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Syfte  
Syftet med den lokala handlingsplanen är att den ska utgöra en gemensam grund för 

det suicidpreventiva arbetet i Mark samt utgöra grund för samarbete mellan olika 

aktörer. Ingen människa ska behöva hamna i en så utsatt situation att suicid ses som 

den enda utvägen. 

Mål 
Målet med den lokala handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 

antalet suicid i Marks kommun med 40% till år 2025. Detta mäts i förhållande till 

medelvärdet per år under perioden 2015-2019. 

 

Bakgrund 

Suicidprevention på nationell och regional nivå  

Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 2008 för arbetet med att 

minska suicid. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 

människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda 

utvägen”. I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 - som är 

antagen av Marks kommun - berör två av målen nollvision om suicid. Den regionala 

handlingsplanen för suicidprevention är framtagen inom ramen för arbetet med 

psykisk hälsa. 

För att minska suicid krävs insatser på såväl individ - som på befolkningsnivå 

nationellt, regionalt och lokalt. Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 

livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt arbete för att få ner antalet 

suicid och suicidförsök. Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 

identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper i särskilt utsatta situationer 

samt att utbilda personal. 

Definition av begrepp 

Orden suicid och självmord används ofta synonymt och syftar båda på en handling 

för att medvetet orsaka sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas ge 

anspelningar på kriminell handling används ordet suicid i detta dokument. Suicid är 

ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, som kräver många olika angreppssätt. 

Suicid är i sig ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk sjukdom ligger 

bakom. Däremot är psykisk sjukdom eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig 

riskfaktor för suicid. Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 

suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende påverkas av biologiska-, 

psykologiska-, sociologiska och omgivningsfaktorer.  

Statistik 

Ungefär 1 500 personer avlider i suicid varje år i Sverige. I den siffran ingår både 

säkra suicid (dödsfall där suicid kan fastställas) och osäkra suicid (dödsfall där det 

inte är klarlagt att suicid är orsaken). Suicid genomförs främst av män och äldre 

personer, medan suicidförsök främst genomförs av kvinnor och yngre. I Sverige har 

antalet suicid kontinuerligt minskat i befolkningen sedan mitten av 1980-talet, men 



4 
 

planat ut det senaste decenniet. I gruppen 15-24 år har däremot antalet ökat något 

sedan år 2000. I Västra Götaland inträffar cirka 200 suicid varje år och 

uppskattningsvis görs 2000 suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid, eftersom alla personer som gör suicidförsök inte söker 

sjukvård och därför inte registreras. 

 

I Marks kommun under åren 2015-2019 ser statistiken ut följande: bland kvinnor 

över 15 år var det 8,5 per 100 000 invånare som avled i suicid per år. Motsvarande 

siffra för män över 15 år är 19,7 per 100 000 invånare och år. Utifrån denna statistik 

är det ca 4 personer per år som avlider i suicid i Mark. Utöver dessa, sker ca 5-6 

suicid bland barn under 15 år per år i Sverige och denna statistik redovisas endast på 

nationell nivå. 

Statistiken kan sammanfattas i följande tabell tagen från underlag från 

Folkhälsomyndigheten, där det framgår hur många döda i suicid per 100 000 och år 

mellan åren 2015 och 2019: 

 

 Riket Västra Götaland Mark 

Kvinnor: 8,7 10,5 8,5 

Män: 20,5 21,6 19,7 

 

Att förebygga suicid 

Skyddsfaktorer 

Det finns flera skyddsfaktorer, dvs. faktorer som minskar risken för suicid. Enligt 

Folkhälsomyndigheten är bland annat goda, stabila relationer och stödjande sociala 

nätverk faktorer som tycks kunna skydda mot suicid. Det är också skyddande att ha 

en god självkänsla och tilltro till sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och 

förändra den egna situationen. Personer som aktivt söker hjälp eller har en god 

problemlösningsförmåga och strategier för att hantera sin psykiska smärta är mindre 

benägna att avlida i suicid. På samma sätt är det viktigt att kunna uppleva mening 

och sammanhang i livssituationen. Det är också skyddande att ha hälsosamma 

levnadsvanor såsom regelbunden fysisk aktivitet, allsidig kost och goda sömnvanor. 

