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1  

Ny samordnare för suicidprevention i Värmland 

Karen O’Quin tillträdde i september tjänsten som regional samordnare för 

suicidprevention i Värmland. Karen blir fortsättningsvis den som 

sammankallar möten och samordnar arbetet kring suicidprevention.  

 

2  

Utvärdering av suicidpreventionskonferensen 

Den 10 september, på Internationella suicidpreventionsdagen, arrangerade 

samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland den tredje regionala 

konferensen om suicidprevention. Temat för året var ”Unga liv kan räddas” 

och fokus låg på suicidproblematik bland barn och unga. Konferensen hölls 

på Karlstad CCC och besöktes av ca. 400 personer.  

Under mötet delas reflexioner från konferensen och deltagarnas svar på 

utvärderingsenkäten. Sammantaget verkar de flesta deltagare och 

medverkande vara mycket nöjda med konferensens innehåll och upplägg. 

Allt fungerade enligt plan under konferensdagen och konferensen fick god 

spridning. 

 

3  

Stormöte Suicidprevention 

Den 18 oktober hålls ett Stormöte i Suicidprevention på Karlstad CCC. Ett 

stort antal inbjudningar har gått ut till alla kommuner i länet, idéburen sektor 

och offentliga myndigheter och verksamheter. Anledningen är att den 

regionala samverkansgruppen för suicidprevention under våren 2019 har 

arbetat fram ett förslag till ny arbetsordning för suicidpreventionsarbetet i 

länet. Förslaget innebär att ett större suicidpreventivt nätverk skapas, som 

träffas två gånger per år. Inom nätverket skapas mindre arbetsgrupper kring 

olika aktuella områden.  
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Den 18 oktober kl. 9-15 blir den första träffen för det regionala 

suicidpreventionsnätverket. En plan för dagen diskuterades och finslipades 

under mötet.  

 

4  

Regionala stimulansmedel 

Ur potten för det regionala statsbidraget inom psykisk hälsa, tilldelas 

suicidpreventionsarbetet en del. För året finns medel kvar. Förslagsvis kan 

de användas för att köpa in utbildningsmaterial som kan spridas och 

användas under 2020. Gruppen diskuterar olika utbildningar och alternativ.  
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Utvärdering av den regionala handlingsplanen för 
suicidprevention 

Under hösten kommer Karen påbörja ett arbete med att utvärdera den 

regionala handlingsplanen för suicidprevention.  


