REAGERA
Tillsammans för suicidprevention i Skåne
Vad händer i arbetet med genomförande av handlingsplan för suicidprevention i Skåne?
INSATSER FÖR ATT ÖKA KUNSKAPEN OM SUICID
Det sker samverkan med olika organisationer för att bidra till utbildning. Skåneidrotten,
Ängelholms kommun och MHFA organisationen får stöd under hösten baserat på
handlingsplanens inriktning att främja kunskap om suicid.
ÖVERSYN AV VÅRDKEDJAN FÖR SUICIDBENÄGEN PERSON
Ett analysarbete kring hur vårdsökandet ser ut bland patienter som vårdats för suicidförsök
har påbörjats där Regional Utveckling bidrar med expertkunskaper. Resultatet syftar till att
kunna användas som del av översynen av vårdkedjan för suicidbenägen person.
SKOLBASERADE PROGRAMMET YAM UTVIDGAS
Fler kommuner har nu anmält sitt intresse att utbilda instruktörer för YAM (Youth Aware of
Mental Health). Omgång två av instruktörsutbildningen startar i januari. Arbetet i de sex
kommuner som var först ut rullar på och de första skolorna som ger YAM till 8-klasser drar
igång i höst. Region Skåne stödjer instruktörerna med handledningsträffar.
SAMVERKAN FÖR HANDLINGSPLANER I KOMMUNER OM SUICIDPREVENTION
Samverkan med kommunerna i Skåne intensifieras i höst. Region Skåne bjuder in
kommunerna till en utbildningsdag om hur de kan jobba med suicidprevention. Den 7
november kommer Folkhälsomyndigheten att dela med sig av kunskaper som deltagarna
från kommuner får bearbeta i workshopmoment, allt för att stimulera till agerande i sin
hemkommun.
ETT GEMENSAMT BEGREPP - TILLSAMMANS FÖR SUICIDPREVENTION
Inom åtgärden kommunikation har vi samarbetat med en kommunikationsbyrå som hjälper
oss att skapa ett paraplybegrepp för suicidpreventivt arbete i Skåne.
REAGERA- tillsammans för suicidprevention i Skåne
Vi tror att det uppfattas som enkelt att samverka genom detta begrepp och det blir något som
håller samman alla de krafter och initiativ som pågår nu och under kommande år.
INTERN SAMVERKAN I REGION SKÅNE
Ett samarbete har inletts utifrån psykisk ohälsa där vi vill bidra till fokuserade nyheter i den
interna kommunikationen som ex. vis. finns i Vårdgivarnytt. Grupperna som samverkar ”Våld
i nära relationer”, Försäkringsmedicin och handlingsplan Suicidprevention i Skåne. Vår
förhoppning är att vi ska kunna bidra med intressant kunskap om statistik och
forskningsresultat som har ett värde för arbetet ute i vården.

