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Regionalt stöd i befolkningsinriktad suicidprevention 
Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet (beredningen) arbetar 

med befolkningsinriktad suicidprevention vilket innebär att:  

 

 höja förståelsen för, kunskapen om och kompetensen inom suicidprevention 

 bygga strukturer för ett långsiktigt och hållbart suicidpreventivt arbete på såväl politisk 

som tjänstepersonsnivå samt inom andra organisationer/verksamheter.  

 

Beredningen har beslutat om en handlingsplan för 2019 års suicidpreventiva arbete som bland 

annat innehåller aktiviteter som ska stödja lokalt suicidpreventivt arbete, stödja implementering 

av suicidpreventiva metoder i skolan samt öka kunskapen om suicidprevention inom befintliga 

nätverk. 

 

Stödja lokalt suicidpreventivt arbete 

Att starta ett suicidpreventivt arbete kräver mandat och resurser vilket i sin tur kräver en 

förankrings- och planeringsprocess. Beredningen vill bidra till detta genom att erbjuda olika typer 

av stöd för lokal uppbyggnad av suicidpreventivt arbete, t.ex. utbildningsinsatser och att bilda 

nätverk. Det är angeläget att fler kommuner tar fram handlingsplaner för suicidprevention utifrån 

sina förutsättningar. 

 

Stödja implementering av suicidpreventiva metoder i skolan 

Ni har möjlighet att anmäla ert intresse av att få mer kunskap om att kunna implementera två 

metoder vars fokus är att stärka den egna psykiska hälsan och att tidigt upptäcka individer som 

inte mår så bra. Metoden YAM (Youth Aware of Mental health) riktar sig till elever i årskurs 6-9 

och/eller gymnasiet medan MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) riktar sig till skolans 

personal.  

Metoder i skolan  

För att höja hela skolans kunskap, beredskap och handlingskraft inom området är det önskvärt att 

implementera både YAM och MHFA Ungdom.   

MHFA riktar sig till personal som möter eleverna på skolan och ökar kunskapen om hur de kan 

agera och bete sig i kontakten med personer med psykisk ohälsa. Kursen höjer även deltagarnas 

självförtroende när det gäller att hjälpa någon som lider av psykisk ohälsa.  

YAM är en skolbaserad metod som utvecklar elevers färdigheter att möta livets svårigheter samt 

öka kunskapen om psykisk hälsa. Utbildningen har god effekt och främjar psykisk hälsa såväl 

som förebygger suicidförsök och allvarliga suicidplaner hos unga. Det visar studier från de tio 

länder som använt metoden. Metoden håller just nu på att utvärderas under svenska förhållanden.  
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Om ni är intresserade av att veta mer   

Om du/ni är intresserade av att veta mer så mejla en intresseanmälan (se bilaga) till Lars Paulsson 

på avdelning folkhälsa, lars.paulsson@vgregion.se. Därefter bokar vi in ett möte med er för att 

utifrån anmälan diskutera era lokala förutsättningar och hur vi kan tänka framåt.  

 

Om ni därefter väljer att gå vidare med metoderna YAM och/eller MHFA skickar ni in en 

ansökan till avdelning folkhälsa där ni beskriver förutsättningarna för att implementera 

metoderna. Det vi då vill veta är hur förankringen är i politiken och förvaltningen, syfte och mål 

med arbetet, vilka resurser ni själva går in med och hur ni kommer att implementera metoderna. 

Ni kan läsa lite mer om detta i bilaga 2 - Kriterier för att få ta del av beredningens stöd. Vid 

många ansökningar väljer avdelning folkhälsa, på uppdrag av beredningen, ut vilka kommuner 

som får stöd. 

Välkomna med er intresseanmälan! 

Vänliga hälsningar,  

Agneta, Titti och Lars 

Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen 

 

Kontaktuppgifter: 

Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se, 0700-20 63 74 

Titti Walterum, titti.walterum@vgregion.se, 0700-82 43 86 

Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se, 0706-830690 
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Bilaga 1 intresseanmälan 

Intresseanmälan Suicidpreventivt arbete 2019 

Kontaktuppgifter 

Kommun  

Kontaktperson  

Telefon  

E-post  

 
 
Hur arbetar ni med frågan idag? (vem/vilka och på vilket sätt?) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Hur vill ni gå vidare i processen? 
 

På hemmaplan? 
 

 

Tillsammans med 
oss? 
 

 

 
Markera med ett X här nedan vad ni vill veta mer om när vi ses. 
 

Stöd inom lokalt suicidpreventivt arbete 
 

 

Metoden MHFA ungdom 
 

 

Metoden YAM 
 

 

 

Inför mötet med avdelning folkhälsa 
Om ni är intresserade att påbörja arbetet direkt med metoderna YAM och/eller MHFA behöver 
ni förbereda er lite extra inför mötet med avdelning folkhälsa genom att läsa igenom kriterierna 
i bilaga två. Vad är redan klart i er kommun och på vilket sätt är det klart? Vad behöver ni göra 
mer och hur tänker ni er den processen? När ni har gått igenom detta så har ni redan kommit en 
bit på väg i ert arbete och i arbetet med att formulera en ansökan. 
 
Mejla intresseanmälan till lars.paulsson@vgregion.se 
 

mailto:lars.paulsson@vgregion.se


       December 2018 

Bilaga 2 Kriterier för att få ta del av beredningens stöd 
För att få ta del av beredningens stöd i arbetet med att implementera metoderna YAM och/eller 

MHFA ska arbetet vara politiskt förankrat i ansvarig nämnd. Det ska också finnas en plan med 

uttalat stöd från förvaltningsledningen, rektor och elevhälsoteam samt avsatta personella, 

ekonomiska och tidsmässiga resurser för arbetet. Planen behöver även innehålla en beskrivning 

om hur arbetet ska implementeras. Arbetet kan med fördel kopplas till befintliga strukturer och 

befintligt arbete. Exempel på det är relevanta styrdokument, pågående arbete inom psykisk 

hälsa/ohälsa, befintliga arbetsgrupper, nätverk och/eller samarbetsparter. 

Beredningen står för kostnader för kursledare, lokaler för utbildning samt fika och lunch under 

utbildningsdagarna. Kommunen står för personalens kostnader, kostnader för 

kursmaterial/manualer samt eventuella boendekostnader och övriga kostnader.  

Mer information om respektive del ges på mötet med avdelning folkhälsa. 

 


