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Uppdragshandling  

Statsbidrag för suicidprevention 2020 – 
vårdsamverkan  

 

Bakgrund 
Inom ramen för Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner 

om psykisk hälsa 2020 tilldelas kommuner och regioner gemensamt 200 miljoner 

kronor för suicidpreventivt arbete. För Västra Götaland handlar det om totalt 33 422 

811 kr. Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa beslutar om fördelning av medel inom 

ramen för denna överenskommelse enligt beslut i Vårdsamverkan Västra Götaland 

(VVG).  

 

Sedan 2018 finns en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa där ett av målen är 

nollvision om suicid och där en särskild handlingsplan nu tagits fram i samverkan 

mellan huvudmännen. Om tidplanen håller kommer planen att fastställas av samtliga 

parter under våren 2020. Särskilda medel för suicid kommer därför väldigt lägligt.  

 

Handlingsplanen omfattar målområden som rör kommunerna och regionen 

gemensamt. Genomförandet förväntas ske genom lokala handlingsplaner mellan 

huvudmännen i varje kommun (lokal nivå). Medel fördelas till delregional 

vårdsamverkan för ställningstagande om insatser där båda parterna berörs. Beslut om 

dessa medel fattas av styrgrupp för delregional vårdsamverkan. Medel fördelas också 

till kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen för aktiviteter som behöver 

göras inom ramen för det egna ansvaret.  

 

Uppdraget  
Inom ramen för delregional vårdsamverkan, utifrån evidensbaserade metoder, arbeta 
för att förebygga suicid i befolkningen i riktning mot nollvisionen om suicid i 
handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 (med förslag till förlängning tom 2022), och 
målet att minska antalet suicid med 40 % från 2020 till 2025.  
 
Insatser som kräver långsiktig finansiering ska förankras hos berörda parter för att 
säkra ev. implementering. Anledningen är att detta är ett ettårigt statsbidrag utan 
garantier om medel kommande år.  
 
I uppdraget ingår att rapportera arbetet i enlighet med de krav som ställs på 
uppföljning från regeringen i samverkan med processledare för handlingsplan psykisk 
hälsa.  
 

Brukarföreträdare bör beredas möjlighet att delta i arbetet på något sätt.  
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Resultatet (indikatorer) följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa Mål 1:1 och 5:1 

Nollvision om suicid i Västra Götaland samt Handlingsplan för suicidprevention 2020-

2025.  

 

Respektive vårdsamverkan får rekvirera medel för suicidprevention enligt 

nedanstående fördelning:  

 

Vårdsamverkan  

Skaraborg 

Vårdsamverkan 

Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan i 

Göteborgsområdet 

SIMBA Vårdsamverkan 

Fyrbodal 

SAMLA 

1 555 944 kr 1 309 958 kr 4 280 786 kr 696 985 kr 1 669 940 kr 486 388 kr 

 

Medlen är rekvirerade av VästKom från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom 

ramen Överenskommelse om psykisk hälsa 2020 enligt överenskommelse med Västra 

Götalandsregionen för länsgemensamt arbete och betalar därför ut medlen i enlighet 

med styrgruppens beslut.  

 

Rekvirering av medel: 

Länk till enkät för att rekvirera medel  

 

Ev. frågor besvaras av  

charlotta.wilhelmsson@vastkom.se  

ulrika.soderlund@vgregion.se  

 

 

 

Göteborg, dag som ovan 

För Västra Götalandsregionen  För VästKom 

 

 

Lise-Lotte Risö Bergerlind    Anneli Assmundson Bjerde 

VGR, Kunskapsstöd psykiska hälsa  VästKom  
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