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8 NOVEMBER

• Inledning 

Moderator Göran Rydén, verksamhetschef Norra 

Stockholms psykiatri

• Brukarberättelse om självskadebeteende 

Nicole Wolpher, ledamot och föreläsare SHEDO

• Interaktiv teater 

Solvere utbildning och teater

• Tankar kring oro:  

den drabbades, närståendes och personalens 

Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, 

specialist i klinisk psykologi och författare

9 NOVEMBER

> Seminarier

> Metoder för återhämtning och ökat brukar

inflytande 

Conny Allaskog, projektledare SHEDO 

Isabella Canow, projektledare Brukarrevisions

projektet, RSMH 

Filippa Gagnér Jenneteg, utbildningsansvarig  

Peer Support, NSPHiG

> Brukarstyrd inläggning 

Sofie Westling, överläkare Region Skåne

> Nya behandlingsmetoderna ERGT och ERITA 

Johan Bjureberg, leg. psykolog, Karolinska Institutet 

Hanna Sahlin, leg. psykolog, Karolinska Institutet

> Chefsstöd för implementering av god själv

skadevård 

LiseLotte Risö Bergerlind, chef Kunskapsstöd  

för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen 

Katarina Hartman, divisionschef psykiatri,  

Region Skåne

> Normkritiskt perspektiv 

Tina Andersson, regionutvecklare Kunskaps

centrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen

• Avslutning 

IngMarie Wieselgren, nationell samordnare för 

psykiatrifrågor, SKL

Program
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Nationella Självskadeprojektets förra konferens hölls 

2015. Då diskuterades vilka frön som såtts sedan 

projektets start 2011 och vad som behövde göras för 

att projektet skulle fortsätta växa. Moderator Göran 

Rydén inledde 2017 års konferens med att konstatera 

att nu måste den samlade kunskapen som finns om 

självskadebeteende börja användas ute i olika verk

samheter så att den kan göra verklig skillnad för pa

tienter och andra individer.

För att åstadkomma det behöver vi fortsätta satsa 

på utbildningar gällande bemötande och behandling, 

inte bara inom psykiatrin utan i flera olika typer av 

verksamheter. Vi behöver arbeta förebyggande och 

skapa förutsättningar för ett bättre tidigt omhänder

tagande och skapa en struktur som tillgodoser en 

bättre vård för personer med självskadebeteende.  

Vi måste våga lämna över makten till patienterna och 

ge ett ökat utrymme inom vården till patientförening

ar och personer med egen erfarenhet av självskade

beteende.

Göran Rydén sammanfattade sin inledning med att 

konstatera att det har hänt mycket inom projektet och 

att de frön som har såtts genom åren har börjat slå 

rot och ge effekt inom vården och andra verksam

heter. För att fortsätta utveckla och implementera den 

kunskap som finns om självskadebeteende krävs det 

att vi fortsätter arbeta tillsammans – då finns det en 

oanad kapacitet att skapa förändring.

Tillsammans kan vi skapa förändring

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

GÖRAN RYDÉN
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Nicole Wolpher från brukarföreningen SHEDO har 

egen erfarenhet av att ha ett självskadebeteende och 

berättade i sin föreläsning om hur hon hittade strate

gier för att sluta skada sig själv. Hon blev inlagd första 

gången som 15åring och berättade att hon tyckte det 

var mycket som inte fungerade inom vården – remis

ser försvann och läkare slutade vilket resulterade i en 

bristande kontinuitet. Hon upplevde också att det var 

ett för stort fokus på själva självskade beteendet samti

digt som det var något som många inom vården hade 

svårt att bemöta och tala om. 

Istället för att fokusera på självskadebeteendet tyckte 

Nicole Wolpher att det är mer meningsfullt att vården 

fokuserar på sätt att komma vidare så att individen 

kan hitta andra strategier än att skada sig själv. Att 

dessa strategier är konkreta och lättförståeliga är 

grundläggande för att individen ska kunna använda 

sig av dem. Hon betonade också att bemötandet är 

viktigt och att även små gester, som att som personal 

ta sig tid att göra en kopp te åt en patient, kan ha stor 

betydelse. Att klargöra förväntningar, både på patien

ten och vården, är en annan faktor som är signifikant 

vid en god vård för personer med själv skadebeteende.

Brukarberättelse  
om självskadebeteende

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en religiöst och partipolitiskt 
obunden förening som är öppen för såväl drabbade och anhöriga som professionella 
som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende eller ätstörningar. SHEDO är 
en viktig del av Nationella Självskadeprojektet och säkerställer att ett brukarperspektiv 
finns med på alla nivåer.

NICOLE WOLPHER
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Solvere utbildning och teater är en samling skåde

spelare och pedagoger som arbetar med att tydlig

göra svåra frågor genom att iscensätta olika situationer. 

