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Sammanfattning 
Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar på ett oroande sätt. Det är ett folkhälsoproblem 
som berör de flesta av oss. I alla andra åldersgrupper har suicidtalen sjunkit, så ej i 
åldersgrupperna upp till 24 år. 2013 års statistik visar dessutom på en ökning av suicidtalen i 
dessa åldrar med 20 %.  
 
Jönköpings län är ett av de två pilotlän som 2012 via NASP – Nationellt centrum för 
suicidforskning och prevention av psykisk hälsa vid Karolinska Institutet fick regeringens 
uppdrag att testa utbildningsmaterialet Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga - 
YMHFA. Uppdraget gällde att utbilda instruktörer och 600 första hjälpare i Jönköpings län.  
 
Inom projektet har 669 Första hjälpare utbildats. Den aktiva delen i projektet avslutades 
med att testa utbildningsmaterialet bland gymnasister och personal vid Eksjö gymnasium. 
Eleverna fick fylla i ett enkätformulär både före och efter utbildningen och vi kommer att 
följa upp effekterna av utbildningen under ett års tid. Personalen som deltog i utbildningen 
har medverkat i fokusintervju. Då en sådan här utbildning med efterföljande uppföljningar 
tidigare inte har genomförts i vårt land kommer den att utvärderas vetenskapligt. 
 
Under hösten 2013 deltog 167 personer i utbildningsprogrammet i Jönköpings län . 
Dessa besvarade ett frågeformulär före utbildningen och ett efteråt. Materialet har 
utvärderats i en 30 p uppsats vid Psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Syftet med studien var att se om utbildningsinsatsen förbättrade 
deltagarnas kunskap om psykisk ohälsa, minskade deras sociala distans till unga med 
psykisk ohälsa och ökade den faktiska hjälp de erbjöd.  
 
Resultatet visade att deltagarna efter utbildningen fått signifikant ökad igenkänning 
av depression och schizofreni, samstämmighet med professionella bedömningar 
avseende vilken behandling och vilka självhjälpsstrategier som anses verksamma, 
minskad social distans till ungdomar med depression och schizofreni samt i större 
utsträckning erbjudit hjälp till personer med psykisk ohälsa. 
 
MHFA har nått goda resultat. Det har vi sett i vårt eget pilotprojekt och i de utvärderingar 

som gjorts. Första hjälpare som är beredda att verka som aktiva medmänniskor och bistå 

människor i psykisk nöd bidrar till ett bättre samhälle att leva i. Styrgruppen rekommenderar 

därför Regeringen: 

 Följ Självmordspreventionsutredningens förslag och sprid Första hjälpen till psykisk 

hälsa över hela landet. 

 Låt den här Första hjälpenutbildningen bli lika naturlig att erbjuda samhällets 

medborgare som den fysiska Första hjälpen L-ABC och HLR. 

 
Inledning och bakgrund 
Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa bland unga ökat i Sverige (Socialstyrelsen, 
2013). Denna ökning märks främst hos unga med missbruk-, depression - och/eller 
ångestproblematik. Ohälsan märks hos både pojkar och flickor. Enligt Ungdomsstyrelsen 
(2013) besväras 32 procent av flickor och 14 procent av pojkar i åldrarna 16‒24 år 
regelbundet av ängslan, oro eller ångest. Psykosomatiska symptom som huvudvärk, magont 
och nedstämdhet är dubbelt så vanligt bland flickor som pojkar. Personer med utländsk 
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bakgrund mår något sämre än infödda svenskar och allra sämst mår personer födda utanför 
Europa (Socialstyrelsen, 2009). Andra generationens invandrarungdomar tycks löpa större 
risk för suicid (Hjern & Allebeck, 2002) och att drabbas av psykos och schizofreni (Hjern, 
Wicks & Dalman, 2004). HBTQ-personer risker också i högre utsträckning än heterosexuella 
och ”cispersoner” att utveckla missbruk och psykisk ohälsa (Ungdomsstyrelsen, 2010).  
 
Suicid bland ungdomar är vanligare bland pojkar än bland flickor samtidigt som självmords-
försöken bland unga flickor tycks öka (Socialstyrelsen, statistik från patientregistret 2012). 
 
Suicidtalen i Sverige har länge följt en nedåtgående trend. 1979 var antalet ca 2400 och den 
lägsta siffran var 2011 då 1378 personer tog sitt liv. Året därpå ökade antalet till 1523 samt 
därutöver sju barn under 15 år. Aktuella siffror för 2013 visar att 1600 personer i åldrarna 
från 15 år och sex barn under 14 år tog sina liv förra året. År 2012 tog 147 ungdomar mellan 
15 och 24 år sina liv, förra året var det 176. Att ta sitt liv är den vanligaste dödsorsaken i 
åldrarna 15 – 24 år i Sverige. Riksdagen antog 2008 en nollvision för självmord. 2012 sattes 
ett delmål upp om att antalet unga som tar sitt liv ska minska fram till 2016. (Socialstyrelsen, 
NASP, Regeringen) 
 
Enligt Ungdomsstyrelsen (2013) orsakade suicid nära 40 procent av dödsfallen i 
åldersgruppen 15–19 år och nära 30 procent av dödsfallen i åldersgruppen 20–24 år. Trots 
den försämrade ohälsan är det inte alla som får eller söker vård. Under 2011 hade fyra 
procent av pojkarna och tre procent av flickorna mellan 0-17 år antingen kontakt med 
vården för psykisk ohälsa eller använde psykofarmaka (Socialstyrelsen, 2013).   
 
Av Barnombudsmannens rapport (2014) framgår att unga upplever att det finns olika 
barriärer t ex familjens förutsättning att delta i hjälpsökandet, samhällsattityder, social 
stigmatisering, brist på kunskap och förståelse om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, 
samt rädsla för att inte bli tagen på allvar av vuxna, skamkänslor och en osäkerhet hos dem 
själva om vad som är sjukt och friskt. En norsk studie (Zachrisson, Rödja & Mykletun, 2006) 
visade att ungdomar med suicidtankar och depression var mindre benägna att söka hjälp; 
två tredjedelar av ungdomarna sökte inte hjälp trots höga nivåer av ångest och depression. 
Betydelsen av utökad kunskap och tidiga interventioner betonas i flera studier. 
 
