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Varför	dör	människor?

†Covid-19:	1	400	000	
(2020-12-01)

†Suicid:	800	000	
>	10/100	000	(suicidtal)
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Foto: Nisse Schmidt/TT

Vad	gör	vi	åt	det?
Dro"nin#atan!
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Sorsele kommun

2500 inv

7465 km2

0 inv/km 2

Enstaka suicid
vart 4:e år…
’statistiskt’



Storuman

Projektidé 2016
”Den gränslösa skolmodellen”

för att främja elevers fysiska, mentala och sociala hälsa



OM OSS UTBILDNING 

Folkbladet.nu: (C) vill testa ny teknik i
länets skolor

Tävling i yrkeskunskap för skolor i
norrlandslänen

2013-03-20 Spridningsseminarium Barns
och ungas hälsa

Vilhelmina utveckla metoder för att fler
fullföljer gymnasieskolan

Länets prioriteringar från 2014 –
Välkommen med synpunkter

!

Start / Om oss / Per-Daniel Liljegren ska utveckla länets skolor

Per-Daniel Liljegren ska utveckla
länets skolor
Region Västerbotten har rekryterat Per-Daniel Liljegren,

Storuman till tjänsten som ny regional projektledare inom

FoU för skola och utbildning. Han har mångårig erfarenhet

från skolvärlden och kommer senast från en tjänst som

rektor för Luspengymansiet i Storuman.

Region Västerbotten har rekryterat Per-Daniel Liljegren, Storuman till tjänsten

som ny regional projektledare inom FoU för skola och utbildning. Han har

mångårig erfarenhet från skolvärlden och kommer senast från en tjänst som

rektor för Luspengymansiet i Storuman.

– Det här är en unik tjänst. Jag ville inte missa chansen att få jobba med

skolfrågor ur ett länsperspektiv och få knyta ihop alla mina kunskaper och

intressen på det området. Det känns jättekul, säger Per-Daniel Liljegren.

Uppdraget som regional projektledare inom FoU för skola och utbildning är i

ett inledningsskede tvåårigt och genomförs tillsammans med kommunerna i

Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Målet är att identifiera och

genomföra utvärderingar av forsknings- och utvecklingsprojekt i samråd med

länets kommuner.

– Jag ska samla in information om kommunernas behov och utveckla

skolorna på vetenskaplig grund för att de ska få tillgång till bästa tillgängliga

kunskap kring lärande. Syftet är att förbättra barns och ungdomars

skolutbildning.

Mångårig erfarenhet från skolans värld

Anna Lassinantti, biträdande regionchef och chef för enheten Näringsliv och

Samhällsbyggnad på Region Västerbotten, är mycket nöjd över

rekryteringen av Per-Daniel Liljegren.

– Han har en bredd och erfarenhet av skolfrågor både på grund-och

gymnasienivå samt ett stort nätverk inom skolans värld både på nationell och

regional nivå. Hans nyfikenhet och samhällsengagemang ur ett

forskningsperspektiv kommer att bidra stort till utvecklingen av

Västerbottens och Örnsköldviks skolor, säger Anna Lassinantti.

Per-Daniel Liljegren är bosatt i Storuman sedan 15 år och kommer

ursprungligen från Göteborg där han har arbetat med utbildning på Chalmers

tekniska högskola i matematik, kemi och på sjöbefälsutbildningen. Han har

även haft utredningsuppdrag för Högskoleverket (nuvarande Universitets-

och högskolerådet) och Skolverket.  Under många år verkade han också som

musiker och har bland annat turnerat som pianist med gitarristen Janne

Schaffer.

– Jag kommer att bo kvar i Storuman och arbetspendla till Umeå. Från min

bostad i Storuman når jag åtta av länets kommuner och detsamma kommer

jag att göra från Umeå. Jag tror det är bra att jag har erfarenhet av både stad

och glesbygd, säger Per-Daniel Liljegren.

För mer information:

Per-Daniel Liljegren

Projektledare inom FoU för skola och utbildning, 070- 288 99 65,

per-daniel.liljegren@regionvasterbotten.se

Anna Lassinantti

Biträdande regiondirektör och chef för enheten Näringsliv och

samhällsbyggnad,

070-514 63 75

anna.lassinantti@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg

Kommunikatör Region Västerbotten

070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

12 augusti, 2014 |  Jörgen Boström

Kommentarer

Per-Daniel Liljegren blir ny projektledare för forskning kring skola och utbildning på Region Västerbotten. Foto: Ingela Hjulfors Berg
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Självmordsförsök hos ung-

domar kan minskas med 50

procent

Publikation

!  12 nov 2018

Nya ledtrådar till uppkomsten av

MS

En kartläggning av en viss sorts hjärnceller,
oligodendrocyter, visar att... "

!  12 nov 2018

Så lurar pneumokockerna vårt

immunförsvar

Pneumokocker är den vanligaste orsaken
till luftvägsinfektioner som öron- och... "

!  12 nov 2018

Genetiska riskpoäng för

autism kan förutsäga effekt

av KBT

Ny forskning från Karolinska
Institutet visar att genetiska faktorer
– till exempel genetiska riskpoäng för
autism – påverkar effekten av KBT,
kognitiv beteendeterapi. "

Senaste inom Forskning
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$  Psykisk ohälsa Suicidforskning %  &  '  +

Nyheter / Forskning

Danuta Wasserman. Foto: David
Gimlin.

Självmordsförsök hos ungdomar kan

minskas med 50 procent

! Publicerat 2015-01-09 08:15. Uppdaterat 2017-03-20 18:35

En ny studie som publiceras i vetenskapstidskriften The Lancet
visar hur man kan förebygga suicidalt beteende hos unga.
Resultatet ger ett kraftigt stöd för en metod där skolelever får lära
sig upptäcka psykisk ohälsa hos sig själva och hos sina vänner,
samtidigt som de får träning i att förstå, tolka och hantera svåra
känslor. Den europeiska studien har letts från Karolinska Institutet,
där forskarna nu hoppas att metoden når många ungdomar
genom ett brett införande i svenska skolan och genom att
anpassas till en modern internetlösning, som en mobilapp.

I Sverige har det totala antalet självmord per 100 000 invånare minskat sedan en lång tid
tillbaka, bland både män och kvinnor. Det gäller dock inte för självmord bland unga i
åldersgruppen 15-24 år, där antalet har legat relativt konstant. På global nivå är
självmord den näst vanligaste orsaken till dödsfall i åldersgruppen 15-29 år. Endast
trafikolyckor orsakar fler dödsfall i denna åldersgrupp.

Samtidigt har det saknats kunskap om vilken strategi som är bäst för att förebygga
suicidalt beteende hos unga människor. Nu har en stor EU-finansierad studie som
omfattar över 11 000 skolelever från nära 170 skolor i tio EU-länder undersökt saken.

Tre metoder

I studien har elevernas skolor slumpmässigt valts ut till att införa en av tre modeller för
att förebygga självmord, alternativt till att ingå i en kontrollgrupp. De tre metoderna var
dessa:

En amerikansk metod där lärare och annan skolpersonal får träning i att känna igen
suicidalt beteende och motivera elever till att söka hjälp.

En klassrumsscreening, där psykiatrer, psykologer och kuratorer skulle identifiera
elever med psykisk ohälsa och behandla dem.

Ett medvetandegörande program, kallat Awareness-programmet, som utvecklats av
forskare vid Karolinska Institutet och Columbia University i USA. Det är en metod där
eleverna genom korta föreläsningar, affischer i klassrumsmiljön och en mer
omfattande broschyr att ta hem lär sig att känna igen psykisk ohälsa och främja
psykisk hälsa. Eleverna fick också delta i handledda rollspel där de fick pröva sina
känslor i och lära sig bemästringsstrategier för olika svåra livssituationer som kan leda
till suicidala beteenden. Sammanlagt tog utbildningsinsatsen fem timmar under fyra
veckor.

I kontrollgrupp vidtogs inga åtgärder mer än att sätta upp affischerna som ingick i
Awareness-programmet i klassrummen.

