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Region Västerbottens remissvar på Länsgemensam suicidpreventiv strategi
RS 935-2022
Sammanfattning
Suicid är ett folkhälsoproblem som behöver beaktas ur flera olika perspektiv där samverkan krävs
mellan många olika aktörer. Mot bakgrund av detta tog länets kommuner och region Västerbotten
genom länssamverkansgruppen (LSG) initiativ till utarbetandet av en länsgemensam strategi för
suicidprevention.
Nio av länets kommuner har tillsammans med Region Västerbotten deltagit i utformandet av
förslaget till strategi. Denna strategi är nu föremål för remissbehandling där bland annat länets
kommuner och regionen ges möjlighet att lämna synpunkter.
Efter remissrundan kommer strategin att skickas ut till länets kommuner och Region Västerbotten
för fastställande.
Remissen har skickats till följande förvaltningar i Regionen: hälso- och sjukvården, regional
utveckling och regionstyrelsen.
Synpunkter har inkommit från regionstyrelsens beställarenhet – verksamhetsutveckling psykisk
hälsa barn och unga med hjälp av psykolog vid Ålidhems hälsocentral med uppdrag
verksamhetsutveckling psykisk hälsa vuxna). Folkhälsoenheten har sammanställt synpunkterna.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
Upprättat förslag antas som Region Västerbottens svar på remissen.
Bedömda resultat och konsekvenser
Syftet med denna strategi är att definiera gemensamma mål och strategier för ett långsiktigt
suicidpreventivt arbete i Västerbotten med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap och
Västerbottens förutsättningar. Strategin ska fungera som vägvisare vid samverkan på övergripande
nivåer samt vara vägledande och stödjande i arbetet med lokala styrdokument.
Resultaten och målen med denna strategi handlar om att förbättra samarbetet mellan region och
kommuner, ökad kompetens hos personal, säkerställa att adekvat behandling finns för personer i
behov, säkerställa suicidpreventiva miljöer i Västerbotten samt se till att hälsofrämjande och tidiga
insatser finns tillgängliga för befolkningen.
Resurser och finansiering
Respektive part får ta sin egen budget i beaktande vid implementeringsarbete. Statliga medel kan
sökas och användas för suicidpreventiva syften.

2 (2)
Tjänsteskrivelse
2022-10-07

Jämställdhet
Suicid är överrepresenterat bland män och de föreslagna strategierna har stor inverkan på kvinnor
och män och flickor och pojkar. Statistiken som presenteras i strategin tydliggör dessa skillnader,
där utöver förtydligas även att kvinnor som grupp löper högre risk att göra suicidförsök än män som
grupp. Strategin har utgångspunkt bland annat Agenda 2030 och dess mål rörande jämlikhet och
jämställdhet. Barnkonventionen är också en viktig utgångspunkt liksom Avsiktsförklaring för god,
jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten som syftar till jämställd och jämlik hälsa. En av
strategierna rör specifikt förebyggande insatser till riskgrupper där män är en sådan grupp men i
strategin förtydligas även andra grupper med ökad risk för suicid så som minoriteter och samer.
Om föreslagna strategier omfattar ett jämlikhetsperspektiv i samtliga delar av genomförandet på
det sätt som strategin föreslår bedöms att insatserna kommer att bidra regionens mål om världens
bästa och mest jämlika hälsa, att vi levererar jämställd och jämlik sjukvård av god kvalité samt att
Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva i, verka i och flytta till.
Beredningsansvariga
Förslaget är upprättat av Emma Wasara, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten.
Jessika Nyström, beställarenheten samt Carl Vesterlund, primärvård, har bidragit med synpunkter
på strategin.

Beslutsunderlag
Länsgemensam strategi för suicidprevention i Västerbotten
Synpunkter från regionstyrelsens förvaltning
Förslag till Region Västerbottens svar på remissen
Beslutet expedieras till
Regionstyrelsen förvaltning, folkhälsoenheten för sammanställning av samtliga instansers
remissvar.

