MÖTESANTECKNINGAR
Suicidpreventionsgruppen

Suicidpreventionsgruppen
Datum

Måndagen den 5 februari 2018

Tid

Kl.13.00 – 15.00

Plats

Möckeln, Regionhuset plan 0

Närvarande

Anders Elfström, Sjukhuskyrkan CLV
Jonas Ericsson, regional utvecklingsledare/ordförande
Anders Eriksson, Vuxenpsykiatrin Ljungby
Emma-Kristin Klinteskog, Habiliteringen
Magnus Mjörnman, SPES
Rebecka Moding, regional utvecklingsledare/sekreterare
Jessica Roström, Familjehälsan
Hanna Stark, Sjukhuskyrkan Sigfridsområdet
Ingrid Svensson, Vuxenpsykiatrin
Fredrik Waldeström, Vuxenpsykiatrin Ljungby

Frånvarande

Annika Sandberg, Elevhälsan
Kim Georgsson Heinwall, SPES
Åsa Ortvall, Primärvårdspsykiatrin
Anna Petersson, Vuxenpsykiatrin

1. Presentation av nya deltagare
Mötet inleddes med en presentationsrunda.
Hanna kommer att vara tjänstledig resten av året. Conny kommer att ersätta henne.
Inom Vuxenpsykiatrin finns ett ”Suicidteam” som har beredskap dygnet runt måndag
till fredag och kan konsulteras vid händelse av suicidförsök.
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2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
3. Forskningsprojekt
Region Kronoberg har blivit tillfrågad om man vill ingå i ett forskningsprojekt gällande
granskning av journaler till personer som har suiciderat. Med anledning av att det tar
lång tid innan vi får ta del av resultatet samt att det kostar mycket kommer vi inte att
medverka utifrån uppdraget Psykisk hälsa. För Suicidpreventionsgruppens del ser vi
snarare behov av att delta i utvecklingsprojekt i stället för forskningsprojekt.
4. Suicidpreventionsdagen 2018
Suicidpreventionsdagen infaller den 10 september. Anna har bokat domkyrkan kl.
18.00 och kollat musiker (tillgång till kyrkan från kl. 17), och Jonas har bokat caféet på
IOGT-NTO vid Växjösjön. Ingrid vet någon som skulle kunna sjunga.
Jonas undersöker om landshövding Ingrid Burman kan medverka på liknande sätt som
förra året.
Precis som föregående år önskas ljussättning av något slag, t.ex. ljusbåtar eller fackeltåg
ner till Vattentorget.
Viktigt att det finns samtalsstöd om någon vill stanna kvar och prata efteråt.
Rebecka undersöker om Charlie Eriksson skulle kunna föreläsa. Charlie har skrivit
boken Aldrig ensam.
Kim kollar med föreläsare Margit Färm
Alla kollar av på hemmaplan och meddelar Jonas eller Rebecka om man kommer fram
till om det finns någon annan intressant föreläsare.
5. Handlingsplan (exempel från andra regioner samt planering av vårt arbete)
Kalmar, Örebro, Gotland, Värmland och Östergötland har kommit en bit på vägen
kring det suicidpreventiva arbetet och tagit fram handlingsplaner.
Vi diskuterade att det finns ett behov av att kartlägga hur det suicidpreventiva arbetet
ser ut i länet (Vem gör vad?) samt vilka insatser/aktiviteter som ska genomföras.
6. Organisation av det suicidpreventiva arbetet i Kronobergs län
Folkhälsomyndigheten har fått uppdraget att samordna det nationella arbetet kring
suicidprevention. Regionala samordnare finns som en länk mellan nationell och lokal
nivå.
Tänkbara aktörer i det suicidpreventiva arbetet
Primärvård
Specialistvård
Elevhälsan
Socialtjänst
Blåljus
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Länsstyrelse
1177
SOS
Studenthälsan LNU
Trafikverket
Kyrkan
SPES/frivillig org
Kriminalvård
Länsstyrelsen bjuds in till ett kommande möte.
Jonas visade organisationsskissen, se bifogat dokument.
Styrgruppen för arbetet blir Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och
sjukvård samt socialtjänst.
Vi är en nystartfas och vi kommer att forma arbetet den kommande tiden.
Jonas och Rebecka formulerar ett första förslag på kring gruppens syfte som vi
diskuterar vid ett kommande möte.
7. SPiSS-utbildningen
SPiSS-utbildningen omfattar tre moduler á 30 min. Gå gärna in och gör den,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningskalender/elearning/spiss/ Är den bra så skulle vi kunna göra den så den passar i Kronoberg och
sen sprida den.
8. Mötestider 2018
Torsdag 22 mars kl.13.00 – 15.00, Möckeln (obs, ändrat datum)
Tisdag 22 maj kl.13.00 – 15.00, Åsnen
Onsdag 5 september kl. 13.00 – 15.00, Åsnen
Torsdag 25 oktober kl.13.00 – 15.00, Möckeln
Tisdag 4 december kl.13.00 – 15.00, Möckeln
Om man har förhinder till ett möte ser vi gärna att en ersättare kommer istället.
9. Övriga frågor
26 april genomförs en utbildningsdag kring suicid inom Vuxenpsykiatrin.

Anteckningarna förda av
Rebecka Moding
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