MÖTESANTECKNINGAR

Suicidpreventionsgruppen
Datum

Torsdagen den 13 juni 2019

Tid

Klockan 13.00 – 15.00

Plats

Åsnen, Regionhuset plan 0

Närvarande

Jonas Ericsson, Folkhälsa och social utveckling
Ingrid Gunnarsson, Tvärgrupp äldre
Susanne Hallström, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Emma Lindgren Lauritzson, Primärvårdsrehab
Ragnhild Olsson, Tvärgrupp barn och unga
Annika Sandberg, Elevhälsan (från kl.14.00)
Ingrid Svensson, Vuxenpsykiatrin
Håkan Wester, Suicide Zero

Frånvarande

Anders Eriksson, Vuxenpsykiatrin Ljungby
Kim Georgsson Heinwall, SPES
Malin Gustafsson, BUP
Conny Karlsson, Sjukhuskyrkan
Erika Lagergren, Folkhälsa och social utveckling
Magnus Mjörnman, SPES
Anna Petersson, Vuxenpsykiatrin
Carina Yngvesson, Tvärgrupp vuxna

1. Presentation
Mötet inleddes med en presentationsrunda. Emma L-L informerar att hon kommer att
ersättas av Charlotte Carmvall from nästa möte. Susanne H informerar att hon kommer
att ersättas av Suzanne Frank, men under hösten kommer de att gå parallellt.
2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
3. Internationella suicidpreventiva dagen 2019
Program är nu klart och posters för allmänhetens program delades ut. Programmet för
yrkesverksamma mejlas ut till medverkande aktörer, kommuner, sjukvård mfl. Efter
sommaren kommer det även att annonseras i tidningar, bussar, väntrum mm.

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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Även suicidpreventiongruppens medlemmar ska anmäla sig via länken i inbjudan. Vi
hoppas att alla kan medverka.
Den 29/8 har vi bjudit in de medverkande aktörerna till ett förmöte. Vi saknar namn
på de som ska hålla i presentationerna för Vuxenpsykiatrin, BUP, Ambulansen och
SOS Alarm. Vi har dock fått klartecken från cheferna att de ska medverka.
4. Presentation av webbutbildningen suicidprevention
Webbutbildningen är så gott som klar och vi tittar på den sista versionen. Den skarpa
versionen skulle ha blivit klar tills idag. Den är ”scorm-anpassad”, vilket innebär att den
kommer att läggas in i regionens kompetensportal så att man kan följa vilka
medarbetare som har genomfört den. För övriga kommer den att finnas på:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/folkhalsa/psykisk-halsa/utbildning-och-kompetensutveckling/#tab-30408
5. Lägesrapport från Ag efterlevandestöd
Ingrid rapporterar från det senaste mötet den 29/5. En processkartläggning har
påbörjats och ett utkast till riktlinjer kommer att skrivas under sommaren. Diskussioner
förs om vem som ska ansvara för att erbjuda stöd till efterlevande som inte har
koppling till psykiatrin eller kommun. Kan det ske via telefon och/eller brev? Är det
psykiatrin, primärvården, kommun eller annan som ska göra det?
6. Samverkan med blåljusverksamheter?
Vi har inte fått fram några uppgifter om pågående samverkansträffar gällande
suicidprevention. Inte heller några avtal/överenskommelser. Susanne har dock fått
fram dokument från Länsstyrelsen om ”Överenskommelse krissamverkan” samt
”Samverkansöverenskommelse tillsammans mot brott”.
Vi får fortsätta att söka information och vid seminariet under den suicidpreventiva
dagen kan vi efterhöra om blåljusorganisationerna har behov av kontinuerliga
samverkansträffar, exempelvis en gång per termin.
7. Information:
a) Nationellt möte med regionala samordnare för suicidprevention
Jonas ger information från det senaste nationella mötet på Folkhälsomyndigheten.
Nya rapporter presenterades (har skickats ut tidigare), Socialstyrelsen har fått ett
regeringsuppdrag att ta fram och sprida kunskap om suicidprevention och
efterlevandestöd, Ulla-Karin Nyberg presenterade utbildningen Psyk-E bas suicid
som kan köpas i och genomföras på arbetsplatser i studiecirkelsform,
Folkhälsomyndigheten har i år fördelat 30 mkr till ideella organisationer.
Diskussioner fördes om hur suicidförsök bättre kan registreras för att få en mer
tillförlitlig statistik. Journalgranskningsstudiens preliminära resultat kommer att
presenteras på den nationella konferensen i oktober. Vidare informerades det om
att Folkhälsomyndigheten kommer att följa upp kartläggningen från 2015 av det
suicidpreventiva arbetet. Enkäter kommer att skickas ut till kommuner och
länsstyrelser under hösten.
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b) Kartläggning länets aktörer
Emma har föreslagit en omformulering av primärvårdens beskrivning där det
tydligare framgår skillnaden mellan primärvårdens och specialistpsykiatrins
uppdrag. Vi har stämt av med respektive chefer och vi justerar texten.
8. Övriga frågor
- Mejl har gått ut om att vi ändrar nästa mötesdatum till den 4 september istället.
- Jonas har ringt runt till försäkringsbolagen Folksam, Skandia, Trygg hansa, If och
Länsförsäkring och kollat villkoren för livförsäkring vid suicid. Villkoren är
likartade och innebär i stort att försäkringen inte gäller de första 12 månaderna efter
tecknandet.
- Diskussioner förs om avvisade remisser för behandling av suicidproblematik. Det
finns olika uppfattningar om det är suicidaliteten eller den bakomliggande
problematiken som ska behandlas.
9. Kommande möten
4 september kl.13-15, Åsnen (obs, ändrad dag)
17 oktober kl.13-15, Åsnen
12 december kl.13-15, Åsnen

Formulerat av
Jonas Ericsson
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