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Det Nationella självskadeprojektet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för att förbättra kunskapen om, förbättra vården för och minska antalet 
unga med självskadebeteende genom samordning av kunskap och insatser. 

Nationella självskadeprojektet består av tre kunskapsnoder och alla landsting är anslutna till en av 
de tre noderna. Sju landsting i södra Sverige är anslutna till Södra noden, som leds av Psykiatri Skåne. 
I januari anordnades i Lund en uppstartskonferens för det utvecklingsprogram som projektet under 
2014 och 2015 erbjuder specialistpsykiatrin. 

160 nyckelpersoner från specialistpsykiatrin i södra Sverige samlades för att utbyta erfarenheter och 
mejsla fram konkreta verktyg att jobba vidare med i sina verksamheter på hemmaplan. Denna rapport 
är resultatet av flera personers aktiva lyssnade, dokumenterande och värderande av dagens innehåll.
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Södra noden presenterade det stöd som kan 
erbjudas länen i det fortsatta arbetet med att 
förbättra vården för personer med självskade-
beteende. Stödet består bland annat i kompe-
tenssatsningar för personalen, processledning, 
samordning och möjlighet till workshops, träf-
far med erfarenhetsutbyten, handlingsplaner 
och hjälp att sätta ihop lokala referensgrupper. 

Konferensen genomsyrades av frågorna: ”Vad 
önskar ni för hjälp i er verksamhet som Na-
tionella självskadeprojektet kan bistå med?”. 
”Har ni särskilda kunskaper hos er som ni vill 
dela med er av?”, och ”hur vill ni, konkret, uti-
från er verksamhets förutsättningar och behov, 
arbeta framåt?”

Korta presentationer av pågående och 
kommande projekt varvades med valbara 
diskussionsseminarier. Inledningsvis presen-
terade projektledare David Ershammar det 
utvecklingsprogram som projektet bjuder in 
verksamheter i Södra noden att delta i under 
2014-2015. Utvecklingsprogrammet består av 
fyra delar.

Inledning
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Utvecklingsprogram 
specialistpsykiatri 2014 -2015

Utvecklingsprogram 
specialistpsykiatri 
2014-2015 

•	 Vägledande kvalitetsdokument 
•	 Ledningsprocess 
•	 Utbildningssatsning 
•	 Processledare resursgrupp
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Efter inledningen presenterades två av 
delarna i utvecklingsprogrammet mer i 
detalj.  

Sofie Westling, Hanna Parnén och Mattias 
Larsson Holmqvist berättade om kvalitets-
dokumentet Insatser för minskat självskade-
beteende – rekommendationer för psykiatrisk 
vård. 

Anita Linnér och Peter Thunström presen-
terade sedan kursen Att möta självskade-
beteende - Kunskap, förståelse och färdigheter 
för hjälpande insatser

Det pågår en rad andra delprojekt som tar 
fram ny kunskap och metoder som är värde-
fulla i arbetet med att utveckla bättre insat-
ser. Några av dessa presenterades i storsal 
och sedan i mindre seminarier. 

Jonas Bjärehed beskrev under rubriken ERGT- 
en ny behandlingsmetod en lovande metod 
för behandling av självskadeproblematik.

Projektet EGO Nova (en ambitiös verktygslå-
da för ökad kunskap och bättre vård framta-
gen av SHEDO) presenterades.

Teatergruppen SOLVERE hade premiär på en 
interaktiv forumteaterpjäs om utmaningar i 
behandlingsarbetet.
 
Deltagarna fick välja bland fem seminarier 
om bland annat självskadebeteendets pre-
valens och funktion, bedömning som grund 
för behandling, riskhantering, förebyggande 
arbete i psykiatrin och hur man kan skapa 
miljöer som stärker det friska även för de 
patienter som har störst vårdbehov.

 >> Till den inledande powerpoint-presentationen 

>> Se hela programmet

Insatser för minskat självskadebeteende - 
rekommendationer för  psykiatrisk vård
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http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.2ddf60d614460536c4e3c0/1393348925520/Inledning.pdf
http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.59ed6e76141e0456cba2063/1389339810907/Uppstartskonferens+bl%C3%A4nkare+23+januari.pdf


Sofie Westling, (psykiater DBT-teamet i Lund), 
Hanna Parnén (föreläsare, ansvarig för före-
ningen Shedos anhörigprojekt), och Mattias 
Larsson Holmqvist (psykolog) är några av de 
författare som arbetat fram Södra nodens 
kvalitetsdokument. Det 66-sidiga doku-
mentet är indelat i tre delar. Den första utgör 
en introduktion, den andra diskuterar be-
mötande och förhållningssätt och den tredje 
är en vägledning för vad god vård för den här 
patientgruppen bör innehålla. I dokumentet 
presenteras också tio rekommendationer som 
kan ses som en checklista och riktlinjer både 
vid resursfördelning, utveckling av vård och 
som en hjälp för dem som utför själva behan-
dlingsarbetet.  

