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Fra programmet:  

 

 Selvmord i psykisk helsevern i Norge: Hvor går det galt og hva kan vi lære av det? 

 Vurdering av selvmordsfare, indikasjoner for innleggelse 

 Utfordringer ved overgang mellom døgnbehandling og poliklinisk behandling 

 Medikamentell behandling ved kronisk suicidalitet 

 Psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med kronisk suicidalitet 

 Holdninger til pasienter, intervjuteknikk, spesifikke intervensjoner, hvordan 

organisere og engasjere pasienten i behandlingen 

 Hvordan takle dysfunksjonell atferd i konsultasjonen? 

 

Det legges opp til egenaktivitet, rollespill, drøfting av kasus og konkret arbeid med 

ferdigheter gjennom trening på spesifikke intervensjoner. 

 

 Velkommen! 

 

 

 

 

 

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 suicidologi@medisin.uio.no 

mailto:suicidologi@medisin.uio.no
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Om foreleserne: 

 

Lars Mehlum  

er psykiater og professor i psykiatri og suicidologi ved UiO, leder av Nasjonalt 

senter for selvmordsforskning og -forebygging og har arbeidet i en årrekke i 

klinisk psykiatri. Han har psykoterapiutdannelse innen psykodynamisk 

psykoterapi, Dialektisk atferdsterapi (DBT) og terapi ved komplisert sorg 

(CGT). Han har stått sentralt i utviklingen av de nasjonale strategiene for 

selvmords-forebygging i Norge. Involvert som rådgiver for WHO og for nasjonale strategier 

for selvmordsforebygging og for forskningsprosjekter i en rekke land og har hatt mange 

internasjonale verv. Han er tidligere president for International Association for Suicide 

Prevention (IASP) og for European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD) 

og nåværende president for International Academy for Suicide Research. Redaktør for 

Suicidologi samt medredaktør for tidsskriftene Archives of Suicide Research og Crisis. 

Leder flere kliniske forskningsprosjekter, herunder en randomisert kontrollert undersøkelse 

av dialektisk atferdsterapi for selvskadende og suicidale ungdommer. Mehlum har publisert 

en rekke forskningsarbeider, lærebøker og artikler innen selvmordsforebygging og klinisk 

suicidologi. Han er både CGT-lærer og DBT-lærer og ledet gjennom 10 år utdannings-

programmet i Dialektisk atferdsterapi (DBT) i Norge og en rekke andre klinikerrettede 

opplæringstiltak. 

 

Anita J. Tørmoen 

er spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning, PhD, og har doktorgrad i 

behandling av selvskading. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Nasjonalt 

senter for selvmordsforskning og -forebygging og leder utdannningsvirksom-

heten ved senteret. Anita har arbeidet klinisk med DBT i en årrekke, og er en 

av få godkjente DBT-lærere i Norge. Hun har vært sentral i utdannelsen av  

over 400 DBT- terapeuter i Norge.  
 

 

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

for selvmordsforskning og -forebygging 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. Han har publisert en rekke 

suicidologiske forskningsarbeider. 

 

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

http://www.selvmord.no/
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                                         Målgruppe  

Leger og psykologer – spesialister i klinisk psykologi og psykiatri blir prioritert. 

Læringsmål 

 Oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi både rettet mot akutt og kronisk suicidalitet. 

 Kjenne kunnskapsgrunnlaget for selvmordsrisikovurderinger. 

 Ha oversikt over intervensjoner på individ og systemnivå rettet mot å forebygge 

selvmord i psykisk helsevern. 

 Kjenne grunnprinsippene for behandling av kronisk suicidal atferd inkludert hvordan 

engasjere og motivere pasienter med kronisk suicidal atferd i behandling. 

 Kunne jobbe terapeutisk med ferdighetstrening. 

 Kunne bistå pårørende og etterlatte samt kunne gjennomføre en selvmordsgjen-

nomgang. 

 
  Kurset er av 

Den norske legeforening 

Barne- og ungdomspsykiatri:  

Godkjent med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for 

spesialistenes etterutdanning 

Psykiatri:  

Godkjent med 18 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og for  

spesialistenes etterutdanning 

 

Norsk Psykologforening 

Godkjent som18 timers fritt spesialistkurs og 18 timers vedlikeholdsaktivitet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med forbehold om endringer i programmet.  
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DAG 1: MANDAG 11. NOVEMBER 2019 

SELVMORDSRISIKOVURDERING OG  

HÅNDTERING AV AKUTTE TILSTANDER 

 

Foreleser: Fredrik A. Walby 

 

09:30 – 10:00 Registrering – kaffe/te/pausemat 

10:00 – 10:10 Introduksjon og velkommen  

10:10 – 11:45 Selvmordsrisikovurdering  

 Bakgrunn: omfang og risikofaktorer for suicid 

11:45 – 12:45 Lunsj 

12:45 – 13:45 Håndtering av akutt suicidalitet 

 Vurdering av selvmordsfare; hvorfor og hvordan? 

