
 

 

Den nationella strategin för psykisk hälsa 
och suicidprevention – arbetet steg för steg 
Myndigheternas arbete 
Sedan hösten 2020 då uppdraget startade har de 25 myndigheter som ingår träffats 
regelbundet varje månad. Syftet med mötena har varit att stärka vår samverkan och 
öka kunskapen om varandras uppdrag och koppling till området psykisk hälsa och 
suicidprevention. Vi har också fått möjlighet att diskutera och utforma 
gemensamma arbetsformer för uppdraget.  

Varje myndighet har också tagit fram en individuell analys av området psykisk 
hälsa och suicidprevention utifrån sina verksamhetsområden. De individuella 
analyserna redovisades 1 september 2021 och innehåller respektive myndighets 
redogörelse av  

• prioriterade områden för den kommande strategin 

• vilka målgrupper som berörs av den kommande strategin 

• vilka utvecklingsområden inom den egna verksamheten som har identifierats.  

Under hösten 2021 och våren 2022 planerar myndigheterna att sammanställa de 
individuella analyserna, tillsammans med underlag från andra aktörer. 
Sammanställningen kommer ge oss en viktig helhetsanalys av området. 

Organisationer och föreningar 
Civilsamhällets organisationer som har erfarenhet av psykisk hälsa och 
suicidprevention, har en viktig roll i genomförandet av uppdraget. De kan bidra 
med andra perspektiv än myndigheternas och ge en mer heltäckande bild av 
området. Även andra professionsföreningar kan dela med sig av viktig information. 
Därför har vi bjudit in organisationer och föreningar att till och med 1 oktober 2021 
inkomma med skriftliga underlag, utifrån samma frågeställningar som 
myndigheterna har utgått ifrån. 

Andra aktörer 
Vi ser gärna att olika aktörer bidrar i arbetet framöver. Därför kommer t.ex. 
kommuner, regioner och forskarsamhället att involveras så småningom. Vi hoppas 
att det ska bidra till att den nya strategin blir så ändamålsenlig som möjligt!  

Det färdiga förslaget ska redovisas till regeringen i september 2023. 
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