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Inledning 

 
Efterlevande till en närstående som har tagit sitt liv befinner sig i en krissituation och är i stort 
behov av stöd; inte bara i den omedelbara situationen (akuta skedet) men också efteråt 

(uppföljande skedet)1 2. Sorgen vid suicid skiljer sig från andra plötsliga dödsfall i det att skuld, 

skam och ilska ofta förekommer3 4. Det är också vanligt att personer runt den efterlevande tar 
avstånd, av rädsla att säga fel saker eller för att göra den efterlevande påmind om vad som har 

hänt5 6 7 8. Detta sammantaget gör att efterlevande själva löper ökad risk för psykisk ohälsa och 

suicid9 10 11. Att aktivt följa upp och ge stöd, så kallad ”active postvention” i den internationella 

litteraturen, är därför en viktig suicidpreventiv insats12 13.  
 

Förutom att vara kostnadseffektivt14 har ett proaktivt efterlevandestöd också visat sig leda till ökat 

och tidigare hjälpsökande15 16, minskad social isolering och färre självmordstankar hos de 

efterlevande17.  
 

Bakgrund 

 
Tidigare har inget systematiskt stöd till efterlevande funnits i Kalmar län, trots att forskning från 
Sverige visar att 96% av efterlevande vill att hälso- och sjukvården ska ta aktiv kontakt för att 

erbjuda stöd och information efter ett suicid18. Blåljusverksamheterna har fram tills nu tagit ett 
stort ansvar för stöd i det akuta skedet men inte sällan fått avbryta för att åka vidare när ett nytt 
larm kommer. Det stöd som har erhållits, och då enbart i samband med den omedelbara 
händelsen, har till stor del varit beroende av eldsjälar och stödet har därmed sett olika ut över 
länet.  
 
Vidare har inget uppdrag eller specifik funktion med tydligt definierat ansvar funnits. Inte heller 
något proaktivt och uppföljande stöd har kunnat ges till efterlevande efter händelsen. Detta beror 
till viss del på att forskningen på området är begränsad men också på att det i dagsläget inte 
finns någon tydlig reglering i svensk lagstiftning kring efterlevandestöd. Det finns därför ingen 
tydlighet i vem som kan anses vara utförare. Samtidigt har hälso- och sjukvården en skyldighet 
att arbeta för att förebygga ohälsa (3 kap. 2§ HSL) liksom kommunerna enligt socialtjänstlagen 
har det yttersta ansvaret för att människorna som vistas där får den hjälp och det stöd som de 
behöver (2 kap. 1§ SoL). 
Efterlevande till personer som inte haft pågående kontakt med sjukvård eller kommun löper extra 
stor risk att inte fångas upp.  
 
Med anledning av detta, liksom den ohälsa som på sikt kan drabba efterlevande i vårt län, har 
länsgemensam ledning (genom det regionala handlingsprogrammet för suicidprevention) beslutat 
att länsövergripande rutiner för efterlevandestöd vid suicid ska tas fram och implementeras. 
Dessa ska gälla både för det akuta och uppföljande skedet och tydligt beakta barnperspektivet.  

 

 
1 Survivors of Suicide Loss Task Force (2015) 
2 Hill, N.T.M. et al. (2021) 
3 Jordan, J.R. (2017) 
4 Young et al. (2012) 
5 Feigelman et al. (2009) 
6 Cvinar, J.G. (2005) 
7 Jordan, J.R. (2017) 
8 Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2008) 
9 Levi-Belz & Birnbaum (2022) 
10 Omérov, P. et al. (2013) 
11 Jang, J. et al. (2022) 
12 Jordan, J.R. (2017) 
13 Springer, S. (2019)  
14 Comans, T. et al. (2013) 
15 Cerel, J. & Campbell, F.R. (2008) 
16 McGeechan, G.J. et al. (2018) 
17 Gehrmann, M. et al. (2020) 
18 Omérov, P. (2014) 
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Rutinen har tagits fram av en bred professionsöverskridande arbetsgrupp och har, utöver 
forskning och beprövad erfarenhet, utgått från efterlevandes egna erfarenheter och önskemål19. 

