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Sammanfattning
Självmord är ett folkhälsoproblem. Suicid är den vanligaste dödsorsa-
ken bland män i åldersgruppen 15–44 år och bland kvinnor i samma 
åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer2.

I Värmland är medelålders och äldre män en identifierad riskgrupp för 
fullbordat självmord och yngre kvinnor en riskgrupp för självmords-
försök. 

Landstinget i Värmland har fattat ett antal beslut för att förebygga 
självmord. Följande steg har tagits:

• Nollvision för självmord i Värmland (2015).
• Inga vårdskador är ett av målen i landstingets flerårsplan  

2016–2018. Självmord är en vårdskada. 
• Folkhälsostrategi 2015–2020 – delmål psykisk hälsa  

(suicidprevention).

Arbetet med suicidprevention sker på olika nivåer. På den nationel-
la nivån samordnar Folkhälsomyndigheten myndigheternas arbete. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Uppdrag psykisk hälsa, 
stödjer utvecklingsarbetet som sker i landsting och regioner. De utsed-
da samordnarna för suicidprevention träffas regelbundet.

Utifrån Folkhälsomyndighetens förslag om struktur för det suicidpre-
ventiva arbetet, har landstinget utsetts som samordnande funktion.  
På regionnivå har en samordnare utsetts och en värmländsk regional 
samverkansgrupp bildats med olika aktörer. Denna handlingsplan 
är utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Samordnaren har till-
sammans med samverkansgruppen det sammanhållna ansvaret för 
utvecklingsarbetet utifrån den övergripande och de lokala handlings-
planerna.

1 Nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Folkhälsomyndigheten 2015
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Inledning och bakgrund
Erfarenhet rörande personer som försökt ta sitt liv men som har överlevt, 
visar att de in i det sista varit ambivalenta och vanligen ville fortsätta att 
leva2. Erfarenheten visar också att det går att avbryta en suicidal process 
genom exempelvis insatser i den fysiska miljön eller med rätt vård3. 

Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. 
Människor med psykisk ohälsa är en utsatt grupp vad gäller socioeko-
nomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och del-
aktighet i sociala nätverk. Det gäller både i jämförelse med den övriga 
befolkningen och i jämförelse med andra patientgrupper och grupper 
med funktionsnedsättning. 

Handlingsplanen fokuserar på ett antal områden där åtgärder föreslås på 
kort och lång sikt. De nio strategierna som lyfts i det nationella arbetet 
kring suicidprevention, är utgångspunkten i denna handlingsplan.

Nationella strategier
• Förbättra livschanser för mindre gynnade grupper.
• Minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper.
• Minska tillgänglighet till höggradigt dödliga medel för suicid.
• Börja hantera suicid som psykologiska olycksfall.
• Tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska 

och psykosociala insatser.
• Sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid.
• Öka kunskapen om självmordsnära personer hos personal och andra 

nyckelpersoner i vården.
• Införa händelseanalys av lex Maria-anmälda suicid.
• Stödja idéburen sektor.

2 Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord. UllaKarin Nyberg. Natur & Kultur 2014
3 Nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Folkhälsomyndigheten 2015 
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Centrala begrepp 
Suicid eller självmord 
Det råder delade uppfattningar om huruvida man bör använda begrep-
pen suicid eller självmord. Föreliggande handlingsplan använder båda. 
Ytterligare ett uttryck som kan användas är att ta sitt liv. I handlingspla-
nen undviks medicinska termer. Där det inte är möjligt finns förklarande 
text inom parentes.

Riskgrupper och riskfaktorer
• Medelålders och äldre män är den största riskgruppen för fullbordade 

suicid4.
• Yngre kvinnor och män är den största riskgruppen för suicidförsök5. 
• Ensamkommande ungdomar som inte får stanna i Sverige6. 
• Hbtq-personer7.

Det kan finnas andra riskgrupper lokalt som också behöver särskilda 
insatser för suicidprevention. 

Riskfaktorer kan vara till exempel större livsomställningar, riskbruk, miss-
bruk och obehandlad depression.

Organisation och arbetssätt 
Arbetet med suicidprevention behöver ske genom samverkan mellan 
många olika aktörer. Huvudaktörer är landstinget och kommunerna. En 
ökad samverkan mellan huvudmännen ökar möjligheten att identifiera 
personer med behov av insatser. 