Den första och viktigaste rekommendationen 
är medkänsla, respekt och värdighet. Det är 
ledord som ska förmedlas av all personal till 
alla individer som har ett självskadebeteende 
och är lika viktigt, självklart och akut som att 
göra en röntgenundersökning vid höftleds-
frakturer. Att patienter bemöts med med-
känsla, respekt och värdighet har visat sig ha 
avgörande betydelse för den fortsatta be-

Kvalitetsdokumentet 
Insatser för minskat självskadebeteende - 

rekommendationer för  psykiatrisk vård

handlingen. Lyckas inte personalen förmedla 
detta kan det bli svårt att upprätta förtroende. 
Självklart borde dessa värden driva all per-
sonal som arbetar med människor, men i den 
här patientgruppen har man konstaterat att 
det är en absolut förutsättning för att vården 
ska fungera.

De övriga nio rekommendationerna i doku-
mentet handlar bland annat om kontinuitet 
i vården och i samarbetet med andra huvud-
män, om bedömning, utredning och behan-
dling, om riskhantering och information, om 
terapeutisk tillsyn och hur de mänskliga rät-
tigheterna ska tillgodoses vid tvångsvård.

Konferensdeltagarna uppmuntrades att läsa 
dokumentet, använda det i sina respektive 
verksamheter, utvärdera det och återkoppla 
så att det vid slutjustering och tryckning 2015 
blir ett så effektivt och praktiskt användbart 
verktyg som möjligt.

>> Till kvalitetsdokumentet
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http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.59ed6e76141e0456cba2061/1384268936164/Kvalitetsdokument+sj%C3%A4lvskadebeteende+Sk%C3%A5nenoden.pdf


Projektet erbjuder under 2014-2015  flera 
utbildningsinsatser. 

Den största satsningen presenterades av Anita 
Linnér (leg. psykoterapeut) och Peter Thun-
ström (barnpsykolog), båda med erfarenhet 
av behandlingsarbete, handledning och att ge 
utbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT) 
och annan vårdutbildning i psykiatri. Kursen 
vänder sig till anställda i barn-, ungdoms och 
vuxenpsykiatri som kommer i kontakt med 
personer med självskadebeteende. Kursen 
ska ge personalen redskap och färdigheter i 
behandlingsarbete genom praktiska övnin-
gar, diskussioner, föreläsningar och feedback. 
Fokus ligger på att öka förståelsen för de egna 
känslorna och reaktionerna och därmed kun-
na hjälpa patienterna att bättre hantera sina. 
Kursen är kopplad till det tidigare beskrivna 
kvalitetsdokumentet och arbetar enligt 
samma principer om medkänsla, värdighet 
och respekt, vikten av ett gott bemötande osv. 

Många studier visar att det som är gemen-
samt för framgångsrik behandling är den 
terapeutiska attityden, att man tar reda på, 
är nyfiken och inte antar och förutsätter att 

man vet vad patienten tänker och känner. Det 
är också viktigt att behandlaren har en god 
emotionell medvetenhet och kan reglera sina 
känslor, - färdigheter som utbildningen syftar 
till att stärka.

Bakgrund 

Många som arbetar med personer med självs-
kadebeteende upplever frustration. Det kan 
kännas som om inget hjälper, att man inte vet 
vad man ska göra och att allt blir fel trots att 
man tycker att man arbetar med ett med-
kännande och respektfullt bemötande och 
förhållningssätt. Många patienter rapporterar 
i sin tur att de inte blir tagna på allvar, att de 
möts av negativa attityder och att kunskapen 
om deras problematik är låg. Negativa och 
svårhanterliga känslor kan svalla från båda 
håll. Erfarenheter från tidigare kurser visar att 
självskadorna minskade, situationer med hot 
och våld minskade och att personalen kände 
sig bättre rustade och mindre frustrerade 
när de utbildades i praktiska bemötandefär-
digheter och fick redskap att hantera och 
reglera sina känslor. 

Utbildningssatsningen  
Att möta självskadebeteende - 

Kunskap, förståelse och färdigheter 
för hjälpande insatser
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>> Läs mer om utbildningssatsningen 

Kursinnehåll

•	 Självskadebeteendets prevalens, funktion 

och riskfaktorer.

•	 Patient och anhöriga.

•	 Den biosociala teorin.

•	 Primära känslor.

•	 Medveten närvaro.

•	 Acceptans och validering.

•	 Dialektik och effektiva antaganden. 

•	 Bemötandefärdigheter.

Praktiskt

Södra noden finansierar utbildare och utbild-
ningsmaterial. Varje län ordnar själva lokaler, 
vikarier mm. Målet är att erbjuda 16-17 kurser. 
Utbildningen kommer att ges från och med 
april 2014.

Anita Linnér beskriver projektets 
utbildningskoncept.
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http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.4c0baadf1429bac278d3161/1386924952692/Utbildningar+S%C3%B6dra+noden+2014.pdf


Emotion Regulation 
Group Therapy (ERGT)  

ERGT  - En ny behandlingsmetod

Jonas Bjärehed (psykolog, lektor vid Lunds universitet) presenterade en ny behandlingsmetod för 
personer med självskadebeteende. Metoden pilottestas just nu och resultaten är hittills lovande. 
Sommaren 2014 ska behandlingarna som pilottestats utvärderas. ERGT är en gruppbehandlingsme-
tod inspirerad av dialektisk beteendeterapi (DBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  
Det är en psykoedukativ behandlingsform med gruppövningar och hemuppgifter. Två terapeuter 
håller i gruppterapin och sammankomsterna sker en gång i veckan under 16 veckors tid. Om patient-
en missat en träff ska terapeuten erbjuda enskild session så att patienten inte går miste om någon 
del i terapin.

