
För att hedra och minnas dem som gått bort i suicid i länet och 
med en förhoppning om att vi alla blir bättre på att se och sam-
tala med varandra om känslor, för att tillsammans hantera livet, 
arrangeras suicidpreventiva dagarna i september. Detta sker 
genom föreläsningar torsdag och fredag samt med en avslutande 
ljusmanifestation på lördagen. 

Program

Datum:  TORSDAG 8/9 2022

Plats:  Fullmäktigesalen Sundsvalls kommunhus (Norrmalmsgatan 2),
 eller digitalt via Youtube: https://youtu.be/pSwbS3W-974

13.00–16.30  Stöd till efterlevande – digital sändning från Folkhälsomyndigheten
 Observera att denna sändning kan ses live i Fullmäktigesalen. För att se FHM:s 
 sändning digitalt från annan plats, använd länken längre ner i denna inbjudan.

18.00–18.05  Välkomna – introduktion till kvällen

18.05–19.00  Våga mötas – om medmänsklig kraft som kan rädda liv
 Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare samt en mycket omtyckt sommar-
 pratare i P1. (obs! Föreläsaren deltar via länk)

19.00–19.05  Bensträckare

19.05–19.45  Våga fråga & Livsviktiga snack
 Linn Enheim, regionansvarig Suicide Zero Västernorrland.

19.45–20.05  Paus med kaffe

20.05– 20.55  Alltid öppet – om att finnas till för varandra vid psykisk ohälsa
 HG Rådström, idrottsprofil i Sundsvall som berättar sin egen historia om psykisk ohälsa.

20.55–21.00  Avslutning
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https://youtu.be/pSwbS3W-974


Datum:  FREDAG 9/9 2022 

Plats:  Fullmäktigesalen Sundsvalls kommunhus (Norrmalmsgatan 2), 
 eller digitalt via Youtube: https://youtu.be/EqW777kxtUA

09.00–09.05  Välkomna – introduktion till dagen

09.05–10.00  Våga mötas – om medmänsklig kraft som kan rädda liv
 Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare samt en mycket omtyckt sommar-
 pratare i P1. (obs! Föreläsaren deltar via länk)

10.00–10.05  Bensträckare

10.05–10.45  Våga fråga & Livsviktiga snack
 Linn Enheim, regionansvarig Suicide Zero Västernorrland.

10.45–11.05  Paus med kaffe

11.05– 11.55  Alltid öppet – om att finnas till för varandra vid psykisk ohälsa
 HG Rådström, idrottsprofil i Sundsvall som berättar sin egen historia om psykisk ohälsa.

11.55–12.00  Avslutning

Datum:  LÖRDAG 10/9 2022

Plats:  GA kyrkan, Floragatan 4 Sundsvall 
 eller digitalt via Youtube: https://youtu.be/v4Hl49N1rDM

14.00–14.45  Ljusmanifestation i GA-kyrkan för dem som avlidit i suicid i länet det gångna året.  
 Med stämningsfull sång och intervjuer med personer knutna till länets suicidarbete.

        SÖNDAGEN den 11/9 har GIF Sundsvall hemmamatch och kommer då att uppmärksamma 
        suicidprevention som matchtema. Matchstart 15.00.

Länk till FHM:s seminarium: ”Stöd till efterlevande”: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/220908-suicidpreventiva-da-
gen-2022--stod-till-efterlevande/

Suicidpreventiva dagarna 2022 arrangeras av: Suicide Zero, Medelpads Räddningstjänstförbund, 
Sundsvalls kommun, Sundsvalls församling, Mittuniversitetet, Kommunförbundet Västernorrland och 
Region Västernorrland, i samarbete med Polisen Västernorrland samt länets kommuner.
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