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PROGRAM DEN 16 FEBRUARI

Ing-Marie Wieselgren och dagens moderator 
Göran Rydén inleder dagen.

1. Steg åt rätt håll - från ett brukarperspektiv..................................................s.3

Åsa Steinsaphir, SLSO Psykiatri Södra Stockholm
Mikaela Javinger, föreläsare/skribent
Hannah Parnén, SHEDO

2. Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende................. s.4

Sofie Westling, läkare vid DBT-teamet i Lund 
och Lise-Lotte Risö Bergerlind, Kunskapscentrum 
psykisk hälsa, Västra Götaland

3. ERGT och ERITA............................................................................................................. s.5

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg, centrum 
för psykiatriforskning på Karolinska Institutet

4. Fördjupningsseminarier............................................................................................  s.6

a) Rätt bemötande – Anita Linnér, Peter Thunström m.fl.
b) Effektiv behandling – Tommy Skjulsvik, Åsa Wik m.fl.
c) Anpassad heldygnsvård – Conny Allaskog m.fl.
d) Kontinuitet – patientprocess ur individens 
 perspektiv – K.G Hogland m.fl

5. Dialogtorg............................................................................................................................  s.7

6. Inspirationsföreläsning.............................................................................................. s.7

Åsa Nilsonne, professor och författare

7. Utvecklingen har tagit fart – nu ökar vi takten!.......................................... s.8

Clara Hellner Gumpert, Lise-Lotte Risö Bergerlind, 
Katarina Viebke och Ing-Marie Wieselgren

8. Fortsättningsseminarium för ledare och chefer....................................... s.9

Anita Linnér

Åsa Wik

Clara Hellner Gumpert

Dialogtorg

Johan Bjureberg

Sofie Westling

Mikaela Javinger



Nationella Självskadeprojektet har varit igång 
sedan 2012. Vi har sonderat terrängen, sått en 
del frön och fått upp några plantor. Kunskap, 
utbildningskoncept och nya behandlingsmetoder 
har under åren vuxit inom projektet. Vad behöver 
vi göra för att de ska fortsätta växa?

Inledning
Nationella Självskadeprojektets tre noder bjöd 
in till en avstampskonferens som erbjöd inblick 
i projektets olika aktiviteter. Det har satsats på 
olika delprojekt i olika delar av landet och när vi 
samlar oss har vi tillsammans mycket erfarenhet 
av vad som gör positiv skillnad och vad som är 
relevant kunskap för psykiatrin och vårdgrannar. 
Fokus för dagen låg på att sprida kunskapen 
samt nå ut i verksamheter där kunskapen kan 
slå rot och göra verklig skillnad för patienter.  
 

Strävan efter förändring
Moderator Göran Rydén, verksamhetschef och 
psykiater i Stockholm, inledde dagen med att 

tala om vad vi behöver för att lyckas i strävan 
efter förändring. Göran lyfte betydelsen av nät-
verkande - att liksom trädgårdsodlare utbyta tips 
och idéer, att dela kunskap och erfarenheter. 

Utvecklingsarbete
Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamord-
nare på SKL, underströk behovet av utvecklings-
arbete inom vård för patienter med självskade-
beteende. Ing-Marie menade att man inom 
vården behöver värdesätta individens erfarenhet 
och kunskap, och att samarbete med patienten 
är en oumbärlig beståndsdel för en god vård. 
Med kännedom om samarbetets avgörande 
roll menade Ing-Marie att vi inte kan försvara 
situationer och sammanhang där patienter med 
självskadebeteende inte möts med medkänsla, 
respekt och värdighet. Ing-Marie lyfte även fram 
hur psykiatrin, på samma sätt som somatiken, 
behöver utveckla specialistvård. Det behövs mer 
kunskap kring exempelvis samsjuklighet.
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Kunskap från personer med egen erfarenhet 
av att ta emot vård är en viktig pusselbit. Åsa 
Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare SLL, 
Mikaela Javinger, skribent och föreläsare, och 
Hannah Parnén föreläsare och projektledare på 
SHEDO utgjorde dagens första panel. 

