
 

 

 

  

10 september infaller den Internationella suicidpreventiva dagen. 2003 beslutade WHO i samarbete 

med den internationella organisationen IASP, International Association for Suicide Prevention, om 

dagen med syftet att öka kunskapen om suicid och minska antalet självmord. I Kronobergs län 

uppmärksammas dagen med föreläsning, minnesstund och ljusmanifestation. Välkommen att vara 

med! Program och tider. I temabladet finns förslag som är länkade till mediekatalogen SLI. Inferno 

och Infernoporträtt är program där människor delar med sig av sina liv och erfarenheter. UR 

Samtiden är filmade föreläsningar och samtal. Må dåligt – om psykisk ohälsa och självmord riktar sig 

till målgruppen från 13 år. Här talar man om hur psykisk ohälsa kan uppstå och verktygen för att få 

råd och stöd att komma vidare. Det finns ofta en osäkerhet inför att börja prata. I filmen träffar man 

personer som tagit sig ur sina problem och de som arbetar i olika organisationer som ger råd och 

stöd till människor som har självmordstankar. Lärarhandledning med diskussionsfrågor och uppgifter 

till filmen finns under dokument och länkar. 

 

Inferno : Vilja leva 
Infernoporträtt : Depression och suicid 
Må dåligt - om psykisk ohälsa och självmord 
UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Suicidalitet hos barn och unga 
UR Samtiden - Hjärnans dag 2018 : Våga tala om självmord 
UR Samtiden - Kan man prata om självmord? : Fakta och upplevelser av självmord 
UR Samtiden - Socionomdagarna 2016 : Att hjälpa den som inte orkar leva 
UR Samtiden - Suicidprevention 2017 : Att förebygga självmord 
UR Samtiden - Suicidprevention 2017 : Goda skäl att lyssna på självmordsberättelser 
UR Samtiden - Suicidprevention 2017 : Suicid som utväg 
UR Samtiden - Suicidpreventiva dagen 2014 : Självmordskommunikation på internet 
UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016 : Förebyggande arbete mot unga vuxnas 
självmordshandling  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temablad Suicid  
 
 
 

http://avmedia.kronoberg.se/wp-content/uploads/2018/08/suicidpreventiva-dagen-2018-affisch.pdf
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101587-08
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102471-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1936-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR205871
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR206117
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR182467
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR199792
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR202960
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR202954
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR202963
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR185631
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR194144
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR194144

