
REKOMMENDATIONER 
FÖR INSATSER VID 
SJÄLVSKADEBETEENDE
Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

Nationella Självskadeprojektet initierades av Socialdepartementet  
och SKL för att förbättra vården för personer med självskadebeteende.  
I slutet av 2014 färdigställdes ett nationellt kvalitetsdokument med sju 
rekommendationer för psykiatrisk vård. Dokumentet bygger på aktuell 
forskning och kliniska erfarenheter och syftar till att skapa en god och 
jämlik vård över landet. Dokumentet innehåller också grundläggande 
kunskaper om självskadebeteende, som prevalens och funktion.  
Dokumentet ska fungera som besluts- och kunskapsstöd samt under-
lätta för den som söker information om vård. För att rekommendatio-
nerna ska kunna implementeras bör de kompletteras med regionala 
strategier. På projektets hemsida finner du dokumentet i sin helhet.  
Där finner du också:

• Ett supplement till kvalitetsdokumentet med fördjupande information 
om heldygnsvård. 

• En kostnadsfri webbutbildning för dig som möter personer med 
självskadebeteende. Basmodulen passar olika yrkesgrupper och 
andra som vill lära sig mer om självskadebeteende. Det finns också 
moduler för psykiatrisk öppen- respektive heldygnsvård.

• Information om behandlingsmetoderna ERGT (emotion regulation 
group therapy) och den anpassade metoden för ungdomar, ERITA 
(emotion regulation individual therapy for adolescents).



Rekommendation 1:  
Medkänsla, respekt och värdighet 
Individer med självskadebeteende ska 
bemötas med medkänsla, respekt och 
värdighet. All personal, inom såväl vård 
som administration, skall ha specifika 
kunskaper för att i sitt uppträdande  
kunna förmedla detta. Detta gäller  
särskilt i situationer då individen anses 
utgöra en fara för sig själv.

Rekommendation 2:  
Bedömning på akutmottagning 
Individer som söker vård efter en själv-
skadehandling ska få en bedömning av 
sin kroppsliga hälsa relaterat till skadan, 
sin psykiatriska hälsa, sociala omstän- 
digheter samt risk för återkommande  
självskadehandlingar och självmord. 

Rekommendation 3:  
Utredning
Individer med upprepat självskade- 
beteende ska erbjudas en utredning, 
utformad utifrån individens specifika  
situation. En förnyad utredning bör  
också initieras om erbjuden behandling 
inte gett resultat efter sex månader.  
Syftet med utredningen är planering av 
fortsatta insatser och behandling. 

Rekommendation 4:  
Riskhanteringsplan
Behandlaren och individen arbetar till- 
sammans fram en riskhanteringsplan  

som ska innehålla en beskrivning av  
sårbarhets- och skyddsfaktorer för fram- 
tida självskadebeteende samt en kris-
plan.  

Rekommendation 5:  
Information och överenskommelse 
om behandling
Behandlaren ska tillsammans med indivi-
den gå igenom innehållet i bedömningar 
samt styrkor och begränsningar med 
tillgängliga behandlingar. Med utgångs-
punkt från denna diskussion sluter 
individen och behandlaren tillsammans 
en överenskommelse om behandlingen. 
Samtycke att dela informationen med 
närstående ska efterfrågas och doku-
menteras. 

Rekommendation 6:  
Behandling
Vårdgivaren ska erbjuda insatser och 
behandlingar som är strukturerade för 
självskadebeteende samt behandling för 
eventuell samsjuklighet. Behandlings- 
effekten bör systematiskt utvärderas. 

Rekommendation 7:  
Kontinuitet och samarbete 
För individer som har behov av insatser 
från flera huvudmän bör en kontaktperson 
utses som är huvudansvarig för att sam-
ordna insatserna och tillsammans med 
individen göra upp en plan vid tillfällen  
då vården överförs mellan två enheter. 
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