Ett sätt att minska dessa svårigheter för unga är riktade utbildningsinsatser i syfte att 
motverka kunskapsbrist och negativa attityder hos ungdomarna själva, vuxna och hos 
allmänheten i vid bemärkelse om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Psykisk ohälsa kan 
förklaras och behandlas utifrån olika perspektiv, men bäst är att försöka finna ett holistiskt 
perspektiv där bland annat biologiska -, sociala och psykiska faktorer samvarierar. Snäva 
förklarings- och behandlingsmodeller och bristande kunskap kan i värsta fall leda till 
suicidtankar, suicidförsök och fullbordat suicid, vilket är ett globalt och kostsamt problem 
inte bara för individen utan även med konsekvenser för närstående och efterlevande.  
 
Svenska regeringen tillsatte 2009 Suicidpreventionsutredningen som kom med sitt 
delbetänkande 2010, (SOU 2010:31). Uppdraget var att utreda hur ett effektivt och 
befolkningsinriktat suicidförebyggande arbete kan se ut. Utifrån utredningsresultaten 
beslutade regeringen i september 2010 att i Sverige testa utbildningsmaterialet Första 
hjälpen till psykisk hälsa med fokus på vuxna – MHFA (S2010/3655/FH –delvis S2010/ /FH –
delvis).  
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NASP vid KI (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk hälsa vid 
Karolinska Institutet) fick i uppdrag att översätta och anpassa det australienska materialet till 
svenska förhållanden. Västra Götaland och Västerbotten utsågs till projektlän. Projekten 
slutredovisades i december 2012 och utvärderades av CEPI (Centrum för Evidensbaserade 
Psykosociala Insatser). 
 
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 23 länder runt om i världen. 
 
I juni 2011 sände NSPH i Jönköpings län in en ansökan till Arvsfondsdelegationen om att i 
samarbete med NASP och SPIS, SuicidPrevention I Stockholm och SPG, Suicid Preventiva 
Gruppen på Höglandet få testa och utvärdera utbildningsmaterialet Mental Health First Aid 
med fokus på unga. Vi fick tyvärr i början av 2012 avslag på ansökan med hänvisning till att 
det var myndigheternas ansvar att genomföra detta projekt. 
 
I juni 2012 uppdrog regeringen till NASP att testa det australienska utbildningsmaterialet 
Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga – YMHFA. Genom att vi under 2012 visat 
intresse för frågan genom arvfondsansökan utsåg NASP Jönköpings- och Stockholms län till 
pilotlän med NSPH i Jönköpings län1 som samordnare av projektet i länet. En styrgrupp 
bildades i september 2012 och instruktörer rekryterades under hösten. 
 
Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan NASP och NSPH i Jönköpings län om 
genomförandet av pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga – 
YMHFA Young Mental Health First Aid i Jönköpings län. Diskussioner om genomförandet av 
projektet hade då pågått sedan i början av juli månad. 
 
I avtalet åtar sig NSPH i Jönköpings län att rekrytera låta utbilda instruktörer och 600 Första 
hjälpare. Se Bilaga 1. 
 
Den 31 augusti 2012 utsåg styrelsen för NSPH i Jönköpings län Margit Ferm till projektledare 
för pilotprojektet. 
 
Tidigt konstaterades att det kommer att bli en stor förändring och förbättring i länet med 
600 aktiva medmänniskor, som ökar tryggheten för länets barn och unga. 
 
Hur gick det? – En sammanfattning 

 Instruktörer rekryterades under hösten 2012 

 Under vecka 4/2013 utbildades 23 instruktörer 

 669 Första hjälpare har utbildats under tiden 21/2 2013 -  2/6 2014  

 Utbildningar har genomförts i 10 av länets 13 kommuner 

 Deltagare till utbildningarna har kommit från samtliga länets kommuner 
                                                           
1
 NSPH i Jönköpings län bestod av länsföreningar knutna till följande organisationer: 

Riksförbundet Attention, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH, Riksförbundet för SuicidPrevention och 
Efterlevandes Stöd SPES, Riksföreningen Social och Psykisk Hälsa SPH, Svenska OCD-förbundet Ananke.  
Associerade medlemmar: Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och 
läkemedelsberoende RFHL, Riksförbundet Ungdom för Social hälsa RUS 
Samverkande organisationer: Riksförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Schizofreniförbundet IFS, 
IOGT-NTO, Länkarna i Huskvarna 
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 Den första utbildningen genomfördes i Sensus lokaler i centrala Jönköping 21 – 22/2 

2013 

 Den sista utbildningen var förlagd till Eksjö gymnasium och avslutades den 2/6 2014 

 Utöver uppdraget har utbildningsmaterialet testats bland gymnasister under deras 

sista vårtermin, med mycket gott resultat 

 Varje vecka under den aktiva projekttiden har projektledaren sänt ut Veckobrev med 

aktuell information, sammanlagt 71 stycken. 

 En utvärdering av de som utbildades under hösten 2013 har genomförts i form av en 

30 p uppsats vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet 

 Testet vid Eksjö gymnasieskola kommer att utvärderas i samverkan med Linköpings 

universitet 

 Kursutvärderingarna har sammanställts 

 En god grund har lagts för fortsatt utbildning av Första hjälpare till psykisk hälsa  

 Planering av fortsatta utbildningar i alla tre länsdelarna pågår 

 De allra flesta deltagare har varit mycket nöjda med utbildningen 

 Flera Första hjälpare har berättat om hur deras beredskap att hjälpa och stötta har 

utvecklats 

Styrgrupp 
NSPH i Jönköpings län svarar för samordningen av pilotprojektet, som leds av en styrgrupp, 
som haft följande sammansättning: 
Bo Kenneth Knutsson Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, ordförande 
Bertil Carnhede, Elevhälsan Nässjö, 
Margit Ferm NSPH och SPES kretsen i Jönköpings län  
Gergö Hadlaczki NASP med Britta Alin-Åkerman NASP som ersättare 
Boo Hedbrant Höglandets samordningsförbund & KUR* nätverket, 
Katriina Hugosson, NSPH i Jönköpings län 
Ann-Kristin Karlsson Psykiatriska kliniken, Höglandet & KUR* nätverket,  
Bosse Lindqwist Nässjö Rotaryklubb, passiv medlem i styrgruppen från våren 2013, 
Morgan Miledal Höglandets räddningstjänstförbund Vetlanda, 
Christer Olsson Försäkringskassan Vetlanda & KUR* nätverket.  
* KUR - KunskapsUtveckling om Rehabilitering 
 
Styrgruppen har genom sitt engagemang, kunnande och stora nätverk bidragit till att projektet 
kunnat genomföras på ett lättsamt sätt. 
 
