FEBRUARI 2016

Suicidpreventivt arbete i kommuner,
landsting och länsstyrelser
Folkhälsomyndighetens kartläggning visar
att arbetet med att förebygga suicid är spritt
över landet och att arbetet sker på olika nivåer.
Det suicidpreventiva arbetet sker till stor del på
regional nivå, där arbetet drivs av landstingen.
I de delar av landet där landstinget inte arbetar
med suicidprevention sker arbetet i vissa fall
på kommunnivå.

Bild 1. Arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid, presenterat på
kommun- och stadsdelsnivå (Stockholm, Göteborg och Malmö)
Ja, driver eller samordnar ett arbete
Ja, deltar i ett arbete
Nej, men har planer på att inom det närmaste året påbörja ett arbete
Nej, inget arbete bedrivs
Osäkert om det bedrivs något arbete
Bortfall

Kommuner och stadsdelar
23 procent av de svarande kommunerna och stadsdelarna
uppgav att de driver, samordnar eller deltar i ett arbete med
uttalat mål att förebygga suicid. Trots att få kommuner
och stadsdelar arbetar med suicidprevention i dag, uppgav
12 procent att de har planer på att påbörja ett sådant arbete
inom det närmaste året (bild 1).
Av de som svarade uppgav även
 11 procent att de har en handlingsplan med uttalat mål
att förebygga suicid, och 15 procent att de har planer på
att ta fram en handlingsplan inom det närmaste året
 37 procent att de samverkar med andra aktörer kring
frågor som rör suicidprevention, t.ex. landsting,
kommunala förvaltningar och skolor
 23 procent att de genomför utbildnings- eller
informationsinsatser riktade till personal inom
kommunen
 13 procent att de genomför insatser för att begränsa
medel och metoder för suicid, t.ex. i den fysiska
miljön
 34 procent att de har en gemensam larmplan eller
uttalad samverkan med räddningstjänsten,
polisen och akutsjukvården vid larm om suicidrisk
 23 procent att de arbetar med utredningar av
suicid, s.k. händelseanalyser.

Stadsdelar
Stockholm
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71 procent av landstingen uppgav att de arbetar med
suicidprevention utanför den kliniska verksamheten.
Samtidigt uppgav 24 procent att det finns planer på att
inom det närmaste året påbörja ett sådant arbete (bild 2).

Ja, driver eller samordnar ett arbete
Ja, deltar i ett arbete
Nej, men har planer på att inom
det närmaste året påbörja ett arbete
Nej, inget arbete bedrivs
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Av de som svarade uppgav även
 33 procent att de har en handlingsplan med uttalat mål
att förebygga suicid, och 48 procent att de har planer på
att ta fram en handlingsplan inom det närmaste året
 90 procent att de samverkar med andra aktörer kring
frågor som rör suicidprevention, t.ex. räddningstjänsten,
andra aktörer inom landstinget, kommuner och polisen
 57 procent att de genomför utbildnings- eller informations
insatser riktade till verksamheter inom landstinget
 35 procent att de genomför insatser för att begränsa
tillgången till medel och metoder för suicid, t.ex.
begränsning av tillgång till läkemedel
 42 procent att de har en gemensam larmplan eller
uttalad samverkan med räddningstjänsten, polisen
och akutsjukvården vid larm om suicidrisk
 43 procent att de samverkar med andra huvudmän
vid utredningar av suicid, s.k. händelseanalyser.

Bild 2. Arbete med ett uttalat mål att förebygga suicid utanför den kliniska
verksamheten, presenterat på landstingsnivå

Länsstyrelser
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Av länsstyrelserna uppgav ingen att de själva driver ett
suicidpreventivt arbete, däremot uppgav fyra länsstyrelser
att de deltar i ett arbete med uttalat mål att förebygga
suicid.
Metod

Läs mer
För mer information om kartläggningen och fler resultat
hänvisar vi till rapporten Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser och
Folkhälsomyndighetens webbplats.
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En webbenkät med frågor om det suicidpreventiva arbetet
och specifika insatser skickades ut till samtliga kommuner,
stadsdelar (i Stockholm, Göteborg och Malmö) och landsting. Länsstyrelserna däremot kontaktades via telefon eller
e-post för att ta reda på om de bedriver något suicidpreventivt arbete. Datainsamlingen genomfördes under hösten
2015. I undersökningen valde vi att endast inkludera suicidpreventiva insatser utanför hälso- och sjukvården och
insatser med ett uttalat mål att förebygga suicid.
Samtliga 21 landsting/regioner och 21 länsstyrelser deltog
i undersökningen. 67 procent av kommunerna och stadsdelarna deltog via en webbenkät. Vi gjorde en extra ansträngning för att få svar på frågan om det sker något suicidpreventivt arbete. Ytterligare 19 procent av kommunerna och
stadsdelarna har besvarat den frågan.
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