Studien ger ett starkt stöd för att Awareness-programmet,
som ger eleven verktyg att få eget inflytande över sin
psykiska hälsa, har god effekt för att förebygga
självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos
unga. Ett år efter avslutad insats var antalet
självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med
självmordsplaner endast hälften så många i denna grupp,
jämfört med i kontrollgruppen.

Professionell vårdpersonal

I de två andra grupperna, där ansvaret för elevernas
psykiska hälsa enbart låg hos lärare respektive
professionell vårdpersonal, var antalet detsamma som i
kontrollgruppen.

– Den aktuella studien ger ett välbehövt belägg för effektiviteten av en universell
skolbaserad folkhälsoinsats riktad mot elever. Studien visar att det med gott resultat går
att genomföra självmordsprevention i skolan. Nu kan vi ta klivet från att passivt följa den
statistik som visar på problemets allvar till att på bred front aktivt testa Awareness-
programmet i våra svenska skolor. För att nå många ungdomar vill vi också utveckla
metoden till en modern internetlösning, till exempel en mobilapp, säger Danuta
Wasserman, professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik
(LIME) samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa (NASP), båda vid Karolinska Institutet.

Studien är finansierad med EU-medel från sjunde ramprogrammet, FP7. Den är ledd från
Karolinska Institutet, NASP, som också är WHO:s samarbetscentrum inom området.  

Läs ett pressmeddelande om forskningen

Publikation

School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled
trial
Danuta Wasserman, Christina W Hoven, Camilla Wasserman, Melanie Wall, Ruth
Eisenberg, Gergö Hadlaczky, Ian Kelleher, Marco Sarchiapone, Alan Apter, Judit Balazs,
Julio Bobes, Romuald Brunner, Paul Corcoran, Doina Cosman, Francis Guillemin, Christian
Haring, Miriam Iosue, Michael Kaess, Jean-Pierre Kahn, Helen Keeley, George Musa,
Bogdan Nemes, Vita Postuvan, Pilar Saiz, Stella Reiter-Theil, Airi Varnik, Peeter Varnik &
Vladimir Carli. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61213-7.
The Lancet, online 9 January 2015

! 2017-03-20 av Katarina Sternudd.
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Mejl 8 juni 2016

❞Med tanke på den koppling som finns mellan t.ex. 
självkänsla och suicidrisk vore det ju förfärligt om man har så 
bråttom att ”göra” något så att man obetänksamt t.ex. ökar 
ohälsan eller antalet självmord.



Mejl 8 augusti 2016

❞Det är dock med bestörtning jag kan konstatera att 
ytterligare tre personer tagit sina liv i Storuman, varav två 
unga – inom en månad efter det jag skrivit förra längre mejlet 
inför mötet 8 juni och påtalat just denna risk!



Storuman – inget idylliskt undantag

•6	självmord	på	2	år!	

• Glesbygd	

• Suicidtal:	”100	per	100.000”	

• Panik,	förstämning,	skuldkänslor!
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HOW?



WHO!



Kunskapsbaserade metoder

• WHO:s riktlinjer 
(Preventing suicide. A community engagement toolkit)

• Lancet Psychiatry 2016; 3: 646–59 
(B4 – before – bemöt, behandla, bygg, begränsa)

• Andra handlingsplaner (Umeå kommun, VLL)



646 www.thelancet.com/psychiatry   Vol 3   July 2016

Articles

Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic 
review
Gil Zalsman, Keith Hawton, Danuta Wasserman, Kees van Heeringen, Ella Arensman, Marco Sarchiapone, Vladimir Carli, Cyril Höschl, 
Ran Barzilay, Judit Balazs, György Purebl, Jean Pierre Kahn, Pilar Alejandra Sáiz, Cendrine Bursztein Lipsicas, Julio Bobes, Doina Cozman, 
Ulrich Hegerl, Joseph Zohar

Summary
Background Many countries are developing suicide prevention strategies for which up-to-date, high-quality evidence 
is required. We present updated evidence for the e! ectiveness of suicide prevention interventions since 2005.

Methods We searched PubMed and the Cochrane Library using multiple terms related to suicide prevention for studies 
published between Jan 1, 2005, and Dec 31, 2014. We assessed seven interventions: public and physician education, 
media strategies, screening, restricting access to suicide means, treatments, and internet or hotline support. Data were 
extracted on primary outcomes of interest, namely suicidal behaviour (suicide, attempt, or ideation), and intermediate 
or secondary outcomes (treatment-seeking, identifi cation of at-risk individuals, antidepressant prescription or use rates, 
or referrals). 18 suicide prevention experts from 13 European countries reviewed all articles and rated the strength of 
evidence using the Oxford criteria. Because the heterogeneity of populations and methodology did not permit formal 
meta-analysis, we present a narrative analysis. 

Findings We identifi ed 1797 studies, including 23 systematic reviews, 12 meta-analyses, 40 randomised controlled trials 
(RCTs), 67 cohort trials, and 22 ecological or population-based investigations. Evidence for restricting access to lethal 
means in prevention of suicide has strengthened since 2005, especially with regard to control of analgesics (overall 
decrease of 43% since 2005) and hot-spots for suicide by jumping (reduction of 86% since 2005, 79% to 91%). School-
based awareness programmes have been shown to reduce suicide attempts (odds ratio [OR] 0·45, 95% CI 0·24–0·85; 
p=0·014) and suicidal ideation (0·5, 0·27–0·92; p=0·025). The anti-suicidal e! ects of clozapine and lithium have been 
substantiated, but might be less specifi c than previously thought. E! ective pharmacological and psychological 
treatments of depression are important in prevention. Insu"  cient evidence exists to assess the possible benefi ts for 
suicide prevention of screening in primary care, in general public education and media guidelines. Other approaches 
that need further investigation include gatekeeper training, education of physicians, and internet and helpline support. 
The paucity of RCTs is a major limitation in the evaluation of preventive interventions.

Interpretation In the quest for e! ective suicide prevention initiatives, no single strategy clearly stands above the 
others. Combinations of evidence-based strategies at the individual level and the population level should be assessed 
with robust research designs.

Funding The Expert Platform on Mental Health, Focus on Depression, and the European College of 
Neuropsychopharmacology.

Introduction
Over 800 000 people worldwide die each year by suicide,1 
accounting for 1·4% of deaths worldwide. Suicide can 
occur at any point in the lifespan, and is the second most 
frequent, and in some countries the leading, cause of 
death among young people aged 15–24 years.1 In addition, 
around 20–30 times as many suicide attempts occur.2

Suicide occurs because of a convergence of genetic,3 
psychological,4 social, and cultural risk factors, combined 
with experiences of trauma and loss.5 Internal or external 
risk factors and the relations between them can be 
explained in models of suicide, such as stress–diathesis,6 
gene–environment,7 and gene–environment and timing 
interactions.8

The complexity of this multifaceted phenomenon and 
low base rates, make research on suicide prevention 
highly challenging.9 However, the recognition of suicide 

prevention as a public health priority10 and national 
prevention programmes have encouraged research, 
detection, treatment, and management of people at risk 
for suicide in many countries.11,12 A major review of the 
e! ectiveness of approaches to suicide prevention was 
done by Mann and colleagues in 2005.13 We did a 
systematic review using similar methodology to assess 
progress in suicide prevention research since that 
infl uential study.

Methods
Search strategy
We searched PubMed and the Cochrane library for 
all relevant English language studies published between 
Jan 1, 2005, and Dec 31, 2014. The initial search used the 
Medical Subject Headings identifi ers for “suicide” 
(including the subheadings “suicide, attempted”, and 

Lancet Psychiatry 2016; 
3: 646–59

Published Online
June 8, 2016

http://dx.doi.org/10.1016/
S2215-0366(16)30030-X

See Comment page 597
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Kunskap	om	självmord?

Vetenskapsradion

START LYSSNA PÅ NYHETERNA PROGRAM SERIER KONTAKT

Forskare lyfter fram fyra insatser

som kan hindra självmord

587

Publicerat torsdag 27 oktober 2016 kl 06.00

Forskningen har nu visat vilka åtgärder som är effektiva för att minska antalet
självmord. Men än så länge har det inte helt och hållet har genomförts i
Sverige.

