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Kurset arrangeres av: 

 

 
 

Forkunnskaper:  

Grunnleggende kunnskap om og  

ferdighet i vurdering av selvmordsrisiko. 

 

Målgruppe:  

Leger og psykologer som arbeider med 

voksne. Spesialister i psykiatri og klinisk 

psykologi vil bli prioritert. 

 

Underviserne:  

LARS MEHLUM  

Spesialist i psykiatri, 

professor dr. med. v/Universitetet i Oslo 

 

 ERLEND MORK   

Spesialist i klinisk psykologi (kursleder),  

førsteamanuensis v/Universitetet i Oslo 

 

ANITA J. TØRMOEN  
Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning, 

førsteamanuensis v/Universitetet i Oslo 

 

FREDRIK A. WALBY   
Spesialist i klinisk psykologi,  

forsker v/Universitetet i Oslo 

 

--- 

 

Underviserne er erfarne behandlere og 

forskere med spesialkompetanse innenfor  

psykiatri, psykologi og suicidologi 

TID/STED:  
15.–17. OKTOBER 2018 
CLARION COLLECTION  

HOTEL GABELSHUS I OSLO 

PRIS:  

KR 5.400,- 

 

PÅMELDING INNEN 7. SEPTEMBER 

https://skjema.uio.no/90373 

KURS  
I KLINISK SUICIDOLOGI 

FOR LEGER OG PSYKOLOGER  
SOM ARBEIDER MED VOKSNE 

FRA SELVMORDSRISIKO TIL  
BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET 

 
Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis – bli en sikrere og bedre 

behandler i møte med pasienter med suicidal atferd 
 

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med 

undervisning om organisatorisk forankring av det selvmordsforebyggende 

arbeid, vurdering av selvmordsrisiko og behandlings- og sikkerhets-

planlegging. Med basis i dialektisk atferdsterapi og andre kliniske 

tilnærminger vil vi arbeide med hvordan engasjere og motivere  

pasienter med suicidal atferd i behandling og sentrale utfordringer  

som håpløshet/depresjon og emosjonell reguleringssvikt og 

tilbakevendende suicidal atferd. 

Det legges opp til drøfting av kasus fra egen praksis og arbeid med 

ferdigheter gjennom trening på spesifikke intervensjoner. 

 
For mer info: www.selvmord.no 

 

 
 
 

 

Kurset er godkjent av:  
Den norske legeforening: 

 Barne- og ungdomspsykiatri – med 18 timer som valgfritt kurs for  
leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning 
 

 Psykiatri – med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering  
og for spesialistenes etterutdanning 

 
Norsk Psykologforening: 
som 12 timers frie spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet 
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