
Att förhindra suicid ett 

gemensamt ansvar





Ansvarsförhållande

• Polisen har rätt till att tillfälligt omhänderta en person om det finns 
anledning att anta att denne lider av psykisk störning och är en fara för sig 
själv och andra. (47§ LPT ,Lag om psykiatrisk tvångsvård)

•Sjukvården svarar för vårdintygsbedömning

•Ambulanssjukvården medverkar för att föra personen till en 
vårdinrättning

•Socialtjänsten ska alltid larmas om det rör minderåriga, det vill säga 
under 18 år. Socialtjänstlagen 14 kap 1§



Ansvarsförhållande

• Räddningstjänsten har en skyldighet att ingripa 
(LSO 1 kap 2§):

–Behov av snabbt ingripande
–Det hotade intressets vikt
–Kostnaden för insatsen
–Omständigheter i övrigt (ingen annan kan lösa 
uppgiften)

• Individuell bedömning i varje enskilt fall
–Ej hälso- och sjukvård
–Ej ingripande med våld

• Möjlighet att hjälpa annan myndighet



Exempel tillfällen då räddningstjänsten larmas 
ut tillsammans med polis och sjukvård 

▪Personen:

• hotar hoppa från höga hus eller berg.

• har tagit sig in i elektriska ställverk.

• uppehåller sig på eller invid spårområde.

• uppehåller sig invid sjö eller vattendrag.

• är på väg till sjö, järnvägsspår eller hög höjd.

• har lämnat avskedsbrev

• övriga livshotande situationer då tiden till hjälp är 
avgörande och räddningstjänsten kan vara först på plats



Platser med suicidförsök



Larm om akut suicidrisk i Jönköpings län 2019--2020
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Räddningstjänsten F län

Räddnings- och 

ledningsenheter 

2018 helår 209 larm

Aug 19 –juli 20: 417 larm 

SOS Alarm F län

1379 larm till 112 2019 

om suicidrisk i 

Jönköpings län  

Polisen F län
Patrull och vid behov 

förhandlare

2018: 660 larm 

Aug19 – juli 20: 919 larm

Sjukvården

Ambulans 

2019: 719 larm om intox per 

år (F län)

2019: 1384 larm om 

Suicid/psykiatri (F län)









Suicidskydd i fysik miljö

Tidigare  bro mellan Rocksjön och Ryhov

Nyrenoverad suicidskyddad bro
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POSOM
- psykiskt och socialt omhändertagande

Drabbad

Anhöriga

Vänner

Arbetskamrater

Arbetsgivare

….

Samhälle



Suicidpreventivt arbete i Jönköpings kommun, Folkhälsomyndigheten
Samhällsinriktade insatser - suicidprevention.se (folkhalsomyndigheten.se)

RäddSam F rutin
https://raddsamf.se/app/uploads/2019/09/Risk-for-suicid_antagen-180615.pdf

Nationell samverkan vid räddningsinsatser i spårmiljö
https://trafikverket.ineko.se/se/nationell-samverkan-vid-räddningsinsatser-i-spårmiljö

Samverkan mellan polis, sjukvård, SOS Alarm och räddningstjänst vid hot om suicid 
https://rib.msb.se/filer/pdf/24908.pdf

Förebygga suicid i fysisk miljö
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/forebyggasuicidifysiskmiljo.28586.html

Att läsa mer

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/forebyggande-insatser/samhallsinriktade-insatser/
https://raddsamf.se/app/uploads/2019/09/Risk-for-suicid_antagen-180615.pdf
https://trafikverket.ineko.se/se/nationell-samverkan-vid-räddningsinsatser-i-spårmiljö
https://rib.msb.se/filer/pdf/24908.pdf
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/forebyggasuicidifysiskmiljo.28586.html


raddsamf.se



Åtgärder vid hot om suicid

• Totalinfo via RAPS talgrupp för samverkan

• Hämta information från RLC (polisen) och/eller SOS

• Riskbedömning, analysera hot, finns det vapen?

• Tyst framkörning.

• Etablera kontakt och samtala med personen om att inte ta sitt liv.

• Stoppa all väg- eller tågtrafik

• Spärra av området för att minska risken för skador på omgivningen, 
människor m.m. 

• Utrym området, skapa lugn.

• Minska konsekvenserna om personen hoppar – överväg hoppkudde, 
ytlivräddning, akutsjukvård.

• Frys läget.

•Omhändertagande (drabbad och vittnen)



Att tänka på

• Riskbedöm

• FIP lokaliserar den drabbade

• Minst två på plats för att gå in i bostad/byggnad

• Telefonsamband mellan kontakt 1 (öronsnäcka) och 

styrkeledare

• RD radio mellan kontakt 1 (nedskruvad) och 2 samt SL

• Kontakt 2 sköter radiosamband bakåt

• Ankommande polis/ambulans kan medlyssna samtal hos SL

• Vid hot samling på brytpunkt

RäddSam F rutin


