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Kursinvitasjon     FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE           

16. og 17. juni 2020 

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke 

møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.  

På kurset lærer deltakerne å: 

• fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare  

•  stille direkte spørsmål om selvmordstanker  

•  hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig  

•  gjøre en enkel risikovurdering  

•  lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet  

•  bruke nære ressurser i krisehjelp 

Kurset som går over to dager gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, 

erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper. 

Kurset undervises av registrerte kursledere, Elisabeth Kehlet (psykolog) og Harald Heggernes (psykiatrisk 

sykepleier). VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av 

kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter den nasjonale Handlingsplanen mot selvmord og den 

kommunale handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading. 

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger: 

• Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i 
allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes 
etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer). 

• Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer) 

• Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i 
allmennhelse og mental helse (12 timer) 

• Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer) 

• Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ 
spesialsykepleie (14 timer) 

Lunsj, kaffe, te og frukt inngår. 

Mer informasjon om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/ 

Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset. 

Vi holder av noen plasser til kommunens samarbeidspartnere og noen til kommunens ansatte.   

Tid: 8.30 – 16.00 begge dager, Sted: Skjeestua i Stokke (ved Skjee kirke) 

http://www.vivatselvmordsforebygging.net/
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Kursavgift: 500 kr for kommunalt ansatte, 1000 kr for samarbeidspartnere.  

Påmeldingsfrist: 15. mai 2020 

Påmelding sendes: M. Lisbeth Røed ved Enhet kortvarig psykisk helsehjelp 

maren.lisbeth.roed@sandefjord.kommune.no  

Følgende informasjon må inkluderes ved påmelding: 

Tittel: Påmelding til kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare 16. og 17. juni 2020 

                          

Navn: ………………………………………………………………………  

Adresse: ………………………………………………………………….. 

Yrke: …………………………………………............................. 

Arbeidssted: ……………………………………………………………... 

Leders navn: ……………………………………………………………………… 

Organisasjonsnummer og faktura-adresse (gjelder ikke deltakere som er ansatt i Sandefjord kommune): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………(som du kan nås på, på dagtid.) 

Epost:  …………………………………………………................... 

Allergi, intoleranse, annet relevant: ………………………………………………………….. 

 

 

Bekreftelse på kursplass og betalingsinformasjon vil følge per epost senest 3 uker før kursstart. 

Forespørsler kan rettes til:  

Harald Heggernes (90 40 23 08), eller Elisabeth Kehlet (40 81 63 05)  
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