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Vill du medverka som granskare i
projektet Säker Suicidprevention?
Död genom självmord berör många människor i vårt land, både direkt och indirekt. Orsaken
till att människor tar sitt liv är alltid komplex. Det saknas tydliga samband mellan enskilda
faktorer och suicidala handlingar. Däremot vet vi att tidigare suicidförsök och psykisk ohälsa
är de enskilt viktigaste riskfaktorerna för fullbordat suicid. Det finns alltså starka skäl att
arbeta intensivt för att de som överlever ett suicidförsök inte ska upprepa försöket.
Projektet Säker Suicidprevention arbetar för att förbättra suicidprevention och förebygga
upprepade suicidförsök genom självvärdering och extern granskning.
Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Psykiatrisk Förening, Svenska Föreningen
för Barn- och Ungdomspsykiatri, Svensk Förening för Akutsjukvård, Psykiatriska
Riksföreningen för Sjuksköterskor, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Riksföreningen för
Skolsköterskor, Sverige Psykologförbund, Suicide Zero och Löf.

Att vara granskare
Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team vars gemensamma uppgift är att hjälpa de
deltagande klinikerna att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök. Teamet
består av kollegor från olika delar av landet och som granskare representerar du din yrkesförening.
Uppdagets omfattning
I uppdraget ingår ett startseminiarium på två dagar där du tillsammans med ditt team går igenom
självvärderingsfrågor som de deltagande klinikerna har svarat på. Några veckor senare gör teamet ett
platsbesök. Platsbesöket genomförs under två dagar och består av intervjuer av medarbetare och
chefer samt övningar, scenarier, som spelas upp av medarbetarna och som sedan diskuteras.
Teamets observationer av styrkor och förbättringsmöjligheter i suicidpreventionen sammanställs i en
återföringsrapport som lämnas över till det deltagande klinikerna. Teamet ska även ge förslag på
förbättringsåtgärder som klinikerna ska arbeta med under nästkommande sex månader. Därefter gör
teamet ett uppföljande återbesök.
Hösten 2017 genomförs en pilotomgång av projektet. Två sjukhus deltar i granskningen vilket innebär
att teamet genomför två platsbesök i oktober/november. Den sammanlagda tidsåtgången för
uppdraget i höst blir nio arbetsdagar, vilka inkluderar startseminariet, platsbesöken samt inläsning
och rapportskrivning.
Ersättning
För ditt deltagande som granskare erbjuds din arbetsgivare ersättning motsvarande din lön för nio
arbetsdagar. Ersättningen beräknas på antalet arbetsdagar/20 av ordinarie månadslön + 31,42% för
lagstadgade sociala avgifter. Löf står för logi och resor som bokas via Löfs resebyrå.
Anmälan
Det är respektive yrkesorganisation som utser granskare till projektet, men du är välkommen att skicka
din intresseanmälan till ssp@lof.se. Meddela var du arbetar och vilken yrkesorganisation du är
medlem i. Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