 
Syfte och mål 
 
Syftet med den länsgemensamma rutinen är att tydliggöra vilket stöd som ska erbjudas de 
efterlevande samt vad de olika aktörernas roller och ansvar är. Detta gäller såväl det akuta 
skedet som den efterföljande tiden. Efterlevandestöd ska erbjudas oavsett om den avlidne haft 
pågående kontakt med sjukvården/kommunen eller inte.  
 
Rutinen gäller länsövergripande och stödet ska erbjudas efterlevande hemmahörande i Kalmar 
län, oavsett var dödsfallet inträffar. 

 
Avgränsningar 
 
Definition av efterlevande 
I ett första skede definieras efterlevande som de närmast anhöriga (enligt polisens register) till 
den avlidne, vilket oftast innebär en eller två personer.  
 
Forskning på området är dock tydlig med att det är betydligt fler personer runt den avlidne som 

påverkas av dessa dödsfall20 21. En mer relevant definition av efterlevande tar därför, förutom 
biologiskt släktskap, också hänsyn till vilken grad dödsfallet påverkar en person. Denna mer 
omfattande definition beaktar även tidsaspekten; dvs. under hur lång tid dödsfallet kan komma att 

påverka personen på ett betydande sätt22.  
 
I denna rutin avses den bredare definitionen av efterlevande, som till stor del baseras på 
dennes behov av stöd. Vilka dessa personer är identifieras ofta i ett senare skede när 
efterlevandestöd har påbörjats med de närmast anhöriga.  
 
Efterlevande boende utanför länets gränser  
Efterlevande som är bosatta utanför Kalmar läns gränser omfattas i dagsläget inte av rutinen. 
Detta gäller även om dödsfallet rent geografiskt har inträffat i Kalmar län. 
 
Suicid och dödsfall med oklar avsikt 
I vissa fall är det ställt bortom allt tvivel att dödsfallet i fråga är ett suicid medan det i andra fall tar 
tid att utreda och fastställa avsikten. Med anledning av det innefattar denna rutin konstaterade 
såväl som misstänkta suicid.  

 
Akuta skedet 
 
Processbeskrivningen på nästa sida (5) visualiserar de första timmarna efter att dödsfall 
konstaterats och fokuserar på de efterlevande och deras väg till stöd. Efterlevandestöd kan i det 
akuta skedet se olika ut beroende på var dödsfallet inträffar (”Utanför vårdinrättning”, ”På 
vårdinrättning” och ”Utanför länet”). 

 
19 Andriessen, K. (2009) 
20 Survivors of Suicide Loss Task Force (2015) 
21 Folkhälsomyndigheten (2022) 
22 Jordan & McIntosh (2011) 
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Anhörigstödjare/kuratorer (sjukhus) 
I de fall en person avlider på sjukvårdsinrättning till följd av suicidförsök eller där misstanke om 
suicid föreligger (förgiftning, vissa trafikolyckor etc.) och anhöriga finns på plats, ges akut 
psykosocialt stöd till efterlevande av sjukhusets anhörigstödjare och/eller kuratorer. De 
överlämnar även broschyren ”Till dig som har mist en närstående”. 
 
Stöd från polisen vid dödsbud 
I det akuta skedet utgör polisen en viktig resurs för psykosocialt stöd då de naturligt träffar de 
närmast anhöriga i samband med dödsbudet. Polisen bör alltid ta med sig en extra stödresurs 
från kyrkan eller andra trossamfund (enligt nedan) då de har möjlighet att stanna kvar hos 

familjen/individen om polisen måste åka vidare på nytt larm23.  
 
Stöd från kyrka/trossamfund vid dödsbud 
Kyrkans personal har stor erfarenhet av att erbjuda psykosocialt stöd och möta människor i kris. 
Via polisens ledningscentral (RC Syd) kontaktas kontraktsprostar/kyrkoherdar i Kalmar län. De 
kontaktar sedan aktuell präst som kan följa med som psykosocialt stöd vid dödsbud eller olyckor. 
Prästen befinner sig geografiskt nära den efterlevande och kan därför snabbt vara på plats. Att 
hen finns nära underlättar också för fortsatta kontakter om efterlevande önskar det. 
Kontaktuppgifter till berörd kontraktsprost/kyrkoherde finns hos polisen. 
 
