
 

 

Sommarbrev Stockholmsnoden 

Hej alla! Tiden går fort – när vi träffades senast i Stockholmsnodens regionala styrgrupp var 

det mitten av februari i ett mörkt och kallt Stockholm. Sedan dess har mycket hänt; vi har 

bland annat lanserat projektets hemsida som är en viktig samlingsplats för 

informationsspridning. Vi har också kommit en bra bit på väg med utbildningssatsningen, 

utvärderingen av Emotion Regulation Group Therapy, ERGT, och prevalensmätningen. 

Snart stundar semestertider… Innan vi skiljs åt för några sommarveckor tänkte jag 

sammanfatta lite information om vad som händer i projektets olika delar: 

 Hemsidan 

 Definition av självskadebeteende 

 Prevalensmätning 

 Utvärdering av behandling; ERGT 

 Utbildning 

 Deltagande på Psynks kompetensutvecklingsdag riktad till elevhälsan om 

självskadebeteende 

 Aktiviteter framöver 

 Semesterplaner 

 

 

Hemsidan 

 

Projektets hemsida lanserades i mitten av maj, och nås på adressen 

www.nationellasjalvskadeprojektet.se .  Vi har fått många positiva kommentarer, och nu fylls 

sidan successivt på med ytterligare material från olika delar av Sverige och projektet. Sänd 

gärna material och information som kan vara till nytta för andra, så sprider vi det med hjälp 

av hemsidan! 

 

 

Definition av självskadebeteende 

 

I samband med att förfrågningar har kommit om att lägga ut olika typer av information på 

vår hemsida som har mer eller mindre nära koppling till självskadebeteende, såsom till 

exempel suicidprevention, vill vi informera om den definition som beslutades av projektets 

nationella styrgrupp i början av juni 2012: Styrgruppen är ense om att använda en vid 

http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/


definition av begreppet självskadebeteende som inkluderar suicid då intentionen inte alltid 

varit suicidal dock med fokus på icke-suicidal avsikt.  

 

 

Prevalensmätning 

 

Vi konstaterade under mötet i februari att det i nuläget endast finns knapphändig 

information vad gäller förekomst av självskadebeteende. Delprojektet prevalensmätning 

som genomförs av Mia Ramklint och Charlotta Odelius i Uppsala är igångsatt under våren. 

De tittar på frågor som:  

Hur vanligt är det att patienter inom psykiatrin skadar sig själva? Varierar förekomsten i olika 

åldrar, mellan olika typer av behandlingsenheter, och mellan olika delar i landet? I vilken 

utsträckning skadar patienter sig enstaka gånger jämfört med upprepade gånger. Finns det 

patienter som skadar sig själva och som aldrig gjort något självmordsförsök? Finns det 

patienter som gjort självmordsförsök som aldrig skadat sig själva? 

I detta delprojekt görs en nationell inventering. Under hösten 2013 kommer alla patienter 

över 12 år på ett representativt urval av barn- och vuxenpsykiatriska kliniker i Sverige att 

tillfrågas om att besvara en enkät om självskadebeteenden. Undersökningen genomförs 

under två veckor i början av hösten av Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, vid 

Uppsala Universitet. Resultaten från undersökningen kommer att presenteras i en rapport i 

slutet av 2013. 

 

Utvärdering av behandling; ERGT 

Delprojektet Utvärdering av behandlingsformen ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, 

är också det igång i full fart. Översättningen av manualen har genomförts under vintern, och 

Johan Bjureberg och Hanna Sahlin-Berg har spenderat 1 vecka i USA tillsammans med Kim 

Gratz och Matthew Tull i syfte att studera och fördjupa sig inom behandlingsmetoden. 

Uttagningen till vilka mottagningar som ska genomföra piloter är precis gjord, och intresset 

översteg vida de förväntningar som uttagningskommittén hade. Nästa steg är att skaparna 

av ERGT, Kim Gratz och Matthew Tull, kommer till Sverige i slutet av augusti för att 

genomföra en utbildning och träning av de terapeuter som ska delta i pilotstudien innan 

piloterna startar under hösten. 

 

Utbildning  

Utformandet av den utbildning om självskadebeteende som görs inom projektet tar en 

alltmer tydlig form. Utbildningen kommer att bestå av tre moduler, varav den första, 

Basmodulen, är planerad att släppas i början av hösten. I utbildningen kommer en inspelad 



föreläsning att varvas med material att läsa samt vinjetter, dvs korta filmer som är tänkta att 

tjäna som underlag för diskussioner i arbetsgruppen.  

Vi pratade på vårt möte i februari om vikten av att fokusera på bemötande, och det har 

därför varit en genomsyrande tanke i utformningen av utbildningen. Att utbildningen ska 

kunna användas av såväl öppenvård och elevhälsa, som ofta möter patienterna i ett tidigt 

skede, som att den bör innehålla en modul för specialister inom psykiatri (terapeuter och 

läkare) är ytterligare något vi diskuterade på mötet och som utbildningsgruppen har utgått 

ifrån i sitt arbete. 

Utbildningen kommer att kunna nås via hemsidan.  

 

Deltagande på Psynks kompetensutvecklingsdag riktad till elevhälsan om 

självskadebeteende 

Den 9 september kommer Psynk hålla en kompetensutvecklingsdag om självskadebeteende i 

Stockholm riktad till elevhälsan. Psynk är ett projekt som drivs inom Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL: Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn- och unga i Sverige 

idag mår psykiskt dåligt. 2012 - 2014 pågår ett treårigt arbete för att synkronisera 

samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. 

Du kan finna mer information om projektet här: http://www.skl.se/psynk/om-

psynkprojektet  

Representanter från Nationella självskadeprojektet kommer att delta och bland annat 

informera om vad vi gör inom vårt projekt och om den utbildning vi kommer att 

tillhandahålla med hjälp av projektets hemsida. 

 

Aktiviteter framöver 

Under vårt möte i februari kom det upp önskemål om att kunna få handledning kring 

bemötande och behandling av självskadepatienter. Vi vill skapa samverkansmodeller och 

arbeta på nya sätt, och vi välkomnar idéer och delande av erfarenheter vad gäller 

handledande på distans från de deltagande landstingen i Stockholmsnoden. 

I vårt uppdrag ingår att utbyta erfarenheter, samla in och skapa ny gemensam kunskap. Det 

är dags att börja fundera på hur vi bäst möjligt fokuserar våra resurser i projektet framöver, 

och vi efterfrågar och välkomnar tankar, idéer och önskemål från alla delar av noden.  

Hör av er till mig, Eva Klingberg, så tar jag idéerna vidare inom projektet! 

eva.klingberg@kentor.se och 0708 96 60 62 

http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet
http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet
mailto:eva.klingberg@kentor.se


Semesterplaner 

I sommar kommer Stockholmsnodens projektledare Eva Klingberg att vara borta de fyra 

första veckorna i juli, men under den tiden finns vår projektkoordinator Joanna Gelinder på 

plats. Hon kan nås på: joanna.gelinder@sll.se och tel 070 164 38 64. 

 

 

Från projektledningen önskar vi er alla en riktigt fin sommar! 

Soliga hälsningar från Clara Gumpert, Eva Klingberg och resten av den lokala 

utvecklingsgruppen i Stockholmsnoden  
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