
 

 

Vinterbrev Stockholmsnoden januari 2014 

Hej alla!  

Nu är det klart att vi får medel till att fortsätta projektet även 2014, och jag vill här dela med 

mig av tankar och planer kring såväl pågående som kommande aktiviteter under 2014. 

Nedan kan du läsa om: 

 Överenskommelsen mellan regeringen och SKL för 2014 

 Samarbeten med andra delprojekt inom PRIO-satsningen 

 Hemsidan  

 Prevalensmätningen 

 Utvärdering av behandling; ERGT och ERITA 

 Påbyggnadsmoduler webbutbildning 

 Enkät inventering 

 Samarbete med Svensk Beteendemedicinsk Förening  

 Skriftserie till vuxna i skolan 

 Nästa nationella konferens 

 

 

Överenskommelsen mellan staten och SKL gällande Stöd till riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2014 

Regeringen antog den s.k. PRIO-planen i maj 2012, och har sedan dess avsatt medel för att 

arbeta inom området psykisk ohälsa. Genom 2014 års överenskommelse tar parterna ansvar 

för att fortsatta steg tas mot de övergripande målen i PRIO-planen, varav arbetet inom vårt 

Nationella självskadeprojekt är ett. 

Representanter för de olika delprojekten inom satsningen träffades två dagar i mitten av 

januari för att informera varandra om hittills genomförda aktiviteter samt planer för 2014, 

med syfte att finna bästa möjliga tillfällen till synergier och samarbeten.  

Ett exempel på sådana samarbeten är en utveckling av ett samtalsunderlag  kring 

självskadebeteende till Elevhälsan, som vi arbetar fram tillsammans med Psynk-projektet. 

 

 

 



Hemsidan 

 

Projektets hemsida har snart funnits i ett år, 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 

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

hjälp av hemsidan! 

 

 

Prevalensmätningen 

 

Vi konstaterade tidigt i projektet att det i nuläget endast finns knapphändig information vad 

gäller förekomst av självskadebeteende. Delprojektet prevalensmätning som genomförs av 

Mia Ramklint och Charlotta Odelius vid institutionen för neurovetenskap, psykiatri på 

Uppsala Universitet sattes igång under våren 2013. 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 tillfrågades alla patienter 

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

besvara en enkät om självskadebeteenden. Undersökningen genomfördes under två veckor i 

början av hösten. Resultaten från undersökningen analyseras nu och kommer att 

presenteras i en rapport inom kort. 

 

Utvärdering av behandling; ERGT och ERITA 

Delprojektet Utvärdering av behandlingsformen ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, 

och ERITA, Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, är också igång. Efter att 

översättningen av manualen hade genomförts och Johan Bjureberg och Hanna Sahlin-Berg 

spenderat 1 vecka i USA under våren 2013 tillsammans med metodens upphovsmän Kim 

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

genomfördes i augusti en utbildning och träning av de 36 terapeuter som deltar i 

pilotstudien. Därefter startade piloterna på ca 15 kliniker runtom i landet under hösten. 

Vg ERITA väntar vi på att få etikansökan godkänd. Därefter planeras att genomföra 

pilotstudier på ett trettiotal ungdomar på 3 kliniker i Stockholm och Malmö. 

 

 

http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/


Utbildning  

Den första modulen, Basmodulen, av projektets webbaserade utbildning lanserades i början 

av hösten 2014. Den nås via hemsidan, och vi har kunnat se på hemsidans besöksstatistik att 

antalet besök har ökat markant. I utbildningen varvas inspelade samtal med forskare med 

material att läsa samt vinjetter, dvs korta filmer som är tänkta att tjäna som underlag för 

diskussioner i arbetsgrupper.  

Information om Basmodulen gick ut brett inom såväl vården som vårdgrannar såsom polis, 

socialtjänst, stödorganisationer m fl. Utvärderingarna är mycket positiva, och vi kan se att 

utbildningen görs av människor och grupper av medarbetare i olika typer av verksamheter 

inom vård, vårdgrannar och även närstående till drabbade.  

Vi pratade på vårt möte i februari 2013 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. 

Nu pågår arbetet med att utforma och skapa påbyggnadsmoduler, som kommer att lanseras 

under våren. 

 

Skriftserie till vuxna i skolan 

Som en del av det förebyggande arbetet vi gör leder man i Södra noden av vårt projekt 

framtagandet av en informationsskrift om självskadebeteende som riktar sig till vuxna i 

skolan, dvs inte endast Elevhälsan. När den är klar kommer denna att finnas tillgänglig via 

hemsidan. 

 

Samarbete med Svensk Beteendemedicinsk Förening  

Den 12 mars samarbetar vi med Svensk Beteendemedicinsk Förening kring en dag med 

självskadebeteende som tema.  Dagen hålls på Centrum för Psykiatriforskning i Stockholm. 

Inbjudan kan ses här:  

SBF-CPF-självskadeb

eteende vetenskapliga program 12 mars 2014_klart.pdf 

 



Nationell konferens 

Nästa nationella konferens planerar vi att ha om ett år, i januari 2015. Den är tänkt att 

fungera som en bra avrundning på projektet, samtidigt som ett avstamp inför framtida 

nätverk och aktiviteter efter projektets slut. 

 

Samarbete med brukar- och närståendeorganisationer 

Vi fortsätter vårt samarbete med brukar- och närståendeorganisationerna SHEDO, Frisk & 

Fri, samt med olika stödorganisationer. Bl a har Nationella självskadeprojektet finansierat 

tryckning av ytterligare 10.000 exemplar av SHEDOs bok ”Ibland finns det inga enkla svar” 

samt att göra om boken till ett elektroniskt format. Den finns att nå genom vår hemsida. 

 

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

tittar och planerar nu hur vi bäst möjligt fokuserar våra resurser i projektet det år vi har kvar, 

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 

 

Från projektledningen önskar vi er alla en riktigt fin vinter! 

Vackra vinterhälsningar från Clara Gumpert, Eva Klingberg och resten av den lokala 

utvecklingsgruppen i Stockholmsnoden  
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