ATT FÖREBYGGA SUICID
I FYSISK MILJÖ
– INSPIRATION OCH FRÅGESTUND

PROGRAMPUNKTER
8.30 Välkommen
8.35

Inledning och sammanhangsmarkering
Rickard Bracken, Generalsekreterare Suicide Zero

Webbinarium – Teams
Den 11 november klockan 8.30-12.00
MÅLGRUPP: Samhällsbyggnadskontor,
teknisk förvaltning, räddningstjänst och
samordnare inom trygghet, säkerhet och
suicidprevention, angränsande
verksamhetsområden
och organisationer i
Sörmland – tjänstemän
och politiker.

8.50 Bracken,
PAUS Gene• Rickard
ralsekreterare Suicide
9.00 Suicid/suicidförsök och suicidprevention i samhället och
Zero Rickard Bracken,
transportsystemet
Generalsekreterare SuiciAnna-Lena
Andersson socionom, Med.Dr, Nationellt Centrum för
de Zero
Suicidforskning och prevention (NASP)
9.50 PAUS
10.05 Förebygga suicid i fysisk miljö, Utifrån Inspirationsmaterial
för kommunernas arbete
Lisa Minell, Uppdrag Psykisk Hälsa
10.20 Exempel från Jönköping kommun
Josefin Strand¸ Brandinspektör Räddningstjänsten Jönköping kommun
11.05 PAUS
11.20 Exempel från Vingåker kommun - Hanna Mehaj
Hanna Mehaj Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef, Vingåker kommun
11.50 Information om fortsatt arbete
Marie Wallin, Utvecklingsledare, Länsgemensamt regionalt stöd
Anmälan
Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig snarast,
senast 1 november via: >anmälningslänken

Arrangör är Länsgemensamt regionalt stöd
i samverkan med suicidpreventiva samordnare i
Sörmlands kommuner (se sid 2).
Frågor: Marie Wallin
marie.wallin@regionsormland.se eller 073 -950 14 89

LÄNSGEMENSAMT
REGIONALT STÖD
socialtjänst & vård i Sörmland

220505

Kontakt

ATT FÖREBYGGA SUICID
I FYSISK MILJÖ
- ARBETSGRUPP

Den 11 november klockan 13.15-15.30
MÅLGRUPP: Chef samt cirka två till åtta

Chefer eller annan funktion på samhällsbyggnadskontor/teknisk förvaltning för respektive kommun uppmuntras att sätta ihop en mindre tvärprofessionell arbetsgrupp som under eftermiddagen arbetar vidare med
hur suicid kan förebyggas i fysisk miljö i den egna kommunen.
Eftermiddagen hålls ihop med stöd av den suicidpreventiva samordnaren för
respektive kommun.

medarbetare per kommun inom Samhällsbyggnadskontor, teknisk förvaltning,
räddningstjänst och samordnare inom
trygghet, säkerhet och suicidprevention, angränsande
verksamhetsområden

• Tänk på innan – att sätta ihop en mindre arbetsgrupp för fortsatt arbete
• Syfte – att arbeta vidare med suicidförebyggande i den egna kommunen
• Uppföljande möte – 23 mars 2023, för arbetsgrupperna cirka kl 9-11

Anmälan
Chefen anmäler arbetsgruppens deltagare till er suicidpreventiva samordnare,
senast den 20 oktober 2022.

Kontaktuppgifter suicidpreventiva samordnare
hanna.forsnerglaumann@strangnas.se
hanna.noorberg@gnesta.se
viktoria.sigtryggsdottir@vingaker.se eeva-liisa.blomberg@nykoping.se
anna.fridell@eskilstuna.se
karin.norden@katrineholm.se
maja.sejdic@flen.se
ola.nordqvist@trosa.se
ia.synneborn@oxelosund.se

Frågor: Marie Wallin
marie.wallin@regionsormland.se 073 -950 14 89

LÄNSGEMENSAMT
REGIONALT STÖD
socialtjänst & vård i Sörmland

220505

Kontakt
Arrangör är Länsgemensamt regionalt
stöd i samverkan med Sörmlands kommuner.

