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Medel för samverkan inom Överenskommelse psykisk hälsa 2020

Länsgemensam samordnare för suicidprevention i Västra
Götaland
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).
Som en del av den nationella överenskommelsen har en länsgemensam analys och handlingsplan för
psykisk hälsa i Västra Götaland tagits fram1. Det har skett gemensamt för Västra Götalandsregionen
(VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för
Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan
regionalt, delregionalt och lokalt.
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. Det
politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig, före sommaren 2020, bakom planen via e-post. Detta på
grund av inställt möte med anledning av pandemin.
Handlingsplanen omfattar målområden som rör kommunerna och regionen gemensamt. Medel
fördelas till delregional vårdsamverkan för ställningstagande om insatser där båda parterna berörs.
Beslut om dessa medel fattas av styrgrupp för delregional vårdsamverkan. Genomförandet förväntas
ske genom lokala handlingsplaner mellan huvudmännen i varje kommun (lokal nivå). Medel fördelas
också till kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen för aktiviteter som behöver göras inom
ramen för det egna ansvaret.

Uppdraget
För att stärka arbetet med att genomföra den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet anställs en länsgemensam samordnare. I uppdraget ingår att i samverkan med
VGR:s suicidpreventionssamordnare samt kommunala representanter med motsvarande uppdrag, i
den mån sådana finns, skapa struktur för organisering av det suicidpreventiva arbetet i länet och
utveckla samverkan mellan olika aktörer på länsnivå inom området suicidprevention.
Ett långsiktigt mål bör vara att stödja arbetet med att etablera och stimulera ett gemensamt
sammanhållet suicidpreventivt arbete med alla berörda nämnder, förvaltningar, kommuner,
brukarorganisationer och andra relevanta aktörer i Västra Götaland. Målet bör också vara att stärka
samverkan inom området, mellan regioner och kommuner samt mellan regioner och det civila
samhället. Uppdraget innebär bland annat att koordinera nätverk, identifiera utbildningsbehov, vid
behov bistå kring utbildningsinsatser och att skapa kanaler för informationsspridning och
kommunikation kring suicidpreventivt arbete i länet.
Efter beslut om den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention fortsätter arbetet med

stöd till våra vårdsamverkansarenor i implementeringsarbetet. Samordnaren ska inte ta över
arbete som sker på regional/delregional nivå men utgöra ett stöd och bör vara väl insatt i pågående
satsningar så att erfarenheter kan tas tillvara.

Syfte
Stödja implementeringsarbetet av den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention
och den strategiska utvecklingen i det suicidpreventiva arbetet i länet.

Organisation
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa är styrgrupp för det övergripande
uppdraget. Avstämning görs regelbundet med processledare för handlingsplan psykisk hälsa.
Samordnarens anställning förläggs inom ett vårdsamverkansområde.

Finansiering
Medlen är rekvirerade av VästKom från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom ramen
Överenskommelse om psykisk hälsa 2020, enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen,
för länsgemensamt arbete suicidprevention och betalar därför ut medlen för uppdraget.
Anställande part får fakturera VästKom 1 miljon för tjänsteperson, utvecklings- och omkostnader.

Tidplan för förankring och beslut
Höst 2020:
Vår 2021:
Höst 2021:

Fastställd uppdragshandling i styrgrupp psykisk hälsa
Återrapportering till styrgrupp handlingsplan psykisk hälsa
Redovisning i styrgrupp psykisk hälsa samt beslut om fortsatt arbete.
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