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Behov for en handlingsplan for 
forebygging av selvmord i Tønsberg
• Tønsberg ligger høyt på selvmordsstatistikken
• Tønsberg kommune har per i dag ingen overordnet handlingsplan 
• Få prosedyrer og rutiner for kartlegging og oppfølging
• Få rutiner på oppfølging av pårørende
• Få rutiner på oppfølging av ansatte
• Politisk ønske om en plan



Samarbeid med RVTS
Forespørsel

«Vi er to psykologer, en som jobber i tjeneste for voksen psykisk helsetjeneste og en 
som jobber i barn og unge psykisk helsetjeneste. Vi har nå fått myndighet til å 
utarbeide en selvmordsforebyggende plan i Tønsberg kommune. Vi ønsker å benytte 
oss av deres tjenesteveiledningstilbud, både når det gjelder sammensettning av 
gruppen som skal jobbe med dette og selv innholdet i planen.» 



Planen vi la etter første møte med RVTS 
Forslag til fremdrift 

1: arbeid med forankring. 
2: hva har vi? Kartlegging/oversikt over eksisterende ressurser og 
samhandlingsarenaer. 
3: hva trenger vi? Konkretisering av satsning, innspill fra brukerorganisasjoner og 
samarbeidspartnere. Innspillskonferanse i samarbeid med RVTS Sør? 



Arbeid med forankring
Inviterte kommunedirektør og hans ledergruppe til Teamsmøte

- Kort presentasjon basert på informasjon fra Nasjonal selvmordsforebyggende 
handlingsplan

- Vi ønsket også innspill på deltakere i prosjektgruppa
- Tilbakemeldinger fra lederne

- Møte med kommunaldirektør for videre forankring?

- Politisk forankring?



Prosessen
• Prosjektgruppa: En fast liten kjernegruppe

• Utvidet gruppe: Koordinator for selvmordsforebyggende arbeid i 
spesialisthelsetjenesten og leder for LEVE Vestfold



SAMARBEID OM PLANARBEIDET
1. Perspektiv

2. Tema berører oss
3. Utvalg av deltakere, hvem skal være med?

4. Hvilken innflytelse skal de få?

5. Kommunikasjonsmodus, deliberasjon/maktfrie dialoger

Utvalg av 
deltakere

Grad av 
innflytelse

Designvalg for 
gode prosesser

Kommunika-

sjonsmodus



I Tønsberg har vi helsefremmende 
hverdagsliv.

SLIK VIL VI HA DET:
I Tønsberg blir alle verdsatt

I samhandling med barn og unge skaper 
Tønsberg varierte arenaer for inkludering og 

mangfold, mestring og aktivitet.

SLIK VIL VI HA DET:
I Tønsberg opplever alle barn og unge å 

tilhøre et inkluderende og trygt 
felleskap

Visjon



Validering og oversikt over eksisterende 
ressurser og samhandlingsarenaer. 

Innsikt Innspill Medvirkning Samskaping Validering



Plan videre
• Medvirkningsprosesser januar 2022

• Planen ferdig plan i mars 2022, samtidig som Plan for Psykisk helse og rus