Sjukhuskyrkan (Kalmar) har beredskap och kan kontaktas för psykosocialt stöd vid dödsbud. I 
Oskarshamn och Västervik är kyrkoherden kontaktperson. Detta gäller framför allt vid dödsfall på 
sjukhusen men kan också vara aktuellt om dödsfall inträffat utanför sjukhuset i kommunen på de 
orter där Sjukhuskyrkan verkar. De kan även hänvisa till andra trossamfund (i de fall efterlevande 
har annan religionstillhörighet). 

 
23 Högberg, E. (2023) 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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Stöd från socialtjänsten/socialjouren 
I vissa fall kan psykosocialt stöd från socialtjänsten behövas efter dödsbudet. Exempelvis om det 
finns minderåriga barn och den efterlevande föräldern inte har någon i närheten som snabbt kan 
bistå med hjälp/stöttning på plats.  
 
Socialtjänsten kan också hjälpa till om det finns behov av mer praktisk karaktär, t.ex. transport 
eller tak över huvudet för natten. I båda fallen krävs alltid en behovsprövning innan insatserna 
eventuellt kan beviljas. Personal från polis eller kyrkan kan vid behov hjälpa familjen att ta kontakt 
med socialtjänsten/socialjouren.   
 
Sanering 
Ibland kan en bostad behöva saneras innan den kan beträdas igen. Det är en uppgift som inte 

kan eller ska läggas på de efterlevande24. Många saneringsföretag i Kalmar län har 
jourverksamhet och kan ringas in vid behov. För att få hjälp med kostnader som uppstått i 
samband med sanering bör den efterlevande i första hand kontakta sitt försäkringsbolag. Om den 
efterlevande saknar hemförsäkring, eller det inte täcks på annat sätt och det saknas ekonomiska 
medel för att finansiera saneringen, kan man ansöka om ekonomiskt stöd hos kommunens 
socialtjänst som då gör en behovsprövning. 
 
Kommunens TiB  
Finns behov av snabbare informationsspridning än nästföljande vardag (exempelvis om suicid 
genomförts av elev på skola), bör kommunens TiB (Tjänsteperson i Beredskap) omgående 
aktiveras.  
 
Aktivering av uppföljande efterlevandestöd 
 
Distriktsläkare och läkare (sjukhus) 
Den läkare som konstaterat dödsfallet på eller utanför sjukvårdsinrättning informerar efterlevande 
vuxna på plats att de kommer att kontaktas av sin hälsocentral/läkarmottagning med erbjudande 
om efterlevandestöd samt efterfrågar vid vilken hälsocentral den efterlevande är listad (inhämtar 
samtycke). Läkaren ringer därefter aktuell hälsocentral (via TeleQ, knappval 9) och meddelar att 
det uppföljande efterlevandestödet ska påbörjas (basenhetschef eller dennes företrädare 
informeras). Läkaren överrapporterar efterlevandes namn, personnummer, aktuella 
kontaktuppgifter samt eventuell annan information som kan vara av vikt för den som ska kontakta 
personen fortledes. Sker dödsfallet efter kontorstid skickas ett Cosmic Messenger till aktuell 
hälsocentrals fiktiva brevlåda där samma information överlämnas. 
 
Om efterlevande avböjer stöd är det viktigt att berätta att de själva kan kontakta sin 
hälsocentral/läkarmottagning för att få efterlevandestöd, ifall behov skulle uppstå längre fram. 
Överlämna också broschyren ”Till dig som har mist en närstående”. 
 
Finns inga efterlevande närvarande på skadeplats/sjukvårdsinrättningen, initieras 
efterlevandestödet inte av läkare utan istället av polisen i samband med dödsbudet. 
 
Anhörigstödjare (sjukhus) 
I de fall sjukhusets anhörigstödjare kommer i kontakt med efterlevande, bör de säkerställa att 
efterlevande har informerats om efterlevandestödet samt efterfråga vid vilken 
hälsocentral/läkarmottagning den efterlevande är listad (inhämtar samtycke). Önskas stöd 
kontaktas därefter aktuell hälsocentral (via TeleQ, knappval 9) med information om att det 
uppföljande efterlevandestödet ska påbörjas (basenhetschef eller dennes företrädare 
informeras). Anhörigstödjaren överrapporterar efterlevandes namn, personnummer, aktuella 
kontaktuppgifter samt eventuell annan information som kan vara av vikt för den som ska kontakta 
personen fortledes. Sker dödsfallet efter kontorstid skickas ett Cosmic Messenger till aktuell 
hälsocentrals fiktiva brevlåda (med information enligt ovan). Efterlevande som avböjer stöd 

 
24 Ross, V. et al. (2021) 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/


  

 7 

informeras om att de själva kan kontakta sin hälsocentral/läkarmottagning för efterlevandestöd 
ifall behov skulle uppstå senare.  
 
