2020-12-02

Digital lansering av den suicidpreventiva handlingsplanen i länet

Välkommen att anmäla dig till den digitala lanseringskonferensen den 21 januari för ”Handlingsplan
för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025”.
Ambitionen är att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som
utmanande och svårt. Ta del av kunskap om suicidprevention och hur den länsgemensamma
handlingsplanen för suicidprevention kan ge stöd i det enskilda och gemensamma arbetet.
Målgrupp: alla yrkesverksamma som möter personer med psykisk ohälsa inom hälso- och
sjukvården, de 49 kommunernas olika verksamheter, till beslutsfattare inom båda huvudmännen
som planerar och beslutar för dessa verksamheter. Vi välkomnar även civilsamhället och andra
samhällsaktörer för att få en så bred uppslutning i genomförandet av handlingsplanen som möjligt.
Datum: 21 januari
Tid: Klockan 13.00-15.45. Detaljerat program publiceras längre fram.
Var: I en digital kanal på en skärm nära dig! Länk för sändningen skickas ut i god tid innan start.
Anmäl dig via denna länk senast den 15 januari
Det går bra att en person anmäler sig och att fler sitter tillsammans på Covid-säkert avstånd, då får
fler möjlighet att delta.

Program eftermiddag 13.00-15.45

13.00 – 13.20 Inledning – Suicidprevention, ett gemensamt ansvar!
Föredragare: Annelie Assmundson Bjerde, Karin Möller och Viveca Reimers.
13.20 – 14.00 Suicidprevention utanför vården samt lokalt exempel från Strömstad
Föreläsare: Gergö Hadlaczki, Marie Persson och Anna-Lena Sandstedt.
14.00-14.10 Bensträckare
14.10-14.30 Civilsamhällets roll i det suicidpreventiva arbetet. Föreläsare: Sonny Wåhlstedt
14.30 – 14.50 Vem inom hälso- och sjukvården möter suicidnära patienter?
(utifrån retrospektiv studie av individer som tagit sitt liv 2015). Föreläsare: Åsa Westrin
14.50-15.00 Bensträckare
15.00-15.30 En liten insats kan göra stor skillnad. Föreläsare: Ullakarin Nyberg
15.30-15.45 Avslutning med framåtblick - Madeleine Nilsson, Mia Harty och Lars Paulsson.

Kort information om föreläsarna:
Annelie Assmundson Bjerde, enhetschef, Välfärdsutveckling, VästKom.
Anna-Lena Sandstedt, socionom, Barn- och elevhälsan i Strömstads kommun.
Gergö Hadlaczki, verksamhetschef vid Nationell centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
samt adjungerad forskare, Karolinska Institutet.
Karin Möller, regionchefläkare och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra
Götalandsregionen.
Marie Persson, psykiatrisjuksköterska, Socialtjänstens vuxenhet i Strömstads kommun.
Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig, Nationell samverkan för psykisk hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) och styrelseledamot i Suicide Zero.
Viveca Reimers, chef för avdelning Social hållbarhet, Västra Götalandsregionen.
Ullakarin Nyberg, psykiater, överläkare, med.dr. och suicidforskare med bakgrund inom onkologi.
Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms Läns Sjukvårdsområde.
Åsa Westrin, professor, överläkare, Lunds universitet, Förvaltningen psykiatri och habilitering,
Region Skåne.
Madeleine Nilsson, processledare Psykisk Hälsa, VästKom.
Mia Harty, regionutvecklare och Lars Paulsson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