Forskare i Europa har pekat ut fyra områden där tillräckliga bevis finns för åtgärder som effektiv
kan förhindra självmord. 

Det rör sig om fysiska hinder som exempelvis att göra det svårare att ta fram många tabletter
samtidigt. Det kan också handla om att sätta upp räcken som hindrar att någon hoppar.

En åtgärd på skolområdet är att skapa ett bra klimat mellan elever när det gäller den psykiska
hälsan.

Inom vården handlar insatser om att erbjuda både samtal och läkemedel som behandling mot
depression. Här lyfter forskarna också fram vikten av en tydlig vårdkedja.

Det här är fyra åtgärderna har visat sig effektiva för att minska antalet självmord. Det visar en
genomgång i tidskriften the Lancet av forskningen på området de senaste tio åren.

Förra året begick 1554 människor självmord i Sverige. Danuta Wasserman, professor i
självmordsförebyggande åtgärder, menar att antalet skulle kunna minska med 30 procent om
man lyssnade på forskarna.

– Jag skulle önska att något län skulle vilja införa alla de åtgärder som vi vet fungerar, säger
Danuta Wasserman vid KI. 

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att samordna arbetet för suicidprevention.
Men hur mycket det skulle kosta att införa alla åtgärder har ännu ingen räknat ut, 

– Det finns inga sådana beräkningar, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Finns det något län i Sverige som har inför alla åtgärder som forskare har visat är effektiva
för att förhindra självmord?

– Inte vad jag vet. Det satsas på många håll, men suicidprevention är ett område som kräver
insatser från flera olika aktörer på olika samhällsnivåer, säger Eija Airaksinen.

Annika Östman

annika.ostman@sverigesradio.se

Referens: Zalsman G et al. Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review.
Lancet Psychiatry 2016. DOI: 10.1016/S2215-0366(16)30030-X

Relaterat

Danuta Wasserman, professor i psykiatri och förebyggande självmordsarbete vid Karolinska institutet. Foto:
Annika Östman/SR

"Önskar att något län skulle vilja införa alla åtgärder"
2:03 min

Senaste avsnitt

 Alla avsnitt

12 poddar om klimatet

Klotet. Efter den extremt torra och varma
sommaren har klimatfrågan fått ny fart – både i
valdebatten och våra samtal i vardagen. Här har vi
samlat 12 poddar från miljöprogrammet Klotet
som ger dig mer kunskap i ämnet.

Slaget om Amazonas

Fem avsnitt. Amazonas är hotat. Brasiliens
president Jair Bolsonaro vill öka exploateringen
här och i landets övriga regnskogar. Men hur ser
hoten ut, och går de att stoppa?
Vetenskapsradion har i flera program
undersökt en av världens mest artrika, och
hotade miljöer: regnskogen.

Klotet: Brasiliens nya president och miljön

Vetandets värld: Så kan brott mot naturen
förhindras

Vetandets värld: Här är floden med egna
rättigheter

Klotet: Regnskog räddas med stetoskop

Klotet: Ljusning för regnskogen

 Vetenskapsnyheter från alla tänkbara
forskningsområden. Här får du som lyssnare
ofta höra nyheten innan den blir
uppmärksammad av övriga media. Sänds i
P1.

Nyheter från Vetenskapsradion
Igår kl 08:36

LYSSNA (5:00 MIN)

Meny Sök



”Så	enkelt	som	möjligt	men	inte	enklare”

Bemöt …personer med (kunskapsbaserade) metoder 
(YAM, MHFA, KiVa, ”Våga fråga”, ”Stör döden”, KASAM)

Behandla …patienter så inte risk för suicid ökar 
(medicin + samtal, SSRI + KBT + uppföljning)

Bygg
…rutiner/vårdkedjor så ingen hamnar mellan stolarna 
(skola–socialtjänst, elevhälsa–BUP–vuxenpsykiatri, 
primärvård–specialistvård)

Begränsa …tillgången till riskabla medel, verktyg och miljöer 
(alkohol, droger, skjutvapen, fästen, krokar, rep, linor etc)



B4
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Handlingsplan 
Att förebygga självmord 

Lokal	samverkan	mellan	
Västerbottens	läns	landsting,	Polisen,	Storumans	kommun	

Bakgrund 

Självmord	eller	suicid	är	ett	globalt	folkhälsoproblem	som	går	att	förebygga.	År	2015	avled	
1	171	personer	i	suicid	i	Sverige,	vilket	kan	jämföras	med	264	personer	som	omkommit	i	
trafiken	under	de	senaste	12	månaderna1.	Trafikverket	arbetar	aktivt	med	att	förhindra	nya	
dödsfall	i	trafiken	med	metoder	som	man	vet	har	bevisad	effekt	och	dödstalen	i	trafiken	var	
motsvarande	som	för	självmord	tidigare	men	hör	nu	till	de	lägsta	i	världen.	

Efter	flera	självmord	i	Storumans	kommun	under	de	senaste	åren	vill	kommunen	arbeta	
långsiktigt	och	strategiskt	med	förebyggande	åtgärder	för	att	främja	psykisk	hälsa	och	
förebygga	självmord,	där	denna	handlingsplan	utgör	grunden.	Nationella	riktlinjer	för	
suicidprevention	fastställdes	år	2007/2008	av	regeringen2	och	Folkhälsomyndigheten	har	
arbetat	fram	ett	nationellt	handlingsprogram	med	9	målområden3.	Storumans	kommun	
kommer	tillsammans	med	Västerbottens	läns	landsting	och	Polisen	att	tillämpa	dessa	
målområden	lokalt	genom	en	tillhörande	aktivitetsplan	som	till	stora	delar	bygger	på	
evidensbaserade	metoder4,5,6,7	och	utgör	ett	viktigt	dokument	för	samarbete	mellan	
organisationerna.	

Syfte 

Syftet	med	handlings-	och	aktivitetsplanen	är	att	främja	psykisk	hälsa	och	förebygga	
självmord	genom	lokal	samverkan	mellan	Västerbottens	läns	landsting,	Polisen	och	
Storumans	kommun.	

																																																								
1	Suicidprevention	2016.	EN	LÄGESRAPPORT	OM	DET	NATIONELLA	ARBETET	MED	ATT	FÖREBYGGA	
SJÄLVMORD,	Folkhälsomyndigheten	2016.	
2	Regeringens	proposition	2007/08:110.	En	förnyad	folkhälsopolitik.	
3	Ett	nationellt	handlingsprogram	för	suicidprevention.	Folkhälsomyndigheten	2016.	
4	Lancet	Psychiatry	2016;	3:	646–59		
5	Preventing	suicide:	a	global	imperative.	WHO	2014.	
6	BMC	Public	Health	2012,	12:776		
7	Preventing	suicide�A	community	engagement	toolkit.	WHO	2016.	
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AKTIVITETSPLAN 
– Att främja psykisk hälsa och förebygga självmord i Storumans kommun – 

Mål	1.	Främja	goda	livschanser	för	mindre	gynnande	grupper	

Aktivitet	 Berörda	 Genomförs	 Ansvarig	 Uppföljning	

Genomföra	YAM	(Youth	Aware	of	Mental	
Health).	

YAM-instruktörer,	lärare,	rektorer,	elever	i	
årskurs	8	och	9	på	Skytteanska	skolan	Tär-
naby	och	Röbroskolan	Storuman	

Under	perioden	 Skolchef,	rektorer	 Genomförd	YAM/	
Ej	genomförd	YAM,	
per	skola	

Erbjuda	SIP	(Samordnad	Individuell	Plan)	kring	
unga	och	vuxna	med	psykisk	ohälsa	som	har	
behov	av	stöd	från	flera	huvudmän.	

Individer	i	behov	av	stöd,	Socialtjänst,	Primär-
vård,	Elevhälsa,	Psykiatri	

Vid	behov		 Chefer	vid	Socialtjänst,	
Primärvård,	Psykiatri	

Erbjudit	SIP/	
Ej	erbjudit	SIP	

Samverkan	mellan	verksamheter	genom	SUS	
(Samverkan	Unga	Storuman).	

Elevhälsa,	Primärvård,	Socialtjänst	 4	ggr	per	termin	 Samordnare	för	SUS	 Antal	möten	med	SUS	

Stöd	för	uppstart	av	nätverk	för	våldsutsatta	i	
inlandet.	