Det är viktigt att behandlarna har erfarenhet av patientgruppen, att de har arbetat med liknande 
metoder, är kompententa och att de inte har hela patientansvaret. Behandlingen är flexibel och kan 
bedrivas i många olika typer av vårdformer.
För att komma i fråga för behandling krävs att patienten har minst tre ”borderlinesymtom”, inte har 
ett aktivt missbruk, bipolär sjukdom (typ 1) eller annan primär psykiatrisk problematik. ERGT är ett 
komplement och ska inte ges som enda behandling. I detta första skede kommer behandlingen 
endast rikta sig till kvinnor. 
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EGO NOVA  
Verktyg för ökad kunskap, förebyggande

insatser och bättre vård

Hanna Parnén från SHEDO (Self harm and Eating Disorder 
Organisation) berättade om föreningen SHEDO och det 
pågående informationsprojektet EGO NOVA. 

Projektet arbetar med att ta fram en app. Användaren får 
via appen hjälp med alternativa färdigheter vid självska-
deimpulser. Projektet drivs på flera fronter och har olika 
målgrupper (bland annat skola, psykiatri, allmänhet, drab-
bade och anhöriga). Förutom att utveckla färdighets-appen 
har projektet gett ut en bok (Ibland finns inga enkla svar), 
gjort en film (Innerst inne kände jag bara ett stort jävla tomt 
hål) och de har en annan film under utveckling. Information 
sprids också genom föreläsningar och forumteater riktad till 
personal.  Man arbetar också med ett anhörigprojekt som 
tar fram en studiecirkel för stöd till anhöriga. Det är finansi-
erat av Region Skåne och Nationella självskadeprojektet och 
bedrivs i samarbete med studieförbundet Sensus.

 >>  Powerpoint-bilder

>> Läs mer om Ego nova 
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http://nationellasjalvskadeprojektet.se/download/18.2ddf60d614460536c4e3c6/1393349732856/SHEDO+och+Ego+Nova+20140123+Nationella+sja%CC%88lvskadeprojektet.pdf
http://www.egonova.se/


Medarbetare från psykiatrin i Helsingborg planerar för framtiden.

Deltagarna valde två av de följande seminarierna där 
det gavs möjlighet till diskussion och fördjupning 

Fem valbara seminarier 
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Seminarium 1:
Hur skapar vi miljöer som stödjer det friska även för de mest vårdkrävande?

Seminariet syftade till att hitta en struktur för förbättringar i behandlingsarbetet för patienter med 
det allra största vårdbehovet. Metoden med erfarenhetsseminarier bygger på att deltagarna själva 
beskriver de problem och utmaningar de brottas med och att alla hjälps åt att finna lösningar. 

David Ershammar (projektledare och samordnare för Nationella självskadeprojektet, Södra noden) 
ledde seminariet tillsammans med Sandor Eriksson (biträdande verksamhetschef för vuxenpsykiatrin 
i Kronoberg).

Några av de problem som deltagarna lyfte upp kring slutenvård.

•	 Att patienterna fastnar i heldygnsvården under onödigt långa perioder.
•	 Att det är svårt med samverkan eftersom andra vårdgivare inte riktigt vågar ta vid när patienten 

vårdats klart i slutenvården.
•	 Att samverkanspartners överprövar de bedömningar som redan gjorts.
•	 ”Ingen vill ha de här patienterna”.
•	 Patienterna blir inte sällan sämre i slutenvård. 
•	 Kunskapen kring problematiken är låg, mer utbildning behövs.
•	 Avdelningarna är för stora.
•	 Kontinuiteten brister.
•	 Patientens tillstånd är svårbedömt eftersom hon/han kan fungera hyfsat bra på avdelningen men 

betydligt sämre hemma. 
•	 Frustrerande att veta att det finns lösningar, som inte är tillgängliga på grund av långa väntetider. 
•	 Vid andra diagnoser (t.ex neuropsykiatriska funktionshinder) erbjuds mer stöd från kommunen, 

problem att stöd erbjuds baserat på diagnos snarare än behov.
•	 Vissa medarbetare blir provocerade av självskadebeteende, destruktiva maktkamper kan uppstå.
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Önskemål och lösningar som lyftes fram

•	 Enheter specialiserade på behandling av självskadebeteende  (cirka åtta platser nämndes som 
ett lämpligt antal för en sådan avdelning. Möjligheten att starta specialistavdelningar skiljer sig 
åt i landet beroende på länets storlek. Deltagarna anser inte att det är en självklar lösning, det 
finns de som anser att kompetensen i stället bör höjas på de allmänna avdelningarna och att 
självskadepatienter inte ska vårdas på särskilda avdelningar).

•	 Personal som särskilt valt att arbeta med patientgruppen och har ett stort intresse och fallenhet.
•	 Brukarstyrda respektive planerade inläggningar.
•	 Tydliga instruktioner och riktlinjer för behandling.
•	 Ordentliga vårdplaner.
•	 Att inte ta över ansvaret från patienterna själva (och från föräldrarna när det gäller patienter på 

BUP).
•	 Stärk patientens motivation, fråga vad patienten vill ha för stöd.
•	 Stärk personalens motivation (handledning, fortbildning, mycket stöd).
•	 Förstärk insatserna i patientens hemmiljö.
•	 Använd den kompetens som finns tillgänglig i form av personer med egen erfarenhet av tidigare 

självskadebeteende.
•	 Effektivare öppen/mellan/dagvård
•	 Öppenvård och slutenvård som är tätare knutna till varandra.
•	 Bättre utbildning för alla, även de som arbetar i somatisk vård och kommun.