Polis 
I samband med att polisen lämnar dödsbud till de närmast anhöriga informerar de även om 
länsrutinen samt att de efterlevande kommer att kontaktas av hälsocentral med erbjudande om 
efterlevandestöd. Möjlighet att avböja finns, men erbjudandet om att bli kontaktad ska i första 
hand presenteras som ett konkret påstående (”I Kalmar län har vi en rutin där du som 
efterlevande kommer att bli kontaktad av din hälsocentral med erbjudande om 
efterlevandestöd”…). Såvida den efterlevande inte uttryckligen säger att hen inte vill bli 
kontaktad, efterfrågar polisen vid vilken hälsocentral den efterlevande är listad (inhämtar 
samtycke) samt överlämnar broschyren ”Till dig som har mist en närstående”.  
 
Polisen som närvarat fyller därefter i ett för ändamålet framtaget rapporteringsformulär där bland 
annat person- och kontaktuppgifter till den efterlevande fylls i. Informationen hanteras av utsedd 
mottagare med uppdrag att nästföljande vardag muntligt överrapportera informationen i 
formuläret till aktuell hälsocentral (via TeleQ, knappval 9). Informationen ska delges 
basenhetschef eller dennes företrädare.   
 
Dödsfallsutredare  
Polisens dödsfallsutredare har i sin roll alltid kontakt med efterlevande i ärenden som rör suicid 
eller misstänkta suicid. De säkerställer att efterlevande har fått erbjudande om efterlevandestöd i 
samband med dödsbudet och om så inte är fallet ska den efterlevande informeras och aktuell 
hälsocentral kontaktas enligt ovan.   
 
Samtycke 
För att polisen ska få tillåtelse att lämna över den efterlevandes personuppgifter till hälso- och 
sjukvården måste det tydligt framgå vad hen samtycker till. I juridisk mening är det viktigt att 
polisen alltid informerar efterlevande att samtycket avser att: 
 

• person- och kontaktuppgifter delas med Region Kalmar län  

• bli kontaktad av Region Kalmar län med erbjudande om efterlevandestöd 

 
 
Uppföljande skedet – vuxna  
 
Processbeskrivningen på nästa sida (8) visualiserar det proaktiva uppföljande stödet för 
efterlevande vuxna (från 18 år). Det påbörjas nästföljande vardag (efter dödsfallet) och pågår 
med regelbundna kontakter och/eller kontaktförsök under minst ett års tid.  
 

Samordning av uppföljande efterlevandestöd 
 
Primärvården, genom hälsocentralerna, ansvarar för att det uppföljande efterlevandestödet av 
vuxna samordnas och kommer till stånd. Det är upp till basenhetschef på aktuell 
hälsocentral/läkarmottagning att utse lämplig medarbetare (efterlevandelots) som ska ta kontakt 
med den efterlevande nästföljande vardag och sedan hålla ihop det uppföljande, individuellt 
anpassade stödet under minst ett års tid.  
 
I de fall många efterlevande med stort behov av stöd är listade på samma hälsocentral kan 
stödet, med hänsyn till resursbegränsningar, behöva delas upp mellan geografiskt närliggande 
enheter. Basenhetschefen initierar då kontakt med annan hälsocentral/läkarmottagning. 

 
 
 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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Rollen som efterlevandelots i primärvård 
Syftet med efterlevandelotsen är att samordna, underlätta och förenkla livet för den efterlevande. 
Lotsens roll är primärt att inventera vilket behov av stöd den efterlevande har, förmedla 
psykoedukation och normalisering samt hänvisa till befintliga hjälp- och stödinsatser; inte 
medicinskt eller terapeutiskt behandla. Efterlevandelotsen tar regelbundna kontakter med den 
efterlevande för att stämma av aktuellt mående, nytillkomna behov samt följa upp att eventuella 
stödinsatser kommit igång. Som stöd i arbetet finns en framtagen rutin/checklista, baserad på 

tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet25 .  
 