Riskfaktorer 

Det finns även flera riskfaktorer, dvs. faktorer som ökar risken för suicid. Enligt 

Folkhälsomyndigheten är de enskilt starkaste riskfaktorerna tidigare suicidförsök 

och psykisk sjukdom. Exempel på riskfaktorer för suicid är även:  

• psykiatriska faktorer som allvarlig depression, ångesttillstånd eller 

användning av alkohol och andra droger 

• biologiska eller genetiska faktorer som sårbarhet eller familjehistorik med 

suicid 
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• ogynnsamma livshändelser som förlust av en närstående, en relation, arbete, 

status eller pengar; en större besvikelse som utebliven befordran; mobbning 

eller kränkning 

• psykologiska faktorer som konflikter med andra personer, våld eller 

erfarenheter av fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande i barndomen samt 

känslor av hopplöshet 

• sociala faktorer och miljöfaktorer som tillgång till medel och metoder för 

suicid (skjutvapen, giftiga gaser, bekämpningsmedel, mediciner) 

• social isolering och ekonomiska svårigheter 

 

Samverkan 

Enligt Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) krävs en bred 

preventiv insats som involverar aktörer utanför hälso - och sjukvården. Visserligen 

utgör hälso - och sjukvård den viktigaste arenan inom det suicidförebyggande arbetet 

när det gäller behandling av sjukdomar och det vilar ett stort ansvar på den 

psykiatriska vården. Samtidigt finns det en komplex problematik bakom 

suicidhandlingar och en rad riskfaktorer. Exempelvis är det viktigt att fokusera det 

suicidpreventiva arbetet på den existentiella aspekten och att förstärka samhällets 

resurser att fånga upp och stärka de drabbade. Den vetenskapliga litteraturen visar 

att suicidpreventiva insatser som består av insatser på olika nivåer, har större chans 

att nå resultat. Det mest effektiva sättet att förebygga suicid är att implementera flera 

åtgärder på flera nivåer samtidigt. Däremot saknas tillförlitliga metoder för att kunna 

förutsäga suicid. 

 

Aktiviteter 

Insatser på olika nivåer 

Det är viktigt att det suicidpreventiva arbetet bedrivs på olika nivåer och att 

insatserna riktas både till individen och till hela befolkningen. Insatserna kan delas 

in i tre nivåer: 

 
Bildkälla från Folkhälsomyndigheten 
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Indikerade insatser riktar sig till individer med risk för suicid. Insatserna kan 

exempelvis syfta till tidig upptäckt, vård och behandling. 

Selektiva insatser riktar sig till grupper som är mer utsatta för suicidrisk och kan 

exempelvis syfta till tidig upptäckt. 

Universella insatser riktar sig till hela befolkningen oavsett risknivå och syftar till att 

öka kunskap och minska stigma, samt att stärka personer innan lidande uppstår. 

Till denna lokala handlingsplan för Mark kommer en separat aktivitetsplan 

upprättas, som ger en beskrivning av de lokala aktiviteterna i Mark. Aktivitetsplanen 

anger även när aktiviteten ska genomföras och vem som är ansvarig för aktiviteten 

och uppföljning av den. 
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Aktiviteterna i Mark 
De sex aktiviteterna nedan är hämtade direkt från indikatorerna i den regionala 

handlingsplanen för suicidprevention. Under respektive aktivitet anges vilka 

områden som är prioriterade i Mark. 

 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 

1.1 Lokal handlingsplan för suicidprevention. 

 

Prioriterade områden för Mark 

• Lokal handlingsplan utformas enligt uppdrag från lokala närvårdssamverkan. Efter 

antagande av handlingsplanen i lokala närvårdssamverkan, kommer ansvaret för 

genomförande och uppföljning att övergå till lokala närvårdssamverkans 

arbetsgrupp psykisk hälsa. Lokala närvårdssamverkan ger mandat till arbetsgruppen 

att årligen se över och vid behov revidera aktivitetsplanen (se bilaga). 

• Det suicidpreventiva arbetet ska fortsätta att förankras hos berörda verksamheter 

inom kommunens förvaltningsorganisation, regionens vårdenheter, representanter 

från civilsamhället, räddningstjänsten och eventuella övriga nyckelaktörer.  

• Arbetsgrupp psykisk hälsa ska efter upprättandet av den lokala handlingsplanen 

säkerställa att den blir känd och hålla den levande under dess giltighetstid. 

Arbetsgrupp psykisk hälsa ansvarar för att mot slutet av handlingsplanens 

giltighetstid lämna förslag till lokala närvårdssamverkan på hur det suicidpreventiva 

arbetet ska fortsätta efter år 2025.  

 

2. Höjd kunskapsnivå  

2.1 Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder. 