 Akutt vs. kronisk suicidalitet 

13:45 – 14:00 Pause  

14:00 – 15:00 Håndtering av akutt suicidalitet fortsetter  

15:00 – 15:15 Pause – kaffe/te/pausemat 

15:15 – 16:25 Dokumentasjon og systemperspektiv 

16:25 – 16:30 Evaluering 

 

  

Abonner på NSSFs nyhetsbrev – for mer info www.selvmord.no 
Hold deg oppdatert med NSSFs nyhetsbrev om forskning, utdanning, kurs og andre aktuelle saker. 

 

Lik oss på Facbook: www.facebook.com/NSSFUiO/ 

 

 

www.selvmord.no
http://www.facebook.com/NSSFUiO/
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DAG 2: TIRSDAG 12. NOVEMBER 2019 

BEHANDLING AV PASIENTER MED KRONISK 

SUICIDALITET 

 

Forelesere: Lars Mehlum og Anita J. Tørmoen 

 

09:00 – 10:00 Hvordan lage og bruke sikkerhetsplan v/Lars Mehlum 

10:00 – 10:15 Pause – kaffe/te/pausemat 

10:15 – 11:00 Kronisk suicidalitet – hva vet vi om fenomenet, årsaker 

    og risikofaktorer v/Lars Mehlum  

11:00 – 11:15 Pause  

11:15 – 12:00 Kronisk suicidalitet fortsetter 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13:45 Medikamentell behandling ved kronisk suicidalitet  

v/Lars Mehlum  

13:45 – 14:00 Pause  

14:00 – 15:00 Psykoterapeutiske grunnprinsipper ved kronisk suicidalitet: 

Motivasjonsarbeid, samarbeid, validering, prioritering av 

behandlingsmål, kjedeanalyser v/Anita J. Tørmoen 

15:00 – 15:15 Pause – kaffe/te/pausemat 

15:15 – 15:55 Terapeutiske grunnprinsipper fortsetter 

15:55 – 16:00 Evaluering   

Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT) 

Les mer på www.dbt.no 

http://www.dbt.no/
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DAG 3: ONSDAG 13. NOVEMBER 2019 

 BEHANDLING AV PASIENTER MED KRONISK 

SUICIDALITET FORTSETTER 

 OPPFØLGING ETTER SELVMORD 

 

Forelesere: Anita J. Tørmoen, Fredrik A. Walby og Lars Mehlum 

 

08:30 – 09:30 Svikt i problemløsningsferdigheter og målrettet 

ferdighetsopplæring v/Anita J. Tørmoen 

09:30 – 09:45 Pause – kaffe/te/pausemat 

09:45 – 11:30 Hvordan takle dysfunksjonell atferd i konsultasjonen?  

v/Fredrik A. Walby 

11:30 – 12:30 Lunsj 

12:30 – 13:30 Støttetiltak overfor etterlatte (pårørende og terapeuter) ved 

selvmord. Selvmordsgjennomgang v/Lars Mehlum 

13:30 – 13:45 Pause – kaffe/te/pausemat 

13:45 – 14:45 Behandling av komplisert sorg hos etterlatte v/Lars Mehlum 

14:45 – 15:00 Avslutning/Evaluering 

 

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 

http://www.selvmord.no/
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6. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (DBT) 
20. og 21. april 2020 på Clarion Hotel The Hub, Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSSF arrangerer også oppfølgingskurs  

i DBT-PTSD med Martin Bohus i en egen intensiv 
 Professor Martin Bohus 

 

den 30.november–2. desember 2020 i Oslo 
 

Martin Bohus, som er professor i psykosomatisk medisin og psykoterapi ved 

Universitetet i Heidelberg, Tyskland og sjef for Institutt for psykosomatisk psykoterapi 

ved Sentralinstituttet for Psykisk helse i Mannheim (ZI), gir en innføring i behandlings-

programmet på dag 1 av konferansen. 

 

 
 

Les mer om Martin Bohus og konferansen på www.dbt.no 
 

Professor Martin Bohus, Mannheim foreleser dag 1 over temaet:   

DBT-PTSD – et behandlingsprogram for Kompleks PTSD 

 

http://www.dbt.no/