Socialtjänst,	Frivilligorganisationer	 Uppstart	hösten	
2017	

Carina	Gustafsson,	Folk-
hälsoenheten	

Aktiviteten	genom-
förts/Ej	genomförts	i	
Storuman	
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ÖVERENSKOMMELSE 
Att förebygga självmord 

Lokal samverkan mellan 
Storumans kommun, Västerbottens läns landsting, Polisen 

 
Mellan Primärvården, Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Folkhögskolan i Storuman 
respektive Folkhälsoenheten, i Västerbottens läns landsting, samt Storumans kommun 
och Polisen i Storuman har följande överenskommelse ingåtts som gäller handlings- och 
aktivitetsplan ”Att förebygga självmord” i samverkan. 

 

1 § Syfte  

Syftet med denna överenskommelse med tillhörande handlings- och aktivitetsplan är att 
främja psykisk hälsa och förebygga självmord genom lokal samverkan mellan 
Storumans kommun, Västerbottens läns landsting och Polisen. 

 

2 § Grundläggande principer för samarbetet 

• Att alla ingående enheter i organisationerna tar ansvar för att arbeta för att 
uppfylla de gemensamt formulerade målen i handlingsplanen. 

• Att alla ingående enheter i organisationerna följer de åtaganden som beskrivs i 
handlingsplanen vad gäller implementering.  

• Att alla ingående enheter i organisationerna tar ansvar för, och möjliggör 
uppföljning av tillhörande aktivitetsplan. 

 

3 § Giltighetstid 

Denna överenskommelse gäller från den 1 januari 2018 och tills vidare eller tills någon 
av parterna säger upp den. 

 

4 § Uppföljning av överenskommelsen 

Folkhälsorådet i Storumans kommun i samarbete med gruppen B4, initierar att 
överenskommelsen följs upp i samband med justering av handlingsplanen varje 
mandatperiod. 

 



Kan	man	skala	upp	eQ	lokalt	arbete?	
Evidens?	
Kontext?	

Anpassningar?

B4
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Utgångspunkt
• Vison?	

– Inga	suicid	i	VästerboQen!	

• Mål?	
– Suicid	i	VästerboQens	län	ska	minska	årligen	

Yll	0	senast	2025.	

– Separata	mål	för	olika	akYviteter.	

• Strategi?	
– Tvärsektoriellt	arbete.	

– Kommunala	handlingsplaner	2021-01-31?



Lokala handlingsplaner

❞ Planer är värdelösa. 
 Planering är allt! 

– Dwight Eisenhower
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Handlingsplan 

Att förebygga suicid 
 

 
RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅN 

Lokal samverkan mellan 

 

Åsele Kommun, Region Västerbotten, Polisen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av omsorgs- och utbildningsutskottet 20-xx-xx 



VÄSTERBOTTENS!KURIREN18 LÖRDAG 6 MARS 2021

ATT SKRIVA TESTAMENTE är 
för många ett bra och enkelt sätt 
att berätta vad man vill. Att tala om 
hur man önskar att de efterlämnade 
tillgångarna ska användas när man 
själv inte finns och kan bestämma 
längre.

Många skriver in Hjärt-
Lungfonden  i sitt testamente för att 
de vill ge sitt stöd till svensk hjärt-
lungforskning. De vet att hjärtsjuk-
dom är vår tids stora folksjukdom. 
Ibland är de själva drabbade. Ofta 

har någon släkting eller nära vän 
drabbats och kanske räddats till 
livet av forskningens  framsteg.

Om du också vill bestämma 
över din kvarlåtenskap och tycker 
att hjärt-lungforskning är viktigt så 
 kanske ett testamente är en bra idé 
för dig också? Beställ vår handled-
ning med  kupongen här eller ring 
08-566 24 230. 

Du får den helt kostnadsfritt 
och kan läsa hur du gör för att ditt 
 testamente ska bli rätt och riktigt.

Funderar du på att  
skriva testamente?

Postgiro 909192–7

Posta kupongen till Hjärt-Lungfonden, 110 05 Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper 
du portokostnader. Beställ eller läs mer på vår hemsida www.hjart-lungfonden.se

N A M N

A D R E S S

P O S T N R    P O S T A D R E S S  

Ja, skicka mig kostnadsfritt ”Testamentshandledningen” 
som  informerar om hur jag upprättar ett testamente 
och hur jag kan  testametera till forskningen.

Läs mer om testamentskolan på: www.hjart-lungfonden.se/testamente

L B K P

Saknar du inloggningsuppgifter?
Du skapar ett digitalt konto via vk.se/aktivera. 
Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss
via mejl kundservice@vk.se eller telefon 090-17 61 40.

SM-serien i skotercross, 
sänds live på vk.se
Prenumeranter ser alla sändningarna kostnadsfritt.
Allt du behöver göra är att logga in på vk.se

13/2  Deltävling 1 
14/2  Deltävling 2 
6/3    Deltävling 3 
7/3    Deltävling 4 
14/3  Final

Du hittar sändningarna via vk.se/sport

För dig
som är

prenume-
rant!

BJURHOLM. Bjurholms kommun 
har tagit fram en handlingsplan 
för självmordsförebyggande in-
satser. Handlingsplanen tar av-
stamp från elva inriktningsmål 
och bland annat föreslås att om 
självmord sker ska en händelse-
analys göras. 

Varje år dör i genomsnitt 34 per-
soner i självmord i Västerbot-
ten och ungefär tio gånger så 
många försöker ta sitt liv. 

VK har tidigare rapporte-
rat om en nyligen framtagen 
sammanställning från Sveri-
ges kommuner och regioner, 
SKR, som visar att majoriteten 
av länets kommuner saknar en 
handlingsplan för att förebygga 
självmord. Endast fem av fem-
ton kommuner i länet har det. 

Enligt socialchef Karin Gothefors-
Linder var det länge sedan det 
inträffade någon suicidhändel-
se i kommunen. Hon upplever 
inte att det är något stort pro-
blem, men arbetet med att före-
bygga är ändå viktigt. 

– Det är jättebra att ha den 
här handlingsplanen att luta sig 
mot för att det inte ska inträffa, 
säger hon. 

För att förebygga självmord 

föreslås kommunen utgå från 
elva inriktningsmål. Dessa mål 
är ganska övergripande, som 
att verka för att fler individer 
ska nå livsviktiga mål. Men det 
finns även några lite mer kon-
kreta mål, som att om självmord 
sker ska en händelse analys gö-
ras och kommunen ska verka 
för att stärka kompetensen om 
suicid samt bemötandet av var-
je individ. 

– Mycket ingår i det som kom-
munen redan jobbar med, men 
det handlar om att sätta på sig 
ett extra par glasögon och tit-

ta utifrån självmordsperspek-
tivet. Det är det som är jätte-
viktigt. Och även att förstå att 
det här är något som berör alla 
kommunens verksamheter och 
inte bara elevhälsan eller soci-
altjänsten, säger Malin Lager-
löf, projektledare för handlings-
planen.

Utifrån inriktningsmålen ska de 
olika verksamheter fortlöpan-
de planera för konkreta insat-
ser och aktiviteter. Det som ge-
nomförts ska sedan följas upp. 
Enligt handlingsplanen är kon-

kreta insatser nyckeln till ett 
framgångsrikt arbete. Verksam-
heter har redan tagit fram pla-
ner för insatser som är rimliga 
att genomföra, det kan bland 
annat handla om olika utbild-
ningsinsatser och att se över 
den fysiska miljön. 

Socialchef Karin Gothefors-Linder 
säger att det känns bra att hand-
lingsplanen är framarbetad och 
snart förhoppningsvis godkänd. 

– Sedan handlar det om att 
jobba vidare med handlingspla-
nen och inte släppa det. Vi har 
utsett en som har det i sin tjänst 
att vidare stötta det jobbet, an-
nars är det lätt att det faller un-
dan och det ska det absolut inte 
göra. 

– Det är ett gediget arbete som 
alla verksamheter har varit in-
volverade i, säger hon.

