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Krympande psykiatrisk vård och höjda
suicidtal i USA
I detta Nyhetsbrev presenteras en sammanfattning av en aktuell
krönika i Journal of the American Medical Association i vilken
forskaren Tarun Bastiampillai kort diskuterar den uppåtgående trenden
i självmord i den amerikanska befolkningen. Diskussionens fokus är på
att antalet tillgängliga psykiatriska vårdplatser minskar i USA och att
detta kan vara en bidragande orsak till denna dystra utveckling.
Bastiampillai pläderar för att politiker och beslutsfattare i tider av
ekonomisk nedgång, ökad arbetslöshet och hemlöshet skall stärka
tillgången på god psykiatrisk vård istället för att av kortsiktiga
ekonomiska skäl minska den.
För att läsa hela sammanfattningen och ta del av tidigare
Nyhetsbrev från NASP, besök vår sida för nyhetsbrev.
För att titta närmare på artiklar som refereras till i
Nyhetsbreven, besök Nyhetsbrevets läsrum

Nationell suicidpreventiv konferens 2017
Den 11:e nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum
den 1213 september 2017 i Göteborg.
Konferensen arrangeras av Suicidprevention i Väst (SPIV) tillsammans
med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i samverkan med
Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa (NASP), Karolinska institutet, Stockholm.
Årets tema är "Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för
att förebygga självmord."
Läs mer om konferensen här.

Nyheter från NASP
På NASP:s webbsida kan du se våra senaste nyheter och
kalenderhändelser!

Vårens datum för Aktion
Livräddning är nu klara!
I vår kan ni som arbetar i
Danderyd, Djursholm, Lidingö,
Täby och Vaxholm
kostnadsfritt ta del av
endagsutbildningen Aktion
Livräddning!
Läs mer om Aktion
Livräddning och hur du kan
anmäla dig och dina kollegor
här.

Nya datum för instruktörsutbildningen AOSP
Nu finns möjlighet att anmäla sig till två olika tillfällen att
gå instruktörsutbildningen Akut omhändertagande av
självmordsbenägen person (AOSP) upplagt på webben. Läs mer
om hur du anmäler dig där.

Vill du och dina kollegor eller vänner utbilda er i Första hjälpen till
psykisk hälsa (MHFA)?
I vår instruktörslista kan du hitta instruktörer till 2
dagarsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa!

Självmordspreventiva
utbildningar vid NASP

Besök gärna vår utbildningssida
för att se vilka utbildningar vi
håller i och hur du anmäler dig till
dem!
Utbildningar vid NASP
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Reading room 1 är tillgängligt för alla
Varje månad läser Jerzy Wasserman, Vladimir Carli, Gergö Hadlaczky,
GuoXin Jiang, Marcus Sokolowski, Rigmor Stain, David Titelman och
Danuta Wasserman alla självmordsrelaterade artiklar, som publicerats i
peergranskade tidsskrifter. Det rör sig om cirka 300 artiklar/månad.
De viktigaste och mest tillämpliga artiklarna för det
självmordspreventiva arbetet inom hälso och sjukvården och
befolkningen läggs ut i läsrummet.

Har Du information om självmordspreventiva aktiviteter som Du
vill att NASP förmedlar i nyhetsbrevet?
Maila oss på nasp@ki.se
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