Regional utbildningsdag - TEMA SUICIDALITET
Att möta den suicidnära personen – vilket ansvar ska vi
ta?
Primärvård och specialistpsykiatri är viktiga arenor för att förebygga suicid
och suicidförsök. Vad vi gör måste grundas i vad vi vet om varför människor
dör i suicid. Välkomna till en gemensam heldagskonferens som belyser och
ger vägledning vid suicidproblematik. Det kommer att finnas utrymme för
reflektion och dialog kring respektive programpunkt.
Målgrupp: Temadagen riktar sig till dig som arbetar patientnära och
kommer i kontakt med suicidnära personer eller arbetar som chef,
telefonrådgivare, vårdsamordnare eller verksamhetsutvecklare inom
regionen.
Föreläsare: Anna Maria Nilsson, specialist i allmänpsykiatri (SU) och
doktorand, Margda Waern, professor och universitetsöverläkare (GU),
Ingrid Sundberg, specialistsjuksköterska inom psykiatri (SkaS) och
Anders Tornblad, specialistsjuksköterska inom psykiatri (SkaS).
Datum: onsdag den 30 maj kl. 08:30 – 16:00, v g se program.
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Kostnad: Arrangemanget betalas av centrala medel. Förtäring ingår.
Anmälan: Senast den 18 maj via Regionkalendern. Sent återbud eller
utebliven närvaro debiteras med 500 kr. OBS! Begränsat antal platser.

Varmt välkomna!
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TEMADAG - Suicidalitet
Program den 30 maj
08:30-09:00
09:00-09:10
09:10-10:30

10:30-10:45
10:45-12:00
12:00-13:00
13:00-14:15

14:15-14:45
14:45-15:45
15:45-16:00

Registrering och morgonfika
Kort introduktion
Att möta den suicidnära personen
Föreläsare: Anna Maria Nilsson
Bikupa inkl. bensträckare
Hur tillförlitliga är bedömningsinstrument?
Föreläsare: Margda Waern
Gemensam lunch
Äldre löper betydligt större risk att dö i självmord jämfört
med yngre, men är det naturligt att tappa livslusten på
ålderns höst?
Föreläsare: Margda Waern
Fika
Ett gott exempel på samverkan kring suicidnära personer
Föreläsare: Ingrid Sundberg och Anders Tornblad
Hur går vi vidare?

Kort information om föreläsarna:

Anna Maria Nilsson är specialist i allmänpsykiatri och doktorand vid Göteborgs
universitet. Hennes doktorandprojekt syftar till att fördjupa förståelsen av akut
suicidalitet.
Margda Waern är professor vid Göteborgs universitet och överläkare i allmänpsykiatri
med särskild inriktning mot suicidologi och forskar just nu kring självmordsbeteende hos
äldre.
Ingrid Sundberg och Anders Tornblad är båda specialistsjuksköterskor inom psykiatri
med mångårig erfarenhet av arbete i mobilt akutteam med uppföljning efter
suicidförsök och suicidriskbedömningar. Det mobila akutteamet utgår från en
öppenvårdsmottagning i Skövde.

Varmt välkomna!
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