Under tiden september – december 2012 hölls fem sammanträden. Under 2013 hölls tio 
sammanträden och under 2014 kommer sammanlagt fem sammanträden att hållas. Det sista 
och  avslutande är inplanerat till den 25 november. Se Bilaga 2. 
 
Styrgruppen beslöt under våren 2014 att fortsätta verka till dess slutrapporten är avlämnad och 
godkänd. D v s i princip till mitten av december 2014, då uppdraget är avslutat i och med att 
slutrapporten överlämnats till Regeringen. 
 
Kontakt med systerprojektet i Stockholms län 
Under hela projekttiden har projektledaren hållit kontakt med projektledningen vid MIND i 
Stockholm som svarar för genomförandet av pilotprojektet i Stockholms län. 
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Informationstillfällen i stället för referensgrupp  

Styrgruppen har vid flera tillfällen diskuterat om man skulle skapa en referensgrupp med 

bred representation från myndigheter, kommuner, landstinget och intresseorganisationer 

för att informera och förankra genomförandet av projektet. Efter att noga ha tänkt igenom 

frågan beslöt styrgruppen den 28/2 2013 att det är bättre att föra ut informationen i länet 

genom informationsmöten, dit flera representanter kan bjudas in. Ledamöter i styrgruppen 

har informerat om pilotprojektet vid ett mycket stort antal möten med representanter för 

länets kommuner, Landstinget, Regionförbundet, myndigheter och intresseorganisationer 

inom den ideella sektorn. Även instruktörerna har informerat om pilotprojektet i många 

olika sammanhang. 

 

Instruktörerna har i flera av sina hemkommuner dessutom sett till att information om 
YMHFA finns på kommunens hemsida. Information har också funnits på hemsidorna 
www.nsph.se  och  www.sensus.se   
 
Administration 
NSPH i Jönköpings län träffade den 15 januari 2013 ett avtal med Sensus studieförbund om 
att de skulle svara för kursadministrationen, se Bilaga 3. Kontaktperson har deras 
verksamhetsledare i Jönköping, Lotta Bernberg varit. 17 kurser har genomförts i Sensus 
lokaler i centrala Jönköping.  
 
Genom att samarbeta med Sensus, som har stor erfarenhet av att anordna olika 
utbildningar, har projektledningen och instruktörerna fått en välfungerande stöttning i 
planeringen av de olika utbildningstillfällena och uppföljningen av dessa.  
 
Samarbetet har fungerat mycket bra och styrgruppen har beslutat att fortsätta samarbetet 
även efter projektidens utgång. 
 
Marknadsföring och information 
Ett stort antal marknadsförings- och informationstillfällen har genomförts och här 
presenteras en del av dessa.  
 
Redan vid det första styrgruppsmötet den 21/9 2012 beslöt styrgruppen att alla skulle 
använda sina resp. nätverk för att sprida information om Regeringsuppdraget och starta ett 
samarbete för att först rekrytera instruktörer och sedan personer att utbilda till Första 
hjälpare.  
 
Vid varje styrgruppsmöte har tagna och planerade kontakter rapporterats samt information 
getts om vad kontakterna resulterat i. På så sätt har alla i styrgruppen hela tiden varit 
uppdaterade om vad som gjorts och vad som är på gång. Se bif Mötesanteckningar Bilaga nr 2. 
 
Projektledarens 42 informationstillfällen om Regeringsuppdraget och pilotprojektet under 
tiden 2012 – 2014 finns redovisade i Bilaga 4. 
 
 
 

http://www.nsph.se/
http://www.sensus.se/
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Instruktörer 
Under hösten 2012 fram till mitten av januari 2013 rekryterades 23 blivande instruktörer, 
som under vecka 4/2013 utbildades till instruktörer av prof. Britta Alin Åkerman och barn & 
ungdomspsykiater Johan Andreen från NASP vid KI. Instruktörerna har därefter, med start 
vecka 8/2013, två och två utbildat Första hjälpare, se Bilaga 5. Samtliga instruktörer har haft 
målet att genomföra minst tre kurser var för att kunna erhålla fortsatt certifiering.  
 
De 23 instruktörerna kommer från: 
Landstinget 2 
Kommunerna 12 
Föreningar 7 (SPES, Ananke, NSPH, Scouterna, Röda korset, Zonta) 
Svenska kyrkan 2 
 
Av instruktörerna är 16 kvinnor och sju män. De är i åldrarna 22 – 65 år och bor eller arbetar 
i 10 av länets 13 kommuner.  
 
Tidigt beslöts att alltid ha en instruktör som reserv vid varje inplanerad utbildning, så att vi 
inte skulle behöva ställa in en kurs p g a sjukdom eller av annan orsak. Vid två tillfällen har 
den instruktör som stått som reserv fått rycka in och genomföra utbildningen. 
 
Kursledningen har haft kontakt med samtliga instruktörer varje vecka, dels genom 
Veckobreven, se nedan, och dels genom mail-, telefonkontakter och personliga möten. 
 

 
Det här är länets Instruktörer tillsammans med sina utbildare från NASP. Foto Janne 
Wrangberth, Jönköpingsposten 
 
Sluten Facebooksida  
Förslaget att blida en Facebook grupp kom upp under instruktörsutbildningen och innan  
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kursen var avslutad hade en av instruktörerna sett till att gruppen var startad. Den har sedan 
använts för information och diskussioner. 
 
Antal genomförda utbildningar 
Instruktörerna har genomfört mellan 2 – 10 utbildningar var, se nedanstående 
stapeldiagram. Medianvärdet är fyra genomförda utbildningar per instruktör. För mera 
information se Bilaga 6. 
 