Forskning har visat att självmord 
tillfälligt minskar när ett sam-
hälle befinner sig i kris. Den 
minskningen har dock en ten-
dens att ”överkompenseras” 
när krisen är över och corona-
pandemin kan exempelvis utgö-
ra en sådan risk.

– Det är viktig att vi är med-
vetna om att vi just nu befinner 

oss i en sådan risksituation. 
Genom att bli medvetna om ris-
kerna kan vi också agera för att 
minska att det faktiskt blir så, 
säger Malin Lagerlöf.

I augusti 2020 inledde Bjur-
holms kommun arbetet med att 
ta fram en egen handlingsplan 
för kommunen. Förslaget till 
handlingsplanen har godkänts 
av flera nämnder och ska även 
godkännas i kommunstyrelsen 
i slutet på mars. 

Ny handlingsplan ska 
 !örebygga självmord

! 1177 – Vårdguiden 
Sjukvårdsrådgivning samt uppgif-
ter om närmaste psykiatriska akut-
mottagning. På telefonnummer 
1177 får du ett snabbt svar om vart 
du ska vända dig inom vården.
! Mind – självmordslinjen 
Alla dagar kl. 06!24. Telefon: 
90101 Chatt: www.chatt.mind.se
! Jourhavande medmänniska 
Telefon: 08!702 16 80 Alla dagar 
kl. 21!06
! Jourhavande präst  
Kopplas via telefonnummer 112 alla 
dagar kl. 21!06

Chatt söndag-torsdag kl. 20!24
! BRIS – vuxnas telefon om 
barn. Telefon: 077!150 50 50 Var-
dagar kl. 09!12
! BRIS – barnens telefon. Tele-
fon: 116 111
! UMO 
Om du är 13"25 år är du välkom-
men att höra av dig till din när-
maste ungdomsmottagning för att 
få råd och stöd även vid psykisk 
ohälsa.

Källa: Suicide Zero

 " Här !nns hjälp att få

Malin Lagerlöf, projektledare för 
handlingsplanen.  FOTO: PRIVAT

ELIN STORMARE
elin.stormare@vk.se  
090!17 60 98
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Landsbygdens tid 
är äntligen här. Sidan !
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Ser centrum 
för kreativitet

Sista sidan
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Ingen lagfart 
på köp av såg

Sidan '

Johanna vill 
vinna guld

Sidan !(

Organisationen Suicide Zero har kartlagt kommunernas 
arbete med förebyggande arbete för att förhindra självmord. 
Meningen är att man ska göra det till en politiskt förankrad 
angelägenhet. Något som inte alla kommuner hittills 
lyckats med.

Storuman har utverkat en arbetsmodell och Sorsele har 
kommit långt. Folkhälsosamordnare Josephine Gabrielsson 
berättar om hur man där går till väga för att i samverkansform 
stärka medborgarna att vara del i det förebyggande arbetet.

Sidorna (-)

Nollvision för 
självmord i Sorsele

Malå i vaccintopp
I Malå pågår vaccineringen för fullt, och man är bäst i landet på det. Här 
är det Pfizers vaccindos som sjuksköterskan Monica Enberg sprutar in i 
armen på Britt Wikström. Sidan *

Noll självmord en självklarhet 
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Utredning om dödsolycka klar
RUSKSELE. Polisens utredning om skoterolyckan i Rusksele 
för en dryg månad sedan, då två män omkom, är nu klar. 
Männen hittades på Vindelälvens is och enligt ett vittne såg 
det ut som att de kört på en sten, vilket polisens utredning 
nu bekräftar. Kraschen ledde till mycket våld på huvud och 
kropp. Ingen bar hjälm. Männen hittades dagen efter olyck-
an och kylan var också en stor faktor, skriver Folkbladet.

Budgivning klar om lägenhet
SORSELE. I onsdags förra veckan avslutades budgivningen 
på lägenheten i Sorsele som kommunen annonserade ut för 
en krona. Av 59 budgivare är det tre kvar som kan få köpa 
lägenheten för under 100 000 kronor. Nyheten slogs upp stort 
i bland annat Ryssland. Det spreds en missuppfattning att 
bostadsrätten inte skulle kosta mer än en krona. De intres-
senter som är kvar är villiga att flytta till orten.

Påbörjad plan om Furugården
MALÅ. Sju platser fördelat på tre boenden inom äldreomsor-
gen står tomma, exklusive Furugården. Sociala utskottet i 
Malå räknar med att kunna stänga Furugården helt, utan 
konsekvens för invånarnas behov av särskilda boenden. En 
sådan åtgärd skulle minska kommunens kostnader med cir-
ka fem miljoner, men man räknar med att samtidigt behöva 
utveckla hemtjänsten. Ärendet är under fortsatt utredning.

På Lillåbron. Med utsikt 
över den vackert frusna 
och solbelysta Vindelälven, 
står Josephine Gabrielsson 
och begrundar sitt uppdrag 
att jobba preventivt mot 
självmord i Sorsele.  
  Foto: BRITTA STENBERG

Josephine Gabrielssons 
jobb som folkhälsosamord-
nare har fört henne in på 
frågan vad en kommun kan 
göra förebyggande. Det som 
ska förändra och förbättra 
attityder och skapa det hon 
benämner som ett ”livskraf-
tigt Sorsele”.

– I vårt folkhälsoarbete 
har vi tidigare lagt myck-
et krut på att skapa akti-
verande arrangemang. Vi 
ska också klara av att möta 
framtiden. Världshälsoor-
ganisationen (WHO) räknar 
med att den psykiska ohäl-
san är den största folkhäl-
soutmaningen 2030, säger 
Josephine.
Så nu börjar alltså arbe-
tet med att förebygga 
självmord. Vad är det 
viktigaste i det arbetet?

– Att skapa samsyn och 
jobba för det. Jobba för 
struktur och samordning. 
Hela kommunen är ju till för 
alla medborare. Alla ska må 
så bra som möjligt, utifrån 
sina förutsättningar.

Sorsele har haft tema-
veckor, psykeveckan, som så 
många andra. Men Josephi-
ne insåg att det inte räcker.

– Vi kan inte bara hålla på 
med temavecka, det är för 

lite. I kommunens strategi-
dokument är psykisk hälsa 
prioriterat, och där står att 
vi ska utgå från suicidhand-
lingsplanen.
Hur ska arbetet hos er då 
gå till?

– Vi ska lära medborgar-
na att jobba förebyggande. 
Genom att stärka modet att 
prata om psykisk hälsa och 
ohälsa. Att minska stigma-
tisering.
Vad menar du med stig-
matisering?

– Om man går tillbaka i 
historien, ser man att folk 
som begick självmord blev 
bestraffade. Man brändes 
på bål, fick inte begravas i 
vigd jord. Vi har en stark 
historia. Så är det ju inte nu 
längre, men vi behöver job-
ba med att bygga upp nytt. 
Skapa ny trygghet, först och 
främst i organsiationen.
Vilka parter ingår i 
gruppen?

– Det är biståndshandläg-
gare, räddningschef, skol-
chef, socialsekreterare med 
uppdrag för psykisk hälsa, 
jag och en samisk samord-
nare. Vi har processat till-
sammans.

– Den samiska representa-
tionen är en jätteviktig kug-

ge för en viktig målgrupp i 
vårt samhälle med sin stora 
kompetens.
Hur kommer det sig att 
du brinner för den här 
frågan som du gör?

– Problemlösning är min 
grej. Jag är ganska ambitiös 
och har bra motivation. När 
man följt vår systerkommun 
Storuman, tycker jag det är 
oerhört sorgesamt med de-
ras förluster av så många 
unga med livet framför 
sig. Det har gjort att frågan 
känts viktigare än någon-
sin.

Därmed är Sorsele berett 
att hitta strategier för att 
kunna förebygga.

– Vi måste upp med frågan 
på bordet. Att förstå hur vi 
kan göra skillnad för en 
medmänniska, är ett steg 
att gå. Vi behöver öka kun-
skapen, stärka medborgar-
na, för att öka tryggheten 
hos oss själva. Det handlar 
om att våga fråga. Att våga 
möta.

– Det finns inget facit, men 
vi måste ha en riktning och 
jobba därefter. Sedan får vi 
utvärdera och se hur det går. 
Det är en resa som vi ska gö-
ra tillsammans.

