
Verksamhetsberättelse Regionalt processteam Suicidprevention år 2019 
Nuläge och förbättringsidéer Mål och lärande 

Bakgrund 

Tvärprofessionellt regionalt processteam (RPT) Suicidprevention 
bildades ur en tidigare regional kunskapsnod vt 2019. Under 2019 har 
RPT utökats med medarbetare från BUP och primärvård. Inom RPT 
finns akademisk representation. Brukarrepresentanter har i skrivande 
stund också nominerats, och kommer att medverka under 2020.  

Det är angeläget att utveckla suicidpreventionen i VG. Talen för suicid 
och suicidförsök har varit i stort sett oförändrade sedan slutet på 1990-
talet. Vårdutbud och möjligheter för suicidnära patienter och deras 
närstående skiljer sig åt inom regionen. Forskning visar på att  
de behandlande suicidpreventiva åtgärderna behöver vara 
individanpassade, men kunskap och praxis kring personcentrerad vård 
är ännu ej utbredd. Kunskapen om suicidprevention hos 
sjukvårdspersonal är bristfällig och grundas fortfarande i myter på 
många håll. För att få suicidantalet att minska bör kunskapen om 
suicidprevention, vårdplanering och befintliga RMR ökas hos 
sjukvårdspersonalen, då denna anses bristfällig. 

Mål 

Att suicidnära patienter som kommer i kontakt med hälso- och 
sjukvården får ett kvalificerat omhändertagande för att förbygga 
suicid. All hälso- och sjukvårdspersonal ska i samtal med patienter 
kunna och våga prata om tankar om liv och död, inklusive tankar och 
planer på suicid. 

RPT har bland annat i uppdrag att: 
• följa utvecklingen inom ”sitt” diagnos- eller

kunskapsområde kopplat till de behov som
identifierats i de regionala utvecklingsplanerna1,
RMR och regionuppdrag2.

• inventera, planera och genomföra utbildningar, så
att sjukvårdspersonal ska möta suicidnära personer
på ett professionellt, säkert och tryggt sätt.

Nuläge/GAP 

Patienter med förhöjd risk att ta sitt liv förekommer inom alla delar av 
hälso- och sjukvården. 2016 fastställdes RMR Utredning och behandling 
av akut suicidalitet hos vuxna och 2017 Suicidriskbedömning för barn 
och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att erbjuda 
suicidnära personer ett mer kvalificerat omhändertagande i hälso- och 
sjukvården, särskilt i dess vårdövergångar och ett bättre hälsoutfall. 
Kvalificerade värderingar av suicidrisken ska kunna göras oavsett 
vårdnivå. I sin implementering fordrar riktlinjen förändringar gällande 

Tillvägagångssätt/Vad har vi gjort? 

Reviderat en RMR; Suicidalitet hos vuxna – akut bedömning/hantering i 
samverkan med primärvårdsrådet.  

Utveckling av utbildning för sjuksköterskor i suicidprevention enligt 
METIS-format, och en pilotkurs genomfördes ht 2019. 

Inventering av utbildningsmaterialet Psyk-E bas Suicid. 

1 Regional utvecklingsplan för allmänpsykiatri (RUP) och regional utvecklingsplan för barn och ungdomspsykiatrin (BRUP). 
2 Regionuppdrag beroende/missbruk, ångest/depression, demens, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.  



 

 

2 t ex organisation och fördelning av arbetsuppgifter. Det finns fortsatt 
behov av att klargöra och främja samsyn kring att upptäcka, utreda och 
behandla suicidalt beteende. Kontinuitet i behandlingen liksom 
samverkan mellan specialistpsykiatri och primärvård är angelägna 
områden för förbättring. 

Temadag:  Suicidprevention i praktik - Mötet med den som inte orkar 
leva. Målgrupp: hälso- och sjukvårdspersonal inom BUP/VUP/PV. 
Föredrag om de viktiga suicidpreventiva komponenterna i sjukvården: 
mötet/kontakten -bedömning- säker skräddarsydd krisplan inklusive involvering av 
närstående. Filmvisning av rollspel. Reflektion och diskussion kring förhållningssätt 
och hur principer kan överföras till deltagarnas arbetssituation. Workshop - Krisplan 
utifrån medtagna fallbeskrivningar från möten med en patient som inte orkar leva. 
Sammanfattning att ta med sig till verksamheten och sprida vidare.  

Pågår arbete med riktlinje/rutin ”Personalstöd/Eget krisstöd för 
personal vid suicid eller suicidförsök i syfte att säkra att berörd 
personal erbjuds ett bra stöd i samband med suicidförsök eller suicid.  

Problemlösningar 

Att utbilda sjukvårdspersonal i suicidprevention för att ge dem 
kunskap och färdigheter - en utvecklad förtrogenhet - i att möta 
suicidnära patienter och deras närstående, samt färdigheter att sprida 
vidare detta i sin verksamhet.  Alltså utbilda ”hands-on” i vad de kan 
göra vid ett besök. 

Resultat av arbetet 

Kunskapsspridning pågår. Behov av ökad kunskap framförs i många 
sammanhang från vårdnivåerna, men deltagare har huvudsakligen 
kommit från VUP.  

 

Förbättringsidéer 

Utbildningen bör ge: 
- ökad förståelse för vad som är viktigt i kontakten med suicidnära, 
förbättrad förmåga att prioritera och lägga tid på det som är viktigt 
samt ökad förståelse för när de gör rätt. 
- förbättrad förmåga att kunna tillämpa ett empatiskt och 
personcentrerat förhållningssätt. 
- förbättrad förmåga att värdera suicidrisk gemensamt med patienten 
(och närstående) 
- förbättrad förmåga att gemensamt med patienten (och närstående) 
skapa en adekvat plan med suicidspecifika interventioner på kort och 
lång sikt 
- utvecklad förmåga att reflektera över egna reaktioner 

- Kontinuerlig utvärdering av vilken effekt utbildningarna ger. 

- Säkerställa brukarrepresentanternas delaktighet i alla faser med 
utgångspunkt från patientens behov, kunskap och resurser.          

Lärdomar och fortsatt arbete 

Fortsatta temadagar/kurser på temat Brief intervention samt 
utveckling av yrkesspecifika fördjupningskurser. 
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