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Eva Lundin  
Projektsamordnare YAM  
 
•  Rollen som projektsamordnare 
•  Erfarenheter hittills 

Beatrice Johansson 
Instruktör YAM  

 
•  Vad innebär det att vara YAM-

instruktör? 



Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 
Historik 

NASP vid Karolinska Institutet sedan1993 
•  Stockholms läns landsting – 1993 
 
•  Riksdagsbeslut på initiativ av socialutskottet om ett 

nationellt/regionalt kompetenscentrum inriktat på 
självmordspreventiva frågor - 1994 
  

•  Fyra huvudområden: 

- forskning och utveckling av självmordspreventiva metoder  

- riktad analys av epidemiologiska data och uppföljning av 

självmordsutveckling  

- information 

- undervisning 
 
www.ki.se/nasp 
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Sverige 
Självmordstal (säkra och osäkra) per 100 000 i Sverige, 
1980-2014, olika åldersgrupper, båda könen 

Statistik bearbetad av NASP, www.ki.se/Nasp 

2015: 1554 
personer tog 

sitt liv 
 

29 under 18 år Totalt 1092 män  

Totalt 462 kvinnor 155 under 25 år 



Evidensbaserade strategier för självmordsprevention  

Evidens för 
•  Begränsning av medel för 

suicid 
•  Skolbaserad prevention 

Flera 
utvärderingar  
behövs 

•  Gatekeeper-utbildning 
•  Medierelaterade 

insatser 
•  Hjälplinjer 

Folkhälsoinriktade 
insatser 

•   Behandling av  
      depression/suicidalitet 
•  Vårdkedja/uppföljning 

•  Utbildning av 
primärvård 

Kliniska 
insatser 

G. Zalsman et al. (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet 
Psychiatry, 3(7):646–659.  
SBU. Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk 
litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och socialutvärdering (SBU); 2015. SBU-
rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0. 

Självmord går att förebygga 



Ungdomars psykiska hälsa 
•  En av fem ungdomar upplever signifikanta symptom av 

känslomässigt lidande. 

•  10 - 15% lider av psykisk ohälsa. 
q  Depression 
q  Ångest 
q  Missbruk 
q  Ätstörningar 
q  Svåra självmordstankar 
q  Självmordsförsök 
 

§  Obehandlade psykiska hälsoproblem under ungdomsåren 
leder till psykisk ohälsa i vuxen ålder. 
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 Foto: Gianfranco Blanco (Creative commons) 
https://flic.kr/p/9o8gkv  



	
SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) 

Preventiva program  testades i 10 EU länder 

(~ 10 000 elever, medelålder 15 år, 168 skolor deltog i RCT) 
 

Länder	 Ledande utredare 
på plats	

Österrike	 C. Haring	

Estland	 A. Värnik	

Frankrike	 J.P. Kahn	

Tyskland	 R. Brunner	

Ungern 	 J. Balazs	

Irland	 P. Corcoran	

Italien 	 M. Sarchiapone	

Rumänien	 D. Cozman	

Slovenien	 V. Postuvan	

Spanien 	 J. Bobes	

Sverige 
Koordinerande 
center	

D. Wasserman	
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Projektledare	 D. Wasserman	

Wasserman D et al. BMC Public Health. 2010;10:192 

Koordinator	 V. Carli	



Resultat - Självmordsförsök hos ungdomarna 
 i SEYLE-studien 

N = 11 110 europeiska ungdomar 

•  Har du någonsin försökt ta ditt liv? 
 
 
•  Pojkar: 2,9% 

 
•  Flickor: 5,1% 

 
•  Totalt: 4,2% 
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Carli et al. World Psychiatry, 2014 

Foto: Holly Lay 
(Creative commons) 
https://
creativecommons.org/
licenses/by-nc/2.0/ 
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Resultat av preventiva interventioner: 
 

 

Den enda av interventionerna som visade en signifikant 
minskning av nya självmordsförsök och svåra självmordstankar 
jämfört med kontrollgruppen var Youth Aware of Mental health 

(YAM), detsamma gällde för nya depressionsfall.  
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Wasserman D. et al. The Lancet, 2015.  

•  Gate keeper träning 
•  Professionell screening 
•  Youth Aware of Mental Health program 



YAM interventionen 
• Den observerade minskningen av nya självmordsförsök 

var mer än 50%. 
• Minskning av nya fall av svår och medelsvår depression 

med ca 30%. 
• Det är en högre effekt än man tidigare sett i andra liknande 

studier rörande: 

§ Mobbning och mobbande (17-23%) 
§ Olika typer av skolbaserade interventioner angående 

rökning (14%). 
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Wasserman D. et al. The Lancet, 2015.  



Professionell screening 

Signifikant effekt vid behandling av depressioner 
identifierade vid baslinjen med hjälp av enkäten. 
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Omfattning av YAM i tid –  
5 timmar under 3 veckor 

• Vecka 1:  
Föreläsning 1 timme; utdelning av informationshäfte och 
uppsättning av affischer i klassrummet 
Rollspel 1 timme; dilemman.  

• Vecka 2:  
Rollspel;  

• Vecka 3:  
Sammanfattande diskussion 1 timme 
 
Enkäter fylls i veckan innan programmet börjar och tre månader 
respektive ett år efter avslutat program 

   Information till skolan och föräldrar ges 
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Stress och kriser, 1 timme 

Depression och självmordstankar, 1 timme 



YAM – kognitiv inlärning 
•  Informationshäfte med sex teman 

1.  Medvetenhet/kunskap om psykisk hälsa och riskbeteenden 
2.  Hjälp till självhjälp när det gäller fysisk och psykisk hälsa 
3.  Stress och kriser 
4.  Depression och självmordstankar 
5.  Att ha en vän med problem 
6.  Vem kan man kontakta? 