Tillsammans med publiken hittar de nya lösningar och 

sätt att förhålla sig till komplexa problem.

Solvere inledde sitt pass med att låta publiken diskute

ra i smågrupper vad de tyckte var bäst med sina jobb 

och vad som var svårt i mötet med personer med själv

skadebeteende. Efter det spelade de upp två scener, 

inspirerade av verkliga händelser, som gav exempel på 

mindre bra bemötande inom heldygnsvården respekti

ve öppenvården. Publiken fick diskutera de två scener

na, ge exempel på hur bemötandet kunde förbättras 

och några deltagare fick komma upp på scenen och 

visa hur de skulle agera för att förändra situationen.

Solvere – interaktiv teater

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

SOLVERE UTBILDNING OCH TEATER
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I sin senaste bok, Oro: Att leva med tillvarons ovisshet, 

beskriver Anna Kåver oro ur tre olika perspektiv: det 

existentiella, det psykologiska och det biologiska. Den 

existentiella oron är grundad i att vi själva ansvarar för 

våra liv och tvingas ta konsekvenserna av våra val. Ur 

ett psykologiskt perspektiv är oro den tankemässiga 

komponenten av ångest. Vi oroar oss över saker som 

kan gå snett vilket kan leda till hjälplöshet och emotio

nellt kaos. Biologiskt är oron en viktig faktor för att vi 

ska kunna undvika att försätta oss i farliga situationer.

Anna Kåver skiljer mellan den kloka, oproblematiska 

oron och den giftiga, problematiska oron. Den kloka 

oron leder till att vi känner empati och omsorg för an

dra och är en förutsättning för att vi ska kunna planera 

och lösa problem i vardagen. Men oron blir giftig om 

den hindrar oss från att leva det liv vi önskar och riske

rar att förstöra våra relationer. 

Den giftiga oron och en oro av existentiell karaktär, att 

det är svårt att hitta mening i livet, är ofta ett stort pro

blem för unga personer med självskadebeteende. För 

att kunna hantera den är det viktigt att personerna lär 

sig skilja mellan den kloka och den giftiga oron och att 

de får hjälp med att hitta hjälpsamma förhållningssätt 

och övningar för att komma tillrätta med den sist

nämnda.

Även för personal som arbetar med personer med 

självskadebeteende är det viktigt att lära sig skilja 

mellan den kloka och giftiga oron. Det är viktigt att ta 

hjälp av sina kollegor för att bedöma om oron är klok 

eller giftig samt att värna om den kloka oron. Den är 

en förutsättning för att vi ska kunna bemöta personer 

som skadar sig själva på ett hjälpsamt sätt.

Tankar kring oro: den drabbades, 
närståendes och personalens

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

ANNA KÅVER
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Conny Allaskog från brukarföreningen SHEDO berät

tade att det är viktigt att de anhöriga uppmärksammas 

i arbetet med personer med självskadebeteende. En

gagerade anhöriga är ofta en friskfaktor för stöd och 

återhämtning för den drabbade, men det är viktigt att 

de blir erbjudna stöd för egen del.

Av den anledningen har SHEDO tagit fram en anhörig

utbildning i samarbete med Sensus studieförbund och 

med stöd av Nationella Själskadeprojektet. Förutom 

att lära sig mer om självskadebeteende och lämpliga 

förhållningssätt är det också en möjlighet att träffa 

andra anhöriga som befinner sig i samma situation. 

Brukarrevisonsprojektet är ett treårigt Arvsfonds

projekt som ägs av NSPH (Nationell Samverkan för 

Psykisk Hälsa) och förvaltas av RSMH (Riksförbundet 

för Social och Mental Hälsa). Syftet med projektet är 

att utveckla en metod och en lättfinansierad, hållbar 

verksamhet för att genomföra brukarrevisioner i psyki

atriska verksamheter. Isabella Canow berättade att det 

är patientperspektivet som är styrkan med projektet. 

Det är brukarens erfarenheter och kunskaper som tas 

tillvara för att visa på möjliga förbättringsområden och 

Metoder för återhämtning och  
ökat brukarinflytande

öka kvaliteten på vården. Det är verksamheterna själva 

som beställer en brukarrevision och revisorerna som 

utför revisionen är personer med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa. Projektet avslutas under våren 2018 

och pågår i Stockholms län, Värmlands län och Regi

on Skåne. Sedan projektets början har ungefär  

30 revisioner genomförts.