Sandor Eriksson beskrev hur BUP-verksamheten i Kronoberg förbättrats sedan man helt la ner 
slutenvården. De tidigare diffusa vårduppdragen ledde till långa behandlingstider, nu är det tydli-
gare vad som ska göras av vem och man sätter in andra åtgärder. Med förstärkning av hemmiljön 
och inställningen att inte behandla patienten som skör utan som någon som kan ta ansvar har man 
förbättrat vården avsevärt och många av de patienter som behandlas i BUP går inte vidare till vux-
enpsykiatrin. Med bättre vård i ett tidigare skede undviker man att patienten kommit så långt i sin 
”vårdkarriär”. 

Andra positiva exempel kom från Kristianstad, där man nått goda resultat på en numer nedlagd en-
het genom att arbeta med personalens förhållningssätt. Man satsade också på dag- och mellanvård, 
förstärkt hemmiljö, färdighetsträning och att ta med de anhöriga i behandlingen. Inläggningarnas 
tid bestämdes från början och fokus låg även här på att inte behandla patienterna som sköra. 

Diskussionen kom att kretsa kring den ångest som kan väckas hos ansvarig behandlare av att å ena 
sidan veta att inläggning inte gagnar patientens utveckling, och å andra sidan rädslan att patienten 
ska skada sig eller suicidera om han/hon skickas hem. 

Frågan om hyrläkare och bristande kontinuitet lyftes fram. Det skapar problem att läkare gör olika 
bedömningar och att inhyrda läkare har mindre kännedom om patienten vilket försvårar adekvata 
riskbedömningar.  Osäkerheten blir större kring vad som egentligen ska göras, och patienten blir 
också förvirrad av ständigt nya bud. Jonas Bjärehed (psykolog, forskar bland annat i Emotion Regu-
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lation Group Therapy (ERGT) tog upp önskemål om en sammanställning av riktlinjer: ”Vad gäller?”- 
både vid frågan om inläggning och hur själva vården sedan ska bedrivas. Fördelar och nackdelar 
kring sådana rikt- och handlingslinjer diskuterades. Det skapar otrygghet att det inte råder konsen-
sus, finns en linje som alla följer, men samtidigt är det viktigt att personalen får frihet att arbeta på 
det sätt som funkar för dem och som är effektivt vid varje enskild situation och för olika individer.
Vikten av utbildning och att personalen har ett uppriktigt intresse för arbetet med patientgruppen. 
Genom fallenhet och att de kan känna sig trygga i arbetet och har ledningens förtroende kan man 
”köra på en linje” men samtidigt modifiera den för att passa in i de olika situationer som kan upp-
komma.

Frågan om ”smitta” av självskadebeteende eller social klustring kom upp i anslutning till diskus-
sionen om specialenheter. Det har man på vissa ställen löst genom att personalen är mycket mer 
aktivt närvarande bland patienterna (något man kan tycka är självklart och önskvärt i all vård men 
i synnerhet i slutenvård, författarens anmärkning), och avleder de samtal som kan skapa negativ 
”smitta”. Här kan man också ta tillfället i akt att ha konstruktiva lösningsfokuserade samtal i den 
aktuella situationen och inte vänta till en terapisession. Från flera håll rapporterades att man arbetar 
med den metoden och att social klustring- ”smitta” inte behöver vara ett stort problem och att man 
kan hitta lösningar.

Varför är du här?
Precis som många andra här tillhör jag 
de redan frälsta som tycker att det här är 
viktigt. Jag har kommit hit bland annat för 
att få idéer för hur jag ska föra det vidare 
till arbetsgruppen som är de som jobbar 
närmast patienterna. 

Hade du några särskilda förväntningar 
när du åkte hit?
Bland annat att få koll på vilka utbildning-
ar som erbjuds genom projektet och dis-
kutera vad vi ska satsa på brett och vilka 
utbildningar man ska satsa på som spets. 
Det är min roll som enhetschef att kunna 
peka i den riktning vi ska och se till så att 
vi kommer dit. Det som känns så bra är att 
det här inte är något som ligger någon 
gång i framtiden utan att det händer nu. 
Vi kommer i princip att börja redan nu.

Vad tar du med dig från dagen?
Forumteatern var både träffsäker och in-
spirerande, jag kommer att försöka ordna 
så att hela arbetsgruppen får se föreställ-
ningen. Erfarenhetsseminariet gav mig 
väldigt mycket, det finns ju faktiskt mån-
ga goda exempel och jag har knutit nya 
kontakter. Även för mig som redan frälst 
har dagen varit en kick och en inspiration 
till att sprida det här vidare..

Fisnik Zuta, 
enhetschef på BUP:s 
akutavdelning i 
Malmö, den enda i 
hela Skåne.
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Seminarium 2:
Bedömning som utgångspunkt för behandling

Seminariet leddes av Mattias Holmqvist Larsson (psykolog) och handlade om utredning, bedömning 
och behandling vid självskadebeteende. 

