
    
 

      

 
Til  

- kommunene i Telemark  

- spesialisthelsetjenesten - privatpraktiserende spesialister og Sykehuset Telemark HF 

- bruker- og pårørendeorganisasjoner 

- politikere 

 

 

Forum for psykisk helse- og rusarbeid i Telemark i samarbeid med Fylkesmannen i 

Telemark, KS og RVTS Sør inviterer til  
 

 

FAGDAGER OM SELVMORDSFOREBYGGING 
 

Sted: Bø Hotell 5. og 6. november 2018 
 
5. november: fokus på selvmordsforebygging for barn og unge 

6. november: fokus på selvmordsforebygging for voksne 
 
 

I juni 2017 ble veiledende materiell for forebygging av selvskading og selvmordsforebygging 

lansert av Helsedirektoratet. Materialet skal først og fremst være en ressurs for kommunene i 

møte med og i forebygging av selvskading og selvmord.  

 

RVTS Sør har fått i oppdrag å bistå kommunene i region Sør med implementering av 

materiellet. I den forbindelse arrangeres det to fagdag med praktisk tilnærming til materiellet. 

  

Målsetning 

• Sette selvmordsforebygging på dagsorden og inspirere til selvmordsforebyggende 

tiltak på flere nivå  

• Gjøre materiellet kjent for kommunene og inspirere til at det tas i bruk på flere nivå 

• Gi deltakerne på fagdagen økt trygghet i møte med tema selvmord og i møte med 

mennesker med selvmordstanker. 

• Øve på å fange opp signaler og spørre direkte om selvmord. 

 

Målgruppe 

• Ledere og tjenesteutøvere i kommunale helse- og omsorgstjenester som har et ansvar 

for å forebygge, avdekke, avverge og/eller følge opp personer som utsetter seg for 

selvskading og/eller er i selvmordsrisiko.  

• Spesialisthelsetjenesten, andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen.  

 

Vi har i år valgt å vie dagen til selvmordsforebygging.  

 



 

 

Vi legger opp til en INTERESSANT OG L Æ R E R I K dag. 

 

Her kan du treffe gode kollegaer og samarbeidspartnere. Dette er en god arena for å 

knytte verdifulle bekjentskap. 

 

  

Kostnader: 

Konferansen er gratis og Fylkesmannen dekker oppholdsutgiftene til de deltakerne som skal 

delta begge dagene og har behov for overnatting. Det er begrenset antall plasser, og det er 

først til mølla-prinsippet som gjelder. NB: Bindende påmelding. Ved manglende oppmøte 

faktureres kostnader for opphold og dagpakke.  

 

Påmeldingsfristen er 10. oktober 2018. 

 

Spørsmål: 

Har du spørsmål til konferansen kan du ta kontakt med  

May Trude Johnsen (fmtemtj@fylkesmannen.no), telefon 35 58 61 10 

Ellen Bang Andersen (fmteeba@fylkesmannen.no), telefon 35 58 61 10 

Anne Melie Henriksen (AnneMelie.Henriksen@bamble.kommune.no), telefon 97 05 86 01 
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