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TRÄNA ATT DRICKA 

MEDVETET 
 

+46 (0) 705 10 21 20  -  ellen@newhabit.se  -  www.newhabit.se 

Newhabit programmet Kontrollerat drickande är ett 
kort program för personer som vill dra ner och träna 
sig att dricka medvetet och kontrollerat. 
 

Programmet består av: 
 

 Ett församtal utan förpliktelser 

 Ett ”dricka begränsat” kompendium 

 3 sessioner a 60 minuter 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Vad beror överkonsumtion på? 
Överkonsumtion kan bero på att man går 

igenom något jobbigt, eller att man känner sig 

nere av någon anledning. 

Det kan också handla om att man gilllar att ha 

roligt och vara social.  

Har man druckit för mycket under en kortare 

eller längre period, är det bra börja med 

Kontrollerat drickande för att hitta balansen 

igen. Faktum är att alkohol är potentiellt 

beroendeframkallande för alla människor. 

 

Hög alkoholacceptans kan ge problem 
Befinner man sig i en “kultur” där det är hög acceptans vad gäller alkohol, det kan vara 

jobb, kollegor, familj, socialt omgänge, föreningar eller klubbar, är det extra viktigt att bli 

medveten och ta ställning till sitt eget drickande och titta på eventuella långsiktiga 

konsekvenser. 

Man skall aldrig jämföra sitt eget drickande med andras 
Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan hur det påverkar ens liv. Det 

första stället det går snett är oftast i nära relationer.  Ett tips är att lyssna på nära och 

kära och inte vänta tills alkoholen ger karriärmässiga problem eller hälsoproblem! 

Bromsa innan det blir 

riktigt allvarligt 
Tycker man att man dricker lite för 

mycket är det alltid bra att få hjälp 

med att hitta balansen igen så tidigt 

som möjligt. 

Har man ett missbruk eller beroende i 

familien, eller umgås med personer 

som dricker mycket, är det extra 

viktigt att “få koll på läget” i tid. 


