
Regionala Samverkansgruppen SU-prevention i Värmland, 2019-05-21 

Närvarande: Anna-Beata Brunsell Ekström, Anna Sundkvist Kräutner, Lina Helgerud, Ann 

Sjögren, Charlotta Nelsson, Elisabeth Petersson, Eva Persson, Anneli Wiker, Elin 

Åckerstöm och Bengt Stenström. 

Minnesanteckningar från förra mötet 

Inga synpunkter. Bengt får i uppgift att anmäla ärendet om POSOM till den 

samverkanskonferens mellan regionen och länets kommuner som i september ska äga 

rum. 

 

Presentation 

Elin Åckerström som är praktikant vid regionens folkhälsoenhet presenteras, Elin ska ha ett 

samordnande ansvar inför och vid höstkonferensen. 

 

Höstkonferensen 

Förberedelsegruppen (Anna-Beata Brunsell, Anna Sundkvist Kräutner, Lina Helgerud, 

Elisabeth Pettersson, Bengt Stenström och Elin Åckerstöm) presenterar vilka förberedande 

åtgärder som vidtagits. Inbjudan till konferensen har nu gått ut men det är viktigt att 

samverkansgruppen sprider information om konferensen via sina kontaktvägar också. Se 

också den affisch som biläggs i särskilt dokument. 

Vi går igenom listan för funktionärsuppdrag, se bifogat dokument. Observera att ni som inte 

var närvarande vid mötet idag bör meddela Elin Åckerstöm 

(elin.ackerstom@regionvarmland.se) vilken / vilka uppgifter du kan ta ansvar för. 

Genom denna länk kan ni se inbjudan till konferensen: 

www.regionvarmland.se/konferenssuicidprevention2019  

Affisch finns som bilaga.  

 

Mötestider i höst 

Mötestider i höst bestäms, via outlook skickas inbjudan till samtliga i gruppen. 

Tiderna är följande:  23/8 klockan 13.00 - 15.00 

  31/8 PRIDE 

  4/10 klockan 13.00 – 15.00 

  18/10 Heldag 

  15/11 klockan 10.00 – 12.00 

mailto:elin.ackerstom@regionvarmland.se
http://www.regionvarmland.se/konferenssuicidprevention2019


 

 

Deltagande i PRIDE 

Samverkansgruppen avser att delta vid PRIDE på liknande sätt som förra året. Utställningen 

påbörjas klockan 10.00 och avslutas efter det att paraden genomförts, paraden börjar klockan 

15.00. Önskvärt att personer som ingår i samverkansgruppen deltar vid utställningen och / 

eller paraden!  

 

Psyk – e bas suicid 

Utbildningsprogrammet Psyk – e bas suicid har nu lanserats. Utbildningen är kvalitetssäkrad 

och håller mycket hög standard. Licensavgiften för att få använda denna utbildning kan 

innebära svårigheter för vissa huvudmän. Bengt kollar om vi kan ha en gemensam licens för 

samverkansgruppen. Länk: http://psyk-e.se/psyk-e-suicid/ 

 

Övriga frågor 

- SPIV:s utbildningar i höst bör inriktas till fortsättningsutbildningen, Bengt kontaktar 

SPIV med detta budskap. 

- I Kristinehamn har man nu kommit i gång med det lokala arbetet genom att en lokal 

suicidpreventionsgrupp nu bildats. 

- Arvika har meddelat att arbetet med den lokala handlingsplanen fortskrider på ett bra 

sätt! 

 

Bengt Stenström 

 

 

 


