Program – Samverkan vid hot om suicid
09.00 – 09.30

Registrering och kaffe

09.30 – 09.40

Inledning

09.40 – 10.35

Vad är suicidalitet? Något obegripligt i ett perfekt samhälle, en logisk konsekvens
av psykosociala brister eller en psykisk olyckshändelse?
Funderingar över hjärnans begränsade kapacitet och livets svårfångade komplexitet, om
myter och fördomar kring suicidalitet samt om hur vi kan utveckla en rationell
suicidprevention.
Professor Jan Beskow, Suicidprevention i Väst, SPIV, samt
Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

10.35 – 10.45

Bensträckare

10.45 – 11.15

Fortsättning: Vad är suicidalitet?

11.15 – 11.45

Samhällets kostnader för suicid
Linda Ryen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

11.45 – 12.00

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013
Årets rapport av Öppna jämförelser har samverkan vid hot om suicid som tema. Här
presenteras indikatorer som avser hot om suicid.
Fredric Jonsson, Sveriges Kommuner och Landsting

12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.40

Suicidprevention inom Stockholms län – SPIS
I Stockholms län har man genomfört ett samverkansprojekt kring hantering av suicidlarm.
Projektet har nu implementerats i den ordinarie verksamheten hos de olika
blåljusaktörerna. Initiativtagarna till projektet berättar om varför projektet kom till, hur det
genomfördes och lyfter fram framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet.
Conny Söderberg, Storstockholms brandförsvar
Andreas Carlborg, Norra Stockholms Psykiatri

13.40 – 14.00

Fika

14.00 – 15.00

Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län
I Jönköpings län har suicidproblematiken blivit en del av arbetet med skydd mot olyckor. I
Jönköpingsmodellen ingår att man har ett särskilt handlingsprogram för suicidprevention,
samt att man arbetar i tvärsektoriella grupper. Företrädare från Jönköpings län kommer
att berätta om detta, samt redovisa erfarenheter från samverkanshändelser där SOS
Alarm, polis, ambulans och räddningstjänst har samverkat vid hot om suicid.
Annika Petersson, Regionförbundet Jönköpings län
Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköping
Jan Lagerkvist, Polismyndigheten i Jönköpings län

15.00 – 15.30

Paneldiskussion
Dagens föreläsare samlas för en dialog med åhörarna om hur en framgångsrik
samverkan vid hot om suicid kan se ut och vilka fällor man bör undvika.

