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Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Anhörigstödet i sjukvård och kommuner 
måste stärkas, både för barn och vuxna. En 
viktig del i detta är att anhöriga behöver få 
stöd även under sitt sorgearbete. Det behö-
ver skrivas i förordning att en nationell an-
hörigstödlinje ska � nansieras för gott stöd 
dygnet runt. Det behöver också bli lättare 
att förena arbete med anhörigstöd till efter-
levande i familjen.

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?
Förbättrat arbete för att förebygga självmord 
skulle ge stora mänskliga vinster men är även 
viktigt ur jämställdhetssynpunkt - män är ju 
kraftigt överrepresenterade i riskgrupper-
na för suicid. Vårt huvudförslag för att på 
bred front motverka självmordstankar är 
en nationell strategi för hälsa som involve-
rar hela samhället och sätter extra fokus på 
hälsa där glappet idag är som störst. I den 
strategin ingår med självklarhet ett starkt 
civilsamhälle, god hjälp vid psykisk ohälsa 
och psykisk sjukdom och en förstärkning 
av skolans hälsofrämjande arbete, genom 
väl utbyggd elevhälsa, socialtjänst på skolor 

och god tillgång till ungdomsmottagningar. 
Statlig � nansiering av stödlinje för personer 
med självmordstankar behöver skrivas in i 
förordning. Vi anser även att fastläkarsystem 
behövs i specialistvård där läkarkontakten är 
långvarig, bl.a. psykiatri.

Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
Den främsta prioriteringen för oss i (L) är 
att vården måste utformas mer efter patien-
ten. Det innebär i praktiken � era föränd-
ringar där patienten påverkar sin vård och 
sitt eget liv. Mer psykiatrisk vård ska exem-
pelvis kunna � ytta hem för den som vill, 
tex lättanvända e-besök och mobila team, 
samtalsbehandlingar, neuropsykiatrisk vård 
mm. Akut svårt sjuka personer ska mötas av 
psykiatriambulans, inte av polis. Långtids-
sjuka måste kunna skriva in sig själva när 
de behöver, så kallad självinläggning. Yrkes-
grupper som möter barn behöver ha särskild 
utbildning i hur man talar med och bemöter 
barn och kunskap att hjälpa dem utifrån de-
ras förutsättningar, oavsett om de är anhöri-
ga eller patienter.

Söndagen den 11 september 2022, dagen efter den suicidpreventiva dagen, 
är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vi har därför ställt tre 
frågor till en ledamot från varje riksdagsparti i socialutskottet. De arbetar med 
frågor om hälso- och sjukvård som ”hur ska vården vara organiserad? Vad har 
du för rättigheter som patient?” De behandlar också frågor om omsorg för barn, 
ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Lina Nordquist 
Liberalernas social- och 

sjukvårdspolitiska talesperson

Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Moderaterna anser att kontaktsjuksköter-
skor och anhörigstödjare ska vara en naturlig 
del av vården och stödet till efterlevande ef-
ter suicid. Det � nns forskning som belägger 

att det psykosociala stödet och hjälpen till 
drabbade bör standardiseras. Anhörigstödja-
re och kontaktsjuksköterskor kan göra stor 
nytta i att stödja familjer som drabbats när 
ens barn eller syskon tagit sitt eget liv.

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?
Ja. Moderaterna vill understryka vikten av 
att skyndsamt fullfölja arbetet att ta fram 
och genomföra en nationell strategi avseen-
de psykisk hälsa och suicidprevention.  Den 
nationella strategin ska bl.a. innehålla föl-
jande åtgärder: Säkerställ nationell � nan-
siering av stödlinjen för barn, tel 116 111. 
En årlig nationell öronmärkt � nansiering 
av den nationella stödlinjen kommer att ge 
tryggare förutsättningar som t.ex. kan bidra 
till � er utbildade kuratorer som kan hjälpa 
barnen som söker hjälp. Inför en lagstadgad 
vårdgaranti gällande BUP med innebörden 
att barn som mår psykiskt dåligt och behö-
ver hjälp och stöd ska få det inom maximalt 
30 dagar. Ta fram och genomför en natio-
nell enhetlig hantering av inkommande 
samtal som handlar om hot om suicid via 
larmnumret 112.

Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
Förutom att införa en lagstadgad vårdgaran-
ti så att alla barn och unga som mår dåligt 
ska få hjälp i rätt tid anser vi att den vik-
tigaste förändringen handlar om att vikten 
av att i vården följa upp suicidhändelser på 
en aggregerad nivå. Detta i syfte att bidra 
till vårdverksamheters patientsäkerhetsarbe-
te och därmed öka lärandet. Därutöver om 
att säkerställa ett förbättrat stöd gällande 
kunskap inom suicidprevention. Ett sätt att 
bidra till ett förbättrat stöd är att kunskaps-
stöden som tas fram är konkreta, använd-
bara och tillgängliga för verksamheter som 
arbetar med suicidprevention. Därtill anser 
vi exempelvis att skolpsykologer bör ges bätt-
re förutsättningar att kunna arbeta mer fö-
rebyggande och långsiktigt hälsofrämjande.
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Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Anhöriga till personer som gjort ett suicid-
försök eller suiciderat är en alltför lågt pri-
oriterad grupp. Det måste � nnas tydligare 
rutiner och strukturer för när och hur stöd 
till dem ska erbjudas, både på regional och 
lokal nivå. Behovet kommer skilja sig åt från 
person till person men alla måste få infor-
mation om vilket stöd som � nns och vart 
man kan vända sig. Det civila samhällets 
möjlighet att bidra med kunskap, erfaren-
het, ge stöd och erbjuda samhörighet med 
någon som själva har mist någon närstående 
genom suicid måste värnas. Kristdemokra-
terna kommer göra vad vi kan för att bidra 
till att efterlevande efter suicid kommer vara 
en prioriterad grupp i den kommande natio-
nella anhörigstrategin.

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?
Vi har inte ett uttalat program men vi mo-
tionerar i riksdagen kring de förslag vi tror är 
viktiga för att minska suicid och suicidför-
sök. Om vi ska välja ut tre viktiga suicidpre-
ventiva områden blir det följande:

Stärka den psykiska hälsan bland barn 
och unga genom att: Skapa en sammanhål-
len barn- och ungdomshälsovård hela vägen 
från mödravårdcentralen, BVC, familjecen-
traler och elevhälsa till barn- och ungdoms-
psykiatrin (BUP) för att kunna upptäcka 
tidiga tecken på psykisk ohälsa och då ge 
tidiga och ihållande insatser för föräldrar 
och unga. 

Viktigt också att korta köerna till BUP 
samt införa en elevhälsogaranti som innebär 
att varje elev ska kunna komma i kontakt 
med elevhälsan varje skoldag. Vi vill också 
utvärdera skolbaserade suicidpreventions-
program som varit framgångsrika i andra 
länder.

Ökad kunskap och bättre nationell sam-
ordning inom det suicidpreventiva arbetet:
Den kommande strategin inom psykisk 
hälsa och suicidprevention måste bland an-
nat bidra till att stärka det myndighetsge-
mensamma arbetet inom området, omfatta 
strategier för bedömning av suicidrisk och 
bättre bemötande av de som är i riskgrupp, 
strategier för suicidpreventiva åtgärder inom 
bostads- och samhällsplanering samt former 
för att stärka det civila samhällets organisa-
tioner inom området. Vi vill även, baserat på 
ett arbetssätt som � nns i Storbritannien, att 
det tillsätts en ”haverikommission” när en 
person har begått självmord. Socialtjänst, 
skola, polis, sjukvård och civilsamhället ska 
då tillsammans göra en utredning om vad 
som hänt och vad som har brustit. Inte för 
att � nna syndabockar utan för att identi� era 
delar som kan förbättras för att tragedier ska 
undvikas framgent.

