
Suicidprevention
i primärvården

6 september 2018



10.00 – 11.00 Ullakarin Nyberg: Suicidprevention i praktiken

11.00 – 11.10 Paus

11.10 – 12.00 Samtal med Ullakarin Nyberg: Hur kan vi konkret förbättra vårt 

arbete med suicidprevention?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Psykisk livräddning

Martin Letell, Suicidprevention i Väst

14.00 – 14.30 Stör döden – om män och självmord

Lolo Westerman (Mind), Björn Eklund (SPES), Stina Thimrén 

(Suicide Zero)

14.30 – 14.50 Fikapaus

14.50 – 15.20 Verktyg för att informera kollegorna

15.20 – 15.50 Workshop: Att informera kollegorna

15.50 – 16.00 Summering av dagen



Inspelning

 Utbildningsdagen spelas in, både föreläsaren och 

skärmen

 Om du inte vill bli filmad

 Vi stänger av kameran vid diskussion och workshop 

efter fikarasten

 När vi filmar föreläsningen och du vill fråga något,  

använd mikrofonen

 Kasslerhaka!





Utbildningsprogram för primärvård 
och psykisk hälsa

6 september Suicidprevention

17 september Implementering, 

utvärdering och systematisk 

uppföljning

26 september SIP

23 oktober Systematisk användning 

av validerade formulär för 

självskattning

25 oktober Triagering – rätt vård till 

rätt patient i rätt tid

6 november Tidiga insatser för att 

förebygga och förkorta 

sjukskrivningar

4 december Arbetssätt för psykisk 

hälsa

18 december Äldres psykiska hälsa



Kunskapslyft

Steg 1

Steg 2



På vägen hem

 Tre tillfällen under de närmaste veckorna där du kan sprida dagens 

information?

 Vilka hos dig behöver den här informationen?

 Hur kan du bjuda in dem? Eller hur kan du bjuda in dig själv till 

dem?

 Vad säger och gör du när ni träffas?

 Vad kan du ge dem så att de kan sprida informationen vidare?



Verktyg och hjälpmedel

 Talarstöd i Powerpoint

 Inspelning av dagen

 Stödjande dokument och resurser

 Manual för att utbilda personal

 Webbinarium

 Nätverket och dina kontakter på SKL



Allt material på webben

Material är fritt att använda

Utvecklas löpande

 Tips, nyhetsbrev, verktygsbank

mm

www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/


Suicidprevention i Väst

http://suicidprev.com/

http://suicidprev.com/


Stör döden

 Varje år tar fler än 1000 pojkar 

och män i Sverige sitt liv

 Ett gemensamt initiativ av 

Suicide Zero, Mind och SPES

http://www.stordoden.se/

http://www.stordoden.se/


SPiSS
(Suicidprevention i Svensk Sjukvård)

 Webbutbildning öppen för alla

 Tre fristående delar som du gör i din egen takt

• Suicidologi

• Risk- och skyddsfaktorer

• Skattningsskalor vid suicidrisk

 Samtalsgrupper med exempel

www.skane.se/spiss

http://www.skane.se/spiss


Utbildningsdag för primärvård

 Uppdrag psykisk hälsa i samarbete med 

NASP och Aktion Livräddning

 Inspelad utbildning med föreläsare Daniel 

Frydman

 Från 23 maj 2018

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/


 Nationellt centrum för 

suicidforskning och 

prevention

 Forskning, utbildning, 

statistik, stödmaterial

NASP

https://ki.se/nasp/

https://ki.se/nasp/


Att förebygga självmord

 Material från WHO som granskats och 

översatts av NASP

 Olika stödmaterial för primärvård, läkare, 

skola, blåljuspersonal, journalister, 

kriminalvård, arbetsplatsen, efterlevande 

samt föräldrar

https://ki.se/nasp/stodmaterial-om-sjalvmordsprevention

https://ki.se/nasp/stodmaterial-om-sjalvmordsprevention


Filmer: Konsten att rädda liv

 Fem korta filmer med Ullakarin Nyberg

 Till dig som medmänniska

 Till dig som i arbetet möter människor med 

självmordstankar

 Till dig som möter asylsökande och nyanlända

 Till dig som jobbar inom vården

 Till dig som är beslutsfattare

https://vimeo.com/album/4500180

https://vimeo.com/album/4500180


Böcker av Ullakarin Nyberg

 Konsten att rädda liv (2013) riktar sig till 

alla som berörs av självmordstankar, 

självmordsförsök och självmord

 Suicidprevention i praktiken (2018) riktar 

sig till studerande och yrkesverksamma 

inom psykiatri och vård



Handbok för livskämpar

 Av Filippa Gagnér Jenneteg, Susanne Tell, Jan 

Beskow

 ”Den här boken är till dig som mår dåligt, kanske 

riktigt dåligt. Så dåligt att du ibland kanske ofta 

tänkt att du inte orkar fortsätta leva. Att det vore 

lika bra att försvinna.”

