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Lokal handlingsplan för suicidprevention  
 

Utformandet/upprättandet av denna handlingsplan tillhandahåller såväl regionala som lokala 

förutsättningar, behov och mål. Handlingsplanen har upprättas i samråd med styrgruppen för 

psykisk hälsa där representanter från folkhälsa, hälso- och sjukvård, skola och social 

verksamhet ingår. Detta för att ta tillvara kompetens från olika verksamheter samt uppnå 

samordning och samverkan mellan flera olika aktörer. 

 

Handlingsplanen innehåller suicidförebyggande insatser riktade till såväl kommuninvånare 

som kommunala/regionala tjänstemän för att skapa bredd i det suicidpreventiva arbetet.  

 

 

Mål 1: Öka kännedomen och förståelse för varandras 
verksamheter 
Åtgärd:   

 Fortsätta arbetet med projektet ”Rätt väg in” – Kartläggning och analys för fortsatt arbete 

genomförd.  

 Genomföra kartläggning av civilsamhället för att fånga in deras kunskap och engagemang. 

 Utforma en kort och tydlig informationsbroschyr/folder innehållande offentliga 

verksamheters kompetens och kompetensområde samt kontaktuppgifter och sprida denna 

till personal inom medverkande verksamheter utifrån projektet ”rätt väg in”. 

  

 

Mål 2: Kompetensutveckling för personal inom 
kommun/region och civilsamhälle i Essunga 
kommun gällande suicidprevention  
Åtgärd: 

 

 Erbjuda föreläsning i suicidprevention till offentliga verksamheter som möter barn och 

unga, även verksamheter i civilsamhället. 

 ”Nano”-utbildning gällande suicid för kommun/regionanställda. 

 

 

Mål 3: Stimulera till ökad kompetens gällande suicid 
bland allmänheten i Essunga kommun  
Åtgärd: 

 Erbjuda föreläsning gällande suicid (tecken, stöd) till kommuninvånare i Essunga 

kommun. 

 Tydlig och lättillgänglig information på hemsidan för allmänheten om vart de kan vända 

sig för hjälp. 
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Uppföljning och revidering 
 

Handlingsplanen och insatserna ska följas upp och utvärderas varje år för att tillgodose att 

insatser får önskad effekt eller behöver justeras/ändras.  

 

 

 

 