NSPH driver också ett treårigt projekt inom peer sup

port som pågår i NSPHnätverken i Västra Götaland, 

Stockholm, Skåne och Västerbotten. Peer support 

innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt 

verksamma inom vården för att stötta brukare och 

patienter i sina återhämtningsprocesser. Filippa Gag

nér Jenneteg från NSPHiG (Nationell Samverkan för 

Psykisk Hälsa i Göteborg) berättade att internationell 

forskning visar att peer support bidrar till färre och kor

tare vårdtider, minskat självstigma och att brukare och 

patienter får en större tro på sig själva och möjligheten 

att genomföra förändringar i sina liv. Erfarenheter visar 

även att peer support kan förändra arbetsplatskulturen 

och att de anställdas attityd till brukare och patienter 

påverkas på ett positivt sätt.

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

SEMINARIUM: SHEDO, RSMH & NSPHiG
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Sofie Westling berättade i sitt seminarium om brukar

styrd inläggning, en metod som kan beskrivas som ett 

skifte mot ett ökat patientinflytande och patientmakt.

Metoden är ny i Sverige men har använts i Nederlän

derna i 30 år under namnet bed op recept (”säng på 

recept”), dock utan att ha blivit utvärderad i en större 

studie. Enligt Sofie Westling finns det mycket begrän

sad behandlingsforskning gällande heldygnsvård, och 

självskadebeteende och suicidtankar är mycket vanligt 

hos dem som vårdas inom psykiatrin. De preventiva 

åtgärder som används inom heldygnsvården idag sak

nar effekt och verkar snarare förvärra självskadebete

endet än minska det.

Brukarstyrd inläggning

Med bakgrund i detta pågår en studie i Skåne om bru

karstyrda inläggningar för personer med självskade

beteende. Brukarstyrd inläggning innebär att en individ 

som tidigare varit i kontakt med psykiatrin själv tar 

kontakt med avdelningen istället för att kontakta den 

psykiatriska akutmottagningen. Individen har möjlig

het att lägga in sig själv upp till tre dagar maximalt tre 

gånger i månaden och ansvarar själv för sin medicin 

under tiden hen är inlagd.

Målet med brukarstyrd inläggning är att förebygga 

självskadebeteende och suicidförsök, hjälpa individen 

att ta kontroll över sin situation och undvika långvariga 

inläggningar samt att upprätthålla viktiga relationer 

och åtaganden utanför vården. Studien avslutas under 

hösten 2018.

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

SEMINARIUM: SOFIE WESTLING
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Hanna Sahlin inledde seminariet med att berätta om 

ERGT (Emotion Regulation Group Therapy), en grupp

terapi som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), 

dialektisk beteendeterapi (DBT) och acceptance and 

commitment therapy (ACT). Syftet med behandlingen 

är att minska självskadebeteendet och andra impul

siva och destruktiva beteenden och öka förmågan 

till känsloreglering. Självskadebeteende har ofta en 

känslo reglerande effekt på kort sikt när det gäller ru

sande och svåra tankar, men på längre sikt leder det 

till negativa konsekvenser för individen. ERGT är en 

tilläggsbehandling som pågår under 16 veckor, vilket 

innebär att den sker som ett tillägg vid sidan av pa

tientens ordinarie vård. 

I Sverige har en nationell utprövning av behandlingen 

gjorts på 14 mottagningar runt om i Sverige. Resul

taten är i hög grad lovande och visar på en tydlig 

minskning av självskadebeteende och en ökad grad 

av känsloreglering.

Nya behandlingsmetoderna  
ERGT och ERITA

Seminariet fortsatte med att Johan Bjureberg berätta

de om ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy 

for Adolescents), en anpassad behandling av ERGT 

för ungdomar. Ett självskadebeteende debuterar ofta 

i 12–14årsåldern, men behandlingsalternativ erbjuds 

ofta först när personen är 16–17 år, ett glapp som en 

behandling som ERITA kan fylla. 

ERITA är en individuell behandling som förmedlas via 

internet under 12 sessioner. Den innehåller även en 

kurs för vårdnadshavare. Både ungdomar och vård

nadshavare har kontakt med en terapeut via internet 

under hela behandlingen. Att behandlingen är internet

baserad har flera fördelar: den är lättillgänglig, flexibel 

och effektiv. 

ERITA är utvärderad i två pilotstudier. En nationell stu

die där behandlingen utvärderas i tre regioner startade 

under hösten 2017.

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

SEMINARIUM: HANNA SAHLIN & JOHAN BJUREBERG
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LiseLotte Risö Bergerlind och Katarina Hartman ta

lade under sitt seminarium om chefens roll. En chef 

har två tydliga roller: att vara både en inrikes och en 

utrikesminister, båda med uppgiften att stödja verk

samhetsutveckling.

Som inrikesminister måste chefen skapa förutsätt

ningar för medarbetarna att göra ett bra jobb. I en 

utvecklingsprocess är det viktigt att involvera och be

myndiga både medarbetare och brukare, vilket brukar 

resultera i en bättre arbetsmiljö. Som ett exempel på 

detta framhöll LiseLotte Risö Bergerlind och Katarina 

Hartman brukarstyrd inläggning. De påpekade också 

vikten av att tänka i processer istället för hierarkier 

samt att använda nyckelkompetenser och att lita på 

dem tills motsatsen är bevisad.

