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Bilaga 5

Suicidprevention, medel tilldelade delregional vårdsamverkan
Skaraborg 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. Sedan april 2020 finns också en länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention. Planen ska omhändertas länsövergripande, delregionalt och lokalt.
Vårdsamverkan Skaraborg får 1 555 944kr för arbete enligt uppdrag inom ramen för
delregional vårdsamverkan; att utifrån evidensbaserade metoder arbeta för att förebygga
suicid i befolkningen i riktning mot nollvisionen om suicid i handlingsplan psykisk hälsa 2018–
2020 och målet att minska antalet suicid med 40 % från 2020 till 2025.
Kommunalförbunden har också tilldelats medel och Skaraborgs kommunalförbund får
1 555 944kr för arbete enligt samma uppdrag. Här finns beslut om att anställa en person under
ett år.
Ytterligare 3 mkr ska användas på länsnivå.
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Plan för arbetet
För att få kraft i arbetet med suicidprevention i vårdsamverkan Skaraborg anställs en
projektledare med syfte att under 1 år samordna och driva processer samt stödja parternas
gemensamma arbete utifrån den länsgemensamma handlingsplanen arbete. Arbetet ska
omfatta samtliga samverkansspår. Se aktiviteter nedan.
Arbetet ska genomföras nära andra pågående arbeten, exempelvis det suicidpreventiva arbete
som pågår parallellt i kommunerna och på länsnivå. Dessutom nära Folkhälsoenhetens
suicidpreventiva arbete, Civilsamhälle, andra aktiviteter inom ramen för Handlingsplan Psykisk
hälsa och det regionala inriktningsdokumentet för Integrerade arbetssätt.
Två parallelluppdrag till Suicidprevention är uppdragen Barn/Unga och Koordinator Barn/Unga.
Uppdragen uppmanar till insatser för att fånga psykisk ohälsa i ett tidigt skede och insatser för
utveckling av arbetet med barn och ungas psykiska hälsa. Här finns en tydlig koppling till
suicidprevention där statistik visar att för åldersgruppen 15 - 24 år ökar antal suicid med
knappt 1 procent per år. Varje år vårdas fler än 5000 barn och unga upp till 24 år för
självmordsförsök i Sverige. En mindre del av de medel som riktas till Suicidprevention tillförs
därför Barn/Unga för att ge stöd för genomförande enligt plan att anställa en projektledare för
uppdragen Barn/Unga och Koordinator Barn/Unga.

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

Aktiviteter







Stödja framtagande av handlingsplaner i lokala samverkansgrupper
(OLG, Treparter, LSG)
Stödja arbete enligt lokala samverkansgruppernas handlingsplaner, bland annat hur
vi arbetar tillsammans med händelseanalyser.
Arbeta tillsammans med medaktörer som Civilsamhället och Folkhälsan,
kommunsidans projektledare, VGR-sida, Länsnivå.
Kartlägg och utgå från befintliga arbete arbeten/initiativ inom område
suicidprevention.
Använd tillgänglig kunskap och statistik (NASP, uppföljning HP Psykisk Hälsa,
eventuella brukarrevisioner, bästa tillgängliga kunskap/evidensbaserade metoder.
Samarbete med parallella uppdrag

Aktörer
Projektledare: Anställs under ett år, höst 2020-höst 2021.
Arbetsplats och arbetsledning: En av huvudmännen
Kontaktpersoner: Vanja Arrias och Kerstin Söderlund
Arbetsgrupp: Processtödsgruppen. Kontaktperson hos anställande huvudman.
Styrgrupp: Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp
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Tidplan
Q2 2020
RR Rekrytering

Q3 2020

Q4
2020

Q1
2021

Q2 2021

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

Budget
Rekvirerade medel
Anställning
Stöd anställning barn/unga-uppdraget suicidprevention
Rum, dator, mobil mm
Resor/konferenser
Digitala stöd (införskaffa, testa…)
Utbildningar (framtagande och genomförande)
Aktiviteter som syftar till förvaltande
Summa

1 555 944 kr
720 000kr
200 000kr
90 000kr
50 000kr
200 000kr
100 000kr
195 944kr
1 555 944 kr

