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Bakgrund 
Uppdraget mobil resurs suicidprevention påbörjades 2018 efter politiskt beslut om förbättrade insatser 
gällande suicidprevention och omhändertagandet av suicidnära patienter. Under år 2021 har uppdraget 
revideras och organisationen justerats.  

Ett nytt uppdrag för mobil resurs suicidprevention formulerades där de centrala arbetsuppgifterna är 
dels patientomhändertagande och dels utbildning, handledning och konsultation inom suicidprevention 
och suicidologi. Uppdraget är att fungera som Region Örebro läns resurs inom nämnda områden.  
Uppdraget gällande patientomhändertagande avser snabb uppföljning till dess att ordinarie kontakt 
etablerats.  

Syfte 
Att tydliggöra vilka patienter som kan aktualiseras till mobil resurs suicidprevention och hur detta kan 
ske.  

Målgrupp 
• Vuxna personer från 18 år 
• Ej etablerad kontakt med psykiatrin 
• Ska ha gjort ett suicidförsök (eller blivit avbruten av annan person) för första gången. 
• Anhöriga till ovanstående eller efterlevande till personer som genomfört suicid. 



 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

 
 Suicidprevention - aktualisering mobil resurs  764840   R2 

Diarienr  Dokumentkategori  Reviderat datum  Giltigt datum fr o m 

  Vårdrutin  2021-09-24  2021-09-24 

 

Kopia utskriftsdatum: 2021-08-25  Sid 2 (7) 

Tröskeln in ska vara låg och även patienter som vårdas efter en olyckshändelse eller intoxikation med 
oklara syften kan aktualiseras. Är det svårt att skilja ett suicidförsök från ett självskadebeteende kan 
mobil resurs suicidprevention hjälpa till med bedömningen.  

Genomförande 
Aktualisering av patienter kan ske via vårdbegäran i aktuellt journalsystem, via telefon alternativt via 
Lifecare SP, se bilaga 1 för specificerad information. 

Från psykiatrins avdelningar, akutmottagning eller psykiatrikonsult kan patienten med fördel 
aktualiseras direkt vid inskrivning på avdelning, mobil resurs suicidprevention inleder gärna kontakten 
under pågående heldygnsvård.  

Från somatiska vårdavdelningar och akutmottagningar Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga 
lasarett och Lindesbergs lasarett kan patienten med fördel aktualiseras direkt vid inskrivning eller 
besök på akutmottagningen, Mobil resurs suicidprevention inleder gärna kontakten under pågående 
heldygnsvård.  

Uppföljning sker inom två vardagar.  

Remiss ersätts ej 
Mobil resurs suicidprevention ersätter inte remiss för psykiatrisk konsultation. På AVA, USÖ pågår ett 
pilotprojekt som kompletterar angivna kontaktvägar. 

Bilagor 
Matris för kontaktvägar till mobil resurs suicidprevention 

Lathund VBG till mobil suicidprevention från psykiatrin 

Lathund VBG till mobil suicidprevention från somatiken 

Referens 
Vårdprogram för suicidnära patienter (dokumentnummer 351805) 

 
  

http://platina.orebroll.se/platina/customized/docsearch/downloadFile.aspx?objectid=351805
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Bilaga 1 Kontaktvägar till mobil resurs suicidprevention, Område psykiatri 
 

 

Psykiatri – 
avdelningar, 

akutmottagning eller 
psykiatrikonsult 

Somatiska avdelningar 
och akutmottagningar 
USÖ, Karlskoga och 

Lindesberg 

Primärvård Kommuner i Örebro 
län 

Polis eller 
räddningstjänst 

Via vårdbegäran  
(medicinska vård-
administratörer kan vara 
behjälpliga) 

Vårdbegäran (VBG) sätts 
upp på ”Allmänpsykiatrins 
öppenvård Örebro/VL 
Mobil resurs suicid”.  
Se även lathund, bilaga 2. 

Vårdbegäran (VBG) sätts 
upp på ”Allmänpsykiatrins 
öppenvård Örebro/VL 
Mobil resurs suicid”.  
Se även lathund, bilaga 3. 