 
 
Instruktörerna behöver genomföra minst tre utbildningar per år för att behålla sin behörighet 

ytterligare ett år. De som genomfört färre utbildningar har gjort det pga sjukdom, 

föräldraledighet och ändrade arbetsförhållanden. 

 
Målgrupper 
Enligt Regeringsuppdraget är målgrupper för Första hjälpenutbildningen:  

• Allmänheten 
• Ideella sektorn, idrott, fritid, församlingar, intresseföreningar m fl 
• Personer som i arbetet möter barn & unga med psykisk ohälsa och suicidialitet som 

lärare, personal i elevhälsan, socialtjänst, polis, kriminalvård, räddningstjänst, 
föräldrar, vårdnadshavare, fosterföräldrar m fl. 
  

Därutöver har vi även uppmärksammat HBTQ-personers speciella situation. 
 
Deltagare har rekryterats från samtliga målgrupper, som nämns i Regeringsuppdraget. 
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Utbildningar 
Den första utbildningen hölls i Jönköping vecka 8/2013, den sista utbildningen avslutades v 
23/2014 i Eksjö på gymnasieskolan. Under sommaren 2013 hade vi sex veckors uppehåll i 
utbildningarna. Sammanlagt har 669 Första hjälpare utbildats i sammanlagt 49 kurser.  
 
Utbildningar har genomförts i 11 av länets 13 kommuner med deltagare från samtliga 13 
kommuner.  
 
Tre utbildningar hade planerats in i Nässjö under senhösten 2013. Av olika anledningar 
kunde de inte genomföras. Istället fick vi planera in ytterligare kurser under våren 2014. 
 
47 deltagare från 37 kommuner i 10 andra län/regioner har deltagit i våra utbildningar, se 
sammanställning från Sensus, Bilaga 6. 
 
Det har varit lätt att rekrytera deltagare till utbildningarna, intresset har varit stort. 
 
Utbildningar har genomförts på olika arbetsplatser inom kommuner, församlingar, 
intresseorganisationer, folkhögskolor, företag, Hälsohögskolan i Jönköping samt på Eksjö 
gymnasium. Därutöver har inbjudan till öppna kurser varit utlagda på Sensus hemsida, vid 
vissa tillfällen har kursen legat ute bara ett par dagar innan den varit fulltecknad. 
 
Eksjö gymnasium 
Styrgruppen ville gärna testa materialet vid en gymnasieskola för att se om det här 
utbildningsmaterialet även skulle passa att användas på gymnasier. Utbildningen skulle då 
erbjudas sista vårterminen, då eleverna fyllt 18 år under föregående verksamhetsår. Det är 
ju en utbildning för vuxna. 
 
Vi hade diskussioner med ett par gymnasieskolor innan vi erbjöd Eksjö gymnasium att testa 
materialet. Både rektor och övrig skolledning blev snabbt mycket intresserade. Första 
kontakten togs första dagarna i april 2014 och i mitten av maj startade utbildningarna i två 
grupper. Den ena bestod av elever från vård- och omsorgsprogrammet och den andra av 
elever från samhälls- och humanistiska programmen med sammanlagt 35 elever och fem 
från personalen, rektor, en lärare, en skolkurator och två skolsköterskor.  
Vi hade kommit överens med gymnasieskolan att det alltid skulle finnas minst två från 
personalen med vid utbildningstillfällena, så att man snabbt skulle kunna fånga upp om det 
krisade för någon elev. I båda grupperna deltog lärare samt personal från elevhälsan.  
 
Vi lät eleverna besvara ett frågeformulär innan utbildningen startade och ett efteråt. Rektor 
sänder ut ett tredje formulär efter ca sex månader och efter ca ett år, så att vi kan utvärdera 
satsningen på lite längre sikt. 

 

Den 9 juni 2014 genomfördes en fokusintervju med personal som deltagit i utbildningarna 
för att få deras synpunkter på hur utbildningsmaterialet fungerar för gymnasister. För 
intervjun svarar projektledaren och universitetslektor Ali Sarkohi från Linköpings universitet.   

 

Vi tycker att det är fantastiskt att vi även fick till denna utbildning av gymnasieelever. Det 
kan vi tacka ordförande i styrgruppen och Ann-Sophie Larsson, rektor vid gymnasieskolan 
för. Det var ordföranden som väckte intresset bland politikerna och hos rektorn. Hon 
lyckades med konststycket att inom mindre än två månader från vår första kontakt planera 
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in och schemalägga utbildningen för två grupper, så att de blev klara fyra dagar innan de tog 
studenten. Att lyckas med detta visar på stort engagemang och intresse både hos henne och 
övrig berörd personal. 
 
Nu pågår en diskussion om eleverna ska erbjudas Första hjälpen till psykisk hälsa på samma 
sätt som de erbjuds den fysiska Första hjälpen utbildningen – L-ABC och HLR. Ännu är inget 
beslut fattat.  
 
För eleverna vid vård- och omsorgsprogrammet visade sig utbildningen till stora delar vara 
en repetition, men för eleverna från de andra två programmen var det första gången under 
gymnasietiden som de fick ta del av den här kunskapen, något de verkligen uppskattade.  
 
Vi brukar avsluta varje utbildning med en slutrunda där deltagarna får två frågor att svara på. 
Här är några axplock från slutrundan med gymnasieeleverna: 

1. Vad tar du med dig från kursen? 
2. Vad blir din första åtgärd som Första hjälpare? 

 

1. Oerhört mycket. Jag är extremt tacksam för denna kurs & de kunskaper jag fått. Jag 
går härifrån mer allmänbildad, mindre fördomsfull och med en inställning att om jag 
hamnar i en situation där dessa kunskaper krävs, kommer jag ta chansen och hjälpa 
till. 

2. Att sprida den kunskap jag fått vid tillfällen då den kan/bör tillämpas. BLEUS är en 
förkortning som verkligen satt sig i minnet. 
Tack   

Syster och kompis 

 

1. Mer insikt om hur psykiska sjukdomar är, vad som händer i hjärnan/kroppen. Mer 
förståelse för människor som lider av dessa sjukdomar. 

2. Att jag pratar om denna kurs med andra så fler kan få förståelse i ämnat. Berättar lite 
kort om vad kursen har handlat om, BLEUS viktigt gällande framför allt i situationer 
där alkohol är inblandat. 
Student, 18 år 

 

1. Väldigt mycket ny information som jag hoppas kommer till nytta. Man har fått mer 
förståelse för saker och ting kring ämnet. 

