MÖTESANTECKNINGAR

Suicidpreventionsgruppen
Datum

Tisdagen den 4 december 2018

Tid

Klockan 13.00 – 15.00

Plats

Möckeln, Regionhuset plan 0

Närvarande

Jonas Ericsson, Folkhälsa och social utveckling (ordf)
Ragnhild Olsson, Tvärgrupp barn och unga
Conny Karlsson, Sjukhuskyrkan Sigfrid
Carina Yngvesson, Tvärgrupp vuxna

Frånvarande

Anders Elfström, Sjukhuskyrkan CLV
Johannes Dehlin, Familjehälsan
Anders Eriksson, Vuxenpsykiatrin Ljungby
Kim Georgsson Heinwall, SPES
Ingrid Gunnarsson, Tvärgrupp äldre
Susanne Hallström, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Erika Lagergren, Folkhälsa och social utveckling
Emma Lindgren Lauritzson, Primärvårdsrehab
Magnus Mjörnman, SPES
Anna Petersson, Vuxenpsykiatrin
Annika Sandberg, Elevhälsan
Therese Stensson, BUP
Ingrid Svensson, Vuxenpsykiatrin
Fredrik Waldenström, Vuxenpsykiatrin Ljungby

1. Presentation
Mötet inleddes med en presentationsrunda för nya deltagare i
suicidpreventionsgruppen som hälsas välkomna.
2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.

Postadress

Besöksadress

Region Kronoberg
Folkhälsa och social utveckling
351 88 Växjö

Nygatan 20

Kontaktuppg.

jonas.ericsson@kronoberg.se
0709-84 44 08
erika.lagergren@kronoberg.se
076-720 77 53
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3. Lägesrapporter:
a) Kampanj Suicidprevention i Kronoberg (Stör döden)
Kampanjen är nu igång och har kompletterats med bioreklam, radioreklam, bildspel i
väntrum, flygplatsen och posters har tryckts upp. Dessa har skickats ut till berörda
verksamheter och finns att hämta på Folkhälsa och social utveckling, Regionhuset, se
bifogad fil.
b) YAM
Intresset bland högstadieskolorna är nu stort och de flesta skolorna i länet har anmält
sitt intresse. Medarbetare på Ungdomsmottagningen utbildas som instruktörer i vecka
3. De platser på instruktörsutbildningen som blir över har sålts till Kalmar, vilka vi kan
ha utbyte med.
c) Webbutbildning
Tiden för leverans har förlängts så att vi kan få igenom fler förändringar. I veckan
kommer ett en ny version. Hör av er till Jonas om ni vill kolla den.
d) Information på 1177
Viss information behöver uppdateras. Synpunkter till Jonas senast den 9 december.
e) Ag efterlevandestöd
Frågan bordläggs. Riktlinje från Region Gotland bifogas.
4. Handlingsplan suicidprevention:
a) Genomgång
Vi går igenom de synpunkter som kommit in. För att den inte ska bli för omfattande så
får koncentrera oss på suicidprevention och låta de generella satsningarna på psykisk
ohälsa vara i handlingsplanen för psykisk hälsa. Vi diskuterar vikten av att lyfta det
nationella åtgärdsområdet att se suicid som ”ett psykologiskt olycksfall” och lyfta fram
det mer i handlingsplanen. En revidering görs och en ny version skickas ut.
Den 7 december ska handlingsplanen presenteras för Länets ledningsgrupp. Preliminärt
ska den sedan beslutas i januari, men vi överväger att skjuta det till februari istället för
att få lite mer tid.
b) Tillsättning av arbetsgrupper
Frågan bordläggs.
5. Information:
a) Nationell nätverksträff 5-6 november
Jonas var på möte med regionala samordnare den 5 november och dagen efter anslöt
Folkhälsomyndighetens myndighetsgrupp och gruppen för ideella aktörer. Presentation
gavs från olika aktörer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Migrationsverket,
Mind, SPES, Suicide Zero mfl.
b) Suicidprevention i Skåne den 27 oktober
Region Skåne arrangerade en regional dag där de presenterade sin handlingsplan och
föreläsningar om bland annat Suicide Zero, Stör döden, MHFA, Ensamkommande,
Trafikverket, Bondekompis, YAM. Under lunchen hade vi ett nätverksmöte där syftet
med det regionala nätverket diskuterades. Officiellt har Folkhälsomyndigheten tagit ett
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större ansvar för den regionala samordningen, men vi kan ändå ha kontakter i södra
regionen för att främja samarbetet.
c) Forskning markörbaserad journalgranskning
Region Kronoberg har bestämt sig för att ingå i forskningsprojektet om markörbaserad
journalgranskning vid suicid som vi tidigare har diskuterat. Projektet leds av professor
Åsa Westrin från Lunds universitet.
6. Övriga frågor:
a) Aldrig ensam show
Charlie Eriksson ska på turné med sin show ”Aldrig ensam” där han berättar om sina
erfarenheter av psykisk ohälsa och suicidförsök. Han kommer till Växjö den 16 januari
och har frågat om vi vill samarbeta kring detta. Vi kommer att köpa 100 biljetter och
erbjuda denna föreställning kostnadsfritt för medarbetare inom Region Kronoberg och
länets kommuner samt medlemmar i brukarorganisationer. Inbjudan kommer ut inom
kort.
7. Kommande möten
14 februari kl.13-15, Åsnen
10 april kl.13-15, Åsnen (obs, ändrat datum!)
13 juni kl.13-15, Åsnen
5 september kl.13-15, Åsnen
17 oktober kl.13-15, Åsnen
12 december kl.13-15, Åsnen

Formulerat av
Jonas Ericsson
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