För att kunna göra en ordentlig bedömning behöver man bland annat titta på följande faktorer:

•	 Vilken funktion fyller självskadandet för patienten - vad är det hon/han försökt hantera? Vilka 
metoder används, vilken allvarlighetsgrad? 

•	 Utred bakgrund, anamnes,  nätverk, relationer, aktuell livssituation.  
•	 Utred patientens individuella resurser (copingstrategier, kognition/ intellektuella resurser).
•	 Funktionsnivå  (i sysselsättning, nära relationer, socialt).
•	 Personlighet (utreds i olika hög grad och hänger ihop med val av behandling som visat sig ef-

fektiv vid personlighetsstörningar). 
•	 Andra psykiatriska problem. 
•	 Undersök om självskadebeteendet är ett uttryck för exempelvis ett depressivt självförakt eller en 

del i en traumareaktion.
•	 Suicidrisk, tidigare suicidförsök.
•	 Behandlingsmotivation.
•	 Är självskadebeteendet ett problem eller lösningen på ett problem för patienten?
•	 Anknytning (särskilt viktigt vid mentaliseringsbaserad terapi (MBT).
•	 Vad uppfattar patienten själv som det viktigaste behandlingsmålet? 
•	 Har patienten symtom som han/hon inte söker hjälp för, därför att beteendet fyller en funktion 

och man inte tror att man kan bli av med beteendet utan att må sämre?

Behandlingsmöjligheter:

•	 Psykosocialt stöd (TAU- treatment as usual). 
•	 Självskadeinriktad tilläggsbehandling (t.ex. Emotion Regulation Group Therapy  (ERGT).
•	 Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
•	 Dialektisk beteendeterapi (DBT). 
•	 Medicinering som tilläggsbehandling. 
•	 Heldygnsvård i vissa fall (ställer frågor om autonomi och patientens självbestämmande på sin 

spets).
•	 Viktigt med delaktighet (vid t.ex. vårdplanering).
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Problem, frågeställningar som deltagarna tog upp:

•	 Ska alla patienter med självskadebeteende erbjudas DBT? (även de med samsjuklighet eller de 
som inte har en borderlinediagnos).

•	 DBT erbjuds inte i slutenvård.
•	 Svårt att veta vilken behandling som är bäst för olika patienter.
•	 I vissa län erbjuds bara en viss behandling trots att man tror att en annan hade passat bättre.
•	 Hur ska vården se ut för de med allvarligast problem?
•	 Hur ska prioriteringen av resurser se ut vid mellansvårt resp. svårt självskadebeteende?
•	 Självskadebeteende finns i all diagnosgrupper, - ska man ha metoder som täcker allt (dvs både 

varje diagnos/ problematik + självskadebeteende) eller som är specifika för självskadebeteende?

Lösningar, frågeställningar och önskemål som deltagarna tog upp:

•	 Arbeta mer miljöterapeutiskt.
•	 Fokusera på friskfaktorer.
•	 Se till patientens helhetssituation.
•	 Vikten av att erbjuda fler olika typer av behandling.
•	 Matcha behov och insats.
•	 Vad är livsstilsyttringar i en viss kultur och vad är psykiatrisk problematik?
•	 Borde skolhälsovården involveras mer? 
•	 Samverkan med socialtjänst, boendestöd, polis m.fl. (Vem gör vad, när?) 
•	 Tydlighet.
•	 Utbildning borde erbjudas även andra yrkesgrupper (t.ex boendestödjare).
•	 Patienten behöver nya färdigheter och hjälp att generalisera dem till olika situationer.
•	 Patienternas andra problem bör inte glömmas bort.

>> Till powerpoint-presentationen
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Seminarium 3:
Riskhantering

Sofie Westling (psykiater) ledde seminariet vars syfte var att diskutera riskhanteringen för de med 
svårast självskadebeteende och kroniskt förhöjd suicidrisk. 

Att öka antalet skyddsfaktorer är extra viktigt för dessa patienter och det görs bland annat 
genom att:

•	 Utveckla en krisplan.
•	 Göra en analys av tidigare självmordsnära beteenden.
•	 Validera patienten. 
•	 Inge hopp. 
•	 Gå igenom vilka faktorer som kan störa de åtgärder man infört.

En deltagare framhöll att det är viktigt att skilja på allvarlig självskada och allvarlig suicidhandling; 
där ”den första utförs för att man vill leva, den andra för att man vill dö”. Även om självskadan inte 
utfördes i syfte att dö kan den leda till döden eller till allvarliga fysiska men. 

I mötet med patienten diskuterades vikten av att först och främst fokusera på att lugna patienten. 
Förslag på hur det ska ske var bland andra att hämta en kopp te, filt, eventuellt erbjuda inläggning 
för att få en trygg struktur, vila, mat. Man ska inte börja för tidigt med interventioner utan vänta till 
dess att patienten kommit ner i känsla, så att han/hon är ”klokare” och går att resonera med. 

Svårigheter att bedöma dem med en kroniskt förhöjd suicidrisk diskuterades, de patienter som har 
ett ständigt ”brus” av självmordstankar. När ska de skickas hem respektive läggas in, och vad gör 
man där man tidigare provat långvariga inläggningar? Man bör i de fallen inte lita på skattningar 
enligt seminarieledaren utan istället titta på beteendet hos patienten och ta reda på vilket stöd som 
finns i hemmiljön. Bedömningen kring dessa patienter blir ofta tuff, det är svårt att våga skicka hem 
en suicidal patient, kanske lägger man in patienten för att vara på den säkra sidan. 