2. Min första åtgärd blir nog att vara mer uppmärksam på saker och människor i min 
omgivning samt lite mer information om detta till mina föräldrar så kanske de lär sig 
något nytt med. 
Storasyster  Kunskap skapar trygghet. 

 

1. Hur man hjälper en person som är psykiskt instabil eller har en psykisk sjukdom. Hur 
man kan agera och vad man inte bör uttala sig om. 

2. Kramas, finnas där för att LYSSNA! Hjälpa 
//syster och kompis 

 

1. Ett stärkt självförtroende vad gäller frågor om psykisk hälsa. Ökad kunskap ger större 
säkerhet. 
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2. Att jag tar initiativ att hjälpa en person om en situation uppstår, till exempel att 
någon blir alkoholförgiftad. 
/Paul  

 

Samtliga gymnasieelevers svar redovisas i Bilaga 7. 

Mediakontakter 
Vi har haft mycket god mediatäckning både i länstidningarna, Sveriges Radio, SVT och TV4 
med sammanlagt inte mindre än 37 olika artiklar/inslag under tiden hösten 2012 – våren 
2014, se Bilaga 8. Detta har underlättat rekryteringen av deltagare till utbildningarna.  
 
Sammanlagt har fem pressmeddelanden sänts ut under projekttiden, se Bilaga 9. 
 
Veckobrev 
För att hålla regelbunden kontakt med alla 23 instruktörer och se till att alla får samma 
information har projektledaren skrivit Veckobrev till instruktörerna med aktuell information 
och tips om nya rapporter, verksamheter, hemsidor förutom frågor och information som rör 
själva projektet och utbildningen. 
 
Veckobreven har även sänts till Styrgruppens medlemmar, till Sensus och professor Staffan 
Hägg Högskolan i Jönköping & Linköpings universitet. Genom detta har alla berörda varit 
uppdaterade om vad som sker i projektet, något som varit mycket uppskattat. Att alla i 
pilotprojektet kontinuerligt fått Veckobreven har varit en viktig del för engagemanget, 
samordningen, initiativtagandet och framgången i projektet. 
 
Sammanlagt har 44 Veckobrev sänts ut under 2013 och 27 under 2014, sammanlagt 71 
Veckobrev. Se Bilaga 10. 
 
Folder 
För att underlätta både spridningen av information om pilotprojektet och rekryteringen av 
deltagare till utbildningarna tog vi i januari 2013, innan vi bjöd in till kurserna, fram en 
folder, som delats ut men även kunnat hämtas elektroniskt, se Bilaga 11. 
 
”Första hjälpen knapp” 
På initiativ av styrgruppens ordförande har en speciell Första hjälpenknapp tagits fram. Den 
delas ut till alla deltagare vid avslutningen av resp. Första hjälpenutbildning. Se Bilaga 12. 
 
Alla instruktörerna har fått en speciell instruktörsknapp, som visar deras behörighet. Se 
Bilaga 13. 
 
Både instruktörerna och Första hjälparna sätter stort värde på knapparna och ser dem som 
ett synligt bevis på den utbildning de har. 
 
Checklista 
Efter att styrgruppen i ett drygt halvår hos NASP efterfrågat en inplastad BLEUS checklista i 
fickformat att dela ut till de som utbildas till Första hjälpare skapade styrgruppens 
ordförande ett sådant kort. Sedan hösten 2013 har detta kort delats ut till de som 
genomgått utbildningen, se Bilaga 14. 
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Återsamling för instruktörer 13-14/1 2014  
Under hösten 2013 började vi tillsammans med NASP planera för en återsamling i januari 
2014. Den förlades till Sensus lokaler centralt i Jönköping och leddes av prof. Britta Alin 
Åkerman och psykiater Johan Andreen. Sammanlagt deltog 21 instruktörer. 
 
Dag 1 ägnades åt uppföljning av projektet, hur det fungerat, vad som varit bra, mindre bra 
och vad vi skulle vilja ha annorlunda. Så gott som alla instruktörer bidrog med synpunkter. Se 
sammanställningen av synpunkter Bilaga 15. Dag 2 fick instruktörerna utbildning om MHFA – 
vuxen och certifierades även för det utbildningsmaterialet. 
 
Certifieringen för äldrematerialet har genomförts under hösten 2014 genom att SKL och 
NASP bjudit in till utbildningar, mer om detta nedan.  
 
Styrgruppen hade ett möte under dagen den 13/1 i Sensus lokaler och deltog därefter i 
diskussionen med instruktörerna om fortsatt utbildning av Första hjälpare i länet. 
 
Möte med barn- och äldre minister Maria Larsson 
Under eftermiddagen den 13/1 fick vi uppskattat besök av barn- och äldreminister Maria 
Larsson. Det var hon som under sin tid som folkhälsominister fattade beslut om att testa och 
utvärdera det här Första hjälpen utbildningsmaterialet. 
 
Även landstingsrådet Mia Frisk och Stina Sinclair, ombudsman Kristdemokraterna i 

Jönköpings län deltog i besöket som varade drygt två timmar.  

 

Det var ett mycket positivt möte, där styrgruppens ordförande och projektledaren först fick 

tillfälle att överlämna styrgruppens skrivelse, se Bilaga 16 och diskutera tankarna bakom 

den. När besökarna senare träffade instruktörerna förstärktes de synpunkter som vi hade 

lyft fram. Vårt gemensamma förslag var att med en rikstäckande samlad nationell satsning 

göra Första hjälpen till psykisk hälsa lika allmän som den fysiska första hjälpen. Vi 

överlämnade även en mapp med vårt material och brev för vidare förmedling till 

socialminister Göran Hägglund. 

 

Pressmeddelande om besöket, se Bilaga 9, hade sänts ut till media i länet. P4 Jönköping 

gjorde intervjuer som sändes flera gånger samma och påföljande dag. P4 Blekinge 

återanvände ett par av intervjuerna i sin temavecka om suicidprevention. 