Inifrånperspektiv
De jobbar samtliga med utvecklingsarbete och 
har varit del av projektet på olika sätt. Alla tre 
har också ett inifrånperspektiv efter att själva 
ha vårdats för självskadebeteende. De talade 
om vikten av tålamod, tilltro och ett bemyndi-
gande förhållningssätt till exempel genom att ge 
information och skapa utrymme för delaktighet. 
Självskadehandlingars funktion kan skifta mellan 

individer, men också för samma individ vid olika 
tillfällen, vilket är viktigt att förstå i vårdprocessen. 

Ett bredare samhällsperspektiv
Panelen betonade vikten av att bli bemött som 
en hel person, inte bara som ett problem eller ett 
symptom. En förhoppning lyftes om att självskade-
problematik och ohälsa i stort ska betraktas och 
bemötas ur ett bredare samhällsperspektiv. 
Psykiatrin står inte som ensam aktör.  

1. Steg åt rätt håll
 -från ett brukarperspektiv

ÅSA STEINSAPHIR

MIKAELA JAVINGER

HANNAH PARNÉN
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Jag vill inte ändra i min 
historia, för idag tycker 
jag att jag är en skön per-
son. Men jag vill påverka 
för att nästa 16-åring inte 
ska behöva vänta i sex år 
för att få psykoterapi

- Åsa Steinsaphir

Åsa Steinsaphir och Hannah Parnén

Mikaela Javinger

”
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Ett konkret exempel på vad Nationella Självskade-
projektet möjliggjort är ett dokument med rekom- 
mendationer för psykiatrin. Dokumentet blev 
färdigställt och godkänt av projektets styrgrupp    
i januari och finns nu tillgängligt för nedladdning 
på projektets hemsida. 

Riktlinjer
Huvudförfattare Sofie West  ling, MD och läkare 
på DBT-teamet i Lund presenterade riktlinjerna 
och beskrev processen bakom.  Representan-
ter från olika professioner och olika regioner 
har ingått i både arbetsgrupp och remissgrupp. 
NICE quality standards for self harm från Stor-
britannien har tjänat som förlaga och Sofie gick 
igenom de sju punkter som bedöms vara prog-
nostiskt avgörande. 

Den första rekommendationen
Den första rekommendationen, ett gott bemö-
tande, lyftes som särskilt viktig. En god relation 

mellan patient och vårdgivare är grundläggande 
då det är den som möjliggör den fortsatta be-
handlingen. Sofie menade också att den antipati 
som patienter kan mötas av kan förändras och 
avhjälpas med hjälp av utbildning. Specifika kuns- 
kaper om självskadeproblematik gör skillnad.

Ledarskap och chefsansvar
Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef på Regionalt 
kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra 
Götalandsregionen samt en av projektägarna, 
pratade om ledarskap och chefsansvar i relation 
till implementeringsarbete. Hennes ståndpunkt 
var att det inte får bero på slumpen om en pati-
ent får ta del av kunskaper, förhållningssätt och 
behandlingar eller inte. Det krävs en ansvarsfull 
hållning på alla nivåer och chefer bör värna om 
medarbetare som är utvecklingsinriktade. 

2. Rekommendationer för insatser 
 vid självskadebeteende

SOFIE WESTLING

Sofie Westling
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Lise-Lotte Risö Bergerlind

Länkar att ladda ner

•  Rekommendationer för insatser vid 
    självskadebeteende – nationellt kvali-
    tetsdokument för psykiatrin >>

•  Sofie Westlings presentation >>

•  Lise-Lotte Risö Bergerlinds 
    presentation >>

LISE-LOTTE RISÖ BERGERLIND

http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480be44/1423638766200/Rekommendationerna%2Bslutgiltig%2Bversion%2B2015.pdf%20
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480be44/1423638766200/Rekommendationerna%2Bslutgiltig%2Bversion%2B2015.pdf%20
http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480be44/1423638766200/Rekommendationerna%2Bslutgiltig%2Bversion%2B2015.pdf%20
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480b4e8e/1427373773891/Sofie%2BW%2Bom%2BKvalitetsdokumentet%2B16%2Bfebruari.pdf%20
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480b4e90/1427373850617/Lise-Lottes%2BPPT%2B%2Bsj%25C3%25A4lvskada%2Bimplementering%2Bf%2Bm%2B%2Bmed%2BSofie%2BW%2B%25282%2529.pdf%20
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480b4e90/1427373850617/Lise-Lottes%2BPPT%2B%2Bsj%25C3%25A4lvskada%2Bimplementering%2Bf%2Bm%2B%2Bmed%2BSofie%2BW%2B%25282%2529.pdf%20


Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) och 
Emotion Regulation Individual Therapy for Adole-
scents (ERITA)) är behandlingsformer som ut-
värderas på ett antal olika kliniker i landet. Hanna 
Sahlin och Johan Bjureberg, båda psykologer 
och doktorander, berättade både om behandling-
ens ursprung, innehåll och resultat av utvärde-
ringen. 