 Utgiven september 2018



Hur jag dog

 Av Niklas Ekdal, journalist och författare

 En omskakande och kompromisslös 

skildring av ett självmordsförsök och 

vägen tillbaka till livet

 Utgiven augusti 2016



Inferno podcast

 Ullakarin Nyberg möter en 

gäst som berättar sin 

historia. Tillsammans 

försöker de förstå vad som 

hände och hur vägen ut ur 

mörkret såg ut.

http://infernopodcast.se/

http://infernopodcast.se/


Maskulinitet och psykisk hälsa

 Strategier för att utveckla arbetet kring psykisk 

och sexuell hälsa, med förankring i 

jämställdhetsarbetet och fokus på att förändra 

normer för maskulinitet

 SKL vill skapa en djupare förståelse för hur 

förändringsarbete kan gå till samt visa på några 

lärande exempel

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/maskulinitet-och-psykisk-halsa.html

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/maskulinitet-och-psykisk-halsa.html


Film: Röster om manlighet

Män och psykisk hälsa

Att ha rätt till sina egna känslor

Män och självmord

Mer information på SKLs hemsida

https://youtu.be/-tG26F-2-V0?list=PLvEhEsfu2D-TXkbRQ4pEivE6uZAADJhNM
https://youtu.be/L0hElNmSCTg?list=PLvEhEsfu2D-TXkbRQ4pEivE6uZAADJhNM
https://youtu.be/IQfQF1vxjLU?list=PLvEhEsfu2D-TXkbRQ4pEivE6uZAADJhNM
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/filmerjamstalldhet.10039.html


Föredrag: Normer som dödar

 Föredrag med Ullakarin Nyberg om 

suicidprevention och faran i att vara "en 

riktig man" 

 Från 30 oktober 2017

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ4NvlvO_g 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ4NvlvO_g


Så hjälper du någon med 
självmordstankar

 Om du misstänker att någon i din 

närhet har tankar på att ta sitt liv, är 

det dags att agera.

 Stödmaterial från Mind

https://mind.se

https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/om-sjalvmord/sa-hjalper-du-nagon-med-sjalvmordstankar/


Suicide Zero

 Ideell organisation som sedan 2013 arbetar 

för att radikalt minska självmorden

 Arbetar för att öka kunskapen hos politiker, 

journalister, vård- och skolpersonal samt 

allmänhet

https://www.suicidezero.se/

https://www.suicidezero.se/


Steg för livet

 Film och informationsmaterial från Västra Götalandsregionen

http://www.stegforlivet.se/

http://www.stegforlivet.se/


YAM – Youth aware of mental 
health

 Ett program för skolelever som främjar 

diskussion och utvecklar färdigheter för att 

möta livets svårigheter och öka kunskap om 

psykisk hälsa

 Programmet har visat sig vara effektivt i en 

studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-

länder. 

https://ki.se/nasp/youth-aware-of-mental-health-yam

https://ki.se/nasp/youth-aware-of-mental-health-yam


Första hjälpen till psykisk hälsa

 Instruktörsutbildning erbjuds av NASP

 ”Första hjälpen” är en utbildning för 

människonära yrken i socialtjänst, skola, 

polis, omsorg, vård, men även för 

allmänheten

https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa


Suicidprevention.se

 Folkhälsomyndighetens material 

om suicidprevention

 Fakta, statistik, information och 

verktyg

http://www.suicidprevention.se

http://www.suicidprevention.se/


Uppdrag Psykisk Hälsa

 All dokumentation från 

utbildningsdagen publiceras på 

hemsidan

 Mail till deltagarna

 Stöd för egna utbildningar 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/


Kontakt

Henrik Tunér, SKL

henrik.tuner@skl.se

Tel 08-452 75 17

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/primarvard/

