
SJÄLVMORD & SJÄLVMODRISKBEDÖMNING HOS 
BARN & UNGA

EN FÖRDJUPNINGSDAG OM:

STOCKHOLM 4 FEBRUARI 2020

Anmäl dig redan idag!
www.expomedica.se

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

        En ny

 inbjudan 

        frå
n

4 februari 2020 kl: 09.00–16.00 Registrering från kl: 08.30

Målgrupp: 

Tid:        

Plats:        7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Fördjupningsdagen vänder sig till dig som kommer i kontakt med 
och vill lära dig mer om självmord, koppling mellan självmord och 
psykisk ohälsa samt bemötandet av självmordsnära personer.

Gå 5 betala för 4 (1996 kr) Ordinarie 2495 kr exkl. momsPris:        

Varje år dör ungefär 1600 personer av självmord 
i Sverige, det är ungefär 30 självmord varje 
vecka. Av de liv som förloras varje vecka är det 
tre personer som var 24 år eller yngre. Man 
räknar med att ca hälften av de personer som 
dör av självmord, vid något tillfälle haft kontakt 
med psykiatrin.  

För de flesta människor kan det av olika personliga skäl 
upplevas som svårt att tala om självmord. Det kan finnas 
olika skäl till att inte vilja eller kunna prata om frågan, 
men vill vi hjälpa människor så är det enda sättet att ta 
reda på om någon tänker på självmord att fråga om det. 
Att tala om självmord är ett skydd för livet. 

För att kunna förebygga självmord och självmordsförsök 
behöver vi känna igen faktorer som kan tala för 
ett suicidalt beteende. Det är avgörande att alla 
vårdgivare (och även andra, som t.ex skolpersonal, 
hemtjänstpersonal) har möjlighet att förbättra och 
utveckla förmågan att identifiera självmordsnära 
personer. 

Citat från tidigare deltagare:
”INTRESSANT! fantastisk fördjupningsdag. Mycket viktigt och bra 

innehåll i föreläsningen, alla förväntningar infriades.”  

”MYCKET bra och intressant föreläsare.”

”Mycket givande fördjupningsdag”

För anhöriga som drabbas är det en oerhörd kris. 
Behovet av stöd ser olika ut för olika personer och under 
dagen diskuteras olika perspektiv.

Du kommer efter dagen ha bättre kunskaper om olika 
självmordsrelaterade frågor, veta mer om kopplingen 
mellan olika sjukdomar och självmord, såväl psykiska 
som kroppsliga. Du kommer få diskutera olika aspekter 
av hur man samtalar om självmord. Utbildningens syfte 
är att lyfta värdet av att samverka med andra som känner 
den suicidale och att du ska känna en större trygghet när 
du bedömer någons risk att ta sitt liv.  
 
 

 

 
 
Daniel Frydman,  
specialist i allmän psykiatri,  
leg psykoterapeut,  
psykoanalytiker 
 
 
 
Daniel är psykiater och psykoterapeut, har tidigare varit chef 
för Södermalms psykiatriska mottagning och har arbetat med 
barnneuropsykiatriska utredningar. Han har på uppdrag av 
NASP (Nationellt centrum för suicidförskning och prevention av 
psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet utformat en heldagsfö-
reläsning ”Aktion Livräddning”. Sedan 2010 har han föreläst för 
personal från olika verksamheter i Stockholm som i sitt arbete 
möter människor vilkas livsvilja kan svikta. Akutmottagningar 
inom såväl psykiatri som somatik, liksom hela psykiatriska klini-
ker har också fått denna utbildning. 

F Ö R E L Ä S A R E 
 



Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Titel/yrke

E-post

Företag/organisation

Postnummer             Ort

Kontaktperson/beställare

Företag/organisation

Postnummer             Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Adress

Organisationsnummer

E-post

Adress

Organisationsnummer

Fakturareferens

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

E-post

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? 
KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. 
Arrangören organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i 
enlighet med vederbörandes personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behan-
dling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid 
otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar.

Specialkost eller övrig information

FEM ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 205 05 Malmö 

Expo Medica skickar information om 
nya kurser via e-post. 
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.

I KURSAVGIFTEN INGÅR: lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika samt kursintyg. 

Ja tack! Jag anmäler mig till Självmord & självmordriskbedömning hos barn & unga den 4 februari 2020, kl 
09.00–16.00. Registrering från 08.30. Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Kursavgift: Gå 5 betala för 4 (1996kr) Ordinarie 2495 kr per person exkl moms.

Enklast anmäler du dig på www.expomedica.se!