Civilsamhället och intresseorganisationerna har en viktig roll för att bryta 
stigma och våga fråga. 

4 Injury Data Base (IDB)
5 Injury Data Base (IDB) 
6 Folkhälsomyndigheten 
7 Injury Data Base (IDB) 
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I den regionala samverkansgruppen ingår representanter för landstinget, 
länets kommuner, Polismyndigheten, Region Värmland, Räddningstjäns-
ten, SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd), 
Suicide Zero och Svenska kyrkan. 

Regionala samordningsfunktionen är placerad vid folkhälso- och sam-
hällsmedicinska enheten, Landstinget i Värmland. 

Lokala handlingsplaner kommer arbetas fram utifrån den regionala hand-
lingsplanen.

Omfattning  
Antalet säkra suicid i Sverige var 1 1798 år 2015. Suicid är den vanligaste 
dödsorsaken bland män i åldersgruppen 15–44 år och bland kvinnor i 
samma åldersgrupp är det den näst vanligaste. 

I Värmland sker cirka 40 säkra suicid per år.  

Figur 1: Antal säkra självmord i Värmland för åren 1997–2015

8 Socialstyrelsen Dödsorsaksregistret 
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Varje år sker ungefär 350 självmordsförsök9 i Värmland. I Nya per-
spektiv10 och utmaningen psykisk hälsa finns ett mål att minska antalet 
självmordsförsök, dock inte angett i siffror. 

Figur 2: Antal personer som gjort självmordsförsök åren 2012, 2013 och 2015 i 
Värmland
 
Mål 
Regional samverkansgrupp för suicidprevention i Värmland har enats om 
målsättningen att antalet suicid ska minska med hälften till 2020 jämfört 
med år 2015. 

Landstinget i Värmland beslutade 2015 om nollvision för självmord i 
Värmland.

Tidplan
Handlingsplanen avser tidsperioden 1 maj 2017 till 31 december 2019. 

Revidering av handlingsplanen görs av regionala samordnaren tillsam-
mans med samverkansgruppen vid identifierade behov.  

9  Injury Data Base (IDB) 
10 Nya perspektiv är ett samarbete mellan Region Värmland, kommunerna och Landstinget i 
Värmland. Samarbetet går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård och om-
sorg. 
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Insatser för ökad samverkan och samarbete
Samordnad individuell plan (SIP) är ett viktigt verktyg för samordnade 
insatser, där den enskilde äger sin egen planering. Enligt lag ska denna plan 
upprättas när det behövs insatser från flera parter. Den öppna vården och/
eller kommunens verksamheter, ansvarar för att planen upprättas samt att 
den uppdateras. Dock kan den slutna vården initiera behovet och plane-
ringen kan vid behov ske på vårdavdelning. Antalet samordnade individu-
ella planer behöver öka och förbättras.

Aktivitet
Identifiera brister när suicidnära personer 
flyttas mellan olika typer av vård. Syftet är 
att belysa vikten av samordnad individuell 
plan (SIP). För att genomföra denna aktivi-
tet föreslås metoden tjänstedesign11. 

11 Tjänstedesign, även kallat servicedesign, innebär 
att organisera människor, infrastruktur, kommunika-
tion och andra komponenter kring en tjänst för att 
förhöja kundens upplevelse. 

Effektmål
Antalet genomförda SIP i 
riskgrupper ökar.

Fokusområden för handlingsplanen
Den regionala samverkansgruppen har beslutat om fem  
fokusområden:

• Insatser för ökad samverkan och samarbete.
• Insatser till identifierade riskgrupper.
• Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa.
• Kompetenshöjning hos personal.
• Det civila samhällets engagemang och kunskap.
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Insatser till identifierade riskgrupper
• Nationellt har tre riskgrupper identifierats:
• Fullbordade suicid bland medelålders och äldre män.
• Suicidförsök hos unga kvinnor och män. 
• Ensamkommande barn och unga

Vi behöver genomföra ett förbyggande och hälsofrämjande 
arbete för dessa identifierade grupper avseende uppföljning av 
insatser samt vägar att nå riskpersoner.

