
Medarbetardagarna, Landstinget Gävleborg 

Fakta: Under den 14 och 21 mars samt den 4 april 2014 anordnade Landstinget Gävleborg 

tre Medarbetardagar för alla landstingsanställda i Gästrikland och Hälsingland. Mässan 

utgjordes av föreläsningar och utställningsmontrar där olika verksamhetsområden inom 

landstinget och regionsförbundet fanns representerade, från busstrafik till kulturutveckling. 

DBT-teamet på BUP i Gävle fanns på plats med vår egen monter för att åskådliggöra vårt 

arbete och för att medverka till intresseväckande samtal bland besökarna. Vår paroll 

sammanfattade den resa som vår patientgrupp tagit sedan etableringen av ett DBT-team för 

länets ungdomar under 18 år: DBT – Vägen från slutenvård till öppenvård.  

Ett rep hänger framför en vägg, knuten till en snara. En ensam stol ligger omkullvält på golvet 

under snaran. Väggarna är täckta med ett gråskaligt fotomontage som tillsammans med 

åsynen av snaran drar besökarna längre in i montern. Besökare som stannar vid snaran 

upptäcker snart att fotografierna på väggarna ger ögonblicksbilder av kärnsymtomen i instabil 

emotionell personlighetsstörning, den patientgrupp som Dialektisk beteendeterapi (DBT) är 

utformad för att möta.   

DBT-teamets monter på landstingsmässan skiljer sig från de andra utställningsmontrarna i det 

att tyngdpunkten är upplevelsebaserad och montern är indelad i flera stationer.  

”-Jag vet vad KBT är, men inte DBT”, är en återkommande kommentar från de 

förbipasserande. I montern får de en insyn i de olika färdigheter som ingår i DBT: Medveten 

närvaro, att reglera emotioner, att hantera relationer och att stå ut i kris. En station som 

förklarar vikten av medveten närvaro (att stanna upp, observera och beskriva sin upplevelse) 

visar sig bli den mest populära stationen som stundtals blir källan till skrik och skratt. 

Besökarna får sticka ned handen genom hålet på en låda och gissa vilket föremål som gömmer 

sig därinne. De får berätta både vad deras fingrar känner och vilka känslor som uppstår i 

kroppen. När den första anspänningen lagt sig – vad känner du?  

En av anledningarna till att DBT-montern gjorde ett djupt intryck på flera av besökarna kan 

ha varit att samtalen som uppstod rörde sig mellan DBT som behandlingsform och besökarnas 

egna erfarenheter. Hur förstår jag min tonårings klasskamrat? Hur kan jag agera när min vän 

inte mår bra? Vad leder till självskadebeteenden? Och hur bemöter jag den människa jag har 

framför mig i tandläkarstolen, på hälsocentralen eller barnmorskemottagningen?  

Många uppskattade valideringskorten om gott bemötande som delades ut. Besökarna lyssnade 

uppmärksamt och ställde följdfrågor, och utförde på så vis sina egna demonstrationer av vad 

validerande beteenden är. En direkt erfarenhet av skillnaden mellan att bli validerad och 

invaliderad fick de besökare som ställde sig framför monterns tv-skärm. På filmen agerar en 

medarbetare i DBT-teamet invaliderande, som följs av ett validerande bemötande för att ge 

besökaren möjligheten att känna efter skillnaden. 

Vi hoppas att intrycken består och medarbetarna fortsätter att validera patienterna, varandra 

och sig själva.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