Den första telefonkontakten sker nästföljande vardag efter dödsfallet. Rekommenderat intervall 
för de fortsatta kontakterna (företrädesvis fysiska besök men telefon- och/eller videokontakter kan 
också vara aktuellt) är efter en vecka, en månad, tre månader, sex 

månader samt i nära anslutning efter årsdagen26. Stödet ska dock vara flexibelt och 

individanpassat27 28 29. Kontakter kan därför behöva erbjudas oftare om behov finns30. Vid den 
avslutande kontakten uppmuntras efterlevande fylla i en kort enkät.  

 
25 Survivors of Suicide Loss Task Force (2015) 
26 Springer, S. (2019) 
27 Ibid 
28 Public Health England (2016) 
29 Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2008) 
30 Hill, N.T.M., et al. (2021) 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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Information om vad det innebär att få efterlevandestöd finns beskrivet i foldern ”Efterlevandestöd i 
Kalmar län”. Den innehåller även efterlevandelotsens kontaktuppgifter samt hjälpsamma 
stödnummer/länkar. Foldern bör delas ut till alla vuxna som påbörjar efterlevandestöd då det 

många gånger kan vara svårt för den efterlevande att ta till sig eller minnas muntlig information31. 
 
Om den efterlevande avböjer stöd 
Forskning visar att nära 8 av 10 efterlevande tackar ja till stöd som erbjuds i nära anslutning till 

dödsfallet 32. Om den efterlevande ändå tackar nej är det viktigt att komma ihåg att hen befinner 

sig mitt i en kris och kan vara i behov av stöd längre fram33 34. Efterlevandelotsen erbjuder därför 
ett nytt kontaktförsök om en månad, lämnar sina kontaktuppgifter och uppmuntrar till kontakt ifall 
behov uppstår innan dess. Uppföljningen bokas i journalsystemet. 
 
Om stöd fortfarande inte önskas efter en månad, eller om den efterlevande i tidigare skede 
uttrycker att hen inte vill bli kontaktad mer, ska detta respekteras och inga fler kontaktförsök 
göras.  
 
I dessa fall är det viktigt att efterlevandelotsen säkerställer att den efterlevande har tillgång till 
dennes kontaktuppgifter samt broschyren ”Till dig som har mist en närstående”. Se också till att 
den efterlevande vet att hen alltid kan kontakta hälsocentralen för efterlevandestöd ifall behov 
skulle uppstå senare, exempelvis i samband med högtider, födelsedagar, semesterperioder 

och/eller årsdagen för dödsfallet35 36.  

 
Uppföljande skedet – Barn och unga  
 
Processbeskrivningen på nästa sida (10) visualiserar det proaktiva uppföljande stödet för 
minderåriga barn som är efterlevande, till exempel vid förälders eller syskons bortgång. 
Minderåriga som inte går i skola omfattas av rutinen för vuxna och får efterlevandestöd från den 
hälsocentral/läkarmottagning där hen är listad.  

 
Samordning av uppföljande efterlevandestöd för minderåriga 
 
Det är kommunen, genom förskola/skola, som ansvarar för att det uppföljande efterlevandestödet 
av minderåriga samordnas och kommer till stånd. Det är upp till rektorn  
på den aktuella förskolan/skolan att, i dialog med vårdnadshavare samt den minderåriga, utse 
lämplig vuxen (efterlevandelots) som framöver ska utgöra ett extra stöd för barnet.  
 
Efterlevandelotsen tar omedelbar kontakt med vårdnadshavare och påbörjar därefter kontakterna 
med barnet. Lotsen ansvarar sedan för att hålla ihop det uppföljande, individuellt samt 

åldersanpassade stödet37 38 39 under minst ett års tid. Exempel på efterlevandelots kan vara en 
lärare, fritidspedagog eller någon från elevhälsan. Det viktiga är att det är en vuxen som barnet 
har förtroende för. Inträffar dödsfallet under lov är det upp till ansvarig rektor att hantera 
situationen på lämpligt sätt.     
 
