
 

Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till  

 

Lanseringskonferens för 

nationellt vård- och insatsprogram 

för självskadebeteende 
 

 

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- 

och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.  

Under dagen får du kunskap om:  

 innehållet i VIP 

 hur VIP  kan användas  

 processen för framtagande, inklusive brukarmedverkan 

 Fördjupade seminarium om bemötande, stöd- och behandlingsinsatser på 

olika nivåer och samverkan 

  

Välkommen! 

 

 

TID  Måndag 11 november kl. 09.30-15.30 (fika och registrering från kl. 08.30) 

PLATS Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm 

MÅLGRUPP   •  Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter 

personer med självskadebeteende, politiker, professions- och brukarföreningar. 

  •  Fördjupade seminarier under eftermiddagen 

FRÅGOR  maria.svernehem@skl.se   •   08-452 74 85 

Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan senast 25 oktober via denna länk eller QR-kod   

Arbetet sker inom ramen för Landsting och regioners system för kunskapsstyrning och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). 

Nationellt  

Programområde  

Psykisk Hälsa 

www.vardoch insa t s . se  

mailto:maria.svernehem@skl.se
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?LANGUAGEID=1&PROJECTID=15425&REGLINENO=1&REGLINEID=81885&PERSONNO=1&REGLINEPAGENO=2&EXHIBITORID=&TEMPLATEID=46772
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/regionalsamverkanrss.13267.html


 

Program 11 november 

08.30 – 09.30 Registrering och fika 

09.30 – 10.00 Introduktion till nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende  

 Kort om Nationellt system för kunskapsstyrning och Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa  

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande NPO psykisk hälsa 

Ola Götesson, vice ordförande NPO psykisk hälsa  

 

 Nationella självskadeprojektet – en utgångspunkt för VIP Självskadebeteende 

Lise-Lotte Risö Bergerlind, Västra noden 

Katarina Hartman, Södra noden (videohälsning) 

Clara Hellner, Norra noden 

Jessica Andersson, SHEDO 

Eva Klingberg, tidigare processledare Nationella självskadeprojektet 

Magnus Skog, tf ordförande Nationella självskadeprojektet 

 

10.00 – 10.20 Förhoppningar från brukarrörelsen 

Therese Jonsson, SHEDO  

 

10.20 – 10.30 Bensträckare 

10.30 – 11.30 Nationella arbetsgruppen presenterar VIP Självskadebeteende (framtagande, innehåll, användning)  

11.30 – 12.30 Gemensam lunch 

12.30 – 13.45 Seminariepass 1 

A. Bemötande – våga fråga, kunna bemöta 

Självskadebeteende väcker mycket känslor bland behandlare och annan personal inom elevhälsa, socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. Många vågar inte fråga om självskadebeteende av rädsla för att göra det värre, eller så vet man inte hur man ska bemöta 

individer med självskadebeteende. Med rollspel, praktiska exempel och med stöd av VIP-självskadebeteende exemplifieras och 

diskuteras hur bemötande och bedömning av individer med självskadebeteende kan förbättras. 

Anita Linnér, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, utvecklare av bemötande-utbildningen för nationella 

självskadeprojektet, verksam vid DBT-teamet i Helsingborg 

Odd Berg, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Teamledare och programansvarig på Västra 

Götaland Självskadeenhet (VGS, en regional högspecialiserad behandlingsenhet för patienter med allvarligt självskadebeteende). 

Mia Göransson Hermansson, ledamot i Riksföreningen för skolsköterskor, Redaktör Skolhälsan 

Hanna Sahlin, dr, leg psykolog, NAG självskadebeteende 
 

B. Rätt insatser på rätt nivå 

Vad kan vi göra för att ge hjälp och stöd till personer med lindrigt självskadebeteende på rätt nivå när uppdraget inte är behandling? 

När kan behandlande insatser ges inom första linjen/primärvården och när ska remittering till specialistpsykiatrin ske? 

Representanter från socialtjänst, elevhälsovård, primärvård och specialistpsykiatri deltar i paneldiskussion där utrymme ges för 

reflektion och frågor. 

