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Mattias Larsson, Räddningstjänsten för Arvika, Eda, Säffle kommuner 

Wiktoria Granath, LiV 

Anette Utter Axelsson. SPES 
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Bildbanken 

Det ät viktigt att nå ut med budskap kring suicidprevention till många olika 

målgrupper. Med i den länsövergripande arbetsgruppen finns Elisabeth 

Petersson, kommunikatör på landstinget, som utformar informationsmaterial 

från gruppen. Till materialet behövs bilder. För att gruppen fritt ska kunna 

förfoga över de bilder och det material som tas fram, behöver egna bilder 

framställas. Bilderna ska vara positivt laddade och återge personer som 

deltar i positiva och friskvårdande aktiviteter. Personerna på bilderna 

behöver inte själva ha erfarenhet av psykisk ohälsa eller suicidproblematik 

och kommer inte att ombedjas uttala sig kring sin egen situation i samband 

med bilderna. Bilderna kommer att användas i samband med det positivt 

laddade begreppet Suicidprevention i Värmland. Till detta behövs 

fotomodeller. Personerna på bilderna kan med fördel vara av olika ålder, 

hudfärg, kön, funktionsvariation och på andra sätt spegla Värmlands 

befolkning.   
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Kommunikatör Elisabeth Peterssons mailadress kan spridas till personer 

intresserade av att medverka på bild; elisabeth.petersson@liv.se  
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Konferens 12 april 

En stor konferens om suicidprevention hålls på Karlstad CCC den 12 april. 

Arrangörer är Suicidprevention i Värmland. Information om konferensen 

finns på www.liv.se/suicidprevention.  

Under konferensen ombeds flera i gruppen att hjälpa till med olika 

funktionärsuppgifter. En lista på olika funktionärsuppdrag bifogas 

minnesanteckningarna.  
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Instagram  

Under vecka 15 kommer Bengt Stenström och Anna Beata Ekström att 

ansvara för Landstingets i Värmlands instagramkonto. Under konferensen 

kommer miljöer och händerlder att fotograferas och publiceras på kontot. 

Personer i arbetsgruppen kan komma att bli tillfrågade att vara med på bild 

eller göra ett uttalande. Godkännande krävs alltid innan Landstinget i 

Värmland får använda en bild. Glöm inte att följa Landstinget i Värmlands 

Instagram! 
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YAM 

YAM – Youth aware of mental health är en utbildning som riktas till årskurs 

åtta och som ska ge ungdomar kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa. 

Utbildningskonceptet håller nu på att evidensprövas i Stockholms län. 

Utbildningen kan ges i samverkan mellan kommuner och landsting i 

Värmland. 

Skolshefsnätverket ska informeras så att en förankring sker på bra sätt. Eva 

Lundin från KI kommer för att vara med. Teresa Dahlström förpratar 

skolchef för Kils kommun.  
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SPISS 

SPISS – Suicidprevention i Svensk Sjukvård är en webbutbildning som 

tagits fram i region Skåne. Webbutbildningen består av tre moduler varav de 

två första innehåller viktig och grundläggande information om 

suicidproblematik, riskgrupper för suicid och bemötande av suicidnära 

personer. Den tredje och sista modulen innehåller kunskap om 

suicidriskbedömningsinstrument..  

mailto:elisabeth.petersson@liv.se
http://www.liv.se/suicidprevention
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Lina Helgerud och Marie Niljung har provat länken. De får därför också 

prova enkäten för utvärdering. Lina och Marie tycker att alla tre moduler 

kan vara användbara för alla. Det är en lätt och användbar utbildning som 

passar många. Avsnitten är korta och lätthanterliga.  
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Utbildning via SPIV 

SPIV – Suicidprevention i Väst är en idéburen organisation som, bland 

annat, erbjuder utbildning till profession och allmänhet. Under hösten 2018 

kommer fem utbildningstillfällen att erbjudas på fem platser i Värmland. 

Utbildningarna erbjuds både profession och allmänhet.   

Bengt Stenström och Anna Beata Ekström håller kontakterna med SPIV, tar 

fram inbjudan och anmälningslänk. Lokala representanter ur arbetsgruppen 

bokar lokal, sprider inbjudan och tar hand om de lokala förberedelserna.  

Mer information till ansvariga personer går ut i separat mail.  

Utbildningarna ges enligt följande tidsplan: 

Datum Länsdel Ansvarig(a) person(er) 

3/9  Centrala  Lina Helgerud och Rebecka Eriksson 

4/9 Norra  Ann Sjögren Bengtsson 

5/9  Östra  Anne Hölmebakk 

24/9  Västra  Mattias Larsson och Marie Niljung 

25/9  Sydvästra  Lotta Österlund Jansson 
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Representation och informationsspridning 

Den länsövergripande arbetsgruppen för suicidprevention i Värmland utgörs 

av personer som är representanter för en organisation, ett nätverk, en 

verksamhet eller ett kluster av organisationer. En översyn behöver göras för 

att se hur representationen ser ut och hur informationsspridning ut från 

gruppen fungerar. Kanske finns det funktioner som saknas i gruppen? Nås 

alla relevanta aktörer av information från gruppen? 
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Besök av POSOM-gruppen Karlstadområdet 

Representanter från POSOM-gruppen i Karlstadområdet berättar hur deras 

arbete är organiserat och vad de gör. POSOM-gruppen i Karlstadområdet 
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täcker in kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och 

Munkfors.  

Med ideella stödfunktioner ger de medmänskligt stöd till utsatta i 

krissituationer.  

Mer information finns i bildspel från POSOM-gruppens presentation. 
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Forskningsprojekt i samarbete med Lunds universitet 

I samarbete med Lunds universitet, deltar LiV i en retrospektiv studie av 

journaler från personer som avlidit genom suicid för att få ett bättre 

förståelse av vårdkontakterna som föregått et suicidfall. Wiktoria Granath 

ska granska journalerna. I april deltar Wiktoria i ett möte för att gå igenom 

rutinerna för granskningen.   
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Samverkan i Grums kommun 

I Grums kommun pågår ett samarbete med SKL och Landstinget i Värmland 

för att, genom samverkan, arbeta för att ökat välmående och minskat 

självskadebeteende bland ungdomar (16-29 år). Den 26 april inbjuds 

aktörer, som på olika sätt möter målgruppen, till en workshop i syfte att 

kartlägga verksamheter och insatser riktade till målgruppen. Workshopen 

utformas i samarbete med tjänstedesigner från Landstinget i Värmlands 

Experio Lab och hålls i Folkets Hus, Grums kl. 10-16. 

Arbetet följs av en student från magisterprogrammet om riskbedömning i 

samhället på Karlstad universitet, som kommer att skriva sin 

magisteruppsats baserad på ett antal intervjuer med olika aktörer i Grums 

kommun kring deras suicidpreventiva arbete.   
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Nästa möte 

Nästa möte hålls den 23 maj kl. 9-12 i lokal E3, landstingshuset. 

 

 