 

Behörighet att utbilda i MHFA-Äldre 

Under hösten 2014 har SKL och NASP bjudit in till utbildningsdagar. Sex av pilotprojektets 

instruktörer har deltagit och certifierats för att även kunna arbeta med Första hjälpen till 

psykisk hälsa med fokus på äldre. 

Ekonomin 
Vi erhöll 660 000 i statsbidrag för pilotprojektet och utbildningen av 600 Första hjälpare och 
planerade för en nollbudget, se Bilaga 17.  
 
På grund av att vi genomförde en utvärdering av projektet med deltagarna i utbildningarna 
under hösten 2013 fördyrades projektet. Genom att vi också testade utbildningsmaterialet 
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vid gymnasiet i Eksjö ökade kostnaderna. Detta resulterade i att projektet visade 9 960 kr i 
underskott. Underskottet har täckts genom att NASP utökat statsbidraget med 10 000 kr. 
Resultatet blev därför + 40 kr. 

 
Utbildning efter projektet från hösten 2014 och framåt 
Inom länet har NASP utbildat ytterligare 16 instruktörer, 14 från Jönköpings kommun och två 
från Polisen i länet. Styrgruppen har tagit upprepade initiativ till att sammanföra de två 
instruktörsgrupperna, men ännu inte lyckats. Målet har varit och är att alla länets MHFA 
instruktörer ska kunna användas för fortsatt utbildning i hela länet och i samtliga 13 
kommuner. Styrgruppen har därför beslutat att planera för fortsatt utbildning i samarbete 
med projektets 23 instruktörer. 
 
För att kunna ha kvar certifieringen som instruktör behöver instruktörerna genomföra minst 
tre MHFA-utbildningar per år, som tidigare nämnts. 
 
I flera av länets kommuner genomförs MHFA-utbildningar.  I Vetlanda exempelvis har 
funktionschefen vid Höglandets räddningstjänstförbund en gedigen planering för 
utbildningen framöver, se Bilaga 18 . Beslut har fattats om att inom Vetlanda kommun utbilda 
700 – 800 Första hjälpare och inom Nässjö kommun pågår diskussioner om en liknande 
satsning, beslut fattas inom kort.. 
 
Under hösten har utbildningar genomförts både i Gislaveds kommun och i Gislaveds 
församling och en öppen utbildning är inplanerad till i december i samarbete med Sensus. 
Till mars 2015 förbereds två utbildningar i samarbete med ABF och Kvinnojouren i Jönköpings 
län. Man vänder sig till politiker och fackliga representanter i länet samt till medarbetare 
inom Kvinnojouren och Rädda Barnen.  
 
Varje vecka kommer det förfrågningar och önskemål om att få delta i Första hjälpen-
utbildningar. 
 
Utvärdering 
Styrgruppen ansåg från början att det var ytterst viktigt att utvärdera pilotprojektet för att vi 
ska kunna rekommendera Regeringen om hur gå vidare med utbildningsinsatserna. 
Styrgruppen och projektledningen har från hösten 2012 efterfrågat riktlinjer för utvärdering 
av projektet samt efterfrågat medel för att kunna genomföra en vetenskaplig utvärdering. 
Ansvaret för utvärderingen ligger hos Myndigheten för vårdanalys. I samverkan med 
professor Staffan Hägg, då nytillträdd klinisk professor vid Futurum, vid Qulturum, 
Landstingets FoU enhet i Jönköpings län, Högskolan i Jönköping och Linköpings universitet 
tog vi fram en ambitiös forskningsplan, som tyvärr inte blev antagen. Det saknades medel 
fick vi besked om. Vi har därför i samarbete med Staffan Hägg, tagit fram ett frågeformulär, 
se Bilaga 19 som vi i augusti 2013 började sända ut till kursdeltagarna innan de började 
utbildningen. Deltagarna fick även ett frågeformulär att besvara efter utbildningen för att se 
effekterna av utbildningen.  
 
Under våren 2013 och våren 2014 har vi genomfört en kursutvärdering efter varje 
utbildning, se Bilaga 20 så även efter instruktörsutbildningen. Många kursdeltagare har 
framfört att de saknar information om NPF-problematik i utbildningen. Under hösten 2013 
gjorde vi den större utvärderingen som nämnts ovan och beskrivs på nästa sida. 
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Vi har låtit en gymnasist, som går på Rudbecksskolan i Sollentuna, under två sommarveckor 
göra en sammanställning av de kursutvärderingar vi gjort i projektet. Sollentuna kommun 
betalar halva lönekostnaden för sina ungdomar som själva ordnar ett sommarjobb. Detta 
gjorde att det blev ekonomiskt möjligt att få de ca 400 utvärderingsblanketterna 
sammanställda i ett Excel-ark, se Bilaga 21. Nu återstår att analysera och dra slutsatser av 
detta material. 
 
Han har också skrivit rent de uttalanden vi fått vid den avslutande rundan på kurserna:  

1. Vad tar du med dig från utbildningen? 

2. Vad blir din första åtgärd som Första hjälpare? 

 
Vi har ännu inte klart för oss hur dessa uttalanden ska bearbetas, men nu har vi dem i alla 
fall inskrivna på pc, så att de blir mer lättillgängliga, se Bilaga 22. En del har vi citerat och 
skrivit in i slutrapporten. Det visade sig att ett par instruktörer använt andra frågor som ett 
50-tal deltagare besvarat. Dessa svar har inte tagits med i sammanställningen. 
 
Genom prof. Britta Alin Åkermans förmedling kom vi i kontakt med Emmet Kjeldsen, som 
blev intresserad av vårt pilotprojekt och erbjöd sig att bearbeta det underlag vi samlat in 
från kurserna under hösten 2013 i sin psykologuppsats om 30 poäng vid Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet. Styrgruppen beslöt den 2/12 2013 att anta 
erbjudandet om att utvärderingen görs av Emmet Kjeldsen och att arbetet ska ske i nära 
samarbete med prof. Staffan Hägg och projektledaren.              
 
Vid ett besök den 30 januari i år kunde vi gå igenom underlaget och överlämna formulären 
till henne. Den dagen hade vi även ett längre sammanträffande med Staffan Hägg. 
 
