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Pressinbjudan 

Tingsryds kommun ”tjuvstartar” den Suicidpreventiva dagen 

Internationella suicidpreventiva dagen är den 10 september. En dag som lanserats 

av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra själv-

mord på agendan. Tingsryds kommun tjuvstartar genom att uppmärksamma sui-

cidpreventiva dagen redan med en föreläsningskväll. 

Projektansvariga för det lokala suicidpreventiva arbetet i Tingsryds kommun är Pernilla 

Risberg, SAS, socialt ansvarig socionom och Ragnhild Olsson chef för socialtjänstens 

Barn och familjeenhet i Tingsryds kommun. 

- Även i Tingsryds kommun tar människor sitt liv. Därför är det oerhört viktigt att

kommunen jobbar med det suicidpreventiva arbetet för att förhindra självmord.

Genom utbildning ökar vi kunskapen och lär oss vara trygga i samtalen med den

enskilde och på så sätt kan vi rädda liv, säger Pernilla Risberg.

När: 9 september (obs datumet!) 

Tid: 18.00 – 20.30 

Plats: Gibson Auditorium, Linnerydsvägen 6A, Tingsryd 

Medverkande under kvällen 

• Håkan Wester från Suicide Zero (mer information nedan)

• Leon Axbom från SPES, Suicidprevention och efterlevande stöd.

• Elever från Kulturverkstan underhåller med musik

Representanter från Tingsryds kommun, Region Kronoberg och Svenska kyrkan finns 

på plats för frågor och samtal. 

På grund av rådande omständigheter med corona har vi max 45 platser. 

Föreläsningarna och musikinslagen kommer att filmas och läggas ut via kommunens 

hemsida och sociala medier så att du som inte fysisk kan delta kan se efteråt hemifrån. 

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska 

självmorden i Sverige. Varje år tar ungefär 1 500 människor sina liv. Det är fyra om 

dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tio-

tusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Vi gör allt för att 

lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. 

Källa: www.sucicidezero.se 

För mer information kontakta: 

Pernilla Risberg 

socialt ansvarig socionom/ SAS 

pernilla.risberg@tingsryd.se 

Telefon: 0477-443 15 

Vx: 0477-441 00 

Ragnhild Olsson 

chef för barn-och familj/individ-och familje-

omsorgen 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

Telefon: 0477-443 06 


