
Nettverkssamling om selvmordsforebygging 
 

PROGRAM med forbehold om tidsendring 

 

Innsjekk: Vi starter dagen med å ta båten Riskafjord ut fra Vågen i 

Stavanger ved gamle Tollboden kl. 10.00. Møt opp i god tid for registrering. 

10.25 - 10.30 Møteleder  

Hans Petter Torvik- praktisk informasjon 

10.30 - 10.45 Velkommen 

Fylkeskommunen i Rogaland har et politisk vedtak om å ha en 0-visjon for selvmord. 

Inghild Vanglo, Leder av politisk styringsgruppe for folkehelse, innleder dagen 

 

For å jobbe systematisk med selvmordsforebygging er det nyttig å ha 

kunnskap om kunnskapsgrunnlaget 

10.45 - 11.15 Folkehelseinstituttet (FHI) ved Kim Stene-Larsen deler kunnskap fra 

arbeidet på selvmordsforebygging (Teams innlegg) 

11.15 - 12.00 Våren 2022 gjennomførte samtlige kommuner i Rogaland en Ungdata-

undersøkelse med spørsmål om blant annet selvskading, selvmordstanker og 

selvmordsforsøk. Sven Gustafsson fra KoRus offentliggjør, analyserer og tolker 

tallene fra ungdataundersøkelsen 

 

12.00 - 12.45 Enkel lunsjbuffet fra Skjærgårds Charter & Catering AS  

Daglig leder, Ketil Thu vil gi en befaring i lunsjen til de som ønsker. Han vil formidle 

historien, og fortelle om Natvigs Mindes bidrag og erfaringer med bruk av 

kulturminner i en sosialpedagogikk sammenheng. 

 

Kunnskap i planarbeid. Vi trenger kunnskap om hvordan vi bruker selvmords 

data inn i planarbeidet 

12.45 - 13.30  Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS)  deler sin kompetanse og erfaringer om hvordan en 

kan utarbeide en handlingsplan ved Rita Småvik 

 

13.30 - 13.45 Pause med frukt og kaffe 

 

https://www.google.no/maps/place/Tollboden%2bStavanger/@58.9732945,5.729427,138m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x463a354bb87e41b3:0x33bc53c05890016f!8m2!3d58.9732802!4d5.7297369?hl=no
https://rvts.no/
https://rvts.no/


Erfaringer fra kommuner. Kommunen bør forebygge, avdekke, avverge, 

behandle og følge opp selvskading og selvmordsforsøk  

13.45 - 14.15 

• Gunn Hinna ved Stavanger kommune deler erfaringer fra utarbeidelsen 

av en handlingsplan med konkrete tiltak 

• Karmøy har politisk vedtak om 0 visjon på selvmord og valgt å inkludere 

selvmordsforebygging i øvrig planverk. Reidun Kathrin Dahl Kristiansen 

fra Karmøy deler erfaringer med arbeidet 

 

Eksempler på tiltak som vi antar virker. Samarbeid er viktig for å jobbe mer 

selvmordsforebygging 

14.15 - 14.50  

• LEVE I Rogaland er en brukerorganisasjon som spesialisthelsetjenesten 

jobber tett med. Tidligere leder i LEVE Rogaland, Sybille Greiner deler 

erfaringer på hva vi bør tenke på i planarbeidet med selvmordsforebygging  

 

• Spesialisthelsetjenesten er en viktig aktør, spesielt ift oppbygging system etter 

utskrivelse. Hvordan bli den som trenger hjelp ivaretatt i – hvem følger opp – 

hvordan er koordinering mellom kommunal tjenesteapparatet, og mellom 1. og 

2. linjetjenester. Marianne Skretting, deler erfaringer fra helseforetaket 

 

• Youth Aware of Mental Health (YAM), er et helsefremmende og forebyggende 

undervisningsprogram innen psykisk helse for skoleelever i alderen 13-17 år. 

Ragnhild Braathen Sæland, prosjektleder Pilot på Bryne VGS, Jæren DPS og 

Anne Martha Kalhovde, PhD, leder av Forsknings- og utviklingsavdelingen på 

Jæren DPS 

 

• Selvmordsforebygging med å hindre tilgang til metode, som for eksempel sikre 

bruer og utsatte jernbanestasjoner, anses også som effektivt tiltak. Morten W 

Hansen fra Veidirektoratet har innlegg på teams, slik at vi kan lære mer om 

lovverkets rammer om fysiske tiltak ved bro. (Teams innlegg kl 14.40). 

 

15.00 Båttur til Stavanger   