Under hösten 2013 utbildades 167 Första hjälpare i Jönköpings län. Samtliga besvarade ett 
frågeformulär innan utbildningen startade. Efter utbildningen fick de också besvara ett 
frågeformulär vilket 125 deltagare gjorde. Det innebär att 75% av deltagarna besvarade 
formulären både före och efter utbildningen och dessa ingår i utvärderingen. Två svar inkom 
för sent för att kunna ingå i bearbetningen. Bortfallet var alltså 25%.  
 
Uppsatsen har sänts ut med Veckobrev 25/2014 till alla instruktörer, styrgruppen, Sensus och 
Staffan Hägg. Uppsatsen bifogas som Bilaga 23.  
 
Syftet med studien var att se om utbildningsinsatsen förbättrade deltagarnas kunskap   om  
psykisk  ohälsa,  minskade  deras  sociala distans till unga med psykisk ohälsa och ökade den 
faktiska hjälp de erbjöd. Utbildningens effekt utvärderades med en icke-experimentell 
enkätstudie med för- och eftermätning. Resultatet visade att deltagarna efter utbildningen 
fått signifikant ökad igenkänning av depression och schizofreni,  samstämmighet  med  
professionella  bedömningar  avseende vilken behandling och vilka självhjälpsstrategier som 
anses verksamma, minskad social distans till ungdomar med depression och schizofreni samt 
i större utsträckning erbjudit hjälp till personer med psykisk  ohälsa.  Resultaten 
diskuterades med hjälp   av  teorier  om mental health literacy (mental hälsolitteracitet) och 
åskådaringripande (bystander intervention). Det var första gången en utvärdering gjordes av 
YMHFA i Sverige. Emmet Kjeldsen rekommenderar att kommande studier av YMHFA bör 
undersöka om deltagarna ger psykisk förstahjälpen oftare och på ett mer adekvat sätt till 
ungdomar de har kontakt med efter utbildningen samt huruvida de hjälpta ungdomarnas 
hälsa förbättras. 
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Dessa 167 som deltog i utbildningar under hösten 2013 kommer att få ett frågeformulär i 
slutet av 2014, d v s ca ett år efter genomförd utbildning. Då vi inte vet hur det materialet 
kan bearbetas kommer det att överlämnas till NASP för att förhoppningsvis bearbetas där. 
 
Det material som insamlats från Eksjö gymnasium kommer att kompletteras med ytterligare 
två formulär som nämnts ovan, ett efter sex månader och ett efter ca ett år. Det underlaget 
kommer att bearbetas i samarbete med Linköpings universitet. Redan nu kan vi dock 
konstatera att personalen var mycket positiv till utbildningen och att de fått många positiva 
och oväntade reaktioner från eleverna.  
 
Nytta av utbildningen? 
Vilken nytta kan deltagarna ha av den här Första hjälpen utbildningen? Vi har inte frågat 
deltagarna men flera har spontant berättat för instruktörerna eller projektledningen om vad 
utbildningen betytt för dem. Här ett antal exempel: 
 
Man 29 år fritidsledare 
Mitt jobb har blivit enklare, jag har fått verktyg. Nu vet jag hur jag kan bemöta ungdomar 
som inte mår bra. Jag är tryggare och det smittar av sig på ungdomarna, ja – mitt jobb har 
blivit enklare. 
 
Man 49 år, konsult i privat företag 
Insåg efter första dagens utbildning att han var deprimerad. Åkte upp till akutmottagningen 
på sjukhuset, fick sin misstanke bekräftad och lades in för vård i ca tre veckor. Under den 
tiden upptäcktes att han hade hudcancer, som han fick snabb behandling för. Tack vare 
utbildningen sökte han vård snabbare än vad han annars skulle ha gjort. 
 
Kvinna 60 år, aktiv i en församling 
I en kaffepaus berättar hon i förtroende för en av instruktörerna att hon blivit sexuellt 
utnyttjad som barn och hur detta har påverkat hennes mentala hälsa genom livet. Hon hade 
tidigare inte yppat för någon vad som hänt, hon skämdes så. Instruktören har fortsatt 
kontakt med henne. 
 
Man 64 år, aktiv inom idéburen organisation 
Insåg under avsnittet ångest att han under flera år haft panikångestattacker. Fick nu ett 
namn på det han upplevt och har haft kontakt med den instruktören under ca ett halvt år. 
Har under den tiden inte haft någon panikattack. (Instruktören är terapeututbildad) 
 
Kvinna 48 år, enhetschef 
Insåg under utbildningen att tonårsdottern troligen var suicidal. Tog ledigt från arbetet, 
”vabbade”. Dottern mår bättre och familjen vet vad de ska vara vaksamma på. Även Pappan 
i familjen har nu gått Första hjälpenutbildningen. 
 
Man 25 år, arbetskonsult 
Hans biologiska mor avled när han var 3 år, Pappan gifte om sig och han växte upp med en 
kärleksfull och trygg ”Mamma”. Under kursens andra dag då vi behandlade ångest, fick han i 
uppdrag att berätta för gruppen om separationsångest. När han gjorde det fick han häftig 
andnöd och hjärtklappning, en stark fysisk reaktion, som han inte känt tidigare. Plötsligt 
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upplevde han den starka saknaden efter sin Mamma, han kunde dela upplevelsen med oss i 
gruppen och senare även med sin Pappa och ”Mamma”. 
 
Kvinna 19 år, studerande 
Berättade för gruppen att Mamman hade schizofreni och hur hon betedde sig och hur hon, 
dottern, skämdes över Mammans beteende. Slutade med att säga – ”jag måste ändå skratta 
åt hennes beteende eftersom det är en del i hennes sjukdomsbild. Jag ska berätta för 
grannarna i kväll, så de förstår varför hon gör som hon gör.” 
 
Man 22 år, idrottstränare 
Under avsnittet ätstörningar insåg han att två av hans adepter antagligen har ätstörningar. 
Han har återkommit och berättat att han tog upp det med dem och förmedlade hjälp. Han 
har också lagt om träningen för ungdomarna.  
 
Kvinna 32 år, personlig assistent 
Vid morgongenomgången dag 2 berättade en av deltagarna att hon kvällen innan ringt sin 
väninna som under en tid inte mått så bra. Deltagaren hade inte vetat vad hon skulle säga 
eller göra och därför inte hört av sig under senaste månaden. Nu hade de bestämt att efter 
kursdagens slut gå ut och fika tillsammans. 
 
