Vanliga platser för suicidförsök
•
•
•

Berg
Broar
Elektriska ställverk

•
•
•

Höga hus
Järnvägsområde
Sjöar och vattendrag

Vanliga signaler från suicidnära personer
•
•
•
•
•
•

Personen har lämnat avskedsbrev
Personen hotar att hoppa från högt hus eller berg
Personen har tagit sig in i elektriska ställverk
Personen uppehåller sig invid sjö eller vattendrag
Personen är på väg till sjö, järnvägsspår eller hög höjd
Personen uppehåller sig på eller vid ett spårområde.

Foldern är framtagen i samarbete mellan
Bergslagens räddningstjänst, Nerikes brandkår,
Polisregion Bergslagen, Region Örebro län, SOS
Alarm AB och Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

Samordning
suicidlarm
i Örebro län

Blåljusaktörer räddar liv
Blåljusaktörernas viktigaste uppgift är att rädda liv. Vid
suicidlarm kan deras insats vara skillnaden mellan liv och
död. I Sverige sker det ungefär 1 500 självmord under ett
år. I Örebro län sker det ett självmord, eller ett dödsfall med
oklar avsikt, nästan varje vecka.

			Suicidförsök
Larmsamtal

Statistiken visar att antalet försök till självmord är tio gånger fler än
genomförda självmord. För att avbryta ett självmordsförsök, ett så kallat
suicidförsök, är det viktigt att blåljuspersonal snabbt kommer fram till
personen som försöker ta sitt liv. Genom kompetens och samverkan
kan blåljusaktörerna avbryta pågående suicidförsök och rädda liv.

Varför ska vi samverka?
Vid ett pågående suicidförsök i Örebro län larmar SOS alla
blåljusaktörer (räddningstjänst, ambulans och polis) för att personal
snabbt ska vara på plats. Samtliga blåljusaktörer blir inblandade,
eftersom ingen aktör ”äger” händelsen enligt lag. För att varje aktör
ska kunna ta sitt ansvar utifrån sin respektive lagstiftning krävs det
samverkan och informationsdelning, utan att sekretesslagstiftningen
påverkas.

Polisen

SOS

Roller och ansvar

Samverkan talgrupp i Rakel

Polisen

•
•

Roll: Leder normalt insatsen, antingen som polisinsatschef
(PIC) eller som räddningsledare (RL).

•

Skapa samsyn, gemensam inriktning och samordning av åtgärder.

Ansvar: Polislagen, lagen om skydd mot olyckor
och lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Räddningstjänsten

•

Larmar ambulans.
Kopplar in räddningstjänsten och polisen på
medlyssning.
Överlämnar eventuellt larmsamtalet till polisen
om det är en polisiär händelse.
Tilldelar en talgrupp i radiosystemet Rakel.

Roll: Vara snabbt på plats för att avbryta suicidförsöket.
Kan även göra riskbedömningar och bistå med båtresurser
och räddningsfrånkoppling (säkra järnvägsledningar).

Räddningstjänsten

Ambulansen

Polisen

SOS
SOS

Ansvar: Lagen om skydd mot olyckor.

Ambulanssjukvården

•
•

Roll: Ger akut sjukvård och transportera person till vårdinrättning.

Rutinen ska inte användas vid exempelvis intoxikation (förgiftning)
eller då vapen kan vara inblandade. Vid dessa fall larmas
endast polis och ambulans.

Ansvar: Hälso- och sjukvårdslagen.

SOS Alarm

•
•

Roll: Meddelar och/eller kopplar in polisen och räddningstjänsten
på medlyssning , larmar räddningstjänsten, larmar
ambulansen, tilldelar talgrupp i Rakel (se nästa sida).
Ansvar: Arbetar utifrån alarmeringsavtalet med
staten och på uppdrag från sina kunder. Kundernas
lagstiftning påverkar SOS Alarms arbete.

KONTAKTVÄGAR

Vid akuta ärenden 112
SOS, räddningstjänsten,
polisen och ambulansen

Polisen ej brådskande 114 14
Psykiatrins akutmottagning 019-602 56 00
Sjukvårdsupplysningen 1177

