
 
 

 

Vi samarbetar med kommuner i länet - skola, elevhälsa, 

socialtjänst, räddningstjänst, Landstingets psykiatri, 

Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Scouterna, Röda 

korset, Rotary, Zonta, idrottsföreningar m fl. 

 

 
 
 
 

  
               NASP Nationellt centrum för suicidforskning                         
   och prevention av psykisk ohälsa 

NSPH i Jönköpings län 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
     

 
 
 
 
 

  

Första hjälpen till 
psykisk hälsa 
med fokus på unga 

  Foto Elizabeth Mårtensson  

   



 
 

Vill du bli bättre på att stötta och hjälpa sköra och 

sårbara unga? 

Välkommen till en ny första hjälpenutbildning! 

Genom ett Regeringsuppdrag har NASP, Nationellt centrum för 
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska 
Institutet, fått i uppdrag att under år 2013 pröva ett 
utbildningsmaterial som redan används i flera andra länder. 
Jönköpings län har utsetts till ett av två pilotlän och under året 
kommer 600 Första hjälpare att utbildas här i länet. NSPH i 
Jönköpings län svarar för samordningen av projektet.  

 

 

Utbildningen till Första hjälpare ger grundläggande 

kunskaper om 

- depression  -   ätstörningar 

- ångest -   självskadebeteende 

- psykos  -   suicidalitet 

- missbruk  
 

Utbildningen är avsedd för vuxna för att bättre kunna hjälpa 

ungdomar. Du får träna på hur du kan upptäcka, ta kontakt och 

inleda första hjälpen för att underlätta ett tillfrisknande. Du får 

också kunskap om var professionell hjälp kan sökas, när så behövs 

och var andra former av stöd kan finnas. Detta bidrar till att du 

kan bli en än mera aktiv medmänniska och öka tryggheten för barn 

och unga i länet. 

 
 

Kursen är på två heldagar alt. fyra halvdagar och du 

får ett intyg från NASP på att du är Första Hjälpare, 

en extra merit i arbetet med ungdomar. 

I Jönköpings län har vi 23 instruktörer som två och två utbildar 

Första hjälpare till psykisk hälsa med fokus på unga. 

Vill du bli en Första hjälpare? En av de aktiva medmänniskorna 

i länet? 

 

Meddela ditt intresse till Sensus studieförbund som 

administrerar kursen, verksamhetsledare Lotta Bernberg 

lotta.bernberg@sensus.se 036-30 98 88 eller till  

NSPH i Jönköpings län, projektledare Margit Ferm 

margit.ferm@fermland.se 070-311 78 30 
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