2.2 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 

kunskapsnivån hos medarbetare. 

 

Prioriterade områden för Mark  

• Höja kunskapsnivån om psykisk ohälsa och suicid hos medarbetare i människonära 

yrken samt kommunens invånare. Detta kan ske genom utbildningar och 

föreläsningar som kan samarrangeras av olika aktörer. 

• Att i skolan fortsätta utveckla arbetet kring psykisk ohälsa och förebygga 

utanförskap. Personer med könsdysfori är en prioriterad grupp. 

• Underlätta för anhöriga till personer med psykisk ohälsa att kunna hantera och 

hjälpa den som mår dåligt. Detta kan exempelvis ske genom tillgängliggörande av 

informationsmaterial. 

• Motverka isolering av äldre genom möjliggörande av social kontakt och sociala 

aktiviteter. 
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3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 

3.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 

chefer och ledare. 

Prioriterade områden för Mark 

• Förankra lokala handlingsplanen i kommunfullmäktige. 

• Förankra lokala handlingsplanen på ledningsnivå. 

 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer  

4.1 Upprättande av SIP (samordnad individuell plan) i befolkningen. 

4.2 Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa. 

4.3 Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin. 

4.4 Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin. 

 

Prioriterade områden för Mark 

• Fortsatt samverkan och upprättande av SIP. 

• Fortsatt samverkan och samarbete mellan aktörerna i arbetsgrupp psykisk hälsa, så 

att aktörerna hjälps åt att bidra till att ingen faller mellan stolarna. 

• Bidra till att kommunens invånare vet vart de ska vända sig vid psykisk ohälsa. 

 

5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap  

5.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete 

med civilsamhället.  

 

Prioriterade områden för Mark 

• Gemensamma aktiviteter mellan företrädare för region, kommun och 

civilsamhället. 

• Informera om stöd och hjälp som finns att få i civilsamhället på lokal, regional och 

nationell nivå. 

• Att verka för ett samhälle som tillåter samtal och ökad förståelse för psykisk ohälsa. 

 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid  

6.1 Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid. 

 

Prioriterade områden för Mark  

• Att verka för händelseanalyser vid suicid så att det förebyggande arbetet kan 

förbättras. 
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Bilaga 1: Aktivitetsplan 2023 

 

Aktivitet 1 

Vad: Utbildning i MHFA (Mental Health First Aid), som är ett utbildningsprogram 

för psykisk ohälsa som liknar den vid Första Hjälpen-utbildning. Utbildningen hand-

lar om att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in till 

dess att den drabbade fått professionell hjälp. Utbildningen består av ett 

utbildningspaket om ca 14 timmar fördelat på minst två tillfällen. 

Målgrupp: Medarbetare i kommunen med öppenhet för fler (se Plan för utbildning 

inom MHFA (Mental Health First Aid). 

När: Utbildning av medarbetare sker minst en gång per termin. 

Finansiering: 250 000 kr av statsbidraget inom ramen för överenskommelsen 

mellan staten och SKR inom psykisk hälsa avsätts för att finansiera löner för de tre 

instruktörerna samt omkostnader för genomförandet av utbildningen. 

Ansvarig: Arbetsgruppen antar plan för utbildning inom MHFA, arbetsgruppens 

sammankallande har ett samordningsansvar och instruktörerna håller i 

utbildningen. 

 

Aktivitet 2 

Vad: Utbildning i SPISS (suicidprevention i svensk sjukvård) del 1 och 2. SPISS är 

en webbaserad gratis utbildning för anställda inom vård och omsorg samt andra som 

möter personer som kan vara suicidbenägna. SPISS ger ökad kunskap för att minska 

antal suicid och suicidförsök. Tidsåtgång: Ca 40 minuter. 

Målgrupp: Anställda i region och kommun som träffar patienter, brukare och 

elever i sitt arbete. 

När: Utbildningen sker löpande när respektive verksamhet finner lämpligt. 

Finansiering: Inom budget. 

Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande ansvarar för att göra utbildningen 

känd, företrädesvis för relevanta aktörer. 

 

Aktivitet 3a 

Vad: Föreläsning/kurs med Suicidprevention i Väst riktad till allmänheten. 

Målgrupp: Kommuninvånare. 

När: Våren 2023. 

Finansiering: Ingen kostnad – finansieras av ekonomiska medel från Västra 

Götalandsregionen. 
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Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande. 

 

Aktivitet 3b 

Vad: Föreläsning med syftet att sprida kunskap, minska stigma och öppna upp 

samtal. 

