning av de tre utredningsalternativen visar att målgrupperna skiljer sig åt liksom tidsåtgång för 

genomförandet. 

    

MMMMultiutredningultiutredningultiutredningultiutredning    

 

Målgrupper:  

Patienter som haft kontakt med FHV under en tid p.g.a. diverse åkommor som efterhand ökar 

misstanke om missbruk/beroende.  

Patienter med missbruk och förnekande av symptom.  

Patienter med ingen eller svag motivation till mer genomgripande rehabiliteringsinsatser. 

 

Tidsåtgång:  

kräver 4– 6 besök hos SelfHelpgruppen, ca 2 timmar varje gång. Besöken genomförs under ca tre 

veckor. 



 

 

 

    

(Fortsättning från föregående sida) 

  

Utredningsinstrument: 

 AUDIT, ( Alkohol Use Disordes Identification Test). Ett screeninginstrument med god känslighet och 

träffsäkerhet.  

ADDIS, (Alkohol, Drog Diagnos InStrument) är ett strukturerat intervjustöd för diagnostik av skadligt 

bruk, missbruk och alkohol- och drogberoende. Det är utvecklat för att få viktig information som är 

överensstämmande men internationella diagnoskriterier och bygger på APA:s, American Psychiatric 

Association och WHO:s klassifikationssystem DSM-IV respektive ICD-10. 

SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axsis II Personality Disorders) är ett semistrukturerat 

intervjustöd för diagnostik av personlighetsstörningar enligt DSM- IV. 

Personal/Behörighet:  

Susanne Öhman, Leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut och alkohol – och drogterapeut 

med certifikat för ADDIS. 

Utlåtande:  

Efter genomförd utredning lämnas ett skriftigt utlåtande, innehållande också bedömning och 

rekommenderade åtgärder. Patienten tar skriftligt del av utlåtandet. 

    

KompaktutredningKompaktutredningKompaktutredningKompaktutredning    

  

Målgrupper:  

Patienter som snabbt måste utredas inför en rehabilitering.  

Patienter boende utanför Storstockholmsområdet, dvs i övriga Sverige. 

Patienter som haft kontakt med FHV under en tid p.g.a. diverse åkommor som efterhand ökar 

misstanke om missbruk/beroende.  

Tidsåtgång:  

Totalt ca 10 timmar.  Utredningen genomförs under en inledande heldag. Kompletterande 

samtal/intervju med SelfHelpGruppens psykiatriker genomförs i Stockholm. Totalt tidsomfånget är 

cirka en vecka. 

Utredningsinstrument:  

Se multiutredning ovan. 

Personal/behörighet:  

Se multiutredning ovan. 

Utlåtande:  

Se multiutredning ovan. 



 

 

(Fortsättning från föregående sida) 

 

Hur ska man då boka tid för utredningen? 

Remitterande läkare, HRpersonal eller annan remittent kan varje vardag ringa till SelfHelpGruppen mellan 08.00 – 

16.00 på tel. 08-667 91 90 för att beställa tid. Vanligtvis kan utredningen påbörjas redan efter några dagar. 

 

    
Forskningsresultat visar på sambandet mellan genomförd efterbehandling och Forskningsresultat visar på sambandet mellan genomförd efterbehandling och Forskningsresultat visar på sambandet mellan genomförd efterbehandling och Forskningsresultat visar på sambandet mellan genomförd efterbehandling och 
bestående nykterhet/drogfrihet.bestående nykterhet/drogfrihet.bestående nykterhet/drogfrihet.bestående nykterhet/drogfrihet.    
 

USA - forskarna Norman G. 
Hoffman fil. Dr. och Guttorm 
Toverud, fil. Dr. har under ett par 
års tid bedrivit forskning kring 
bestående nykterhet efter 
behandlingsinsats. 
Forskningsinsatsen omfattade 94 
patienter inskrivna vid 
SelfHelpKliniken i Söderhamn. 

Forskningen ufördes med hjälp av OAARS (Outcome 
Assessment And Reporting System), ett verktyg 
framtaget av tidigare nämnde Hoffman. Patienterna 
diagnostiserades enl ADDIS (den svenska versionen av 
SUDDS IV) som ett första steg för att kunna ingå i 
studien. Samtliga patienten bedömdes därefter vid 
ytterligare fem tillfällen: vid inskrivningstidpunkten, 
efter ungefär halva grundbehandlingstiden, vid 
utskrivningstidpunkten samt efter tre månader och sex 
månader efter avslutad grundbehandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att läsa forskningsrapporten i sin helhet kontakta 
SelfHelp Kliniken. Tel 0270 707 88, Christina Sundman. 
 