   

Via telefon   
Kl 08.00-12.00 och 
13.00 – 16.00 
Intern telefon 205 46 
Extern telefon  
019 – 602 05 46 

Kan göras av avdelnings-
personal alternativt 
utskrivningssamordnare. 

Kan göras av avdelnings-
personal alternativt 
utskrivningssamordnare.  

Kan göras av sjuksköterska 
eller läkare.  

Kan göras av relevant 
handläggare som har 
kontakt med personen.  

Kan göras av relevant 
handläggare som har haft 
kontakt med personen.  

Lifecare SP 

Använd funktionen 
”Meddelande utanför 
vårdtillfälle”. Meddelandet 
skickas till ”Mobil resurs – 
suicidprevention”. 

Använd funktionen 
”Meddelande utanför 
vårdtillfälle”. Meddelandet 
skickas till ”Mobil resurs – 
suicidprevention”. 

Använd funktionen 
”meddelande utanför 
vårdtillfälle”. Meddelandet 
skickas till ”Mobil resurs – 
suicidprevention”. 

Använd funktionen 
”Meddelande utanför 
vårdtillfälle”. Meddelandet 
skickas till Mobil resurs - 
suicidprevention 
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Bilaga 2 Lathund - VBG till mobil suicidprevention från psykiatrin  
Utgå från patientöversikten i PAS.  

Markera patientens namn. I grå menyfältet överst på sidan välj VBG och sedan Ink VGB. Du kommer 
till fliken mottagen. 

(Får du upp en ruta med översikt av patientens aktuella VBG:er klicka på ny VBG) 

Bocka i internt. 

Välj Med Enhet (Psyk AkutHeldygn PSY) och vårdgivare (jourläkare?) 

Fyll i beslutsdatum (datum då patienten besökte jouren/blev utskriven)  

Under mottagare och bedömes av välj VL APÖ USÖ Mobil resurs suicidprevention (resterande fält 
behöver inte ändras).  

 
Klicka på spara och du kommer till fliken Med bedömning. 

Välj vårduppdrag (vanligtvis inomläns)  

Välj sjukdomsgrupp (anledningen till att patienten sökt jouren/varit inlagd) 

Välj vårdkontakttyp besök  

Sätt Med måldatum tre månader efter beslutsdatum. 
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Spara och du kommer till fliken planering  

Ändra Adm Måldatum till en månad innan Med Måldatum och välj ändringsorsak vårdgivarorsak.  

Välj Med Enhet PSY Allmän ÖV PSY. 

Välj vårdenhet PsyAPÖAllmän Ö-o PSY och resurs VL APÖ USÖ Mobil resurs suicid.  

Välj besökstyp Nybesök och aktivitetstyp Mottagningsbesök. 

Spara 

KLAR!  
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Bilaga 3 Lathund - VBG till mobil suicidprevention från somatiken  
Utgå från patientöversikten i PAS.  

Markera patientens namn. I grå menyfältet överst på sidan välj VBG och sedan Ink VGB. Du kommer 
till fliken mottagen. 

(Får du upp en ruta med översikt av patientens aktuella VBG:er klicka på ny VBG) 

Bocka i internt. 

Välj din egen Med Enhet samt och vårdgivare.  

Fyll i beslutsdatum.   

Under mottagare och bedömes av välj medicinsk enhet Psyk Allmän ÖV PSY och bedömes av VL 
APÖ USÖ Mobil resurs suicidprevention (resterande fält behöver inte ändras).  

 
Klicka på spara och du kommer till fliken Med bedömning. 

Välj vårduppdrag (vanligtvis inomläns)  

Välj sjukdomsgrupp (anledningen till att patienten sökt vård)  

Välj vårdkontakttyp besök  

Sätt Med måldatum tre månader efter beslutsdatum. 
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Spara och du kommer till fliken planering  

Ändra Adm Måldatum till en månad innan Med Måldatum och välj ändringsorsak vårdgivarorsak.  

Välj Med Enhet PSY Allmän ÖV PSY. 

Välj vårdenhet PsyAPÖAllmän Ö-o PSY och resurs VL APÖ USÖ Mobil resurs suicid.  

Välj besökstyp Nybesök och aktivitetstyp Mottagningsbesök. 

Spara 

KLAR!  
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