
 
 

   

 

 

     

     

  

     

    

     

  

  

 

    

     

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 
 

 

         

  

Välkommen på föreläsning  i samarbete med Suicide Zero!  

Varje år tar nära 1 500 personer sitt liv. Det är fyra om dagen. Men självmord går att 

förebygga! I föreläsningen "Våga fråga " får du lära dig hur du kan agera när du 

misstänker att någon i din närhet har det svårt. 

”Våga fråga” går igenom fakta och myter om självmord, hur man identifierar 

varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. Att 

prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. 

Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, läkare och 

forskare. 

Föreläsningen riktar sig till organisationer, kommuner och företag eller dig som är 

intresserad. Föreläsningen är 1 timme med efterföljande 30 minuters frågestund. 

Ingen förkunskap krävs. 

Det finns tre tider  att välja bland:  

Tisdag 29 november klockan 18.00-19.30 

Onsdag 25 januari klockan 10.00-11.30 

Onsdag 25 januari klockan 18.00-19.30 

Anmälan: Ingen anmälan behövs 

Plats: Digitalt via Teamslänk. Använd denna länk för att delta. 

Klicka här för att ansluta till mötet 

Ladda ned Teams- | Anslut på webben) Mötes-ID: 397 693 276 380 Lösenord: AwY7E7 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY1MmE0MDUtMWE3NS00ZTlmLTk5ZWYtZWNkODIyOGU0ZGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223dc90ee0-cc3a-4d3c-aee8-db317ceb5950%22%2c%22Oid%22%3a%22a36c3e38-2d01-4ea3-97fc-4fcb7238f838%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://18.00-19.30
https://10.00-11.30
https://18.00-19.30
https://18.00-19.30
https://10.00-11.30
https://18.00-19.30
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		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 4

		Godkänt: 26

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Överhoppat		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Godkänt		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början