Chefsstöd för implementering  
av god självskadevård

Som utrikesminister måste chefen agera spanare – utan 

spaning ingen aning. Ofta tar dock jobbet som inrikes

minister för stor kraft vilket gör att det inte finns tillräck

ligt med ork och tid till omvärldsbevakning. Konsekven

sen blir att goda idéer och initiativ inte tas tillvara och att 

utvecklingsinriktade medarbetare lämnar verksamheten.

Åhörarna lyfte problemet med att energin har en ten

dens att försvinna när chefer byts ut. LiseLotte Risö 

Bergerlind svarade att det underlättar om vägen är 

tydligt utstakad vid chefsbyten, till exempel med hjälp 

av tydliga utvecklingsplaner. 

Katarina Hartman avslutade med att berätta om sina 

positiva erfarenheter av att arbeta med systematisk 

utvärdering och vilken kraft och lust det ger att följa 

utvecklingen när det gäller vård av till exempel perso

ner med självskadebeteende.

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

SEMINARIUM: LISELOTTE RISÖ BERGERLIND & KATARINA HARTMAN
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Det finns en utbredd föreställning om att personer som 

skadar sig själva oftast är unga kvinnor. Tina Andersson 

inledde sitt seminarium med att klargöra att självskade

beteende är ett mänskligt fenomen, inte ett könsbun

det. Därför är det viktigt att nyansera bilden och ifråga

sätta de normer som finns kring självskadebeteende. 

Förutom att det finns föreställningar om vem det är 

som har ett självskadebeteende så finns det ock

så förutfattade meningar om hur en person med 

självskade beteende förväntas vara och hur självskade

beteendet tar sig uttryck. Det finns en risk att vi psy

kologiserar det som är feminint och somatiserar det 

som är maskulint. Det kan leda till att en ung man som 

till exempel hamnar i slagsmål i ett självskadande syfte 

inte får den psykiatriska vård han behöver, eftersom 

Normkritiskt perspektiv

hans beteende skiljer sig från de normer som finns 

kring hur ett självskadebeteende ser ut och vem som 

utför det. Flera studier visar att det finns omotiverade 

skillnader mellan könen när det gäller bland annat be

mötande, tillgång till behandling och diagnos. 

För att komma tillrätta med de stereotypa föreställ

ningar som omger självskadebeteende behöver vi 

anta ett normkritiskt arbetssätt och synliggöra och 

ifrågasätta gällande normer och maktstrukturer. Det 

är också viktigt att granska sin egen position, egna 

föreställningar och att hitta strategier för förändring. 

Det är hjälpsamt att reflektera över när och varför man 

själv reagerar och om ens egna reaktioner skiljer sig åt 

beroende på om personen med självskadebeteende 

är till exempel man eller kvinna.

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

SEMINARIUM: TINA ANDERSSON
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IngMarie Wieselgren avslutade konferensen med 

att konstatera att Nationella Självskadeprojektet har 

åstadkommit mycket under de sex år projektet har 

funnits. 

Omfattande investeringar har gjorts i att etablera 

struktur och nätverk inom och mellan Sveriges alla 

landsting och regioner, investera tid och medel i att 

höja kunskapsnivån väsentligt inom olika delar av 

vården och vårdgrannar genom att sammanställa och 

sprida kunskapsunderlag, ta fram rekommendationer 

för insatser vid självskadebeteende och sammanställa 

forskning om heldygnsvård.

Projektet har byggt upp en hemsida med kostnadsfria 

och lättillgängliga verktyg och webbutbildningar och 

Förvalta kunskapen och föra den vidare

utbildat utbildare inom bemötande och kaskadutbild

ningar för kursverksamhet i sina respektive landsting 

och regioner.

Utvärdering och implementering av de nya behand

lingsmetoderna ERGT, ERITA och brukarstyrd inlägg

ning har möjliggjorts med stöd av projektet.

Under 2018 kommer Nationella Självskadeprojektet 

inte få något ekonomiskt stöd från Socialdepartemen

tet. IngMarie Wieselgren påpekade att det nu är av 

största vikt att alla landsting och regioner fortsätter 

arbeta med vård och bemötande av personer med 

självskadebeteende och såväl praktiskt som finansiellt 

stödjer det gemensamma implementeringsstöd som 

Nationella Självskadeprojektet arbetar med.

ERFARENHETER, UTVECKLING OCH VÄGAR FRAMÅT

INGMARIE WIESELGREN
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nationellasjalvskadeprojektet.se
facebook.com/nationellasjalvskadeprojektet