I de fall det efterlevande barnet befinner sig i en stadieövergång ansvarar avgående rektor för att 
utse lämplig vuxen på förskolan/skolan som den minderåriga har gått på. Detta eftersom 
etablerade vuxenkontakter/relationer på den nya skolan ännu inte finns.  

 

 
31 Högberg, E. (2023) 
32 McGeechan, G.J. et al. (2018) 
33 Springer, S. (2019) 
34 Hill, N.T.M. et al. (2021) 
35 Ibid 
36 Public Health England (2016) 
37 Cutrer-Párraga, E. A et al. (2022) 
38 Wilson, S. et al. (2022) 
39 Survivors of Suicide Loss Task Force (2015) 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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Rollen som efterlevandelots i förskola/skola 
Efterlevandelotsens roll är primärt att inventera vilket behov av stöd det efterlevande barnet har, 
förmedla psykoedukation och normalisering samt hänvisa till befintliga hjälp- och stödinsatser; 
inte medicinskt eller terapeutiskt behandla. Framför allt kan efterlevandelotsen vara ett viktigt 
extra vuxenstöd då barn och unga många gånger kan känna sig övergivna; inte bara av den 
närstående som tagit sitt liv utan även av kvarvarande familjemedlemmar som är upptagna med 

att hantera sin egen sorg40.  
 
Det är också vanligt att kompisar som man annars brukar anförtro sig åt, på grund av det tabu 
och stigma som fortfarande finns kvar runt suicidhändelser, blir tysta och undviker att prata om 

det som hänt41 42. Här kan efterlevandelotsen finnas där för att lyssna om barnet vill ha någon att 
prata med.  
 
Efterlevandelotsen tar regelbundna kontakter med den minderåriga för att stämma av aktuellt 
mående, nytillkomna behov samt följa upp att eventuella stödinsatser har kommit igång. Som 
stöd i arbetet finns en framtagen rutin/checklista. Den första kontakten skall ske omgående så 
snart efterlevandelotsen har utsetts. Regelbundna uppföljningar sker därefter utifrån individuella 

 
40 BRIS (2022) 
41 Silvén Hagström, A. (2017) 
42 Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2008) 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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behov under minst ett års tid43 44. Vid den avslutande kontakten uppmuntras den minderåriga att 
fylla i en kort enkät. Yngre barn gör detta tillsammans med vårdnadshavare.  
 
Stöd till skolpersonal vid avliden elev eller medarbetare 
Om en medarbetare eller minderårig elev på skolan har suiciderat påverkas både elever och 
personal. Barn- och ungdomshälsan och/eller centrala elevhälsan kan vid behov kontaktas för att 
bistå rektor och personal i hanteringen av barns frågor och reaktioner på sorg. Som stöd i 
krishanteringen finns Rutin för skola i händelse av elevs eller medarbetares suicid, framtagen 

med utgångspunkt i tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet45 46 47.  
 
För att motverka ryktesspridning och spekulationer (framför allt om den avlidne är en 
minderårig/elev), är det viktigt att skolan skyndsamt får information från vårdnadshavarna om det 
inträffade samt vilken information de vill ska gå ut, till vilka, när och på vilket sätt. Om 
vårdnadshavaren inte orkar/för tillfället är oförmögen att själv kontakta rektor kan dennes 
efterlevandelots i primärvård, i samråd med vårdnadshavaren, komma överens om att lotsen tar 
kontakt med rektor i dennes ställe. Samtycket dokumenteras i journalsystemet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 Hill, N.T.M. et al. (2021) 
44 Public Health England (2016) 
45 Dumon, E. & Portzky, G. (2014) 
46 Suicide Zero (2022) 
47 Know The Signs (2019) 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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Översikt aktörer 
 
Ambulans: 
Psykosocialt stöd på skadeplats samt i den mån det är möjligt bistå övriga aktörer. Ha broschyren 
“Till dig som har mist en närstående” tillgänglig i utryckningsfordon för överlämning. I de fall 
efterlevande önskar få svar på frågor kan ambulanschef kontaktas för att hänvisa till aktuella 
medarbetare som varit med på skadeplats.   
 
