
VARMT VÄLKOMNA!



Var började vi?



Övergripande för hela projektet

Det övergripande målet är att antalet unga med 
självskadebeteende ska minska. Ett delmål är att minska antalet av 

unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder bland 
unga kvinnor

Syftet med överenskommelsen är att
• utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för, eller med allvarliga 

självskadebeteenden
• Förebygga självskadebeteenden och skapa ett bättre tidigt omhändertagande genom att
• Skapa en struktur som bättre tillgodoser dessa personers behov av vård

För att uppnå målen kommer SKL att ansvara för ett antal insatser som främst syftar 
till att ta tillvara resurserna och öka kunskapsuppbyggnaden på området



Garden walks: Konferenser

• Konferensen på Norra latin 2012
• Nu måste vi komma igång- och det finns 

goda exempel!

• Konferensen på Münchenbryggerierna 
2015
• Titta vad vi håller på med!

• Konferensen på Norra latin 2017
• Nu finns verktygen och strukturerna – det är 

dags att börja arbeta



Utveckla och sammanställa kunskap







Utbildningssatsningar

• Bemötande

• Basutbildningar för olika sjukvårdspersonal

• Behandling
• DBT

• MBT

• ERGT/ERITA

• Normperspektiv på självskadebeteende

• …



Förebygga självskadebeteenden och skapa ett 
bättre tidigt omhändertagande

• EgoNova-projektet

• ERGT/ERITA

• Samtalsstöd för elevhälsan

• Förstalinjenboken



Skapa en struktur som bättre tillgodoser 
dessa personers behov av vård









Vart är sjukvården på väg, internationellt sett?

Standardisering, 
styrning

• Processkartor

• Produktion och 
tillgänglighet

Quality 
Improvement

• Ständig förbättring

• PDSA

Ceding Power 
(Lämna över 
makt)

• Självvald 
inläggning, MB, 
beslutsstöd, 
BISAM, …



Patientmakt!

• Patientföreningar är idag deltagare i det strategiska arbetet

• Personer med egen erfarenhet deltar i, och utformar utbildning för 
patienter och inte minst vårdpersonal

• Patienter uppmuntras till ökad egenmakt
• Självvald inläggning

• Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärder

• Patientforum

• Medarbetare med brukarerfarenhet



Så det har hänt mycket

Eldsjälar
Utbildningssatsningar
Projekt och projektstruktur
Kunskapssammanställningar



Hur tar vi nu detta vidare? 

• Förvaltning

• Upprätthållande av utbildningar 
och insatser

• Fortsatt forskning

• Ledarskap

• Beslut



Har det hänt något?

• Det övergripande målet är att antalet unga med självskadebeteende 
ska minska. 

• Ett delmål är att minska antalet av unga i slutenvården och att minska 
antalet tvångsåtgärder bland unga kvinnor





















Ödmjukhet och ledarskap

• Det svåra är svårt

• Det handlar om människor: människor som lider, människor som 
vårdar

• Ledarskap är något som vi alla har del i, och ansvar för

• I detta ryms också en fantastisk potential till transcendens – som 
människor har vi en oanad kapacitet att åstadkomma förändring

• Denna potential vilar på att vi gör det tillsammans



Vi har alla en stor utmaning i att omvandla alla 
goda exempel, alla utvärderingar och alla kloka 
dokument till beslut och genomförda handlingar 
så att allting kommer våra patienter till del