Oavsett målgrupp är riskbruk och missbruk en riskfaktor som är 
viktig att väga in. Även hbtq-personer är en identifierad riskgrupp.

Aktivitet
Genom tjänstedesign12 får vi mer kunskap  
om riskgrupper och deras perspektiv. Ett av  
syftena är att skapa förståelse för vilka  
insatser personerna behöver.

Genom utbildning ökar kunskapen om  
riskfaktorer och skyddsfaktorer samt hälso- 
främjande faktorer för psykisk hälsa.

Sammanställning av fakta om självmords- 
process hos medelålders och äldre män.

Kartläggning av fakta kring suicidförsök  
hos unga kvinnor och män (forskningsarbete).

12  Injury Data Base (IDB)
13 Ett bedömningsinstrument för riskbruk och missbruk av 
alkohol och droger. 

Effektmål
Antalet genomförda Audit/
Dudit-screeningar13 kopplat 
till ovan identifierade risk-
grupper ökar. 

I Värmland pågår arbete 
inom minst tre förbättrings-
områden under 2017, utifrån  
aktiviteter nämnda härintill.
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Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Tidiga insatser och hög tillgänglighet till behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. En 
långvarig och obehandlad depression kan leda till funktionsnedsättning och ökad 
risk för suicid. Ett sätt att tidigt möta behovet är att hjälpa individen till rätt vårdnivå. 
Psykosocial kompetens bör också finnas kopplat till vårdcentralerna.

Skolan är en viktig arena för att upptäcka psykisk ohälsa. Det finns en utbildning som 
rekommenderas och som ”beforskats” på Karolinska institutet, YAM (Youth Aware of 
Mental health)14. YAM är ett program för skolelever. Programmet främjar diskussion 
och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk 
hälsa.

Aktivitet
Stödja primärvårdens utveckling av  
triagering15 så att patienter vid behov får  
träffa personal med psykosocial kompetens  
och därmed får rätt hjälp i tidigt skede.

Erbjuda testpiloter för YAM i Värmland.

14 Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk 
litteraturöversikt, september 2015. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
15 Triagering är en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från sjukdoms- 
historia och symtom. 

Effektmål
Tillgängligheten till psykosocial 
kompetens på vårdcentral ökar. 
Andelen patienter som får besök 
hos psykolog, kurator eller annan 
profession inom 7 dagar ökar. 

Antalet genomförda YAM-  
utbildningar ökar (YAM=Youth  
Aware of Mental health).



Kompetenshöjning hos personal
All personal kan möta suicidnära personer och måste ha baskunskap kring 
bemötande samt kunskapen att möta utsatta grupper utifrån risk- och 
skyddsfaktorer. Till exempel hemtjänstpersonal, pedagoger, socialsekrete-
rare, vård och omsorgspersonal behöver en mer generell kunskap än den 
personal som ofta träffar suicidnära personer.

Aktivitet
Satsning på baskunskap i suicidprevention  
till personal som möter suicidnära personer.

Deltagande i den nationella satsningen som pla-
neras kring e-utbildning genom SPISS (Suicidpre-
vention i svensk sjukvård). Utbildningen ska ges till 
personal som ofta möter suicidnära personer.

Definiera en grundläggande kompetens för blålju-
spersonal, i hantering av situationer med hot om 
suicid. 

Effektmål
Framarbetad struktur för gemen-
sam och kontinuerlig kompeten-
sökning kring suicidpreventivt 
bemötande.
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Aktivitet
Genomföra utbildningsinsatser  
till allmänhet.

Effektmål 
Framarbetad struktur för 
gemensam och kontinuerlig 
kompetensökning kring  
suicid och suicidprevention.

Det civila samhällets engagemang och kunskap
För att motverka stigmatisering av psykisk ohälsa och göra det lättare att samtala om psykisk 
ohälsa och självmord, spelar det civila samhället en viktig roll. Det finns flera intresseorgani-
sationer som arbetar med att skapa kunskap och dialog.

Kommunikation
För handlingsplanen har en specifik kommunikationsplan tagits fram. 
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I arbetet med suicidprevention i Värmland deltar länets alla kommuner: 
Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.  
Deltar gör också flera andra organisationer i Värmland.  
Landstinget i Värmland samordnar arbetet.


