
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Grete Mathisrud 
22 24 82 59 

Supplerende tildelingsbrev nr. 4 til Statens vegvesen - deltagelse i 
direktoratsamarbeid og rapportering på respektive tiltak i 
handlingsplanen for forebygging av selvmord 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2021 av 23. desember 2020 til Statens 
vegvesen. Dette supplerende tildelingsbrevet gjelder deltagelse i direktoratsamarbeid og 
rapportering på respektive tiltak i handlingsplanen for forebygging av selvmord. 
 
Regjeringens nye nasjonale handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025) Ingen å 
miste - ble utarbeidet av åtte departementer og lagt frem den 10. september 2020.   
Regjeringen innførte med denne handlingsplanen nullvisjon for selvmord i Norge. 
Nullvisjonen skal være på samfunnsnivå og selvmordsforebygging er et felles ansvar for 
samfunnet.  
 
Det er laget seks mål med tilhørende tiltak i handlingsplanen. For Samferdselsdepartementet 
og underliggende etater er det mål 3 Begrenset tilgang til metode for selvmord med 
tilhørende tiltak som er relevant.  
 
Regjeringens mål er begrenset tilgang til metode for selvmord. 
Sikringstiltak kan forebygge impulsive selvmord ved å bidra til å utsette den akutte 
selvmordsimpulsen og gi rom for livreddende hjelp. Å begrense tilgang til ulike 
selvmordsmetoder er godt dokumentert som selvmordsforebyggende tiltak.  
 
Tiltak 

 Regjeringen vil etablere mer formaliserte og standardiserte kriterier for klassifisering 
av selvmord i trafikken. 

 Regjeringen vil kartlegge antall høybroer med potensial for sikring og vurdere tiltak for 
sikring av disse. 
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Side 2 
 

Rapportering på respektive tiltak  
Helse- og omsorgsdepartementet planlegger for en årlig rapportering på tiltakene i 
handlingsplanen. Rapporteringen skal sammenstilles og publiseres 10. september d.å.  
 
Vi ber derfor om status innen 16. august 2021 på hvordan de ulike tiltakene som Statens 
vegvesen har ansvar for i handlingsplanen, blir fulgt opp. I rapporteringen til departementet 
skal det redegjøres for arbeid og planer med angitte tiltak.  
 
Nasjonalt forum for forebygging av selvmord og deltagelse i tilhørende 
direktoratsamarbeid 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere og drifte et nytt nasjonalt forum for forebygging 
av selvmord og et tilhørende direktoratsamarbeid.  
 
Direktoratsamarbeidet skal sikre at forumet er godt informert om direktoratenes og 
statsforvalternes arbeid på feltet, og at forumets anbefalinger tas videre i direktoratene.  
Målet er å sikre felles innsats og god koordinering på tvers av sektorer i det 
selvmordsforebyggende arbeidet. Helsedirektoratet vil lede arbeidet i direktoratsamarbeidet 
og det tas sikte på fire til seks møter årlig.  
 
Vi ber Statens vegvesen om å delta i ovennevnte direktoratsamarbeid.  
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