 

    

ADDIS UtredningADDIS UtredningADDIS UtredningADDIS Utredning    

  

Målgrupp: 

Patienter som har viss insikt om sina alkohol- alternativt drogproblem. 

Patienter som är kända av behandlande doktor 

Tidsåtgång: ca 4 timmar 

Utredningsinstrument:  

ADDIS (Alkohol, Drog Diagnos InStrument) är ett strukturerat intervjustöd för diagnostik av skadligt 

bruk, missbruk och i förekommande fall alkohol- och drogberoende. Det är utvecklat för att få viktig 

information som är överensstämmande med internationella diagnoskriterier och bygger på APA:s, 

American Psychiatric Association och WHO:s klassifikationssystem ICD-10 respektive DSM-IV. 

Personal/behörighet: Alkohol – och drogterapeut med certifikat för ADDIS. 

Utlåtande: Ett skrivet utlåtande med bedömning samt rekommenderade åtgärder. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningsresultatet på 

följande: 

• Kvinnor tenderar att vara äldre och visar en 

större problematik än männen när de väl 

kommer till behandling. 

• Personer som är beroende av flera substanser 

löper en större risk för återfall. 

• De patienter som fullföljer åtminstone de fem 

första stegen i Anonyma Alkoholisters 12-

stegsprogram under behandlingen har större 

sannolikhet att vara nyktra de första sex 

månaderna efter beroendebehandlingen. 

• Eftervårdsinsatser är en av de viktigaste 

faktorerna för att uppnå bestående nykterhet. 



 

 

UtbildningUtbildningUtbildningUtbildning    
    

Management och alkohol 

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. 

Utbildningsmål: 

• Öka kunskaperna om alkohol- och drogproblem i arbetslivet 

• Öka insikten kring möjligheterna och begränsningarna att i management påbörja en förändrat beteende hos den 

anställde 

• Öka kompetensen att genomföra ”svåra samtal” 

Ur innehållet: 

• Omfattningen av alkohol och droger i arbetslivet 

• Vad kostar alkoholen företaget? 

• Bruk, skadligt bruk, missbruk och beroende – vad är skillnaden? 

• ”Varför slutar han inte?” – om beroendets dynamik 

• Kompensatoriskt ledarskap kontra social hörsel som kompetens i management 

• Hälsomodell för företaget 

• Om svåra samtal och att utsätta sig för obehag 

• Hur förbereder jag mig? 

• Vad ska jag tänka på under samtalet? 

• Så här gör jag! 

• Hur ska jag avsluta samtalet? 

• Alkohol- och drogrehabilitering – lönar det sig? 

Pedagogisk ram:  

Föreläsningar varvas med diskussioner och eventuella rollspel 

Om utbildaren:  

Kent Nordberg, beteendevetare, terapeut och ledarskapskonsult.  Kent har under trettio år arbetat med missbruk 

i arbetslivet. Grundat flera rehabiliteringsprogram i Sverige och under tio år utbildat företag och läkare i Baltikum. 

Grundare av SelfHelpFöretagen. Ledamot i SCAA (Swedish Council on alcoholism and addiction) 

Under senare år genomfört längre serier av ledarskapsutbildningar vid bl.a. Norrtälje Sjukhus, Huddinge sjukhus, 

Sveriges Radio Förvaltning, Maria Ungdom, Danderyds sjukhus, Sigtuna kommun. 

Tid: 

09.00 – 16.00 den 8 april 2011 (sista anmälningsdag 1 april) 

09.00 – 16.00 den 10 juni 2011 (sista anmälningsdag 4 juni) 

Lokal:  

Oxenstiernsgatan 37 på Östermalm i Stockholm 

Anmälan telefon:  
08- 667 91 90 

Anmälan epost:  
gruppen@selfhelp.se 

 

Kostnad:  

3.000 kr/deltagare    



 

 

    

Spel Spel Spel Spel ––––    ett trivsamt nöje eller ett stort problem?ett trivsamt nöje eller ett stort problem?ett trivsamt nöje eller ett stort problem?ett trivsamt nöje eller ett stort problem?    

Spel är för många människor ett 
trivsamt nöje med en social positiv 
betydelse. Spel i Sverige har 
genomgått stora förändringar 
under senare år. Tillgängligheten 
har ökat genom att man idag kan 
spela olika spel oavsett var i Sverige 
man befinner sig. Genom besök i 
tobakshandeln, speceriaffären, 
kiosken eller krogen kan man spela 
och tävla dagligen. I flera TV – 
kanaler görs reklam för spel. För en 
del blir spelandet ett problem och 
kan senare utvecklas till ett 
spelberoende. 
 
För problemspelarna leder 
spelandet till svåra psykosociala 
situationer. Man mår psykiskt 
dåligt, får olika slag av problem i 
förhållande till familj, arbete och 
privatekonomi. En del gör sig 
skyldiga till ekonomiska brott för 
att fortsätta sitt spelande. 
 