Anhörigstödjare sjukhus: 
Psykosocialt stöd till efterlevande vars anhörig avlidit på akutmottagning. Säkerställa att 
efterlevande har informerats om rutinen, annars informera och efterfråga var de är listade 
(inhämta samtycke). Överrapportera till basenhetschef på aktuell hälsocentral/läkarmottagning 
via TeleQ (knappval 9) eller Cosmic Messenger till hälsocentralens fiktiva brevlåda (jourtid).  
 
Anhörigstödjare (kommun): 
Utifrån behovsprövning erbjuda efterlevande som haft befintlig kontakt/stöd från kommunens 
anhörigstöd möjlighet att fortsätta denna, även efter den närståendes suicid.  
 
Barn- och ungdomshälsan:  
Kan vid behov kontaktas för att bistå rektor och personal i hanteringen av barns frågor och 
reaktioner på sorg. Exempelvis då en elev avlidit till följd av suicid. 
 
Basenhetschef hälsocentral/läkarmottagning: 
Får via medarbetare som bemannar TeleQ alternativt hälsocentralens fiktiva brevlåda (jourtid) 
information om den efterlevande och att efterlevandestöd ska initieras. Utser därefter lämplig 
medarbetare (efterlevandelots) som kontaktar den efterlevande nästföljande vardag för att 
påbörja efterlevandestödet. (Information om den efterlevande har inhämtats av polis alternativt 
läkare/anhörigstödjare efter möte/samtal med den efterlevande).   
 
Centrala elevhälsan: 
Kan vid behov kontaktas för att bistå rektor och personal i hanteringen av barns frågor och 
reaktioner på sorg. Exempelvis då en elev avlidit till följd av suicid.  
 
Distriktsläkare: 
Konstatera dödsfall utanför vårdinrättning. Ha broschyren “Till dig som har mist en närstående” 
tillgänglig i väskan för överlämning. Om kontakt etablerats med de efterlevande på skadeplats: 
Informera om rutinen för efterlevandestöd samt efterfråga vid vilken hälsocentral de är listade 
(inhämta samtycke). Överrapportera person- och kontaktuppgifter till aktuell 
hälsocentral/läkarmottagning via TeleQ (knappval 9) eller dess fiktiva brevlåda i Cosmic 
Messenger (jourtid) för aktivering av det uppföljande efterlevandestödet.   
 
Efterlevandelots (förskola/skola): 
Ansvara för att initiera och fortsatt samordna det uppföljande efterlevandestödet för minderåriga i 
förskola/skola. Som stöd i arbetet finns en särskilt framtagen rutin/checklista.  
 
Efterlevandelots (primärvård): 
Ansvara för att initiera och fortsatt samordna det uppföljande efterlevandestödet för vuxna. Som 
stöd i arbetet finns en särskilt framtagen rutin/checklista.  
 
Kontraktsprost: 
Kontaktas via polisens ledningscentral. Kontaktar sedan aktuell präst som kan följa med polisen 
som psykosocialt stöd till efterlevande vid dödsbud. 
 
Kurator (sjukhus): 
Psykosocialt stöd till efterlevande vars anhörig avlidit på sjukvårdsinrättning. 
 
 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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Kyrkoherde (Oskarshamn och Västervik): 
Kontaktperson för sjukhuskyrkan i Oskarshamn och Västervik avseende psykosocialt stöd i 
samband med dödsbud. Kontaktas via polisens ledningscentral.  
 
Läkare (sjukhus): 
Konstatera dödsfall på vårdinrättning. I samband med att dödsfall meddelas ska efterlevande 
även informeras om rutinen för efterlevandestöd samt efterfrågas vid vilken 
hälsocentral/läkarmottagning de är listade (inhämta samtycke). Kontakta basenhetschef på 
aktuell hälsocentral/läkarmottagning via TeleQ (knappval 9) eller Cosmic Messenger till fiktiv 
brevlåda (jourtid) för överrapportering och aktivering av det uppföljande efterlevandestödet.  
 
Medarbetare som bemannar TeleQ: 
Skyndsamt överrapportera inkommen information om efterlevande (person- och kontaktuppgifter 
m.m.) till hälsocentralens/läkarmottagningens basenhetschef alternativt ställföreträdare.  
 