Självinläggning diskuterades på flera seminarier. Från både Växjö och Kalmar rapporterades goda 
erfarenheter av självinläggningar/brukarstyrda inläggningar. I Kalmar har man en bestämmelse för 
de ”svårare patienterna”. I deras journal står att de ska läggas in i några dygn om de själva känner att 
de behöver bli inlagda och söker akut. Systemet tycks fungera bra även om det var en inkörnings-
period. Patienterna överutnyttjar inte systemet. Från Växjö rapporterades att man lät en del av dessa 
patienter i överenskommelse med läkaren välja tillsynsgrad.
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Problem som diskuterades:

•	 LPT kan förvärra situationen (patienter kan i vissa fall självskada sig värre på avdelning eftersom 
det där finns trygghet och övervakning som garanterar att han/hon hon inte kommer dö). LPT 
ska ses som är en akut krisintervention vid de allra svåraste fallen.

•	 Tvång och vak kan medföra destruktiva maktkamper och vara kontraprodukivt..
•	 Självskadandet inbegriper mycket skam, själva självskadebeteendet är därför ett problem. 
•	 Stora avdelningar gör det svårt att skapa enhetlig vård vilket kan leda till ökat tvång för att 

”säkra upp”.
•	 Stor personalomsättning.
•	 Svårt flytta personal som är olämpliga för arbetet. Cheferna måste ta större ansvar och man 

måste våga ventilera frågan även om den är känslig.
•	 Att ta bort glas m.m. kan trigga självskadebeteenden.
•	 Icke-konstruktiv konkurrens kan uppstå, man ”vill vara den som gör skillnad”. Det är viktigt att 

våga ge varandra ansvar.
•	 Personal dömer ofta sig själv hårt vid suicid, även om de ”gjort allt rätt”, och kan även känna oro 

för att dömas av Socialstyrelsen om något i riktlinjerna har brustit.
•	 Suicidtankar kan öka vid utskrivning.
•	 Svårt att göra traditionella suicidriskbedömningar vid kroniskt förhöjd suicidrisk.

Sofie Westling ledde seminariet 
om riskhantering.
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Lösningar som diskuterades:

•	 Sträva efter att stärka patientens autonomi i alla led. 
•	 Behandla det dåliga måendet, inte ”symtomet” självskada.
•	 Acceptera att det finns en stor risk för suicid trots att behandlaren gjort ”allt rätt”. Beredskap och 

god stöttning i personalgruppen viktigt.
•	 Kontinuitet i vårdkedjan.
•	 Fingertoppskänsla i bedömning och behandling för att inte kontrollera patienten med tvång 

utan arbeta med personliga överenskommelser. Behandlarna måste vara prestigelösa. 
•	 Acceptans och öppenhet i personalgruppen.
•	 Bemötandet är mycket viktigt, personal med fallenhet krävs. 
•	 Extravak ska vara terapeutiskt stärkande.
•	 En tydlig linje i personalgruppen.
•	 Specialavdelning med handplockad kompetent personal.
•	 Skräddarsydda lösningar, ökad flexibilitet, förstärkta insatser i hemmiljön.
•	 Hållbara medarbetare, handledning, team där man värnar varandra.
•	 Öppenhet, dialog och god kommunikation kring inläggning, det kan ibland räcka med ett par 

dagars omvårdad istället för att ske med tvång.
•	 Befinner man sig i valet och kvalet och patienten inte vill bli inlagd är det bättre att skicka hem 

patienten.

Varför är du här?
För att få ner högt lidande bland den här patient-
gruppen behöver vi generellt bli bättre på att förstå. 
Det låter så självklart att alla patienter ska bemötas 
med medkänsla, respekt och värdighet, men jag tror 
att vi bitvis inte riktigt vet vad det innebär. Det han-
dlar ju också om vad man faktiskt visar; vilka ord vi 
väljer och vad kroppsspråket säger. Och vi får inte 
glömma att individer ser väldigt olika ut, vi måste se 
den enskilda personen. Jag personligen känner att 
jag har ett stort kunskapsglapp på det här området.

Hade du några särskilda förväntningar när du åkte 
hit?
Jag hoppades att det skulle vara många här från 
mitt landsting, gärna från ledningen. Och jag blev 
positivt överraskad, av ett drygt tiotal deltagare från 
Blekinge är de flesta chefer. Jag tror att det är jätte-
viktigt att engagemanget finns och förankras även 
på den nivå.

Vad tar du med dig från dagen?
Glädjen över att ha sett ett sådant enormt intresse 
av att jobba för en förbättring på området, att det 
finns ett sådant engagemang och en vilja. Det tar 
jag med mig. Jag har också varit på två väldigt 
givande seminarier, det enda som är synd är att man 
inte kan hinna vara med på allt. Det har varit en bra 
blandning med många korta pauser så att man har 
kunnat mingla runt och träffa kollegor. Jag hoppas 
på fler sådana här arrangemang framöver.

