
Möte 181214 
Närvarande: 
Natalie Grundmyren, Anna Sundkvist Kräutner, Ann Sjögren Bengtsson, Elsa Johansson, Eva 
Persson, Anna Beata Ekström, Marie Niljung, Viktoria Granath, Rebecka Eriksson, Elisabeth 
Pettersson 
 
Övriga frågor: 
Kommunrepresentation efter regionbildningen. 
Statistik- hur ser det ut i varje kommun? Erik får återkomma. 
 
Genomgång av tidigare minnesanteckningar. 
 
Vad händer hos respektive aktör. 
Viktoria berättar om fallstudien hon är med i. Stort forskningsprojekt. 
 
Ann- jobbar med handlingsplaner i norra. Fokus på utbildning även 2019. Ser stort fortsatt 
behov av just suicidprevention utbildning. Ser även behov av insatser av självskadebeteende. 
Hur ska vi arbeta med de som försökt ta sitt liv? Uppföljning av anteckningarna från förra 
mötet. Vem ska Hagfors kommun samarbeta med i Region Värmland? Anna Beata tar med 
till Regionen. 
 
Anna- Hur kan kommunerna dela med sig av sina handlingsplaner? 18/12 delar vi ut 
julklappar. 
 
Natalie- samtalsgrupper pågår, lite svårt att nå ut med att de finns. Behöver allas hjälp i 
gruppen att nå ut med tider. 
 
Marie- fortsatt samarbete med Värmlandsidrotten. Anna har nytt möte med de i januari 
2019. 
 
Rebecka- Lokala handlingsplan är antagen. Oklart vem som kommer ansvara för planen.  
Finns dock hopp om att arbetet kommer igång efter nyår. 
 
Eva-  Eva Bonader har det övergripande ansvar för suicidprevention men Eva har ej haft 
kontakt med henne än.  
Varit på Temadag i Sigtuna gällande Psykisk ohälsa bland barn och unga. Fokus på att utbilda 
de ledare som möter ungdomar, kommer ske under året. 
 
Anhöriggrupp för de som mist någon i suicid. Käthy och Maria. 
Familj och sorg- Svenska kyrkan och Liv samarbetar. Diakoner och pedagoger. 
 
Elsa- Arvika kommun tycker det är bra att det ska tas fram en handlingsplan. Inte klart vem 
som ska ansvara för arbetet. 
 
Blåljusgruppen 
Hotspots- var sker suiciden och suicidförsöken. Först sa gruppen nej- att det inte går att hitta 
hotspots men ambulansen hade ändå rätt bra koll. Polisen har också viss information. 



Helene Rådberg från Trafikverket har informerat om att hon inte sett några särskilda 
sträckor längs järnvägen. 
 
Polisens förhandlare var där och berättade om hur de arbetade. De önskar att det fanns fler 
resurser till denna tjänst. 
 
Ambulansen berättade om ett projekt där man ser över beredskapen i ambulanser och hur 
kan man samverka bättre mellan 112, psykiatrin och övrig vårdenheter. SOS och Liv 
samarbetar i denna fråga. 
 
Eva kanske kan ta fram statistik från alla samtal som jourhavande präst får? Värmland 
bemannar vissa tider. Det är telefonsamtal, mail och chatt. 
  
Första linjen-  
Kerstin Karlsson: kontakta om de finns fler synpunkter och frågor. 
kerstin.karlsson@liv.se, kerstin.karlsson@regionvarmland.se 
 
Delade uppdrag- utvecklingsenheten- Barn och unga 
 
Första linjen- funnits under många år i norr. Karlstad är en samverkan med Hammarö, Kil, 
Grums, Forshaga. 
Nu finns det i hela länet. 
Målgrupp- ser olika ut i länet. 
 
Norra- 0-25 år 
Karlstad 6-20 år 
Östra 6-24 år 
Västra 6-20 år 
 
Första linjen finns på olika vårdnivåer, påminner om vårdcentralerna. 
Se bifogad bild. 
 
Målgrupp är unga med lättare psykisk ohälsa. 
Det har saknats en vårdnivå upp till BUP. 
 
Målet var att inga unga skulle hamna mellan stolarna. 
 
Vilken vårdnivå är lämplig för dessa unga? 
Överenskommelse antogs i juni 2017? Ny överenskommelse kommer. 
 
Remisser till Bup skulle kunna hanteras på Första linjen och vice versa. 
Var ska måttlig till medelsvår nivå tas om hand? 
 
Medicinska bedömningsteam- representanter från Bup, Första linjen och Barn och 
ungdomsmedicin. 
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Det verkar som att det inte alltid fungerar med första linjen- Kommer suicidtankar upp har 
unga hänvisats till BUP och till socialtjänster. 
Enligt Kerstin är de ”fall” gruppen tog upp avvikelser. Unga med suicidtankar ska få hjälp på 
förstalinjen, inte hänvisas vidare till BUP eller socialtjänster. 
 
Framtiden: 
 
Representation i ”ursprungsgruppen”? Alla kommuner och fler aktörer? Posum, 
Värmlandsidrotten, MSB, mfl 
 
Informationsmöten och workshopsträffar? 
 
Ha undergrupper som rapporterar in till den stora gruppen. 
 
Suicidprevention i Värmland 
 
Fem olika undergrupper som träffas separat och återkoppla till stora gruppen. 
 
Konferens-  praktisk planering, ungdomsinvolvering 
 
Lokala planer och grupper- tex Blåljus, Liv-grupp, lokala grupper 
 
Regionala handlingsplanen- ny plan och uppföljning 
 
Kommunikation- bildbank och budskap 
 
Utbildning- Budskap, utbildningsmaterial 
 
Vi bestämmer förslaget ovan ska vara arbetssättet och att ”stora gruppen” ska ses en gång i 
vår och att arbetet med att de mindre grupperna påbörjas parallellt. 
 
Vi bokar ett datum för att den gamla gruppen och ett för den nya stora gruppen. 
 
Fredag 8 februari kl 9-12 i Regionens hus 
Fredag 5 april kl 9-12 i Regionens hus 
 
Stormöte: 10 maj kl 9-12 i Regionens hus 
 
Vill man ha kontakt med Marie Niljung så nås hon på: 
marie@niljung.se 


