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Folkhälsomyndigheten

• 1 januari 2014 - ersatte Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut

• Nationell kunskapsmyndighet med övergripande ansvar för folkhälsofrågor

• Uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, 

förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot 

• Två verksamhetsorter: Solna och Östersund 

• Knappt 500 anställda 

2017-06-072
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1. Förbättra livschanser 
för mindre gynnade 
grupper

2. Minska 
alkoholkonsumtionen 
generellt och i 
högriskgrupper

3. Minska tillgänglighet 
till dödliga medel för suicid

4. Hantera suicid som 
psykologiska olycksfall

5. Medicinska, 
psykologiska och 
psykosociala insatser

6. Sprid kunskap om 
evidensbaserade 
metoder för att minska 
suicid

7. Öka kunskapen om 
självmordsnära personer 
hos personal och andra 
nyckelpersoner i 
vården.

8. Inför händelseanalys
av Lex Maria-anmälda 
suicid.

9. Stöd 
frivilligorganisationer

Vi arbetar utifrån ett nationellt 
handlingsprogram
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Suicidprevention – många aktörer!

LOKAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Regeringskansliet/
departementen

Intresseorganisationer/ideella föreningar

Statliga 
myndigheter 
med uppdrag 
som berör 
suicid-
prevention*

SKL

FoU

NASP

Landsting
- Primär
- Somatisk
- Psykiatrisk
- Intensiv 
- Akut/ambulans
- Sjukvårdsupplysningen
- Folkhälsoenheter

Länsstyrelser FoUPolis

SOS Alarm Kriminalvård

Kommuner
- Socialförv.
- Barn- och utbildning
- Stadsbyggnad/

planering
- Äldreomsorg
- Säkerhets-

samordning

Räddningstjänst

SOS Alarm
SiS

SiS

REGIONAL NIVÅ

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Elevhälsan

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Företagshälsovård

Studieförbund

Utbildningar 
av personal 
i kommun

Telefonjour, 
chatt 

Brukarcoacher
,peer support

Stödgrupper, 
samtal

Opinions-
bildning

Anhörig-
stöd

Handlings
planer 

Stöd till 
skolelever

Räcken 
på broar

Öppna 
jämförelser, 
Uppdrag PH

Trafiksäkerhets-
arbete

Spelregler 
press, 

radio, TV

Kunskap 
Hälso- o 
sjukvård, 
Tillsyn

Forskning, 
utbildning

Larmplaner

Utbildningar 
av personal i 
häkten och 
anstalter
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Förslag till en struktur
R
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Folkhälsomyndigheten Regional samordnings-
funktion (landsting)

Lokal samverkan 
med närliggande 

områden

Nationell 
samverkansgrupp

Regional 
samverkansgrupp

Lokal 
samverkansgrupp

Intressentgrupp
(Forskare och 

ideella föreningar) Intressentgrupp Intressentgrupp
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Vårt uppdrag

Att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. 

I uppdraget ingår att:

• utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer

• utveckla kunskapssammanställning, kunskapsspridning och 
vägledning

• utveckla kunskapsuppbyggnad och framtagande av ny kunskap

• utveckla uppföljningen av det suicidpreventiva arbetet
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1
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3

Samordning

Uppföljning

Kunskapsstöd

Vår roll och hur vi arbetar
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1 Samordning

I myndighetssamverkansgruppen ingår:
• 14 stycken myndigheter

I den nationella intressentgruppen ingår:
• Drygt 10 ideella organisationer
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
• Forskare

På nationell nivå ansvarar vi för två nationella samverkansgrupper
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1 Samordning

Aktiviteter:

• Möten i samordningsgrupperna

• Deltar i och arrangerar 
konferenser och seminarier

• anordnar ett seminarium i 
anslutning till den Suicidpreventiva 
dagen tillsammans med NASP, 
Mind, SPES och Suicide Zero.

• Medverkar i en nationell basgrupp
för samordning av frågor som rör 
psykisk hälsa

• intern samordningsgrupp andra 
sakområden som också har av 
nationell samordning



.Sid 10 2017-06-07

2 Kunskapsstöd

- tar fram kunskapsstöd om suicid och suicidförebyggande insatser:

2016
• Broschyr om det Nationella handlingsprogrammet för självmordsprevention
• Litteraturöversikt om effekter av olika typer av förebyggande insatser
• Kunskapsstöd till kommuner om händelseanalyser efter suicid
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2 Kunskapsstöd

2017

Fördjupad kunskap:
- alkohol och suicid
- effekter av utbildning och medvetandegörande insatser
- situationen kring suicid i tunnelbanan
- juridiska aspekter av händelseanalyser
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2 Kunskapsstöd

Alla blad i serien Utblick folkhälsa finns på folkhalsomyndigheten.se 
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3 Uppföljning

Statistik över utvecklingen av suicid på nationell nivå. Statistik över suicidtankar på nationell nivå. 

Vi följer utvecklingen av suicid och suicidförebyggande arbete:

• Tillgänglighet till statistik på webben och epidemiologiska analyser
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3 Uppföljning
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Stöd till kunskapsutveckling och ideella 
organisationer

15 miljoner: verksamhetsstöd psykisk hälsa och suicidprevention

- utlysningen stängde 17 februari

10 miljoner: verksamhetsstöd för arbete med barn i migration, 
nyanlända barn och ensamkommande flykting barn

- utlysningen stänger 16 juni

20 miljoner till att utveckla kunskap, i samverkan med forskare, inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention

15 2017-06-07
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Kunskap
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Kanaler för kommunikation

Suicidprevention.se @suicidprevent

Men även via: direktutskick, möten, seminarier, konferenser



Tack!

Kontakt:
suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se

mailto:suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se