BRITTA STENBERG 

Drivkraften i 
Sorsele heter 
Josephine
SORSELE. Sorsele är en av de kommuner som kommit en bra bit på väg i att 
förebygga självmord. Det beror på att den engagerade folkhälsosamordnaren 
Josephine Gabrielsson brinner för att skapa den organisation som behövs för ända-
målet i kommunen.

SÖDRA LAPPLAND. Det är 
dags för kommunerna att 
agera. Det tycker Rickard 
Bracken, generalsekre-
terare för organisationen 
Suicide Zero.

Bracken vill se organisa-
tionsplaner verkställda i 
alla kommuner.

– Kommunerna måste ta 
ansvar i frågan. Politikerna 
ska ta sitt ansvar. Det här är 
en viktig fråga som ska tas 
på största allvar. Det hand-
lar om att rädda liv. Varje 
kommun behöver ha en 
handlingsplan, avsätta re-
surser för att följa den. De 

ska även se till att det finns 
ett konkret upplägg.

När det gäller självmord, 
går första tanken till att det-
ta är en fråga för socialtjäns-
ten. Men så snävt är det inte, 
menar Bracken.
Kan glesbygdskommu-
nerna ha en fördel, där 
alla känner alla?

– Jag skulle säga att det är 
svårt att dra den parallellen. 
Att låga tal ska tolkas som 
bra jobb, man ska vara för-
siktig där. 

Han vill att kommunerna 
ska jobba förebyggande, ut-
bilda medarbetare och jobba 
med förutfattade meningar 
om psykisk ohälsa.

– Jobba med hur man stöt-
tar barn och unga. Prata 
mer med varandra. Utbilda 
medarbetare i hur man pra-
tar och med vem man pratar.

Att jobba konkret kan 
innebära att se över mijön. 
Att gå igenom hur det jobbas 
med att bryta ensamhet och 
isolering och undersöka och 
åtgärda särskilt utmärkan-
de, farliga platser.

– Man ska agera skyddan-
de, tänka på att vara upp-

märksam på varandra, att 
man tar kontakt och pratar. 
När ett självmord inträffar, 
finns det risk att det smittar.

– Kommunerna gör i dag 
mycket, men det gäller att 
kartlägga vad man gör och 
vad man saknar och hur kan 
man utveckla det redan be-
fintliga arbetet. Det ska in-
te göras i enskilda projekt, 
utan en del i löpande arbe-
tet. Med konkreta mål.

BRITTA STENBERG 

Noll självmord en självklarhet

Generalsekreteraren för organisationen Suicide Zero,  Rickard Bracken, 
vill se ett politiskt engagemang.   Foto: FRIDA KÄCK

Handlingsplaner i kommunerna
 » I dag har &" kommuner som har aktiva handlingsplaner.
 » #'' har det inte.



NYHETER FR!N HELA V"STERBOTTEN

L!NETS ENDA SJUDAGARS-
TIDNING

L!RDAG 10 APRIL

holmbyggmaleri.se
090 - 348 80 80 BYGG MED KÄNSLA FÖR KVALITET.

Nyhetstips: 090-17 59 40 tips@folkbladet.nu • År: 2021 • Pris: 30 kr • Nr: 95

Förbereder sig 
inför rivalmötet

 XDet är bara dagar kvar 
till Norrlandsderbyt i SHL:s 
kvartsfinal. Skellefteå AIK:s 
tränare Stefan Klockare kän-
ner att laget är redo.  
– Vi har tränat hårt men 
börjat att släppa upp nu, säger 
Klockare.  DEL 2 • SIDAN 15

Redaktören har hört att världens 
roligaste hund är kulspetsen. Men 
hans favorithund är nog ändå 
lathunden. Redaktören känner att 
de har nog mer gemensamt än 
med spetsen. Dessutom har han 
hört att spetsen bara sticker på 
promenader.   GO’MORRON

Det är en 
omställning 

som heter duga, 
både för journalis-
terna och läsarna 
kan man förmoda.

Läs Erik Isbergs lördagskrönika

 DEL 1 • SIDAN 14

” TYCKER DE  
INTE ATT VI "R  

VIKTIGA, ELLER?” 
DEL 1 • SIDORNA 6–8

Många av de vårdanställda i regionen som lever och arbetar med risken att smittas av viruset får inte ta del av de extra semesterdagar som Region Västerbotten utlovat 
som kompensation för det hårda jobbet. – Egentligen är det ett mirakel att vi inte smittats, säger sjukvårdsbiträdet Jonas Lundström.  FOTO: ANNAKARIN DRUGGE

Förskolorna 
ska bli bostäder 

 XTvå förskolor som Roberts-
fors kommun sålt ska göras 
om till bostäder i stället.  
– Vi räknar med att få fram 
sex till åtta lägenheter som blir 
ganska stora, några fyror eller 
till och med femmor, säger 
Dan  Öhman.  DEL 1 • SIDAN 12

Folkets Bio ska 
öppna upp igen

18-åringen döms 
till fängelse

 XDen 18-åriga man som stod 
åtalad för mordförsök på en 
annan man i vintras under ett 
rån på Lilljansberget har nu 
fått sin dom: Fyra år i fängelse.

DEL 1 • SIDAN 11

 XFilmtorkan på Folkets Bio 
går mot sitt slut. Nu förbere-
der sig nämligen bion för att 
öppna upp igen – men med 
ett begränsat antal platser. 

DEL 2 • SIDAN 6

Fotbollsstjärnan 
tror stenhårt på 
Umeå

 XMitt-
fältaren 
Vilma 
Koivisto 
lämnade 
allsvenska 
Piteå för 
att spela 
i Umeå 
IK denna 
säsong. 
Ett byte hon tror på.  
 – Jag hade olika möjligheter, 
men jag såg jättestor poten-
tial i Umeå, säger hon.   

VECKANS LÖRDAGSBILAGA

SD lägger förslag om att förebygga suicid 
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Här är de lyckliga vinnarna  
i Folkbladets påskkryss

Under påskhelgen  publicerade 
Folkbladet dubbla korsord med 
vinstchans. Bland er flitiga 
korsordslösare har  Folkbladet 
nu dragit tre tursamma 
 vinnare, som får tre trisslotter 
 vardera.  
Grattis önskar vi på Folkbladet!

Annika Kjellgren, Gunnarn
Hans Hansson, Åsele
Karin Moritz, Umeå

XXDorotea. Bokslutet för Do-
roteas kommunkoncern blev 
positiv läsning. Kommunen re-
dovisar ett överskott på flera 
miljoner kronor.

– Det slutliga resultatet är 
4,693 miljoner kronor plus, sä-
ger ekonomichef  Simon Blom-
berg.

I resultatet ska beaktas att 
kommunen beslutade om ett 
aktieägartillskott till Dorotea-
hus i Dorotea AB med 9,4 mil-
joner kronor. 

Detta eftersom fastighetsbo-
laget bland annat måste riva 
bort hyreshus ur beståndet i 
år.

– Det sänker kommunens re-
sultat, säger Blomberg.

Trots utgiften på nästan tio 
miljoner kronor kan Dorotea 
kommun alltså ändå redovisa 
ett överskott på några miljoner 
kronor plus.

DAVID SANDSTRÖM

Dorotea gjorde 
positivt resultat

XXDorotea. Sverigedemokra-
terna i Dorotea föreslår att 
kommunen ska arbeta förebyg-
gande mot självmord på orten.

Det är Jimmy Frohm (SD) 
som i en motion föreslår att 
Dorotea ska ta fram en hand-
lingsplan om suicidprevention.

Där påpekar han att fem av 
länets kommuner har en så-
dan handlingsplan. Dock ej 
Dorotea. Det vill han se änd-
ring på.

– Genom att Dorotea kom-
mun utarbetar och implemen-
terar en handlingsplan för att 
förebygga suicidförsök/suicid, 
och därmed ökar den psykis-
ka hälsan i kommunen, skall 
ingen person, barn, vuxen el-
ler äldre behöva hamna i en så-
dan situation att suicid upplevs 
som den enda utvägen. Ingen 
ska behöva ta sitt liv, skriver 
Frohm, i motionen.