Ökad kunskap och tillgänglighet inom vård 
och behandling genom att exempelvis: Öka 
kunskapen inom primärvården kring iden-
ti� ering och stöd till personer i riskgrupp, 
ökad tillgänglighet till vård och behandling 
vid skadligt bruk och beroendesjukdom in-
klusive spelberoende, kortare köer till BUP 
och förbättra övergången till vuxenpsykia-
trin, samt verka för att psykiatriambulanser 
ska bli tillgängliga över hela landet. Vi vill 
också se ett nationellt kunskapscentrum för 
äldrepsykiatri. 
Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
Utöver det vi har nämnt ovan tror vi att det 
är viktigt att arbeta för att psykisk ohälsa 
och sjukdomar ska prioriteras lika högt som 
somatiska sjukdomar inom hälso- och sjuk-
vården. Sammantaget krävs ökad kunskap 
för att minska det stora stigma som många 
som lever med psykisk sjukdom och deras 
anhöriga lever med, för att förbättra bemö-
tande och för stärka brukarperspektivet och 
en personcentrerad vård.  

Pia Steensland
Kristdemokraterna, 

ledamot i socialutskottet

Linda Lindberg
Sverigedemokraternas 

socialpolitiska talesperson

Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Självmord är en tragedi som drabbar de an-
höriga väldigt hårt, därför är det otroligt 
viktigt att kunna erbjuda ett fullgott stöd till 
de efterlevande, efter ett självmord.
Vår uppfattning är att vi måste utreda och 
kartlägga vilka konkreta insatser som krävs 
för att kunna möta de verkliga behoven hos 
efterlevande, med syftet att stödja och vägle-
da de efterlevande tillbaka till vardagslivet.
Kartläggningen kan i sin tur likaså underlät-
ta för framtagandet av tydliga riktlinjer för 
såväl direkt som uppföljande kontakt med 
anhöriga, vilket vi menar är något som be-
höver arbetas fram och implementeras inom 
hälso- och sjukvården.

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?
Sverigedemokraterna vill likaså se att en ha-
verikommission tillsätts efter ett självmord. 
Vilket i praktiken innebär att sjukvård, so-
cialtjänst, skola, polis och civilsamhället 
gemensamt ska genomföra en utredning 
för att komma fram till vad som har hänt 
och upptäcka relevanta brister i hantering-
en. Den typen av utredning kan komma att 
förhindra framtida självmordsförsök och 
innebär att varje unikt fall blir en lärdom för 
framtiden. På så sätt går det att förhindra att 
tidigare misstag upprepas.
Utöver det har vi under lång tid drivit frågan 
om att inrätta en nationell stödfunktion som 
ska rikta sig till personer med psykisk ohälsa, 
eller suicidalitet. Stödfunktionen ska likaså 
vara till för anhöriga och närstående.
Vi ser ett tydligt behov av att säkerställa till-
gången till en nationell funktion som kan 
erbjuda ett professionellt och anonymt sam-
talsstöd via telefon, chatt och likaså digitala 
kanaler. Av den anledningen driver vi nu på 
för att en etableringsplan ska fastslås och 
att processen med att inrätta den nationella 
stödfunktionen därmed påskyndas. 

Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
En viktig förändring vi vill se inom psykia-
trin är att fastspänning som tvångsåtgärd ska 
fasas ut. Fastspänning med bälte är en förle-
gad och inhuman metod. Vi menar bestämt 
att psykiatrin istället behöver ta fram och 
tillämpa mer humana metoder, inte minst 
när det gäller barn och unga vuxna. Vi anser 
likaså att ett totalt förbud mot fastspänning 
ska vara målsättningen även när det gäller 
vuxna. Därför är det, enligt oss, hög tid att 
inrätta en långsiktig och patientsäker plan 
för att verkställa utfasningen av fastspänning 
som tvångsåtgärd inom psykiatrin.
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Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Efterlevande efter suicid är en särskilt viktig 
grupp att uppmärksamma och stötta, inte 
minst för att många tyvärr upplever att stö-
det som � nns är bristfälligt. Vi behöver satsa 
på forskning om förebyggande insatser och 
e� ekter av insatser speci� kt riktade till efter-
levande efter suicid. 

Det måste också � nnas tillgång till stöd för 
efterlevande i hela landet. Det � nns � era 
lokala stödgrupper som gör ett enormt bra 
arbete och dessa grupper och organisationer 
måste fortsätta att få stöd från det o� entli-
ga för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete 
med bland annat samtalsträ� ar och stödlin-
jer. Inom ramen för JA har Centerpartiet för-
handlat fram ett uppdrag till Folkhälsomyn-
digheten att förbereda öppnandet av en ny 
nationell stödlinje som riktar sig till personer 
med psykisk ohälsa och suicidalitet. Linjen 
är också till för anhöriga och närstående. 

Även hälso- och sjukvården har en viktig 
roll i att stödja närstående efter suicid och 
följa upp hur de mår. Det är också viktigt 
att stärka tillgängligheten och kompetensen 
i primärvård och äldreomsorg vad gäller stöd 
till anhöriga. 

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?
Vården måste bli bättre på att upptäcka 
självmordsrisker och på att förebygga själv-
mord. Metoderna för att upptäcka vilka som 
ligger i riskzonen behöver bli bättre. I det fö-
rebyggande arbetet vill vi satsa på utbildning 
så att � er får kompetens att erbjuda samtals-
stöd, exempelvis genom att vårdpersonal kan 

Sofi a Nilsson
Centerpartiets talesperson i 

frågor om omsorg och psykisk hälsa

få en kompletterande utbildning. Tillgäng-
ligheten måste bli bättre inom primärvården 
men vi vill också kraftigt förstärka öppen-
vårdspsykiatrin. På så sätt kan människor 
som lider av lättare psykisk ohälsa snabbare 
få hjälp.

Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
Framför allt måste � er få snabbare hjälp vid 
psykisk ohälsa. Köerna måste kortas så � er 
som mår dåligt snabbt kan få den hjälp de 
behöver. Elevhälsan måste stärkas och köer-
na till barn- och ungdomspsykiatrin kortas. 
Vi vill ge pengar till de regioner som kan 
erbjuda hjälp i tid och göra det enklare för 
elever att få hjälp i skolan genom elevhälsan.

Karin Rågsjö
Vänsterpartiets hälsopolitiska 

talesperson och ledamot i socialutskottet

Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Det är ett svårt trauma att som anhörig för-
lora en närstående genom suicid, vilket kan 
leda till både sorg och livskris. Vi vet i dag 
att det bland anhöriga vid en sådan situ-
ation � nns en ökad risk för psykisk ohälsa 
och egna suicidhandlingar. Behov av insat-
ser för stöd och hjälp till anhöriga vid sui-
cid är stort. När någon tagit sitt liv måste 
självklart anhöriga få stöd och det o� entliga 
samhället ska vara en del av detta. Ett stöd 
till anhöriga är även viktigt för att förebygga 
självmordsförsök bland de anhöriga. Det bör 
vara obligatoriskt att närstående söks upp ef-
ter självmord. Det bör tas fram ett nationellt 
program för stöd till efterlevande till den 
som tagit sitt liv.

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?

