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Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA 
 

The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA), som på svenska fått namnet 
Första hjälpen till psykisk hälsa, har utformats i Australien. Programmet har utvecklats och 
utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder runt om i världen. 
 
Målsättningen med programmet är att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska 
sjukdomar, självskadebeteende, suicidförsök och suicid. Utbildningen kan jämföras med den 
vanliga Första hjälpen – L ABC och HLR för att rädda liv vid fysiska olycksfall. 
 
Den här första hjälpen ges till den som behöver hjälp med psykiska problem eller med att 
hantera en akut psykisk kris, innan professionell behandling finns att tillgå.  
 
Avsikten med Första hjälpen till psykisk hälsa är: 

 Att upptäcka, kontakta och stödja individer som kan behöva extra omtanke. 
 Att rädda livet på en person som kanske kan skada sig själv. 
 Att se till att individen får professionell hjälp innan den psykiska ohälsan förvärras. 
 Att underlätta ett tillfrisknande. 
 Att hjälpa och stödja en person som har psykiska problem. 

 
Första hjälpen till psykisk hälsa lär ut 

 Grundkunskaper om depression, ångest och tvångssyndrom (OCD), psykos, 
missbruk, ätstörningar, självskadebeteende & suicidialitet. 

 Hur man bäst tar kontakt och inleder den första hjälpen. 
 Hur man kan hjälpa personen att söka professionell behandling och andra former 

av stöd, när det behövs. 
 

Utbildningen sker i form av s.k. kaskadutbildning. Personal på NASP - Nationellt centrum för 
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet - KI är utbildade 
huvudinstruktörer. Dessa har utbildat instruktörer som två och två utbildar första hjälpare under 
tvådagarskurser, alt fyra halvdagar. Instruktörerna är certifierade genom NASP. 

 
Regeringen gav i juni 2012 NASP i uppdrag att pröva YMHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa med 
fokus på unga. Jönköpings län blev ett av de två pilotlänen. Vi har utbildat 23 instruktörer som 
två och två har utbildat drygt 600 Första hjälpare här i länet. NSPH i Jönköpings län har svarat för 
samordningen av projektet med undertecknad som projektledare.  
 
Målgrupper för Första hjälpenutbildningarna är 
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• Allmänheten 
• Ideella sektorn, idrott, fritid, församlingar, intresseföreningar m fl 
• Personal som i arbetet möter vuxna och/eller barn & unga med psykisk ohälsa och 

suicidialitet t ex inom skola, socialtjänst, polis, kriminalvård, räddningstjänst, föräldrar, 
vårdnadshavare, fosterföräldrar, chefer, fackliga representanter m fl.  

 
Deltagarna får efter genomgången utbildning ett intyg från Karolinska Institutet som visar att 
personen är certifierad Första hjälpare, ett värdefullt intyg att ha med på sin CV.  
 
Vill du bli bättre på att stötta och hjälpa sköra och sårbara unga?  
Välkommen till en ny första hjälpenutbildning, som är avsedd för vuxna för att bättre kunna 
hjälpa både ungdomar och vuxna. 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 både unga och vuxna i länet.  
 
Vi fortsätter att anordna utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa för intresserade vuxna på 
olika ställen i länet. Dels kommer vi att bjuda in till ett antal öppna utbildningar och dels kommer 
vi att i samverkan med olika organisationer, verksamheter och arbetsplatser att anordna 
utbildningar för deras personal.  
 
Våra instruktörer är även certifierade att utbilda Första hjälpare med fokus på vuxna. I höst 
kommer de att få behörighet att också utbilda med fokus på äldre. 
 
Vi samarbetar med kommuner i länet - skola, elevhälsa, socialtjänst, räddningstjänst, 
Landstingets psykiatri, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, SPES, Scouterna, Röda korset, Rotary, 
Zonta, idrottsföreningar m fl. 
 
För mer information hör av dig till margit.ferm@fermland.se  tel. 036-12 46 90, 070-311 78 30 
eller till Sensus studieförbund som administrerar kurserna, verksamhetsledare Lotta Bernberg 
lotta.bernberg@sensus.se  036-30 98 88. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Margit Ferm 
Projektledare YMHFA i Jönköpings län 
Certifierad instruktör MHFA & YMHFA 
V ordförande NSPH i Jönköpings län 
Bymarksgatan 24 
554 48 Jönköping 
036-12 46 90 
070-311 78 30 
www.nsph.se  
www.mhfa.se 
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