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Angående Nationellt vård och insatsprogram för självskadebeteende.  

 

 

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF) är en frivillig riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor, som 
har specialistutbildning i psykiatrisk vård eller psykiatrisk vård som sitt verksamhetsområde. PRF företräder den psykiatriska 
sjuksköterskans kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom 
psykiatrisjuksköterskans funktionsområde. 

 

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF) lämnar följande synpunkter; 
Dokumenten är granskade å Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors vägnar och vi 
har en del synpunkter och kommentarer som bifogas i respektive dokument. Som en allmän 
reflektion så är begreppen omvårdnad och specifikt psykiatrisk omvårdnad helt osynliga i 
dokumenten. Om tanken är att texterna ska riktas till vårdpersonal, samtliga yrkeskategorier, 
så är det märkligt att begreppen inte alls skrivs ut. Innehållet i delar av texterna berör absolut 
omvårdnad men som sagt, begreppen används inte vilket vi finner anmärkningsvärt. 
 
Strukturen/ordningsföljden i dokumenten skiljer sig åt (se kommentarer i dokumenten), är 
det en tanke med det? Om inte så anser vi att det vore bra om dokumenten följer samma 
struktur och ordningsföljd. Det är framförallt ”kunskapsläge” som placerats på olika ställen. 
 
I mappen om behandling så undrar vi varför det inte finns en kort beskrivning av ERITA? 
Även om den är nyligen utarbetad för svenska förhållanden så pågår studier så vitt vi vet. 
ERITA är i alla fall inte så mycket ”yngre” än t ex ERGT och Brukarstyrd inläggning (i 
Sverige) och dessa finns ju beskrivna i egna dokument. ERITA innehåller så vitt vi känner till 
också en föräldradel och det nämns inte heller i dokumentet som specifikt handlar om 
”behandling” eller stöd till föräldrar. Inom ramen för nationella självskadeprojektet har också 
en utbildningsdel för föräldrar tagits fram och det skadar väl kanske inte att nämna den 
också. 
 
Inte på något ställe i dokumenten tas ”harm-minimisation” eller om man döper om det till 
svenska ”risk-reduktion” upp. Även om det kan upplevas etiskt utmanande så förespråkas det 
bl a i NICE guidelines för personer med långvarigt självskadebeteende där man inte kan 
förvänta sig att de kan sluta skada sig på en gång. På flera ställen talas det däremot om 
psykoedukation – kanske är det där det är tänkt att ingå? Psykoedukation nämns första 
gången i dokument 3:1 och det är för övrigt ett begrepp som kan tydliggöras med exempel på 
vad som kan ingå i det. 
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