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Lokala nämnden Falkenberg

Återkoppling insats suicidpreventiva dagen
Förslag till beslut
Lokal nämnd Falkenberg beslutar att
 anteckna redovisningen av genomförd insats under suicidpreventiva dagen

Sammanfattning
Lokala nämnden i Falkenberg fattade beslut 2020-08-25, § 79, om att bland annat den
suicidpreventiva dagen den 10 september skulle uppmärksammas.
Uppmärksammandet gjordes genom en kort film som tagits fram specifikt för ändamålet.
Filmen spreds via sociala medier av suicidpreventiva nätverkets aktörer och av
privatpersoner. Det var cirka 2 100 individer som nåddes av inlägget/filmen på sociala
medier.
Insatserna har genomförts inom ramen för beslutad budget.

Bakgrund
Psykisk hälsa har under en längre tid varit aktuellt för de lokala nämnderna att arbeta med
och Lokal nämnd Falkenberg har antagit ett kunskapsunderlag som syftar till att höja
kunskapen om suicidprevention. För att under år 2020 arbeta med kunskapsspridning om
psykisk hälsa i allmänhet och suicidprevention i synnerhet har nämnden i Falkenberg avsatt
110 000 kronor, överfört från 2019 års budget. Arbetet kommer att riktas till engagerade
samhällsaktörer och allmänheten.
Lokala nämnden i Falkenberg fattade beslut 2020-08-25, § 79, om att bland annat den
suicidpreventiva dagen den 10 september skulle uppmärksammas.
Samordnare från Region Halland arbetar med att ta fram en regional handlingsplan för
suicidprevention på uppdrag av regionstyrelsen. Arbetet med handlingsplanen ska vara
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färdigt vid årsskiftet. Handlingsplanen ska fungera som en plattform för det
suicidpreventiva arbetet i regionen och skapa förutsättningar för att jobba tillsammans
inom området. Denna pågående process kan ha påverkan på det fortsatta arbetet framåt då
vi ser det som viktigt att se över möjliga synergieffekter mellan det regionala och det lokala
arbetet.

Genomförd insats
Region Halland, Lokala nämnden Falkenberg uppmärksammade suicidpreventiva dagen via
sociala medier genom en film på nämndens Facebooksida. Filmen var framtagen specifikt
för ändamålet av Dramalogen utifrån givna riktlinjer, med huvudbudskapet att minska
stigmat kring psykisk ohälsa, våga vara en medmänniska och våga fråga individer om hur de
mår.
Filmen spreds av aktörer i suicidpreventiva nätverket och skickades även ut på mail till
nyckelpersoner för spridning på andra sätt. I filmens avslutande bild fanns en hänvisning
till var man kan vända sig om man är i behov av stöd samt vart man kan vända sig vid
intresse att ingå i det fortsatta arbetet framåt.
Filmen har nåtts av många via Facebook, cirka 2 100 personer. Av dessa har 59
personer/organisationer delat filmen vidare. Totalt har 235 personer reagerat på inlägget
varav de flesta gjort tummen upp. Cirka 80 % av visningarna har gjorts inom Halland men
det finns även några visningar i exempelvis Västra Götaland och Skåne. 64 % av de som
tittat på inlägget har varit kvinnor och främst i åldersgruppen 25-34 år.
Ekonomisk uppföljning
Framtagande av film:
25 000 kronor
Facebook annons:
840 kronor
Summa:
25 840 kronor
Insatserna har genomförts inom ramen för beslutad budget.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman

Styrelsens/nämndens beslut delges
Beslutet expedieras inte.