I diagnosklassifikationerna DSM-IV 
(APA) och ICD-10 (WHO och 
socialstyrelsen) återfinns 
spelproblem bland 
”impulskontrollstörningarna” och 
enligt praxis betraktas som ett 
”beroendetillstånd”.  

 
Kriterierna är: 
 

• Tänker ständigt på spel 
• Spelar med allt högre 

summor för att nå 
spänningseffekt 

• Misslyckas med att 
kontrollera, begränsa eller 
sluta spela 

• Känner sig rastlös och 
irriterad när man försöker 
begränsa spelandet 

• Spelar för att slippa tänka på 
sina problem 

• Försöker få revansch för 
tidigare förluster 

• Ljuger för nära och kära för 
att dölja spelandet 

• Har förlorat eller äventyrat 
någon viktig relation genom 
spelandet, anställning, 
karriärmöjlighet 

• Begår brott för att finansiera 
spelandet 

• Litar på att andra ska ordna 
fram pengar för att lösa 
ekonomin på grund av 
spelandet 

Uppfylls fem av ovanstående 
kriterier betraktas man som 
spelberoende. 
 
Behandling av spelberoende 
patienter genomförs såväl i 
öppenvård som i slutenvård i 
Sverige. Risken för återfall är, som i 
de flesta beroendetillstånd, 
påtaglig i första delen av 
behandlingen. Man tar därför 
hänsyn till detta genom att i 
behandlingen bl.a. finna strategier 
för att kunna avstå från spelandet. 
Behandlingen vilar på KBT (kognitiv 
beteendeterapi) och 12 – 
stegsbehandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt för vidare information  
 
SelfHelpGruppen  
Anne Ekwall: 08-667 91 90 
 
SelfHelpKliniken  
Thomas Bolin: 0270-707 85 

 

 
 

 

Beroendevården i framtiden Beroendevården i framtiden Beroendevården i framtiden Beroendevården i framtiden ––––    hur blir den?hur blir den?hur blir den?hur blir den? 

Statens missbruksutredning har ordet, genom dess utredare Gerhard Larsson: 

”Under de senaste tio åren har missbruk av alkohol och narkotika ökat med 20 respektive 15 procent. Det 

dolda missbruket är omfattande – en tickande bomb. Det finns idag en tendens att betrakta till exempel 

alkoholberoende som ett individuellt och socialt problem – inte som ett behandlingskrävande 

sjukdomsstillstånd. Vård och stöd når endast en av fem missbrukare. Fler måste få professionell hjälp för 

att minska missbrukets skadeverkningar i form av lidande, sjukdom och död på individuell nivå, liksom 

kriminalitet och produktionsbortfall på samhällsnivå” skriver regeringens utredare Gerhard Larsson i DN 

artikel 26 augusti 2010. 

 

 



 

 

(Fortsättning från föregående sida) 

Han fortsätter med att konstatera att det dolda missbruket är omfattande. Endast en mindre del av dem 

med missbruksproblem når kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård. 

Uppskattningsvis är bara 13.000 av 65.000 med läkemedelsmissbruk och 100.000 av totalt 500.000 med 

alkoholmissbruk kända. 

Den svenska alkoholpolitiken beskrivs som restriktiv med stark preventiv slagsida som syftar till att 

förebygga problem. Trots detta ökar missbruket. Vård och behandling trängs ut och är ojämnt fördelat över 

landet. 

Gerhard Larsson konstaterar också att läkemedelsbehandling framstår som en outnyttjad strategi liksom 

att många länder utanför Sverige samlat ansvaret för missbruksvården hos en huvudman, vanligtvis 

sjukvården 

I en artikel i Läkartidningen nr 49 år 2010 framgår att Gerhard Larsson vill föreslå en tydlig uppdelning av 

vilken huvudman som ska göra vad. All behandling, både medicinskt och psykosocial, ska samordnas hos 

landstingen, medan kommunerna får ansvar för rådgivning och socialt stöd. 

Den nya uppdelningen kan innebära ökat ansvar för landstingen. På en del ställen i Sverige blir det en 

resursöverföring från kommuner och landsting liksom en överföring av ansvaret för kommunernas cirka 

300 behandlingshem. 

Gerhard Larsson avslutar med att uttrycka samhällets framtida behov: ”Jag menar, att det är hög tid att 

prioritera upp vård och behandling… nödvändigt att hjälpa det stora antal personer som behöver vård och 

stöd för att minska skadorna och ytterst komma ifrån sitt missbruk.” 

Missbruksutredningens förslag överlämnas till regeringen i början av april 

 

 

 

 

    

 