Vänsterpartiets riksdagsmotioner En politik 
för psykisk hälsa (2021/22:734) och Nollvi-
sion för suicid (2019/20:713) innehåller en 
rad konkreta förslag för suicidpreventiva 
åtgärder. Samhällets insatser för att före-
bygga suicid behöver stärkas avsevärt. I dag 
vet vi att � era psykiatriska diagnoser har en 
potentiellt dödlig utgång och behöver han-
teras därefter. Långt ifrån alla med depres-
sion, ångest eller andra psykiatriska besvär 
är suicidala, men risken ökar avsevärt om 
den psykiska ohälsan förblir obehandlad 
eller inte adekvat behandlad. Suicid är ett 
mycket komplext men förebyggbart folkhäl-
soproblem. Bland många av Vänsterpartiets 
förslag anser vi att:

• det behöver utarbetas tydliga nationella 
riktlinjer för hur ett regionalt arbete mot 
självmord kan stärkas runt riskgrupper;

• nollvisionen gällande självmord nationellt 
behöver följas upp och utvärderas, och att;

• det behöver analyseras huruvida varje en-
skilt självmord kan utredas samt leda till 
ett förbättrat förebyggande arbete.

Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
Under lång tid har det varit hårt tryck på 
både öppenvården och slutenvården inom 
psykiatrin. Vårdplatserna har minskat, 
det råder brist på kompetens och det fattas 
psykiatriker och specialistsjuksköterskor. 
Väntetiderna är alltför långa och många 
patienter får vänta mer än vårdgarantins 
tre månader för ett besök i psykiatrisk öp-
penvård. En del nekas även omedelbar hjälp 
för akut psykisk sjukdom, t.ex. självmords-
tankar eller psykostillstånd, trots att det 
handlar om livshotande tillstånd. En av de 
viktigaste förändringarna Vänsterpartiet vill 
se inom psykiatrin är därför att samhället 
kraftsamlar för att stärka den, vilket även 
inkluderar barn- och ungdomspsykiatrin 
där antalet besök ökar. Det handlar om att 
kunna erbjuda relevanta löner i förhållande 
till utbildning och ansvar samt rimliga avtal 
gällande arbetstid och arbetsförhållanden. 
På området � nns också behov av yrkeskate-
gorier som pedagoger och arbetsterapeuter. 
Att säkra personalförsörjningen är således 
en grundläggande viktig och angelägen frå-
ga. Vänsterpartiet vill se en utformning av 
en kompetensförsörjningsplan för personal 
inom psykiatrin.



21förgätmigej nr 2 2022

Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Vi vill att det ska � nnas en nationell stra-
tegi för psykisk ohälsa och suicidprevention. 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
har fått i uppdrag att ta fram underlag till 
en sådan. Arbete pågår tillsammans med 23 
andra myndigheter i samråd med � era andra 
aktörer. Utifrån detta arbete bör det i varje 
region � nnas rutiner för efterlevandestöd vid 
suicid. Dessa rutiner ska garantera gott och 
jämlikt stöd för alla efterlevande.

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?
Nej. Däremot har Socialdemokraterna i re-
geringen tagit initiativ till en nationell stra-
tegi, vars huvudsyfte är att självmorden ska 
minska. Dessutom har regeringen tecknat en 
överenskommelse med Sveriges kommuner 
och regioner om insatser inom området psy-
kisk hälsa och suicidprevention under 2022.

Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
Vi vill förbättra vården vid lättare psykisk 
ohälsa. Det behövs en mer likvärdig vård 
med förebyggande och hälsofrämjande insat-
ser för barn och unga i hela landet.  Den bör 
också kunna avlasta den specialiserade barn-
och ungdomspsykiatrin. 

Vi behöver också förstärka elevhälsan för 
att tidigt upptäcka och förebygga psykisk 
ohälsa. Ytterligare ansträngningar behöver 
göras för att korta köerna till den specialise-
rade barn- och ungdomspsykiatrin. Utöver 
det vill vi se en stärkt suicidprevention ge-
nom ökade resurser till nationell kunskaps-
spridning och stöd till organisationer som 
arbetar förebyggande.