Annika Jonasson, 
psykoterapeut, 
Blekinge läns lands-
ting. Jobbar 75 % på 
ätstörningskliniken i 
Karlshamn, 25 % i ett 
DBT-team.
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Seminarium 4:
Självskadandets prevalens, funktion och riskfaktorer

Seminariet leddes av Maria Zetterqvist (psykolog och leg. psykoterapeut).

Prevalensen är relativt hög och det är en utmaning att skilja ut dem som har stora problem och 
behöver hjälp. Forskningen i ämnet är ännu ny. Det finns ett visst stöd för att prevalensen ökat de 
senaste åren, men det är inte säkert då det inte studerats specifikt. 

Vissa studier visar att självskadebeteende är en starkare prediktor för suicidförsök än tidigare suicid-
försök. Viktigt att göra kedjeanalyser och hitta bättre strategier. Det är självskadebeteendet och inte 
skadan i sig som man bör ta hänsyn till.

Problem som deltagarna lyfte fram:

•	 Problematiskt att många patienter får lugnande mediciner, svårt genomföra terapier. 
•	 För stort fokus på farmakologisk behandling.
•	 Tvång och extravak blir ofta kontraproduktiva.
•	 Vissa medarbetare är inte lämpliga men det är svårt att tala öppet om det, och ännu svårare att 

omplacera dem.
•	 Risk att fokusera på självskador så att annan problematik glöms bort.

Lösningar som deltagarna lyfte fram:

•	 Kontinuitet i vårdkedjan.
•	 Mer delaktighet och medbestämmande. 
•	 Självinläggningar.
•	 Terapeutiskt vak.
•	 Högkompetent personal.

 >>  Seminariets powerpoint-presentation
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Seminarium 5:
Psykiatrins roll i det förebyggande arbetet

Under ledning av Sophie Liljedahl, Lena Eidevall 
och Hannah Parnen.

Diskussionen inleddes med en översikt och 
praktiska exempel på förebyggande arbete när 
det gäller självskadebeteende utifrån det klassi-
ficeringssystem som publiceras av Institute of 
Medicine; 

1. Universell prevention
2. Selektiv (riktad) prevention 
3. Indikerad prevention

Diskussionen inleddes kring den potentiella 
inverkan som förebyggande insatser kan ha i livet 
för ungdomar. Samtidigt blev det uppenbart att 
preventivt arbete, släpar efter andra områden 
såväl som i litteraturen som i praktiken på fältet. 

Vikten av universell prevention lyftes fram och 
också att skolbaserade program för psykisk hälsa 
är nödvändiga bland annat för krishantering 
och för att de drabbade ska slussas till rätt typ av 

Sophie Liljedahl var en av de som ledde 
seminariet om förebyggande arbete.

hjälp och specialisthjälp. Detta stämmer öve-
rens med de kombinerade programmen som 
rekommenderas i litteraturen kring självmords-
prevention som en potentiell ”best-practice”. 
Diskussionen fortsatte kring hur specialist-
psykiatrin på bästa sätt kan samarbeta med 
skolbaserade program. 

Deltagarna delade uppfattningen att före-
byggandearbete kring annat än självskade-
beteende har haft betydelse. Det utrycktes 
frustration för att förebyggandearbete kring 
självskadebeteende inte föll inom deras man-
dat, som medarbetare i specialistpsykiatrin. 
Flera uttryckte önskan att bli mer aktiva i det 
denna typ av arbete. Deltagarna på seminariet 
kommer fortsätta att ha kontakt och undersöka 
hur de kan bidra till utvecklingen. Slutsatsen 
från seminariet är att prevention är ett effektivt 
sätt att minska självskadebeteendet hos befolk-
ningen genom att man minskar risken att över-
huvudtaget utveckla beteendet. Psykiatrin har 
en roll i detta viktiga arbete. 
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Reflektioner, 
sammanfattning 

och vägen 
framåt 

Deltagarna fick berätta vad de 
kommer att prioritera i sitt arbete 
framöver:

Många vill sätta ihop resursgrupper och ska 
skaffa (eller har redan) processledare. Man 
vill utveckla samarbetet mellan BUP och 
vuxenpsykiatrin och ha tydliga länkar mel-
lan ledning och de som utför det praktiska 
behandlingsarbetet. Mer utbildning önskades 
alla personalgrupper; ledning, behandlare, 
kommun (t.ex boendestödjare), den somatiska 
vården, slutenvården och inom både BUP och 
vuxenpsykiatrin.

ERGT väckte nyfikenhet och positiva förhopp-
ningar.

Från många håll kom önskan om att jobba 
mer med DBT, förstärka teamen och erbjuda 
behandling även i slutenvård och i de mindre 
länen. Att kunna erbjuda fler olika typer av be-
handling på samma ort var också en önskan.

Brukarstryrda inläggningar/självinläggningar 
och planerade inläggningar ville många veta 

mer om, och David Ershammar (projektledare) 
undersöker möjligheten att ha en hel dag om 
detta framöver.

Att samlas enligt dagens koncept för att 
utbyta erfarenheter och få en samlad bild av 
kunskapsläget och vad som är på gång i pro-
jektet uppskattades också. 

Att anhöriga nu börjar lyftas fram mer som en 
viktig resurs och som några som behöver mer 
kunskap i behandlingen sågs som positivt.

Att Södra noden erbjuder konkret stöd och 
frågar vad de kan stötta verksamheterna med 
– både kunskapsmässigt, praktiskt och ekono-
miskt – ”vi möjliggör era initiativ” istället för 
”så här ska ni göra” mottogs positivt.

