
P r o g r a m 

 

KURS  

I  

KLINISK SUICIDOLOGI 

 

FOR LEGER OG PSYKOLOGER SOM ARBEIDER MED  

BARN OG UNGDOM 

 

Fra selvmordsrisikovurdering  

til behandling av kronisk suicidalitet 

  

 

 

 

to-dagers kurs  
11. og 12. juni 2018 

Clarion Collection hotel gabelshus i oslo 

 

 

 

 
Foreleserne på kurset:  

 

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri  Ruth-Kari Ramleth 

Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning Anita J. Tørmoen 

Spesialist i klinisk psykologi Fredrik A. Walby 
 

kursleder: ruth-kari Ramleth 

 kurskoordinator: Wenche Andreassen 
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Fra programmet: 

 

 Vurdering av selvmordsfare, indikasjoner for innleggelse 

 Behandling av barn og unge med forhøyet selvmordsrisiko 

 Sikkerhetsplanlegging 

 Utfordringer ved overgang mellom døgnbehandling og poliklinisk behandling 

 Hvordan takle dysfunksjonell atferd i konsultasjonen? 

 Holdninger til pasienter, intervjuteknikk, spesifikke intervensjoner, hvordan  

engasjere pasienten i behandlingen 

 

Det legges opp til egenaktivitet, rollespill og konkret arbeid med ferdigheter 

gjennom trening på spesifikke intervensjoner. Deltakerne oppfordres til å ta 

opp problemstillinger de møter i sitt kliniske arbeid. 

 

 Velkommen! 
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Om foreleserne: 
 

Ruth-Kari Ramleth  

er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun er overlege ved 

Ungdomspsykiatrisk akuttenhet ved Oslo universitetssykehus og 

stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 

(NSSF) hvor hun forsker på langtidseffekten av DBT – med spesielt fokus på 

betydningen av personlighetsproblemer hos ungdom. Ruth-Kari er også DBT-

terapeut. 

 

Anita J. Tørmoen 

er pedagogspesialist og har doktorgrad i behandling av selvskading. 

Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for 

selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Anita er også DBT-

terapeut, og har arbeidet i DBT-team i mer enn 10 år. Hun er en av få godkjente 

DBT-lærere i Norge som underviser terapeuter i metoden Dialektisk atferdsterapi 

(DBT).  

 

Fredrik A. Walby 
er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for 

selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) hvor han er prosjektleder 

for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han har over 10 års erfaring fra akutt-

psykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Fredrik har vært sentral i 

utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk 

helsevern. Han er også DBT-terapeut og har tidligere ledet et DBT-team.   

 

For mer informasjon om foreleserne og NSSF:  www.selvmord.no

http://www.selvmord.no/
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Dag 1: MANdag 11. juni 2018 

 

Selvmordsrisiko og håndtering av  

akutt selvmordsrisiko 

 

Forelesere:  

Ruth-Kari Ramleth , Ania J. Tørmoen og Fredrik A. Walby 

 

09:30 – 10:00 Registrering  

10:00 – 10:10 Introduksjon og velkommen  

10:10 – 12:00 Selvmordsrisikovurdering  

 Begreper 

 Omfang 

 Risikofaktorer 

 Akutt vs vedvarende forhøyet selvmordsrisiko 

 Hvordan gjennomføre en selvmordsrisikovurdering 

 Dokumentasjon 

 Sikkerhetsplan 

Inklusiv kaffepauser/beinstrekk 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 16:50 Selvmordsrisikovurdering fortsetter 

 Inklusiv kaffepauser/beinstrekk 

16:50 – 17:00 Evaluering 

 

 

Begge dager legges det opp til mye egenaktivitet og demonstrasjoner. 

Deltakerne oppfordres til å ta opp problemstillinger de møter i sitt kliniske 

arbeid. 

Med forbehold om endringer. 
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Dag 2: Tirsdag 12. juni 2018 

 

Behandling av ungdom med  

kronisk suicidalitet 

 

Forelesere:  

Ruth-Kari Ramleth, Anita J. Tørmoen og Fredrik A. Walby 

 

08:30 – 12:00 Behandling av kronisk suicidalitet   

 Introduksjon 

 Personlighetsproblematikk hos ungdom 

 Validering og endring 

 Behandlingsallianse 

 Innvolvering av familie 

 Målrettet ferdighetstrening 

 Dysfunksjonell atferd 

Inklusiv kaffepauser/beinstrekk  

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 15:20 Behandling av kronisk suicidalitet fortsetter 

 Inklusiv kaffepauser/beinstrekk 

15:20 – 15:30 Evaluering  

 

 

 

 

 

 

Med forbehold om endringer. 
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Målgruppe  

Leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom –  

spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og  

klinisk barne- og ungdomspsykologi blir prioritert. 

 

Læringsmål  

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med  

undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging  

og intervensjoner rettet mot pasienter med akutt og kronisk suicidalitet. 

 

 

 

Kurset er godkjent av 

 

Den norske legeforening 

Barne- og ungdomspsykiatri:  

med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for 

spesialistenes etterutdanning 

Psykiatri:  

med 12 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for  

spesialistenes etterutdanning 

 

Norsk Psykologforening 

som12 timers fritt spesialistkurs og  

12 timers vedlikeholdsaktivitet  
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Utdanning i Dialektisk atferdsterapi   
 
For mer informasjon:  www.dbt.no  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Komplisert sorg (CGT) – Utdanning for 

behandlere  
 
Rundt én av ti som opplever dødsfall utvikler komplisert sorg. De 
aller fleste opplever dødsfall hos noen som står dem nær. Selv  

om dette er noe av det tyngste vi kan oppleve, kommer de fleste av oss gjennom 
det uten helseskade. Men for rundt én av ti av dem som opplever dødsfall hos 
nærstående, utvikler det seg det vi kaller komplisert sorg – en tilstand preget av 
sterke symptomer og problemer med å fungere i arbeid og dagligliv. Da er det 
behov for mer enn vanlig støtte fra venner og familie. 
 
For mer info: www.selvmord.no 
 

 

 

Tidsskriftet Suicidologi 
formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet,  
oversiktsartikler og erfaringsbaserte fagartikler og informasjon  
om selvmordsforebyggende tiltak og prosjekter samt annet  
aktuelt stoff på det suicidologiske området.  
 
Abonnementet er gratis.  
Ta kontakt med nssf-post@medisin.uio.no

http://www.dbt.no/
http://www.selvmord.no/
mailto:nssf-post@medisin.uio.no
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10. NASJONALE KONFERANSE  
OM SELVMORDSFORSKNING OG -FOREBYGGING 

 
 

Tid og sted:  

2.–3. april 2019, Clarion Hotel Energy i Stavanger 

 

Arrangør: 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)  

i samarbeid med Velg å Leve. 

 

Tema:  

Tangled Up In Blue – Getting Through 

 

Mer info kommer på:  

www.selvmord.no 

 

http://www.selvmord.no/