Nya och hållbara strategier
ERGT är en gruppbehandling medan ERITA 
är en variant för ungdomar som genomförs 
individuellt. Behandlingen fokuserar på själv-
skadebeteendets känsloreglerande funktion och 
syftar till att utveckla nya och hållbara strategier 
för att hantera känslor. Inspiration kommer från 
beteendeterapi (BT), dialektisk beteendeterapi 
(DBT) och acceptance and commitment therapy 

(ACT). ERGT är en tidsbegränsad behandling 
och är avsedd att användas som komplement till 
ordinarie behandling. 

Studien
Studien är genomförd i klinisk miljö med hjälp av 
behandlande terapeuter från olika mottagningar. 
Det är behandlingens upphovsperson Kim Gratz 
som utbildat terapeuterna som sedan genomfört 
terapisessionerna samt skött dokumentationen. 
Ännu är inte sexmånadersuppföljningen gjord 
men resultaten hittills visar på att behandlingen 
är genomförbar och effektiv.

3. Nya behandlingsformer ERGT 
 och ERITA

HANNA SAHLIN

JOHAN BJUREBERG

Hanna Sahlin och Johan Bjureberg

Länk att ladda ner

•  Hanna Sahlin och Johan 
   Bjurebergs PP-presentation >>
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Åsa Wik

Anita Linnér

Under eftermiddagen fanns det olika seminarier 
att välja mellan. De handlade om kontinuitet i 
vårdkedjan, bättre heldygnsvård, bemötande och 
olika behandlingsmetoder. Innehållet gav en bild 
av det intensiva arbete som pågår på olika håll i 
landet. 

I seminariet Rätt bemötande talades det om hur 
utbildning kan hjälpa personal att bättre förstå 
och ta ansvar för sina egna känslor och reak-
tioner och hur man kan utveckla ett hjälpande 
förhållningssätt gentemot patienten.  

Seminariet om effektiva behandlingsformer 
innehöll en fördjupning i mentaliseringsbaserad 
terapi (MBT) samt en genomgång av olika skatt-
ningsverktyg och skalor som varit hjälpsamma i 
intensiv DBT-behandling.

Bättre heldygnsvård innefattade erfarenheter från 
bland annat projektet Bättre vård Mindre tvång 
och Lugna rummet samt tankar kring det som 
ofta kallas Brukarstyrd Inläggning. Gemensamt 
för satsningarna ligger enkelt uttryckt i att ha en 
högre ambition än att hålla patienten vid liv.  

Kontinuitet i vårdkedjan behandlade svårigheter 
med övergång från barn- och ungdomspsykiatrin 
till vuxenpsykiatrin och olika satsningar att över-
brygga gapet. En sådan satsning kan vara ökat 
samarbete och gemensamma utbildningar.

4. Fördjupningsseminarier

C) ANPASSAD HELDYGNSVÅRD

D) KONTINUITET - PATIENTPROCESS
UR INDIVIDENS PERSPEKTIV

A) RÄTT BEMÖTANDE

B) EFFEKTIV BEHANDLING

Clara Hellner Gumpert

K.G. Hogland
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Kontinuitet

i vårdkedjan

Rätt

bemötande

Effektiv
behandling

Bättre
heldygnsvård

Gemensamt för satsning-
arna ligger enkelt uttryckt i 
att ha en högre ambition än 
att hålla patienten vid liv.  
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Dialogtorg

Dialogtorg

Åsa Nilsonne, psykiater och författare, föreläste 
om självskada ur ett historiskt perspektiv och 
resonerade kring hur vår förståelse påverkas 
av sammanhanget vi befinner oss i. 

Större perspektiv
Förståelsen av ett fenomen påverkar på flera 
sätt, och Åsa beskrev hur patientens uttryck av 
symtom påverkas av vår förståelse. Även frågor 
kring sexuella och religiösa dimensioner i själv-
skadebeteende lyftes, och Åsa betonade vikten 
av att se självskada ur ett större perspektiv. Hur 
vi ska hantera psykisk ohälsa handlar i slutändan 
om vad vi vill ha för samhälle, vad vi skapar för 
förutsättningar för människor. 

