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Så här började det…… 
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Projektstart 

Start….. 
• Första mötet oktober 2009 på Johannes brandstation 
• Statistik från Västerbron. 
• Inspiration från Jönköping. 
 
Projektmål 
• Att öka involverade myndigheter/organisationers, i samverkan, 

samlade förmåga att förebygga, förhindra och följa upp suicid 
och suicidförsök. 
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Deltagande organisationer: 
• Polis. 
• Länets räddningstjänster. 
• Ambulanssjukvården. 
• SOS-Alarm AB. 
• Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk 

ohälsa, NASP. 
• Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES. 
• Landstinget. 
• Länets kommuner. 
• Kriminalvården. 
• BUP. 
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SPIS, sju delprojekt 

• SPIS-larm(startade den 18 april 2012) 
 

• Självmordstäta platser 
 

• Anhöriga/allmänhet 
 

• Statistik/utvärdering 
 

• Information/utbildning 
 

• Polis & sjuksköterska i polisbil(projekt planerades men kommer 
inte att starta) 
 

• Samordna mobila psykteamen(drivs inte i projektet längre) 
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Statistik, SPIS- larm 

 
     Registrerade hot om självmord 1 jan – 1 aug 2012 
• SOS Alarm AB har registrerat 3 125 ärenden  

Polisen har registrerat 1923 ärenden  
• SSBF har 125 st  SPIS-larm hanterats 
• 2012 hanterades 198 st SPIS-larm (gäller hela året) 
• 2011 hanterades 51 st larm, ” Hot om hoppning” (gällde hela året) 

2010 hanterades 79 st larm, ” Hot om hoppning” (gällde hela året) 



Västerbron, genomfört men…. 
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Resultat, anhöriga/allmänhet. 



Vår gemensamma utmaning 
               SPIS-LARM 

Identifiera hot om eller pågående suicidal handling 
samt handlägga ärendet på ett optimalt sätt från 

inkommet larm till ärendet avslutas. 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
SOS Alarm har en viktig roll att se till att nödvändiga resurser för insatsen larmas för att man på ett så optimalt sätt som möjligt löser situationen.



Mottagaren av 112 samtalet har 
identifierat att det handlar om hot om 
självmord 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ärendet handläggs utifrån den information SOS-operatören får i det inkommande samtalet.Person med suicidala tankarSaknad person med suicidala tankarPerson i farlig belägenhet tex. hot om hoppning från hög höjd eller vid väg och tågtrafikIntoxikering eller annan skada på personListan kan göras lång på alla tänkbara scenarier som kan bli aktuella i dessa ärenden.Eftersom flertalet av dessa ärenden kräver resurser från både polis ,räddningstjänst och ambulanssjukvården kommer ett stort antal av dessa ärenden att bli samverkanslarm,Det står helt klart att det inte alltid är lätt att sortera dessa ärenden i rätt fack men som vi tidigare påpekat så är ett stort antal helt solklara samverkanslarm där resurser från alla instanser är nödvändiga.



Relaterade index 

Räddningsindex 
 
Medicinskt index 
 
Polis 
 



Först fram räddar liv 

















  FRÅGOR? 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt ca 1 tim 45 min filmavsnitt
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