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Høring - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord
Nytt veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord sendes
med dette på elektronisk høring til et utvalg av brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner,
kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og kompetansemiljø. Høringsperioden er 23.03.17 –
27.04.17.
Helsedirektoratet ga i 2014 ut Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –
2017, som gir en samlet fremstilling av mål og tiltak for å forebygge selvmord og selvskading.
Det nye veiledningsmaterialet som nå sendes ut på høring er et av tiltakene i handlingsplanen
(Tiltak 20).
Materiellet omtaler kommunenes muligheter for å avdekke og sette i gang tidlig intervensjon
og oppfølging av personer med selvmordsatferd og/ eller personer som utøver selvskading. Det
inneholder også råd og veiledning i hvordan kommunene kan organisere arbeidet internt og
styrke samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Veiledningsmateriellet retter seg i første rekke mot tjenesteutøvere og ledere i kommunale
helse- og omsorgstjenester som har et ansvar for å forebygge, avdekke, avverge og følge opp
personer med selvmordsatferd og som utsetter seg selv for selvskading.
Veiledningsmateriellet vil også være nyttig for politisk og administrativ ledelse og for andre
tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen. Materiellet tar for seg samarbeidet
mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. For brukere og
pårørende kan materiellet gi nyttig informasjon om hvilke forpliktelser tjenestene har, og
hvordan det anbefales at det lokale tjenesteapparatet møter deres behov på en best mulig
måte.
Det veiledende materiellet er, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utarbeidet av en
arbeidsgruppe bestående av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), de
regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst og
Midt), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og representanter fra
kommune og spesialisthelsetjenesten. Bruker- og pårørendeorganisasjoner har vært involvert i
utarbeidelsen. Materiellet er ferdigstilt av Helsedirektoratet ved avdeling psykisk helse og rus.
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Høringsutgaven av det veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og
selvmord er publisert på Helsedirektoratet.no., under temasiden «Selvmord og selvskading».
Lenke til det veiledende materiellet er: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helseog-rus/selvmord-og-selvskading. Det veiledende materiellet er merket med «høring». Lenken er
også lagt ved i oversendt e-post. Det er ønskelig med tilbakemelding, i vedlagte skjema, både
på innhold og om det er lett å finne frem i materiellet.
Tilbakemelding på høringen sendes til Helsedirektoratet ved Wenche Øiestad:
weoie@helsedirektoratet.no senest 27.04.17. Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til
samme adresse.
Vi håper dere har anledning til å svare på høringen. Deres kompetanse og erfaring vil kunne
bidra til et godt og viktig produkt.
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