Man 24 år, ungdomscoach 
Under avsnittet ätstörningar insåg han att hans kompis antagligen led av ortorexi. Han 
berättade att han skulle prata med honom och söka förmå honom att söka hjälp, när han nu 
insett hur det kunde vara ställt och visste vad han kunde göra för att hjälpa kompisen. 
 
Kvinna 52 år, fostermamma 
Har fosterbarn. Insåg att en av fosterdöttrarnas beteende troligen berodde på tvångstankar. 
Hon planerade att tala med henne redan samma kväll och även be elevhälsan och 
Socialförvaltningen om hjälp. 
 
Kvinna 46 år, boendestödjare 
Insåg under andra dagens utbildning att en av de boende som hon har kontakt med 
antagligen har en psykossjukdom och hör röster. Personalen har inte förstått hans beteende. 
Hon talade nästa dag med sin chef och de såg till att han fick vård.  
 
Kvinna 34 år, ungdomsutvecklare 
Utbildningen skapar en trygghet hos mig, som gör mig till en bättre medmänniska som kan 
bemöta ungdomars situation på ett annat sätt än vad jag kunde innan. Handboken utgör 
dessutom en kunskapskälla som gör att jag som första hjälpare har den att luta mig tillbaka 
mot.   
 
Citat 
Som vi nämnt tidigare i bl. a. avsnittet om Eksjö gymnasium så avslutar vi utbildningarna 
genom en runda då vi ber att deltagarna besvarar de två frågorna:  

1. Vad tar du med dig från kursen? 

2. Vad blir din första åtgärd som Första hjälpare? 

 
Se citaten från en kurs under juni månad 2013, Bilaga 24. 
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Vårt förslag till fortsättning 

MHFA har nått goda resultat. Det har vi sett i vårt eget pilotprojekt och i de utvärderingar 

som gjorts. Första hjälpare som är beredda att verka som aktiva medmänniskor och bistå 

människor i psykisk nöd bidrar till ett bättre samhälle att leva i. 

 

Det finns nu 331 verksamma instruktörer runt om i landet. Dessa instruktörer har hittills 

utbildat 6 546 Första hjälpare. Varje vecka får vi förfrågningar om hur utbildningarna 

kommer att fortsätta. 

 

Under vårt pilotprojekt har vi samarbetat med Studieförbundet Sensus, vilket underlättat 

genomförandet. Studieförbunden är vana att organisera breda utbildningar som når ut till 

befolkningen i alla landets kommuner.  

 

NASP vid Karolinska Institutet har 20 års erfarenhet av aktiv suicidpreventiv verksamhet. De 

arbetar med metodutveckling, har internationella samverkanspartners och är WHO 

collaborating center och Sveriges nationella suicidpreventiva kunskapscentrum.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 

 Följ Självmordspreventionsutredningens förslag och sprid Första hjälpen till psykisk 

hälsa över hela landet. 

 Låt den här Första hjälpenutbildningen bli lika naturlig att erbjuda samhällets 

medborgare som den fysiska Första hjälpen L-ABC och HLR. 

 Satsa på de Regionala suicidpreventiva nätverken som funnits sedan 1997 och ge dem i 

uppdrag att organisera utbildningarna och implementera MHFA för unga, vuxna och 

äldre. 

 Uppmana dem att samarbeta med Studieförbunden.  

 Ge studieförbunden ett utökat uppdrag för denna utbildningssatsning. 

 Undvik att fortsätta göra små satsningar i form av tidsbegränsade projekt och där man 

lokalt är beroende av enskilda eldsjälar. 

 Genom en bred samhällelig satsning, som berör alla kommuner, kommer tydligare 

effekter att snabbare uppnås. 

 På sikt kommer rädslor för och negativa attityder till psykisk ohälsa att förändras så att 

fler blir aktiva medmänniskor, som vågar fråga, agera och är beredda att bistå 

människor i psykisk nöd. Detta kommer att leda till att den psykiska ohälsan bättre 

hanteras i samhället, att psykiska problem minskar och därmed även suicidförsöken och 

antalet människor som inte ser någon annan utväg ur en ohanterlig livssituation, än att 

ta sitt liv. 

 Besluta att följa och planera utifrån den nollvision som antagits och Riksdagen fattat 

beslut om i En förnyad folkhälsopolitik:  

• Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara 

självmord. 

• Visionen är att ingen ska behöva ta sitt liv. 
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      (Folkhälsopropositionen 2007/2008:110)  

 Att satsa på Första hjälpen till psykisk hälsa, som vi föreslår, är ett viktigt steg för att 

börja förverkliga nollvisionen, jämför hur antalet trafikdöda minskat genom systematiskt 

arbete med den nollvisionen 

 Satsa på suicidprevention på samma sätt som Trafikverket fått anslag att minska 

trafikdöden. Det har gett resultat: 

År 1980 Ca 2 300 tog sitt liv Ca 1 000 omkom i trafiken 

År 2013 Ca 1 600 tog sitt liv Ca   270 omkom i trafiken 

 
Vi tackar för att ha fått möjlighet att genomföra detta pilotprojekt och fått föra fram våra 
synpunkter och hoppas att Regeringen kommer att besluta om en nationell satsning på 
Första hjälpen till psykisk hälsa ungefär som föreslogs i Självmordspreventionsutredningen. 
Vårt samhälle behöver denna satsning! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Margit Ferm   Bo-Kenneth Knutsson 
Projektledare  Ordförande  
YMHFA i Jönköpings län  Styrgruppen YMHFA i Jönköpings län 
Mobil: 070-311 78 30  Mobil: 070-383 56 42 
E-post: margit.ferm@fermland.se  E-post: bo-kenneth.knutsson@lj.se  
 
 
Ann-Kristin Karlsson   Bertil Carnhede 
Psykiatriska kliniken Höglandet  Elevhälsan Nässjö 
& KUR* nätverket,  
 
Boo Hedbrant   Katriina Hugosson, NSPH 
Höglandets samordningsförbund NSPH i Jönköpings län 
& KUR* nätverket, 
 
Morgan Miledal   Christer Olsson Försäkringskassan  
Höglandets räddningstjänstförbund  Vetlanda & KUR* nätverket 
Nässjö 
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