I det senaste fullmäktigemö-
tet blev beslutet att skicka mo-
tionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

DAVID SANDSTRÖM
david.sandstrom@folkbladet.nu 090-17 59 91

SD lägger  
förslag om att 
förebygga suicid

UMEÅ. Hur påverkar epidemier 
som pest, spanska sjukan, polio, 
hiv/aids och covid-19 samhällsut-
vecklingen, politiken, kulturen och 
folkliga tillställningar. 
I sommar startas distanskursen 
”Epidemiernas historia” vid Umeå 
universitet och har flera hundra 
sökande. 
– Jag trodde att det fanns en risk 
för att människor skulle vara less 
på det här med epidemier och 
pandemier men så verkar inte fal-
let, säger kursansvarige Per Axels-
son, docent i historia.

Syftet med kursen är att ge stu-
denterna kunskaper om upp-
komsten och utbredningen 
av stora epidemier eller pan-
demier som pest, smittkoppor, 
kolera, polio, TBC, spanska sju-
kan, hiv/aids och covid-19 och 
deras inverkan på sociala för-
hållanden, vetenskap, kultur 
och politik.

Snabbt fick kursen flera 
hundra sökande och kursen är 
nu stängd för anmälan. 

Per Axelsson, docent i historia 
och kursansvarig, gläds åt det 
stora intresset för sommarens 
distanskurs.

– Det är första gången kursen 
går så det är ju kul förstås. Äm-
net är aktuellt men när det varit 
sådant enormt fokus på covid-19 
under så lång tid fanns ju givet-
vis risken att människor skulle 
vara less på det här med epide-
mier och pandemier men så ver-
kar inte vara fallet, säger han.

Axelsson berättar att traditio-
nellt har kunskapen om epide-
mierna och medicinens historia 
varit ett mycket framgångsrikt 
ämne vid Umeå universitet.

– Vi har alltså ett starkt lärar-
lag med experter inte bara från 
de historiska ämnena utan även 
litteraturvetenskap, molekylär-
biologi och demografi.

Kursen går på halvfart över som-
maren och allt sker på läroplatt-
formen Canvas.

– Vi kommer också beröra ut-
byggnaden av hälsovården och 
folkhälsoarbetet i Sverige. 

På kursen kommer  covid-19 
sättas in i ett historiskt 

 sammanhang där det går att 
ställa sig frågan om tidigare 
epidemier kan lära oss något i 
dag?

– En svårare fråga att svara på 

än man kanske kan tro och som 
kommer diskuteras på kursen 
förstås. Men visst är det klart 
att tidigare epidemier visar oss 
är bland annat att experter in-
te alltid håller med varandra 
när det kommer till hur epide-
mierna ska förstås, hanteras 
och motarbetas, säger Per Ax-
elsson.

Folkliga föreställningar om hur 
man smittas och hur man ska 
skydda sig kan uppstå jämsides 
med vetenskapen. 

– Om man finner lösningar 
som exempelvis vaccin så kom-
mer det att finnas en misstro 
och kanske också motstånd mot 
detta. Och slutligen, för att kun-
na bekämpa och kontrollera en 
epidemisk sjukdom är globala 
samarbeten viktiga, säger Per 
Axelsson.

MAGNUS JOHANSSON

Hundratals söker kurs  
om epidemiers historia

Sprid inte är budskapet här. Men när universitet arrangerar distanskurs i sommar vill det sprida 
kunskaper om stora epidemier eller pandemier som pest, smittkoppor, kolea, polio, TBC, spanska 
sjukan, HIV/Aids och covid-19 och deras inverkan på sociala förhållanden, vetenskap, kultur och po-
litik.  FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Per Axelsson, docent i historia och vicedekan vid humanistiska 
fakulteten, är kursledare för ”Epidemiernas historia” som lockat 
flera hundra sökande i sommar. – Jag trodde att folk var less på 
det här med epidemier och pandemier, men så verkar inte fallet. 
 FOTO: ELIN BERGE



NYHETER
Folkbladet • Torsdag 17 juni 2021

07

VILHELMINA. Vilhelmina kom-
mun har inlett ett arbete med att 
ta fram en handlingsplan för att 
motverka suicid, självmord. Det 
framkom vid en interpellations-
debatt på måndagens fullmäktige.

Margaretha Löfgren (V) hade 
i en interpellation ställt frågor 
till kommunstyrelsens ordfö-
rande Annika Andersson (C) 
kring varför Vilhelmina inte 
har någon handlingsplan för att 
motverka självmord.

Under måndagens fullmäkti-
ge utvecklade hon sin fråga.

– Varje år begås suicid, eller 
självmord. Det är allt från skol-
ungdomar till vuxna och äldre. 
Det är tragiskt för alla inblan-
dade. Inte bara för den enskil-
de utan också för kommunen. 
Jag tycker det är väldigt svagt 
att Vilhelmina kommun inte 
har haft en handlingsplan för 
att motverka suicid, sade Löf-
gren.

När Annika Andersson fick möj-
lighet att svara så framkom det 
dock att arbete kring just detta 
redan är i gång. Ett handlings-
program med syfte att före-
bygga suicid och förbättra den 

 psykiska hälsan i Vilhelmina är 
på väg att tas fram.

– Målen för det suicidpreven-
tiva arbetet är detsamma som 
för de nationella målen. Det vill 
säga att inget barn, vuxen eller 
äldre ska hamna i en sån situa-
tion att suicid upplevs som den 
enda utvägen. Ingen ska behöva 
ta sitt liv, sade Andersson.

En övergripande handlings-
plan ska så småningom hamna 
i fullmäktige för beslut.

Margaretha Löfgren menade 
att det borde ske ”snabbt som 
ögat”.

– Jag tycker att man väntat 
alldeles för länge med det här, 
sade hon.

Därefter vidtog en diskussion i 
fullmäktige kring den psykis-
ka hälsan i kommunen. Bland 
annat menade Inez Abrahams-
son (Fi), som även arbetar som 
rektor på Volgsjö skola, att det 
finns ett accelererade problem 
med psykisk ohälsa.

– Även i lågstadiet finns det 
elever som uttrycker att man 
 inte vill leva. På Volgsjö skola 
kan var femte elev klassifice-

ras som att man inte mår bra 
 psykiskt. Det handlar alltså  inte 
om att man är lite ledsen. Det 
handlar om psykisk obalans och 
ohälsa, sade hon.

Ledamoten Annika Wibrell (S), 
som även är ordförande i social-
nämnden, informerade om att 
det är ett stort och  seriöst arbe-
te bakom det handlings program 
som nu tas fram.

– Det är inte gjort på en kaffe-
rast att ta fram det här. Det ska 
sedan skickas till fullmäktige 
för antagande och där kan vi 
diskutera det här ytterligare, 
sade hon.

Inez Abrahamsson konstate-
rade slutligen, innan interpella-
tionsdebatten avslutades, att det   
i alla fall verkade råda stor enig-
het kring att frågan är viktig för 
Vilhelmina.

– Frågan är bara hur vi ska 
jobba vidare med det framöver, 
sade hon.

Vill ha handlingsplan för 
att motverka självmord

Det finns problem med psykisk ohälsa i Vilhelmina kommun. Ett handlingsprogram, med syfte att förebygga suicid och förbättra den 
psykiska hälsan i Vilhelmina, är dock på gång.  FOTO: ELIN STORMARE/ARKIV

Margaretha Löfgren (V) undrar 
varför Vilhelmina kommun inte 
har någon handlingsplan för 
att motverka suicid. Arkivbild.
  FOTO: DAVID SANDSTRÖM

SAXNÄS. Elever vid Saxnäs fjäll-
skola, årskurs 1–2, skrev ett med-
borgarförslag – och fick i mån-
dagens fullmäktige beröm för sitt 
engagemang. Nu ska kommun-
styrelsen titta vidare på elevernas 
förslag.

Sex elever vid Saxnäs fjäll skola 
författade ett medborgarförslag 
med anledning av att de sett 
att många fina och hela saker 
slängs vid återvinningscentra-
len i byn.

