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Full Kontroll ett kraftfullt program  
 

Ett strukturerat och effektivt program:  
 

Newhabit Full Kontroll är ett strukturerat och manualbaserat 12 sessioners program med fokus på över-
konsumtion av en substans eller ett beteende. Vilket alltid är en ohållbar livshanteringsstrategi. Mängden 
ökar, effekten minskar, de negativa konsekvenserna kommer smygande och så plötsligt är man fast.  

 
Newhabit Full Kontroll programmet består av: 

 Ett första samtal utan förpliktelser 
 12 sessioner à 90 minuter (manualbaserat) 
 Modul 1: motivation: tre sessioner à 90 min.  
 Modul 2: fördjupning: nio sessioner à 90 min. 
 Ett anhörigsamtal 
 Ett eftersamtal 
 
I programmet ingår också en skriftlig manual samt mail-, telefon- och sms support under hela förloppet. 

Det sker också en löpande uppföljning under 9 månader efter avslutat förlopp. 

 Till dig som är storkonsument och på väg i fel riktning.  

 Till dig som är medveten om ditt problem och vill ha hjälp. 

 Till dig som har testat att dra ned eller sluta själv - och misslyckats. 
 

Baserat på modern teknik och gammal visdom 

Programmet är utformat så att man får den kunskap, den insikt och de verktyg man behöver för att kunna 

ta kontrollen över problemet. Man kommer att lära sig nya livshanteringsstrategier och skapa förutsätt-

ningar för att leva ett inspirerande och aktivt liv utan negativa konsekvenser för sig själv och sin omgiv-

ning.  



 

 

Målet är en hållbar livsstil  
 
Det finns en noggrant genomtänkt röd tråd genom hela programmet 
 

Man jobbar som vanligt under hela förloppet, ingen sjukskrivning behövs för att man ska kunna delta i 

programmet. Newhabit programmet är specifikt utformat för att ge personer som fastnat i någon form 

av överkonsumtion allt det som krävs för att nå en hållbar livsstil. 

Gränserna mellan riskbruk, missbruk och beroende är flytande 

Det handlar inte alltid om hur mycket man använder, utan om vilka följder konsumptionen får för en 

själv och sin omgivning. Det handlar om både fysiska, psykiska och sociala följder. 

Bra att veta om Newhabit: 

 Newhabit vet att det är fullt möjligt att vara högfungerande och fortfarande ha ett problem. 

 Newhabit bygger på KBT, senaste vetenskap kring förändringsprocesser samt hjärnan & beroende. 

 Newhabit vet att motivation och hur man kommer igång från start kan avgöra om man lyckas. 

 
Din insats krävs 

men det är enklare än du tror  

 

Ett viktigt beslut om förändring eller status quo  

Det största och svåraste valet mot ett liv utan beroende är att välja och acceptera att det måste ske en 

förändring i livet. Att acceptera att hjälp utifrån är nödvändigt och att viljestyrka och egna lösningar inte 

räcker till. 

 

 

 

 En klient berättar:  

Jag har haft problem med beroende sedan många år. Jag har tittat runt på flera olika terapiformer och 

även provat på ett annat alternativ. Gruppbehandling passar inte mig alls eftersom jag är en rätt så of-

fentlig person.  

Newhabit var något helt nytt och fräscht. Det känns modernt och kopplat till den senaste forskningen på 

området. Man får jobba lite själv och lär sig verkligen att tänka i nya banor. Träna in nya spår, nya sätt 

att reagera i stället för de gamla vanliga.  

Detta har verkligen hjälpt mig. Helt fantastiskt faktiskt, men man får jobba lite. Som extra bonus följer 

lite "feel good" tips med som jag har stor nytta av.” Henrik 54 år 

 



 

 

Vill du ha hjälp att hitta balansen igen? 
 

 
Både vilja och beslutsamhet är oerhört viktigt för att förändra en livsbana som har blivit ohållbar. Men 
rätt hjälp, stöttning och struktur kan göra hela skillnaden.  
 

Alltid kostnadsfritt första samtal 

Kontakt gärna Ellen för mer information 

Ellen Krogh 

0705 10 21 20 

ellen@newhabit.se 

www.newhabit.se 

Ellen Krogh 
Skapare av Newhabit Full Kontroll programmet. Jag jobbar utifrån att vi har förmågan att tänka och lösa 

problem och styrkan till att förändra våra liv. 

Jag är utbildad certifierad samtalsterapeut inom transaktionsanalys med KBT och har mångårig erfaren-

het som personlig ledarskapscoach inom det privata näringslivet. 

Priser Full Kontroll  

Modul 1: motivation: tre sessioner à 90 min.  3900:-* 

Modul 2: fördjupning: nio sessioner à 90 min.  11700:-* 

Anhörig samtal à 60 min.  Ingår 

Eftersamtal à 60 min. Ingår 

Totalpris 15600:-* 

*angivna priser är inkl. moms  