Målgrupp: Gymnasieungdomar. 

När: 2023. 

Finansiering: 15 000 kr avsätts inom ramen för överenskommelsen mellan staten 

och SKR inom psykisk hälsa. 

Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande i samråd med elevhälsan. 

 

Aktivitet 3c 

Vad: Föreläsning inom området psykisk hälsa med syftet att engagera unga i 

arrangörskap, sprida kunskap, öppna upp samtal samt minsta stigma inom psykisk 

hälsa. 

Målgrupp: Ungdomar 13-19 år. 

När: Vårterminen 2023. 

Finansiering: Regionala folkhälsomedel. 

Ansvarig: Folkhälsostrateg i nära samarbete med ungdomar samt i samråd med 

arbetsgrupp psykisk hälsa. 

 

Aktivitet 4 

Vad: Utveckla socialförvaltningens frivilligverksamhet riktad mot äldre. Detta sker 

genom sociala aktiviteter och professionella medverkande på vård- och omsorgs-

boenden samt i fristående lokaler. I detta arbete kan även samverkan ske med offent-

liga aktörer och civilsamhället för att öka möjligheterna att nå fler och dra nytta av 

varandras resurser. Inbjudan och utförande bör utformas så att de äldre som är i 

störst behov nås av aktiviteten. 

Målgrupp: Personer över 65 år. 

När: Löpande. 

Finansiering: 100 000 kr avsätts av statsbidraget inom ramen för 

överenskommelsen mellan staten och SKR inom psykisk hälsa. 

Ansvarig: Enhetschef närståendestöd inom kommunens socialförvaltning. 
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Aktivitet 5 

Vad: Anordnande av ”Psykiatrins dag i Mark”. Världsdagen för psykisk hälsa infaller 

10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental health 1992 och 

syftet är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa. Liknande 

aktivitet som i Mark hålls på flera andra håll i landet. 

Målgrupp: Kommuninvånare. 

När: 10 oktober. 

Finansiering: 15 000 kr avsätts av statsbidraget inom ramen för överenskommel-

sen mellan staten och SKR inom psykisk hälsa. 

Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande i samråd med arbetsgruppens 

representant för psykiatrin. 

 

Aktivitet 6 

Vad: I en kyrka i kommunen anordna ljusmanifestation som har till syfte att minnas 

de som gått bort i suicid och att därigenom belysa suicid, minska stigma och öppna 

upp för samtal.  

Målgrupp: Kommuninvånare. 

När: En gång varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen 

som infaller 10 september (dagen infördes 2003 på initiativ av International Associa-

tion för Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen 

(WHO)). 

Finansiering: 7 000 kr avsätts av statsbidraget inom ramen för överenskommelsen 

mellan staten och SKR inom psykisk hälsa. 

Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande har huvudansvar från kommunens 

sida. Manifestationen genomförs i samarbete med Svenska kyrkan i Mark, Suicide 

Zero i Mark och SPES (Suicidprevention och efterlevandestöd). 

 

Aktivitet 7 

Vad: Informera om kontaktvägar till aktörer som kan bistå vid psykisk ohälsa. Detta 

görs genom tryckning och spridning av kontaktkortet ”Mår du dåligt? Här finns stöd 

och hjälp” som trycks upp och delas ut till samtliga enhetschefer i kommunen samt 

även finns som digital fil på mark.se. 

Målgrupp: Kommuninvånare. 

När: Löpande. 

Finansiering: 3 000 kr avsätts av statsbidraget inom ramen för överenskommelsen 

mellan staten och SKR inom psykisk hälsa. 
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Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande. 

 

Aktivitet 8 

Vad: Verka för att händelseanalys vid suicid sker vid samtliga suicid. 

Händelseanalys kan ge värdefulla lärdomar om vad som behöver göras för att 

förhindra suicid. Mark vill bidra till att det på delregional nivå arbetas fram former 

för händelseanalys vid suicid. 

Målgrupp: Kommuninvånare. 

När: Löpande. 

Finansiering: Inom budget. 

Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande. 

 

Aktivitet 9 

Vad: Tillsammans med SPES (Suicidprevention och efterlevandestöd) samt 

eventuellt fler aktörer utveckla kontaktvägar och rutin för att ge stöd till efterlevande 

vid suicid. 

Målgrupp: Efterlevande vid suicid. 

När: Löpande. 

Finansiering: Inom budget. 

Ansvarig: Arbetsgruppens sammankallande. 

 


