Suicidprevention, medel tilldelade kommunsidan 2020
Bakgrund
Inom ramen för Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner om
psykisk hälsa 2020 tilldelas kommuner och regioner gemensamt 200 miljoner kronor för
suicidpreventivt arbete. För Västra Götaland handlar det om totalt 33 422 811 kr. Styrgrupp för
handlingsplan psykisk hälsa beslutar om fördelning av medel inom ramen för denna
överenskommelse enligt beslut i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).
Sedan 2018 finns en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa där ett av målen är
nollvision om suicid och där en särskild handlingsplan nu tagits fram i samverkan mellan
huvudmännen. Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland förväntas gälla från våren
2020. Medel fördelas till kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen för aktiviteter
som behöver göras inom ramen för det egna ansvaret.
De fyra kommunalförbunden får rekvirera medel för att tillsammans med kommunerna i det
geografiska området, utifrån evidensbaserade metoder, arbeta för att förebygga suicid i
befolkningen i riktning mot nollvisionen om suicid i handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020
(med förslag till förlängning tom 2022), och målet att minska antalet suicid med 40 % från
2020 till 2025. Kommunalförbund Skaraborg tilldelas 1 555 944kr. Enligt uppgift kan medlen
användas efter innevarande år förutsatt att det finns en plan för användande.

Plan för arbetet
För att få kraft i arbetet med suicidprevention i Skaraborg anställs en person med syfte att
under 1 år samordna och driva processer samt stödja kommunernas arbete. Se aktiviteter
nedan.
Arbetet ska genomföras nära andra pågående arbeten, exempelvis det suicidpreventiva arbete
som pågår parallellt inom ramen för delregional vårdsamverkan, arbete på länsnivå,
Folkhälsoenhetens suicidpreventiva arbete, andra aktiviteter inom ramen för Handlingsplan
Psykisk hälsa och det regionala inriktningsdokumentet för Integrerade arbetssätt.
Parallellt kommer delregional vårdsamverkan att arbeta utifrån samma uppdrag. Här kan
exempel på aktiviteter vara att stödja framtagande av lokala handlingsplaner och att utveckla
metod för gemensamma händelseanalyser.

Syfte
Att bidra till målet om att minska antalet suicid med 40 % från 2020 till 2025.

Aktiviteter

-

Identifiera behov i Skaraborgs kommuner genom bland annat
Kommundialoger








Dialoger med civilsamhället; Föreningar (NSPHiG, Suicide Zero, Mind,
Spelberoendegruppen), kyrkor, m. fl.
Brukarrevision/er
Stödja kommuner i framtagande av lokala handlingsplaner.
Identifiera möjligheter till utveckling/användning av metoder, ökad tillgänglighet och
digitala stöd (i samarbete med utvecklingsledare e-hälsa)
Identifiera behov av utbildning och särskilt beakta möjligheten till web-baserade
utbildningar.
Skapa tillgänglighet till, alternativt genomföra, utbildningar till medarbetare inom
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (ex. YAM, SPISS, Mental Health First
Aid, MHFA). Utbildningarna ska syfta till preventiva insatser, stöd till personer i riskzon
och deras närstående samt stöd till närstående i samband med suicid.
Förslag till förvaltande sedan detta projekt avslutas.

Aktörer
Projektledare: Anställs under ett år, höst 2020-höst 2021.
Arbetsgrupp: Utvecklingsledare för de tre spåren och e-hälsa
Styrgrupp: Socialchefsgruppen

Tidplan
Q2 2020

Q3 2020

Q4
2020

Q1
2021

Q2 2021

Rekrytering Start anställning
Framtagande av
arbetsplan
Arbete enligt plan
Rapport
Beslut enligt Förslag om
fortsatt arbete

Budget
Rekvirerade medel
Anställning
Arbetsutrustning/rum
Resor/konferenser
Digitala stöd (införskaffa, testa…)
Utbildningar (framtagande och genomförande)
Aktiviteter som syftar till förvaltande
Summa

1 555 944 kr
575 000kr
50 000kr
50 000kr
400 000kr
100 000kr
380 944kr
1 555 944 kr

