
Mange kan bidra til å  
forebygge selvmord

Førstehjelp ved selvmordsfare  
Et kurs som går over to påfølgende dager. Kurset gir 
et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker 
som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres 
holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om 
selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved 
selvmordsfare. Kurset gjennomføres i form av fore
lesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og  
praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.  
Kurset passer både for de med formelle hjelperroller og 
andre som ønsker å være lokale ressurspersoner med 
kompetanse til å yte førstehjelp ved selvmordsfare.  

Etter kurset vil deltakerne være bedre i stand til å:  
• oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være 

i selvmordsfare
• stille direkte spørsmål om selvmordstanker
• hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det 

som er vanskelig
• arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
• lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor 

målet er å berge liv 
•  bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Pris for subsidiert kurs: kr. 15.000,- for inntil 30 deltakere,  
kr. 22.500,- for inntil 45 deltakere.

Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! 
Et halvdagskurs som forbereder deltakerne til å opp dage 
at noen har selvmordstanker, og hjelpe personen til  
kontakt med noen som kan gi videre hjelp.  Korte filmer 
viser betydningen av å være oppmerksom på selvmords
tanker. Diskusjoner og praktiske øvelser stimulerer til 
læring. Kurset passer for alle over 18 år som ønsker å 
bidra til å forebygge selvmord. 

 
 
 
 
Etter kurset vil deltakerne være bedre i stand til å:
• bevege seg forbi holdningsbarrierer som gjør at vi ikke 

oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmord
stanker

• oppdage mennesker med selvmordstanker
• bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for 

sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker til 
en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare

 
 
Pris for subsidiert kurs: kr. 5.000,- for inntil 30 deltakere.

Vivat tilbyr kurs til kommuner, frivillige  
organisasjoner og skoler til redusert kostnad. 
 
Vivat selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets 
selvmordsforebyggende tiltak. Vi leverer kurs som gjør 
deltakerne bedre i stand til å oppdage mennesker med 
selvmords tanker, spørre om selvmordstanker og gi videre 
førstehjelp ved selvmordsfare. 

Helsedirektoratet har tildelt Vivat midler som gjør det mulig 
å tilby rimelige kurs til kommuner, frivillige organisasjoner 
og skoler i 2019. Tilbudet gjelder kurs som arrangeres fra 
og med 1. mai og varer utover inneværende år, så langt 
midlene rekker.



For alle kurs gjelder: 
Minimum 15 deltakere.
Vivat stiller med kursledere og materiell. 
Arrangør stiller med lokaler og bevertning. 

Kan kursene våre være noe for dere? 
Ta kontakt med oss i dag på www.vivatselvmordsforebygging.net.

Vi bidrar gjerne til en helhetlig plan for kompetanseheving i kommunen, organisasjon eller skolen. 
Vi har gode erfaringer med kombinasjonen av kurset OPS! og Førstehjelp ved selvmordsfare der større personalgrup
per skal kurses, for eksempel i skolen. 

Kursene fra Vivat blir svært godt evaluert. Deltakerne forteller om økte ferdigheter og handlingskompetanse.

FriskOpp er et dagskurs for tidligere deltakere på kurset 
Førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset bidrar til vedlike
hold og utvikling av kompetansen fra kurset Førstehjelp 
ved selvmordsfare. 

Hovedelementene i kurset er:
• refleksjon over holdninger til selvmord
• repetisjon av Førstehjelpsmodellen
• refleksjon og deling av erfaringer med bruk av Førsteh

jelpsmodellen
• praktiske øvelser
• erfaringer med bruk av ressurser og samarbeid

 
 
 

Pris for subsidiert kurs: kr. 7.000,- for inntil 30 deltakere.

Suicide to hope er et dagskurs for klinikere som arbei
der med mennesker med selvmordsferfaringer. Kurset 
gir økt forståelse av suicidalitet og kunnskap om hvordan 
selvmordserfaringer kan brukes til recovery og vekst.

Etter kurset vil deltakerne være bedre i stand til å:
• erkjenne hvordan egne kvaliteter, holdninger og 

verdier kan påvirke arbeidet med mennesker med 
selvmordserfaringer

• beskrive kjerneelementer i en håpsorientert recovery 
og veksttilnærming til selvmord

• forstå et rammeverk om å oppdage og utforske 
muligheter for recovery og vekst i selvmordserfaringer

• ta i bruk Suicide to Hope – modellen og sammen med 
personen med selvmordserfaringer sette mål for recov
ery og vekst. Målene tilpasses den enkeltes behov for 
beskyttelse mot selvmord og styrker også ønsket om å 
velge å leve.

Pris for subsidiert kurs: kr.12.000,- for inntil 24 deltakere.
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