• Affischer med nyckelord från alla sex 
teman att sätta upp i klassrummen 

•  Föreläsning; en lektionstimme i början 
• Sammanfattande diskussion på slutet 
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YAM – erfarenhetsbaserad, emotionell 
inlärning 
• Rollspel med tre huvudteman 

 
•  Medvetenhet om olika valmöjligheter (lära sig att sätta ord på 

känslor, tackla konflikter och dilemman och förstå att varje val 
medför konsekvenser) 
 

•  Medvetenhet om känslor och hur man hanterar stress och 
krissituationer (känna igen stress, kroppsspråk och icke-verbala 
beteenden samt hantera stressiga situationer) 
 

•  Medvetenhet om depression och självmordstankar (lära sig att 
lyssna på sig själv och andra och att känna igen/tala om/hantera 
depression och självmordstankar och suicidal kommunikation hos 
sig själv och andra) 
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YAM - Kombination av kognitiv och emotionell 
inlärning 
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Kognitiv inlärning Emotionell inlärning 

Ungdomarna lär sig både av en instruktör och av varandra: kognitiv, 
känslomässig och erfarenhetsmässig inlärning 

•  Alltid två personer i klassrummet (instruktör/medhjälpare) 
•  Inga lärare eller övrig skolpersonal skall närvara i klassrummet under 

programmet 

•  Material 
•  Instruktörer 
•  Posters 

•  Rollspel 
•  Gruppdiskussioner 
•  Gruppövningar 14-16 år 

Erfarenhetsbaserad inlärning 



Skyddsnät i YAM: 
Baslinjeenkät, Emergency Cases 

1.  Suicidförsök senaste två veckorna 
2.  Allvarliga suicidtankar med planer senaste två veckorna    
3.  Emergency cases får bedömning (safety net) och 

hänvisning för ev. fortsatt bedömning och behandling 
4.  Emergency cases får forsätta i Yam programmet (undvika 

diskriminering) även om de får extra bedämning och 
behandling 
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En vecka före YAM programmet i skolan.  



Skyddsnät YAM 
•  Baslinjeenkät veckan före första lektionerna 
•  Elever med suicidförsök och planer identifieras (~2% på 2000 elever) och 

kontaktas direkt av kontaktperson YAM 
 

 

             Två leg psykoterapeuter, NASP        
 

  
 

BUP, Första linjen,  
Ericastiftelsen,  

Elevhälsovården 
 
•  Kontakt till NASP förmedlas via elevhäfte och posters: yam@lime.ki.se  
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    Hänvisas vidare 
•  Uppgav mobbning, kränkning, 

allmän oro, ångest, depression 
•  Uppfyllde Columbia 

självmordsbenägenhet 
bedömningsskalans (C-SSRS) 
kriterier. 



Skyddsnät i YAM: 
Kvalitativa enkäter 

3 syften: 
•  Att instruktörerna, likt de instruktörer som deltog i den europeiska 

studien SEYLE, skall få en övergripande sammanfattning över vad 
som har diskuterats och berörts under de tidigare passen i varje klass 
så att de kan förbereda sig inför den avslutande och sammanfattande 
timmen. 
 

•  Att det ska finnas dokumentation, likt en vårdjournal, över förloppet av 
programmet YAM i klassrummet och vilka ämnen och rollspel som 
togs upp. 
 

•  Att skapa ett forskningsunderlag så att vi bättre kan förstå vad som är 
aktuellt för de svenska förhållandena och kunna jämföra resultatet 
med internationell data från SEYLE i Europa. 
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YAM studie  i Stockholms län 2016 - 2019 
163 skolor 

•  Implementering och utvärdering av YAM genomförs i 
Stockholms län 2016 – 2019 

• Samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och 
landstinget 

• Målgrupp 10 000 elever (ÅK 7-8) i slumpmässigt utvalda 
skolor. 80 interventionsskolor och 80 kontrollskolor.  

• RCT-design (Randomiserad kontrollerad studie), precis 
som i de 10 EU länderna 

17-02-04 20 
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Beatrice Johansson 
instruktör YAM 

22 

•  Eleverna i centrum  

•  Intresse mycket viktigt 
 

•  Instruktör + medhjälpare; utomstående personer i 
klassrummet 
 

•  Eleverna styr innehållet – varje klass är unik 
 

•  Viktigt att vara lyhörd – eleverna vet bäst 
 

•  Var öppen - inga pekpinnar 
 
 



Eva Lundin 
projektsamordnare YAM 
 
Bakgrund: ämneslärare, rektor och förvaltningschef/skolchef 
 
Kontaktperson gentemot skolorna: 
•  Informerar skolledning, lärare och föräldrar om YAM 
• Period- och schemalägger skolor samt YAM-instruktörer 
•  Informationsmaterial inkl. samtyckesblankett 
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Eva Lundin 
Erfarenheter hittills 

•  Finns ett behov av ett utbildningsprogram som YAM 
 

• Viktigt att skolans rektor/kontaktperson  
”vill ha” YAM och ser till att lärare och elever är 
informerade 
 

•  Instruktörerna ovana med skolmiljön 
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Mer information om YAM 
 
www.ki.se/nasp 
 
www.sll.se/yam 
 
www.y-a-m.org 

TACK! 