Åse Nilsonne

6. Inspirations-
 föreläsning

5. Dialogtorg och 
  fikastund

ÅSA NILSONNE
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Ideella organisationer
Under fikastunden presenterades ytterligare 
några verksamheter som riktar sig till personer 
med självskadebeteende. Bland andra fanns 
där ideella organisationer som både engagerar 
personer med egen erfarenhet och som erbjuder 
ungdomar som mår dåligt, anhöriga och olika 
instanser fördjupad kunskap och stöd.

Andra aktörer
Kunskapscenter för jämlik vård från Västra 
Götaland visade på hur ett normkritiskt pers-
pektiv kan förbättra tillgängligheten till god 
vård. Fyradagarsutbildningen som genomförts 
i Södra Noden, webutbildningen som återfinns 
på projektets hemsida samt BUP Heldygnsvård 
i Malmö var andra inslag som det gick att ta 
del av.

DIALOGTORG OCH FIKA

Hur vi ska hantera psy-
kisk ohälsa handlar i 
slutändan om vad vi 
vill ha för samhälle

”
”+
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Så var är vi och vad är nästa steg?
Dagen avrundades med projektägarna på scen. 
Ing-Marie Wieselgren ställde frågor och samman-
fattade projektet första fas utifrån vad vi vet idag. 
Lise-Lotte Risö Bergerlind från VG, Clara Hellner 
Gumpert, verksamhetschef på CPF i Stockholm 
och Katarina Viebke, divisionschef Psykiatri 
Skåne samtalade om erfarenheter från projektet. 
Även Conny Allaskog från föreningen SHEDO 
som är en stor del av projektet deltog. 

Utmaningen framöver
Vad är det som händer när man kör på, ibland 
åt olika håll, för att sedan stanna upp, utvärdera 

och samla ihop det som fungerar? Utmaningen 
framöver är att sprida och jämna ut kunska-
per utan att för den skull sakta ner farten. De 
trädgårdsredskap som deltagarna hittat i sina 
tygpåsar förklarades med tydliga uppmaningar 
från podiet. 

7. Utvecklingen har tagit fart 
 - nu ökar vi takten

CLARA HELLNER GUMPERT

CONNY ALLASKOG

LISE-LOTTE RISÖ BERGERLIND

ING-MARIE WIESELGREN

KATARINA VIEBKE

Lise-Lotte Risö Bergerlind

och Katarina Viebke 

Använd era verktyg, gräv 
där ni står, våga ta bort 
det som inte fungerar för 
att ge plats åt det som 
behöver växa!   

”
”

Conny Allaskog



8. Fortsättningsseminarium 
 för ledare och chefer

Länkar att ladda ner

•  Clara Hellner Gumperts presentation >>

•  Lise-Lotte Risö Bergerlind och 
   Katarina Viebkes presentation >>

•  Elin Valentins presentation om arbetet 
    i Landstinget Dalarna >>

ELLEN GERLE

FOTO:

TEXT:

LISA CEDERLUND

SIMON ALLINGGÅRD

Bild

Mingel

Mingel

Fortsatt fart framåt
Avslutningsvis genomfördes ett seminarium för 
ledare och chefer. De implementeringsprocesser 
som måste genomföras på regional och lokal 
nivå exemplifierades. Nätverket för ledning och 
styrning presenterades som en viktig aktör när 
det gäller psykiatrisatsningar och projektägarna 
betonade vikten av fortsatt fart framåt parallellt 
med utvärdering och utveckling. Lise-Lotte, 
Clara och Katarina avslutade dagen med att dela 
ut pelargonplantorna från scenen till åhörarna 
för att påminna om vårt ansvar att se till att våra 
kunskaper och idéer får livskraft och lever vidare 
på hemmaplan. 
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http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480b4ee4/1427374327858/Elin%2BValentins%2BSj%25C3%25A4lvskadeprojektet%2Bi%2BDalarna%2BEK%2Bver%2B1.pdf%20
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.40768cbb14b32a0480b4ee4/1427374327858/Elin%2BValentins%2BSj%25C3%25A4lvskadeprojektet%2Bi%2BDalarna%2BEK%2Bver%2B1.pdf%20
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