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Förslag till handbok om innehåll och struktur i handlingsprogram 

 

 

 

Remissinstans 

Mind 

Adress 

Karlavägen 108, 5 tr, 115 26 Stockholm 

Epostadress 

johanna.nordin@mind.se 
 

 
 
 
Övergripande synpunkter 

 

 

Bakgrund till Minds synpunkter 
Efter att ha tagit del av remissvaret från Räddningstjänsten i Jönköpings kommun vill vi gärna skicka med våra synpunkter, även om vi inte officiellt fått 

frågan. Vi ser en stor risk med att utesluta olyckor av typen som beskrivs i texten som för räddningsinsats vid risk för suicid. Att inte planera för den typen av 

insatser vore olyckligt, då både handlingsprogram och samverkan verkligen kan göra stor skillnad för hur väl arbetet med att hindra och förebygga självmord 

fungerar.  

Vi ser ofta hur svårt det är att få ut kunskap och förändrade attityder hur man bäst hjälper personer som är självmordsnära till de som är yrkesverksamma inom 

områden där personer i riskgrupper finns, och det beror inte på brist på intresse eller medkänsla, utan att det inte finns tydligt prioriterade och fördelade 

resurser för kompetensutveckling i den här frågan.  

Genom att ta med denna grupp som prioriterad i MSB:s handlingsprogram ökar möjligheten att på bästa sätt prioritera den här viktiga frågan. Inte bara för de 

cirka 1500 personer som varje år dör i självmord, utan även för de 15–20 personer som finns runt var och en av dem. Livet påverkas för så många, så länge, 

och när vi vet att det finns åtgärder att göra är det vårt ansar som samhälle att se till att alla de åtgärderna faktiskt görs. Varje självmord är en katastrof, men 

dessutom en stor kostnad för samhället, något som MSB själva beräknat ett flertal gånger. Redan 2004 uppgavs summan för ett självmord vara 18 miljoner 

kronor. Den summan har naturligtvis ökat sedan dess. Om arbetet med att förhindra och aktivt motverka självmord går att strukturera och implementera och 

sedan införlivas i den dagliga verksamheten, så är mycket vunnet.  
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Sammanfattningsvis vill Mind passa på att skicka med hur viktig samverkan är i det suicidpreventiva arbetet. Vi måste alla hjälpas åt att förhindra självmord 

på alla de arenor vi arbetar. När räddningstjänstens personal är de första på plats vid ett självmordsförsök är det avgörande att de både har kunskap och 

prioriterade resurser för att bedöma och agera i det akuta läget. Här är ett riktigt bemötande av största vikt, både för att den drabbade ska känna sig trygg och 

för att berörd personal ska kunna handla på ett säkert sätt. Det är idag en självklarhet att repetera arbetssätt för akuta situationer, exempelvis hjärtlungräddning. 

Lika självklart borde det vara att all personal som eventuellt möter självmordsnära personer vet exakt hur de ska agera på ett bra sätt, det kan rädda liv.  

 
Här nedan följer våra förslag: 
 
Synpunkter på förslaget till handbok  

Avsnitt, kapitel, 

paragraf, sida 

Kommentar Förslag till ny text 
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Rubrik Beskrivning 

per olyckstyp, 8§, 

sidan 4 

(Föreskriften) 

Vi föreslår ändring i texten (tillägg)  Förslag på ny skrivning 8§: 

Lägg till ”nödställd person” alternativ ”övriga olyckstyper som omfattas av 

omfattas av räddningstjänst enligt 1kap 2§ i Lag (2003:783) om skydd mot 

olyckor” som egen olyckstyp nummer 7 och förtydliga i tillhörande handbok 

att under denna rubrik ryms exempelvis de räddningsinsatser vid risk för suicid 

som omfattas av räddningstjänst enligt 1 kap 2§ i Lag (2003:783) om skydd 

mot olyckor.  

Handbok rubrik 

övergripande 

beskrivning sidan 18, 

tredje stycket 

 

Vi föreslår ändring i texten (tillägg) Förslag: 

Lägg till förändrad psykisk ohälsa som en faktor att beakta under nuvarande 

text.  

Handbok rubrik 

Beskrivning per 

olyckstyp, sidan 20, 

första stycket   

 

Vi föreslår ändring i texten (tillägg) Förslag: 

Lägg till ”nödställd person” alternativ ”övriga olyckstyper som omfattas av 

omfattas av räddningstjänst enligt 1kap 2§ i Lag (2003:783) om skydd mot 

olyckor” som egen olyckstyp och förtydliga att under denna rubrik ryms 

exempelvis de räddningsinsatser vid risk för suicid som omfattas av 

räddningstjänst enligt 1 kap 2§ i Lag (2003:783) om skydd mot olyckor. 

Handbok rubrik 

Beskrivning per 

olyckstyp, sidan 22, 

tredje stycket 

 

Vi föreslår ändring i texten (tillägg) Förslag: 

Lägg till insatser vid risk för suicid i första stycket alternativt andra stycket. 
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Handbok rubrik 

Beskrivning per 

olyckstyp, sidan 22, 

femte stycket 

 

Vi föreslår ändring i texten (tillägg) Förslag: 

Lägg till förändrad psykisk ohälsa som ett ytterligare exempel. Förändrat 

psykisk ohälsa liksom demografiska förändringar påverkar ett flertal 

olyckstyper så som trafikolyckor, bränder, drunkningar med mera. 

 

Handbok rubrik 

Övriga förebyggande 

åtgärder, sid 34, 

tredje stycket 

 

Vi föreslår ändring i texten (tillägg) Förslag: 

Lägg till suicidprevention i sista meningen. 

 

 

 

 

 

Kontaktperson för eventuella frågor:  

Sandra Danielsson  

Tfn 010-240 36 86 

sandra.danielsson@msb.se  

mailto:sandra.danielsson@msb.se

