
 

 

Just Nu januari 2010 

 

Ny managemNy managemNy managemNy managementboentboentboentbok kommer i februari!!!k kommer i februari!!!k kommer i februari!!!k kommer i februari!!!    
    
”Management och alkohol på 60 minuter” är en nyskriven liten 

bok som faktiskt bara tar en timme att läsa. Boken ger kortfattade 

och kärnfulla svar på de vanligaste frågorna chefen har kring 

alkohol och droger och hur man effektivt hanterar dessa på 

arbetsplatsen. 

 

Författare är Kent Nordberg, grundare av SelfHelp, men också 

verksam som ledarskapskonsult och terapeut.  Kent som föreläst 

och utbildat företag och chefer under tjugofem år säger: ”Jag tror 

att boken fyller ett tomrum inom managementområdet.  I den 

uppsjö av managementlitteratur som finns på marknaden saknas 

böcker i ämnet.  Om problemet överhuvudtaget berörs beskrivs 

det i allmänna ordalag. Efter år av utbildningar med chefer är min 

uppfattning att snabb kunskapsinhämtning inom detta vanliga och 

svåra arbetsplatsproblem behövs. Boken ger konkreta svar och 

lösningar på mer än hundra av de vanligaste frågorna”. 

 

Boken ges ut under februari månad och kan beställas på selfhelps 

hemsida: www.selfhelp.se.  Priset är 99 kr inkl moms. Frakt och 

portokostnader tillkommer. 

 

 

 

 

 

    

    

PressnyttPressnyttPressnyttPressnytt    

Stor alkoholbilaga i Aftonbladet 

 

Redan om ett par dagar, måndagen den 25 januari, medföljer i tidningen Aftonbladet kostnadsfritt en 20 - sidig 

bilaga, ”Brännpunkt alkohol”. Bilagan beskriver företeelsen alkohol i vårt land utifrån ett flertal perspektiv. Artiklarna 

är flera bl.a. en längre intervju med poeten Marcus Birro. Vidare ett par artiklar om missbruk och beroende i 

arbetslivet. Från Riksidrottsförbundet kommer en rapport om idrott och alkohol. Tullverkets omfattande razzia i 

Karlshamn och det stora beslaget av svartsprit utgör ett annat reportage. 

 

 



 

Trettio företag i Söderhamn följde seminariet ”missbruk i arbetslivet” 

Intresset för SelfHelps jubileumsseminarium var stort bland Hälsinglands företagare. Under ett par timmar fick 

företagare i regionen fördjupning i området ”missbruk i arbetslivet”. Frukostseminariet avslutades med ett besök och 

visning av SelfHelpKlinikens lokaler. 

 

    

Erfaren kvinnlig terapeut sökesErfaren kvinnlig terapeut sökesErfaren kvinnlig terapeut sökesErfaren kvinnlig terapeut sökes    

selfhelpgruppen utökar behandlingsutbudet och söker erfaren kvinnlig terapeut med omfattande erfarenhet av 

öppenvård för anställning under våren. Företrädesvis socionom, beteendevetare med påbyggnadsutbildning. Vid 

intresse skicka ditt cv till anne.granholm@selfhelp.se 

 


