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Vad tänker ni när 

ni hör ordet 

suicidprevention?



Linnea Hasslin – Samordnare för suicidprevention 

Suicidprevention i 

Helsingborgs Stad
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• Tjänst på 1,5 år.

• Stadsövergripande uppdrag.

• Samordna, driva, utveckla och förbättra stadens arbete med 

suicidprevention.

• Beslut om att inte skapa en handlingsplan för suicidprevention.

• Integrera i Livskvalitetsprogrammet. 

Samordnare för suicidprevention
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• Årligen dör cirka 800 000 personer av suicid i världen.

– 1600 personer i Sverige. 

• Antalet döda i suicid är sju gånger så högt som i trafiken i Sverige. 

• Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland män 15-44 år.

• 70% av de som tar sitt liv är män.

• Det är vanligare att kvinnor gör suicidförsök. 

Suicid 
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• Mellan 2009-2019 var det 218 

personer (15 år eller äldre) i 

Helsingborg som tog sitt liv.

2009-2018:

• 17,2 per 100 000 invånare i 

Helsingborg.

• Motsvarande siffra för region 

Skåne samma period är 18,1 

per 100 000 invånare.

Statistik för Helsingborg
Antal

2009 15

2010 18

2011 17

2012 17

2013 18

2014 17

2015 16

2016 23

2017 27

2018 25

2019 25

Totalt 218
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• Psykisk sjukdom

• Tidigare suicidförsök

• Missbruk och beroende

• Somatisk sjukdom

• Pojkar/män

• Ålder 15-44 år

• HBTQ-personer

• Minoritetsgrupper

• Ensamkommande barn 

• Våldsutövare och våldsutsatta 

Riskfaktorer Risksituationer

• Separationer

• Förlust av arbete

• Sorg

• Kränkning eller mobbning

• Svår smärta

• Sömnbrist
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• Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen 

upplevs vara självmord.

• Tillhörande handlingsprogram som innehåller nio strategier som 

bör betraktas som utgångspunkt för det suicidpreventiva arbetet i 

landet.

Prop 2007/08:110 ”En förnyad folkhälsopolitik”

Regeringens vision
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Att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen 

och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en 

generation.

Nationellt mål för folkhälsopolitiken

Folkhälsopolitikens målområden

1. Det tidiga livets villkor

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

5. Boende och närmiljö

6. Levnadsvanor

7. Kontroll, inflytande och delaktighet

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård
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Agenda 2030
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• Universell prevention – hela 

befolkningen

• Selektiv prevention – grupper med 

suicidrisk

• Indikativ prevention – individer med 

suicidrisk

• Vägen framåt är många olika 

insatser från olika aktörer i 

samarbete.

Preventions triangeln

Indikativ 

prevention

Selektiv 

prevention

Universell 

prevention
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Hälsans bestämningsfaktorer
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• Statistik – lokalt, regionalt, nationellt.

• Dialog med förvaltningarna.

• Pågående arbete kring området.

• Utbildningar i förvaltningarna.

• Rutiner och riktlinjer.

• Stadens befintliga styrande dokument.

Kartläggning
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1. Öka kunskapen om suicidprevention i staden

– Kunskapssida på intranätet

2. Skapa samverkansformer för suicidprevention i staden

– Vad finns det för befintliga grupper som berörs?

– Blåljussamverkan i Helsingborg

3. Integrera suicidpreventionsfrågorna i stadens befintliga 

arbete

– Se över styrande dokument och integrera frågorna i dem 

4. Öka kunskapen kring bemötande och genomförande vid 

möte med suicidnära personer 

– Rutiner på förvaltningarna 

Fyra fokusområden
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• Helsingborgs vision 2035

• Livskvalitetsprogrammet 

• Plan för lika möjligheter

• Program för nationella minoriteter rättigheter

• Äldreomsorgsprogrammet

• Riktlinje för alkoholservering

• Kulturprogrammet 

Styrande dokument i staden
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• Vårdguiden 1177 – sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om 

närmaste psykiatriska akutmottagning

• Mind självmordslinjen – 90 101, alla dagar, dygnet runt

• Jourhavande präst – 112 , alla dagar 21-06 

• SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevande 

stöd – 08-34 58 73, varje vardag 19-22

Viktiga kontaktuppgifter
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Linnea.Hasslin@helsingborg.se

073-821 06 62

Tack!