Polis (Ledningscentral, “RC Syd”): 
Kontakta kontraktsprost i Kalmar län. Hen kontaktar i sin tur lokal präst som tillsammans med 
polisens yttre befäl åker ut till de drabbade för att lämna dödsbud och erbjuda psykosocialt stöd.  
 
Polis (som meddelar dödsbud): 
Underrätta, tillsammans med personal från kyrka/trossamfund, efterlevande om dödsfallet. 
Informera efterlevande om länets rutin för efterlevandestöd samt att de kommer att bli kontaktade 
av hälsocentral/läkarmottagning med erbjudande om efterlevandestöd. Efterfråga vid vilken 
hälsocentral de närstående är listade (inhämta samtycke) och registrera denna information samt 
personuppgifter i speciellt framtaget rapporteringsformulär. Informationen hanteras internt och 
överrapporteras sedan muntligt till basenhetschef på aktuell hälsocentral/läkarmottagning (via 
TeleQ, knappval 9). Ha broschyren “Till dig som har mist en närstående” tillgänglig i 
utryckningsfordon för överlämning.  
 
Polis (dödsfallsutredare): 
Säkerställa att den efterlevande har informerats om länets rutin för efterlevandestöd i samband 
med dödsbudet. Om så inte är fallet, informera och efterfråga vid vilken 
hälsocentral/läkarmottagning den efterlevande är listad. Överrapportera därefter muntligt person- 
och kontaktuppgifter till basenhetschef på aktuell hälsocentral (via TeleQ, knappval 9).  
 
Präst: 
Kontaktas av kontraktsprost för att bistå polisen vid dödsbud samt psykosocialt stöd till 
efterlevande i samband med suicid. Kan vid behov hjälpa efterlevande att ta nödvändiga 
kontakter till socialtjänst och/eller saneringsföretag.  
 
Räddningstjänst:  
Psykosocialt stöd på skadeplats samt i den mån det är möjligt bistå övriga aktörer. Ha broschyren 
“Till dig som har mist en närstående” tillgänglig i utryckningsfordon för överlämning. Kontakta vid 
behov kommunens TiB för snabbare informationsspridning än nästföljande vardag. Exempelvis 
om minderårigt barn/elev suiciderat.  
 
Rektor (förskola/skola): 
Informeras om dödsfallet av vårdnadshavare alternativt vårdnadshavares efterlevandelots i 
primärvård. Informationen kan även komma från kommunens TiB. Ansvara för att, i dialog med 
vårdnadshavare samt den minderåriga, utse lämplig vuxen som blir barnets efterlevandelots. Kan 
kontakta Barn- och ungdomshälsan eller centrala elevhälsan för råd och stöd i hanteringen av 
elevernas frågor och reaktioner på sorg i händelse av elev eller medarbetares suicid. 
 
Sjukhuskyrkan: 
Psykosocialt stöd till efterlevande vars anhörig avlidit på vårdinrättning. Kan vid behov bistå om 
dödsfall inträffat utanför sjukhuset (i kommunen på de orter där de verkar, dvs. Kalmar och 
Västervik). Kan också hänvisa kontakter till andra trossamfund, i de fall efterlevande har annan 

https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
https://vardgivare.regionkalmar.se/vard--behandling/psykisk-halsa/efterlevandestod-vid-suicid/
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religionstillhörighet. Kan vid behov hjälpa efterlevande att ta nödvändiga kontakter till socialtjänst 
och/eller saneringsföretag.  
 
Socialtjänst: 
Kan kontaktas i det akuta skedet för hjälp med frågor av praktisk karaktär liksom för akut 
psykosocialt stöd då barn är inblandade. Kan även kontaktas i de fall efterlevande behöver 
ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten för kostnader i samband med sanering. Samtliga 
exempel föregås av en behovsprövning.  
 
SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd): 
Viktig resurs för efterlevande som drabbats av suicid. Organiserar lokala samtalsträffar samt 
erbjuder stödlinje (020-18 18 00) alla dagar mellan 19-22. Tillhandahåller även stödchatt, 
kontaktpersoner och slutna samtalsforum på sociala medier.  
 
Tjänsteperson i Beredskap - TiB (kommun): 
Kan aktiveras vid behov av snabbare informationsspridning än nästföljande vardag. Exempelvis 
om suicid inträffat på skola av elev eller medarbetare. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spes.se/
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