– Det är inte bra för vår miljö 
och vi barn tycker att vi måste 
bli bättre på att återvinna saker 
för att vara snäll med vår miljö 
inför framtiden, skriver barnen 
i medborgarförslaget.

De konstaterar också i förslaget 
att det är svårt att ge bort sa-
ker till olika organisationer för 
återanvändning – eftersom Sax-
näs ligger långt från Vilhelmina 
och exempelvis närmsta second 
hand-butik.

– Det gör att riktiga saker 
slängs bort i onödan. Det vet 
vi då vi har sett det med egna 
ögon, skriver de.

Eleverna vill se en ändring på 
detta och att Vilhelmina kom-
mun ska arbeta för alla barns 
framtid – samt för utvecklade 
möjligheter för dem som bor  
i Kultsjödalen att kunna åter-
vinna prylar och saker på ett 
bättre sätt.

När ärendet behandlades i 
full mäktige tog flera ledamöter 
till orda och berömde elevernas 
initiativ, bland annat Olga Ma-
karycheva (KD).

– Det är otroligt spännan-
de att eleverna visar sig vara 
så aktiva och försöker påverka  
inom politiken. Heja eleverna, 
sade hon.

Även KG Abramsson (S) berömde 
barnens medborgarförslag och 
ansåg att förslaget skulle läm-
nas till kommunstyrelsen för 
beredning.

– Då får ärendet återkom-
ma till kommunfullmäktige. 
Det har viss opinionsbildande 
effekt  att barnen ser att det går 
att göra något och att det åter-
redovisas till fullmäktige och 
kommunmedborgarna – så att 
man ser att det blir något av 
det, förhoppningsvis, sade Ab-
ramsson.

Det blev också fullmäktiges 
beslut.

DAVID SANDSTRÖM

Saxnäs-
elever fick 
beröm för 
sitt förslag

Elever vid Saxnäs fjällskola 
skrev ett medborgarförslag 
och när ärendet lyftes upp i 
fullmäktige fick eleverna be-
röm och gehör för sitt förslag.
  FOTO: JONAS LINDSKÖLD
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XXSkellefteå. 37-åringen  
gav kvinnan en lapp och 
 sexleksaker. 

37-åringens uppvaktning var 
inget som kvinnan ville ha. 
Ändå gav han henne en dag  
i början av februari i år sex-
leksaker. Dagen därpå befann 
han sig utanför hennes fönster 
i en bostad i centrala Skellefteå  
i syfte att titta på henne eller  
åtminstone titta in i hennes 
privata bostad.

Nu åtalas mannen på två 

punkter – brottsrubriceringar-
na är sexuellt ofredande  
och ofredande.

Kammaråklagare Anna 
Lundberg menar att mannen 
har kränkt den målsägande 
kvinnans sexuella integritet. 

Mannen förnekar brott men 
erkänner att han gett bort sex-
leksaker till kvinnan. Han för-
nekar även att han har befun-
nit sig utanför hennes fönster.

CAMILLA STENLUND
camilla.stenlund@folkbladet.nu 090-17 59 89

Man gav bort sexleksaker – åtalas

XXUmeå. Räddningstjänsten 
fick rycka ut till en villa i Ers-
mark utanför Umeå under ons-
dagsmorgonen.

Det var strax före 08:00 som 
villaägaren ringde in om att 
det forsade ut vatten i flera 
rum i villan från en kran.

– Det var någon form av läck-
age som de själva lyckades få 
stopp på. Vi åkte dit och hjälpte 
dem för vi har ju pumpar och 
skrapor och grejer. Tydligen 

hade kommunen stängt av 
vattnet där tidigare och någon 
kran var påslagen när vattnet 
väl kom tillbaka, säger Conny 
Qwarforth, inre befäl på rädd-
ningstjänsten. NILS JONSSON

Vatten forsade 
ut i Umeåvilla

Det läckte från en kran inne  
i villan.  FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Jag tycker 
det är väldigt 
svagt att  
Vilhelmina 

kommun inte har 
haft en handlings-
plan för att motverka 
suicid.

Margaretha Löfgren (V)

’’
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VILHELMINA. Vilhelmina kom-
mun har inlett ett arbete med att 
ta fram en handlingsplan för att 
motverka suicid, självmord. Det 
framkom vid en interpellations-
debatt på måndagens fullmäktige.

Margaretha Löfgren (V) hade 
i en interpellation ställt frågor 
till kommunstyrelsens ordfö-
rande Annika Andersson (C) 
kring varför Vilhelmina inte 
har någon handlingsplan för att 
motverka självmord.

Under måndagens fullmäkti-
ge utvecklade hon sin fråga.

– Varje år begås suicid, eller 
självmord. Det är allt från skol-
ungdomar till vuxna och äldre. 
Det är tragiskt för alla inblan-
dade. Inte bara för den enskil-
de utan också för kommunen. 
Jag tycker det är väldigt svagt 
att Vilhelmina kommun inte 
har haft en handlingsplan för 
att motverka suicid, sade Löf-
gren.

När Annika Andersson fick möj-
lighet att svara så framkom det 
dock att arbete kring just detta 
redan är i gång. Ett handlings-
program med syfte att före-
bygga suicid och förbättra den 

 psykiska hälsan i Vilhelmina är 
på väg att tas fram.

– Målen för det suicidpreven-
tiva arbetet är detsamma som 
för de nationella målen. Det vill 
säga att inget barn, vuxen eller 
äldre ska hamna i en sån situa-
tion att suicid upplevs som den 
enda utvägen. Ingen ska behöva 
ta sitt liv, sade Andersson.

En övergripande handlings-
plan ska så småningom hamna 
i fullmäktige för beslut.

Margaretha Löfgren menade 
att det borde ske ”snabbt som 
ögat”.

– Jag tycker att man väntat 
alldeles för länge med det här, 
sade hon.

Därefter vidtog en diskussion i 
fullmäktige kring den psykis-
ka hälsan i kommunen. Bland 
annat menade Inez Abrahams-
son (Fi), som även arbetar som 
rektor på Volgsjö skola, att det 
finns ett accelererade problem 
med psykisk ohälsa.

– Även i lågstadiet finns det 
elever som uttrycker att man 
 inte vill leva. På Volgsjö skola 
kan var femte elev klassifice-

ras som att man inte mår bra 
 psykiskt. Det handlar alltså  inte 
om att man är lite ledsen. Det 
handlar om psykisk obalans och 
ohälsa, sade hon.

Ledamoten Annika Wibrell (S), 
som även är ordförande i social-
nämnden, informerade om att 
det är ett stort och  seriöst arbe-
te bakom det handlings program 
som nu tas fram.

– Det är inte gjort på en kaffe-
rast att ta fram det här. Det ska 
sedan skickas till fullmäktige 
för antagande och där kan vi 
diskutera det här ytterligare, 
sade hon.

Inez Abrahamsson konstate-
rade slutligen, innan interpella-
tionsdebatten avslutades, att det   
i alla fall verkade råda stor enig-
het kring att frågan är viktig för 
Vilhelmina.

– Frågan är bara hur vi ska 
jobba vidare med det framöver, 
sade hon.

Vill ha handlingsplan för 
att motverka självmord

Det finns problem med psykisk ohälsa i Vilhelmina kommun. Ett handlingsprogram, med syfte att förebygga suicid och förbättra den 
psykiska hälsan i Vilhelmina, är dock på gång.  FOTO: ELIN STORMARE/ARKIV

Margaretha Löfgren (V) undrar 
varför Vilhelmina kommun inte 
har någon handlingsplan för 
att motverka suicid. Arkivbild.
  FOTO: DAVID SANDSTRÖM
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Detta är en insändare. Det betyder att en läsare skickat in sin text för publicering.
Innehållet är insändarskribentens egna uppfattning.

Det finns en möjlighet att uppnå nollvisionen. Fler och fler inser att
suicidprevention är en angelägenhet för hela samhället.

Anders Wiklund/TT
Ljusmanifestation arrangerad av anhörigföreningen för självmordsoffer, SPES.
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Lokala handlingsplaner

•Bjurholm

•Dorotea

• Lycksele
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• Robertsfors
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• Sorsele
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•Umeå

• Vilhelmina
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