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Partsgemensam satsning i Västra Götaland på samverkan avseende 

suicidprevention med utgångspunkt i: 
- Länsgemensam överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk  

- Handlingsplan psykisk hälsa 2020–2022 samt Handlingsplan för suicidprevention 

2020-2025 

- Handlingsplan suicidpreventivt arbete i Västra Götaland 2020-2025 
 
I överenskommelse 2021–2022 mellan regeringen och SKR riktas, år 2021, 200 000 000 kronor till 
suicidpreventivt arbete. För Västra Götalands del handlar detta om 33 421 917 kr. 
 

Parterna förväntas komma överens om vilken huvudman som ska rekvirera medlen. Presidiet för styrgrupp 
psykisk hälsa förordar att VästKom rekvirerar medel avseende denna del i överenskommelsen och ger 
styrgrupp psykisk hälsa att föreslå VVG och SRO hur medlen ska disponeras. För varje insatsområde ska en 
fördjupad plan tas fram där även vetenskapligt stöd inkluderas vid behov. 
Utöver dessa länsgemensamma medel får också VG länsgemensamma medel för samverkan kring personer 
med samsjuklighet, ungdomsmottagningarna samt brukarmedverkan. Västra Götalandsregionen (VGR) 
rekvirerar medel för ungdomsmottagningarna (drygt 25 miljoner) och VästKom för brukarmedverkan (2 
miljoner) och insatser för personer med samsjuklighet (ca. 20,8 milj). 
 

Bakgrund  
2017 ingick parterna överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel. Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till 
återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra 
till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är 
samordnade mellan kommunens och Västra Götalandsregionens verksamheter och upplevs som en 
välfungerande helhet.  
 
Sedan oktober 2017 finns även den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland. 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan VGR, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Handlingsplanen är 
uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna respektive för barn och unga. Bland målen för vuxna 
finns ett avsnitt som särskilt berör äldre. I handlingsplanen har områden där det "skaver" i samverkan 
identifierats, där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland. Styrgrupp för handlingsplanen är representanter från 
delregional vårdsamverkan – specialistsjukvård, primärvård och kommun samt adjungerad chef från 
avdelningen folkhälsa, VGR samt NSPHiG.  
 
I januari 2018 gav Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) ett uppdrag om att ta fram en länsgemensam 
handlingsplan för suicidprevention, som en del i Handlingsplan psykisk hälsa. Denna handlingsplan 
färdigställdes hösten 2020 och gäller fram till 2025.  
Föreslagna insatser har sin grund i dessa tre dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Suicidpreventivt arbete i Västra Götaland 
I Handlingsplan för psykisk hälsa finns ett uttalat mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Med 
utgångspunkt i denna vision, målet att minska antalet suicid med 40 % från 2020 till 2025 och den 
handlingsplan för suicidprevention som nu finns i Västra Götaland, fördelas medel för aktiviteter inom 
området. 
 
Genomförandet av aktiviteterna förväntas ske genom lokala handlingsplaner mellan huvudmännen i varje 
kommun (lokal nivå). Arbete behöver göras såväl inom varje huvudman för sig och i samverkan. Även 
civilsamhället är en viktig part och resurs i arbetet.  
 
Förslag att medel fördelas enligt nedan: 
 

• 10 miljoner fördelas till delregional vårdsamverkan för ställningstagande om insatser där båda 

parterna berörs. Beslut om dessa medel fattas av styrgrupp för delregional vårdsamverkan.  

 

• 10 miljoner fördelas vardera till kommunalförbunden respektive Västra Götalandsregionen, för 

aktiviteter som behöver göras inom ramen för det egna ansvaret.  

 

• 3 miljoner avsätts för länsgemensamt arbete med bl.a. länssamordnare samt civilsamhället och 

brukarorganisationer. 

 
Resultaten följs upp inom ramen för uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa mål 1:1 samt 5:1 -Nollvision 
om suicid i Västra Götaland, samt de mål och indikatorer som uppges i Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.   
 

Syfte 
Att utveckla och stärka det suicidpreventiva arbetet regionalt, delregionalt och lokalt. 
 

Organisation 
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa är styrgrupp. Avstämning görs 
regelbundet med processledare för handlingsplan psykisk hälsa. 
 

Ekonomisk sammanfattning 
Sammanlagt fördelas 30 000 000 kr till delregional vårdsamverkan, kommunalförbunden samt till VGR för 
aktiviteter med utgångspunkt i suicidpreventivt arbete. 
3 miljoner kronor fördelas till länsgemensamt arbete med bl.a. länssamordnare samt civilsamhället och 
brukarorganisationer. 
Resterande medel används för samordning, administration och uppföljning: 421 917 kr  
 
 
 

Suicidpreventivt arbete    

Genomomförande av handlingsplan VGR            10 000 000 kr  

Genomförande av handlingsplan kommunalförbund           10 000 000 kr  

Genomförande av handlingsplan delregional vårdsamverkan           10 000 000 kr  

Länsgemensamma aktiviteter ex. tillsammans med civilsamhället              3 000 000 kr  

Uppföljning av handlingsplan för suicidprevention                 421 917 kr 

                    

Summa            33 421 917 kr 
 



 

 

 

Gemensam process för ställningstagande 

Nedan beskrivs huvudprocessen för ställningstagande och förankring av de länsgemensamma medlen som 

betalas ut inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, gällande 

insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022. 
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