Magnus Skog, specialistsjuksköterska i Psykiatri och Sektionschef inom Vuxenpsykiatrin, Södra Älvsborgs Sjukhus, 

 ordförande i Regionalt processteam för Emotionellt Personlighetssyndrom, Självskadebeteende 

Ulf Svensson, medicinsk rådgivare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG 

Jonas Fäldt, skolpsykolog på Magelungens skolor (resursgrundskolor och gymnasium) och Rytmus Gymnasium i Stockholm 

Therese Jonsson, SHEDO  

Helene Joelsson, verksamhetschef Socialpsykiatri boendestöd Uppsala kommun, NAG självskadebeteende 

Maria Edström, sjuksköterska och DBT-behandlare, BUP mottagningen Lidköping, NAG Självskadebeteende 

 

C. Samverka – när det behövs! 

Individer med självskadebeteende behöver ofta insatser från flera verksamheter (skola/hälso- och sjukvård/socialtjänst), men 

samverkan sker alltför sällan. Vilka förutsättningar behövs för fungerande samverkan? Vad behöver och kan jag som chef eller 

medarbetare göra för att det ska bli effektiva samordnade insatser för individen? Hur kan VIP användas för att öka samverkan kring 

en individ med självskadebeteende? 

Marie Rahlén Altermark, FoU-ledare och SIP-samordnare i Jönköpings län 

Martina Poulsen, FoU-ledare för ungdomsmottagningarna i Jönköpings län, NAG Självskadebeteende 

Charlotte Tebrell, sjuksköterska, vuxenpsykiatri i Kalmar, NAG Självskadebeteende 

 

13.45 – 14.15 Fika/förflyttning 



 

14.15 – 15.30 Seminariepass 2 

A. Bemötande – våga fråga, kunna bemöta 

Självskadebeteende väcker mycket känslor bland behandlare och annan personal inom elevhälsa, 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. Många vågar inte fråga om självskadebeteende av rädsla för att göra 

det värre, eller så vet man inte hur man ska bemöta individer med självskadebeteende. Med rollspel, praktiska 

exempel och med stöd av VIP-självskadebeteende exemplifieras och diskuteras hur bemötande och bedömning 

av individer med självskadebeteende kan förbättras. 

Anita Linnér, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, utvecklare av bemötande-utbildningen för nationella 

självskadeprojektet, verksam vid DBT-teamet i Helsingborg 

Odd Berg, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Teamledare och programansvarig på Västra 

Götaland Självskadeenhet (VGS, en regional högspecialiserad behandlingsenhet för patienter med allvarligt självskadebeteende). 

Mia Göransson Hermansson, ledamot i Riksföreningen för skolsköterskor, Redaktör Skolhälsan 

Hanna Sahlin, dr, leg psykolog, NAG självskadebeteende 

 

B. Rätt insatser på rätt nivå 

Vad kan vi göra för att ge hjälp och stöd till personer med lindrigt självskadebeteende på rätt nivå när uppdraget inte är 

behandling? När kan behandlande insatser ges inom första linjen/primärvården och när ska remittering till 

specialistpsykiatrin ske? 

Representanter från socialtjänst, elevhälsovård, primärvård och specialistpsykiatri deltar i paneldiskussion där utrymme 

ges för reflektion och frågor. 

Magnus Skog, specialistsjuksköterska i Psykiatri och Sektionschef inom Vuxenpsykiatrin, Södra Älvsborgs Sjukhus 

 Ordförande i Regionalt processteam för Emotionellt Personlighetssyndrom, Självskadebeteende 

Ulf Svensson, medicinsk rådgivare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG 

Jonas Fäldt, skolpsykolog på Magelungens skolor (resursgrundskolor och gymnasium) och Rytmus Gymnasium i Stockholm 

Therese Jonsson, SHEDO  

Helene Joelsson, verksamhetschef Socialpsykiatri boendestöd Uppsala kommun, NAG självskadebeteende 

Maria Edström, sjuksköterska och DBT-behandlare, BUP mottagningen Lidköping, NAG Självskadebeteende 

 

C. Samverka – när det behövs! 

Individer med självskadebeteende behöver ofta insatser från flera verksamheter (skola/hälso- och sjukvård/socialtjänst), 

men samverkan sker alltför sällan. Vilka förutsättningar behövs för fungerande samverkan? Vad behöver och kan jag 

som chef eller medarbetare göra för att det ska bli effektiva samordnade insatser för individen? Hur kan VIP användas 

för att öka samverkan kring en individ med självskadebeteende? 

Marie Rahlén Altermark, FoU-ledare och SIP-samordnare i Jönköpings län 

Martina Poulsen, FoU-ledare för ungdomsmottagningarna i Jönköpings län, NAG Självskadebeteende 

Charlotte Tebrell, sjuksköterska, vuxenpsykiatri i Kalmar, NAG Självskadebeteende 

 

15.30 Mingel 

 