Hur vill ert parti stärka stödet till efter-
levande efter suicid?
Kunskap om suicid och hur det påverkar an-
höriga och närstående behöver öka generellt 
så att man ska tänka in det i vårdens upp-
byggnad. Det behöver t ex � nnas system där 
vården kontaktar anhöriga. Information om 
vilket stöd som � nns att tillgå, såväl inom 
vården som vilka organisationer och stöd-
linjer som � nns. Stödgrupper behöver också 
kunna erbjudas, gärna fysiskt om möjligt 
men via nätet är också ett alternativ. Natio-
nella hjälplinjen som lades ner måste komma 
på plats igen. Primärvårdsreformen behöver 
också få genomslag på riktigt där vi tycker 
det ska vara lika självklart att få hjälp med 
psykiska problematik som fysisk. Det ska 
vara enkelt att få tillgång till samtalsstöd tex. 

Har ert parti ett program för hur själv-
morden kan minska? Om inte, vilka tre 
suicidpreventiva åtgärder är viktigast en-
ligt dig/er?
Vi har inte ett speci� kt program, men lyfter 
frågorna i olika sammanhang, motioner bl a.

• Vi vill att psykisk ohälsa ska införas i sko-
lan som ett delämne inom ramen för hälsa 
och idrott. Unga behöver förstå mer om 
vad psykisk ohälsa är, hur man kan före-
bygga den och vad man kan göra om en 
själv eller andra mår dåligt eller får sui-
cidtankar. 

• Bryta stigmatiseringen i samhället runt 
psykisk ohälsa och suicid. Att det är na-
turligt att inte må bra periodvis, att det 
ska gå lättare att prata om och söka hjälp 
för. Bla genom primärvårdens omstruktu-
rering där det ska vara lika lätt att söka för 
psykisk hälsa som för fysisk. 

Margareta Fransson
Miljöpartiet, ledamot i socialutskottet och 

talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.

• Återinrätta nationella hjälplinjen som 
nämnts tidigare. Stöd till organisationer 
som jobbar med dessa frågor. 

I sammanhanget vill vi också nämna att 
Miljöpartiet strävar efter ett mycket mer 
människovänligt samhälle än det vi har 
idag, hållbarhet behövs för både människor, 
miljö och klimat. Med mer tid för varandra, 
mindre konsumtionshets och tid för det som 
är viktigt på riktigt. Det i sig tror vi också 
inverkar på minskad psykisk ohälsa generellt 
och därmed även risk för suicid.

Vilken är den viktigaste förändringen ni 
vill se inom psykiatrin?
Omstrukturera psykiatrin utifrån patienters 
och anhörigas erfarenheter, dvs brukarrevi-
sion, om vad som fungerar och inte och vilka 
förändringar som behövs, tillsammans med 
kunskap från aktuell forskning. En ändrad 
inställning med möjlighet till självinlägg-
ning, miljöer och bemötande som är mer 
välkomnande än idag och där det ska vara 
självklart att erbjudas även andra insatser än 
enbart läkemedelsbehandling. 

SPES Värdegrund
• SPES önskar att alla efterlevande i 

Sverige som förlorat någon i själv-
mord ska uppfatta SPES som en 
organisation med följande värde-
grunder:

• Att SPES ger stöd och hjälp till kon-
takt för efterlevande vid suicid oav-
sett kön, sexuell läggning, religion 
eller etnisk tillhörighet då en närstå-
ende tagit sitt liv.

• Att SPES visar respekt och med-
mänsklighet för efterlevandes varie-
rande sorgereaktioner.

• Att SPES upplevs erbjuda en trygg 
och nära kontakt för efterlevande 
vid närståendes suicid.

• Att SPES upplevs ha en ideell stöd-
verksamhet av god kvalitet för efter-
levande vid suicid.

• Att SPES bidrar med kunskaps-
spridning av efterlevandes erfaren-
heter i suicidpreventivt syfte.