Att satsa krutet på de anställda som är särskilt 
intresserade och kompetenta när det gäller 
den här patientgruppen ville många, istället 
för att arbeta med att få dem som inte var så 
intresserade att ”ändra sig”.

Formen med forumteater var uppskattat och 
det ville många ha mer av.
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Varför är du här?
Jag och en kollega blev ombedda av chefen att åka, annars hade jag inte varit här.

Hade du några särskilda förväntningar när du åkte hit?
Nej, det kan jag inte säga. Jag visste i stort sett ingenting om själva konferensen utan 
läste själv på lite innan. 

Vad tar du med dig från dagen?
Dagen har gett mig en ny inblick i något som jag inte visste så mycket om, det har varit 
intressant. Det behövs helt klart mer kunskap på området. Nu ska det skapas en resurs-
grupp i vårt landsting och det ska bli spännande att se hur man kommer att jobba 
vidare med det här. Det har varit positivt att träffa kollegor, synd att inte fler chefer från 
vårt landsting var här. Nu ska vi köra hem, det är en lång bilresa och jag och min kollega 
har mycket att diskutera på vägen.

Tony Andersson, 
skötare, slutenpsykia-
trin i Västervik, Kalmar 
läns landsting.
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Rekommendationerna rangordnade

Under dagen fick deltagarna välja två av de tio 
rekommendationerna i kvalitetsdokumentet 
som man bedömer att man behöver jobba 
mest med i sin egen verksamhet. 

Medkänsla, respekt och värdighet  46 röster

Kontinuitet i vården    16 röster

Kontinuitet och samarbete med   17 röster 
andra huvudmän 

Inledande bedömning    23 röster

Utredning       3 röster

Riskhanteringsplan    13 röster

Information och överenskommelse    6 röster
om behandling   
 
Behandling     16 röster

Terapeutisk tillsyn    11 röster

Mänskliga rättigheter      3 röster 

Önskemål utrycktes om handledning och 
färdighetsträning för alla personalgrupper som 
kommer i kontakt med personer med själv-
skadebeteende. Det räcker inte med att utbilda 
en grupp en gång, färdigheterna måste hållas 
levande och ständigt aktuella. Handledning 
och färdighetsträning bör finnas kontinuerligt 
tillgänglig.

Många uppger sig behöva arbeta mer med rek-
ommendationen Medkänsla, respekt och värdi-
ghet och även behandling, och ganska många 
hade behandlingtips att dela med sig av.

Inledande bedömning uppger flera län att de 
behöver jobba med, och även kontinuitet i 
vården och kontinuitet i samarbetet med andra 
huvudmän. 

Konferensen avslutades med att deltagarna 
grupperade sig utifrån ort/län och diskuterade 
hur man nu ska gå vidare. Deltagarna ser att de 
står inför ett stort förändringsarbete och att det 
finns en kreativ iver och en otålighet att sätta 
igång, att många redan är på god väg och att 
det känns hoppfullt med resurser som erbjuds 
via projektet.

“
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“

lämnade dagen 
med nya idéer om 
hur de kan utveckla 
verksamheten 
hemmavid

angav att inne-
hållet gav ett gott 
eller mycket gott 
stöd för den egna 
kunskapsutveck-
ling och lärande

upplevde att 
informationen 
inför dagen 
var bristande

Deltagarna 
värderar dagen 

80% 

70% 

55%

Kommentarer från deltagarna om 
vad som är viktigt för det framtida 
utvecklingsarbetet? 

  – Det var bra när man fick möjlighet att diskutera 
mycket med varandra under seminariet. Dock 
tråkigt med kort tid, det tog slut precis när man 
började få igång en diskussion.

  – Det behövs ett eget seminarium om bemötande.

  – För mig är det viktigt att det blir tydligt att själv-
skador finns i alla diagnosgrupper och att det inte är 
ett "borderlinesymtom". Det är därför viktigt att alla 
engagerar sig i arbetet och tar till sig information.

  – Diskussion om situationen för de patienter som 
vårdas inom rättspsykiatrin. 

  – Att undersöka brukarstyrda inläggningar. 

  – Vi behöver utveckla ett forum, nätverkshemsida 
för de som jobbar med dessa frågor. En levande 
diskussion om hur man, när man kommer igång 
fortsätter vara på tårna och utveckla sina verksam-
heter.

  – Allt var mycket bra och givande. Har bara en 
synpunkt. I stort sett all personal vill göra ett gott 
arbete, förstå och bemöta patienter på ett bra sätt, 
därför är det oerhört väsentligt att lyfta landstin-
gensledningens ansvar att hjälpa/ge förutsättningar 
för att personalen ska kunna göra ett gott arbete!

  – Superbra att "SHEDO´S" verksamhet lyfts fram i 
projektet.
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Tack alla deltagare som fyllde denna uppstartsdag med kunskap och energi!
 

www.nationellasjalvskadeprojektet.se

Klicka er fram till Södra nodens sida: Om projektet  -> Organisation -> Södra noden

Kontakt: 

Projektledare David Ershammar, 
david.ershammar@skane.se

046-174801

Projektets medarbetare Sofie Westling och Jonas Bjärehed 
pustar ut efter en lyckad dag.

Layout:  www.xuntos.se
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