
 

 

Aktiviteter 2015 

Aktiviteterna har fokuserat på olika sätt att implementera Rekommendationerna i 

Kvalitetsdokumentet. Första rekommendationen som fokuserar på ett gott och hjälpande 

bemötande ska vara en röd tråd genom utvecklingen av de insatser och aktiviteter som görs inom 

projektet; Medkänsla, Respekt och Värdighet. 

 

• Emotion Regulation Group Therapy (ERGT): Vidareutveckling, implementering främst i form 

av utbildning och handledning av terapeuter och handledare. 

•  Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents (ERITA); Utveckling av 

internetbaserad behandling och app. 

• Utbildning av sjuksköterskor och psykologer rörande självskadebeteende med fokus på 

bemötande inom SiS-institutioner nationellt. 

• Förvaltning och vidareutveckling av hemsidan. 

• 2,5-dagarsutbildning i bemötande; utbildning av 37 utbildare i Norra nodens 12 landsting 

• Bemötandeutbildningar genomförda i hela landet. Sammanfattning av utvärderingar av 

effekt: Överlag ser resultaten positiva ut. 

– Upplevd kompetens ökar till mätningen fyra veckor efter utbildningen och 

vidmakthålls eller eventuellt ökar ytterligare sex månader efter utbildningen. 

– Attityder till självskadebeteende och patienter med självskadebeteende verkar bli 

mer positiv efter utbildningen, men denna förbättring avtar till uppföljningen efter 

sex månader. 

– En tentativ slutsats är att utbildningen kan ha effekt på attityder och upplevd 

kompetens, men särskilt för attitydförändringen kan det vara viktigt med insatser för 

att bibehålla de positiva effekterna. 

• Verktyg framtagna för att stödja implementering och vidmakthållande av 

Rekommendationerna i alla landsting och regioner. 

• Fortsatt utveckling av samarbetet/strukturen med processledare och resursgrupper i län och 

landsting till en bra form för stöd till lokal implementering av Rekommendationerna mm.  

• BI, brukarstyrd inläggning. Stöttat projekt och samlat kunskap om inläggningsindikatorer och 

former för heldygnsvård.  (Södra Noden och nationellt) 



• Samverkat med SKLs projektgrupp kring möjligheten att utforma specialistenheter med 

heldygnsvård för de svårast sjuka. 

• Kompetensspridning för bättre bemötande (Kaskad). Spritt Västra nodens erfarenheter och 

samlade kunskap för att utveckla pedagogiskt material/utbildningskoncept riktat mot 

somatisk vård/akutmottagningar och primärvård. 

• Utveckling och uppskalning av anhörigstöd/utbildning och stärkt brukarinflytande i 

samarbete med SHEDO. 

• Deltagit i Almedalen tillsammans med SKL. 

• Deltagit i Bok- och biblioteksmässan. 

• Två utbildningsomgångar med DBT Grund. 

• En utbildning i familjeband. 

• Fortsatt handledarutbildning för DBT-terapeuter i Västra Götalandsregionen och Örebro. 

• Referensgrupp för normkritiskt perspektiv bildad. 

 

 

 

 

    

 

 


