
Gemensam utvecklingsgrupp 17 maj 2021 
 

Tema: Suicidprevention 
 

Linnea Hasslin är samordnare för suicidprevention (självmordsförebyggande) i Helsingborgs 
stad sedan årsskiftet. Hon tillhör socialförvaltningen, men ska jobba för hela staden i ett projekt 
på 1,5 år. Hon ska bland annat höja kunskapen och öka förståelsen. 

Det kommer inte att bli någon egen handlingsplan för suicidprevention, utan det ska ingå i 
stadens Livskvalitetsprogram. 

Linnea kommer att arbeta med fyra fokusområden: 
1. Öka kunskapen om suicidprevention i staden 
2. Skapa samverkansformer för suicidprevention i staden 
3. Integrera suicidpreventionsfrågorna i stadens befintliga arbete 
4. Öka kunskapen om bemötande och genomförande vid möte med suicidnära personer. 

 

Fakta om suicid 
• Årligen dör cirka 800 000 personer i världen och 1600 personer i Sverige av suicid. 
• Mellan 2009 och 2019 var det 218 personer (15 år eller äldre) i Helsingborg som tog sitt 

liv. 
• 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 procent av dem som tar sitt liv är män. 
• Det är vanligare att kvinnor gör suicidförsök. 

 

Riskfaktorer 
• Psykisk sjukdom 
• Tidigare suicidförsök 
• Missbruk och beroende 
• Somatisk sjukdom 
• Pojkar/män 
• Ålder 15-44 år 
• HBTQ-personer 
• Minoritetsgrupper 
• Ensamkommande barn 
• Våldsutövare och våldsutsatta 

 

Risksituationer 
• Separationer 
• Arbetslöshet 
• Sorg 
• Kränkning eller mobbning 
• Svår smärta 



• Sömnbrist 

 

Viktiga kontaktuppgifter  
• Vårdguiden 1177: sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmaste psykiatriska 

akutmottagning 
• Mind självmordslinjen, telefon: 90 101, alla dagar, dygnet runt 
• Jourhavande präst 112, alla dagar, klockan 21.00-06.00 
• SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, telefon: 08-34 58 73, 

varje vardag, klockan 19.00-22.00. 

 

Suicide Zero 
Jeanett Heilmann presenterar Suicide Zero, som är en ideell organisation som sedan 2013 
arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Nära 1 600 personer tar sitt liv varje år. De 
allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. De har idag cirka 
400 volontärer.  

De jobbar mot en nollvision för självmord i Sverige genom att bilda opinion och påverka 
beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. 

De arrangerar också manifestationer som att tända ljus på den internationella 
suicidpreventionsdagen 10 september och säljer armband och andra profilprodukter för att 
finansiera verksamheten och uppmärksamma frågan. 

 

Omtanke Helsingborg – från ensamhet till gemenskap 
Bitte Wikström och Charlotta Schön berättar om projektet Omtanke Helsingborg, som ska 
motverka ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet är när du är ensam oftare än vad du skulle vilja 
vara och har varit ett återkommande tema i digitala teamets invånarintervjuer.  

Ensamhet är vanligare än man tror och finns i alla grupper och åldrar, men är särskilt vanligt vid 
separation, flytt, sjukdom, och dödsfall. Många har fått känna på vad det är att vara ensam under 
coronapandemin. Ensamhet leder till att du mår sämre både fysiskt och psykiskt. 

Nu har Bitte och Lotta startat projektet Omtanke Helsingborg, tillsammans med Region Skåne 
och flera frivilligorganisationer i staden. 

De vill hitta lösningar för både dem som är vana vid digitala forum och dem som vill träffas i 
verkliga livet och både för dem som gärna tar initiativ själva och dem som inte gör det. 

Utbudet av aktiviteter finns oftast. Vad krävs för att ta steget? Behövs det bättre information om 
olika föreningar och deras verksamhet? 

 
Intervjupersoner sökes 
Har du erfarenhet av att vara eller ha varit ofrivilligt ensam? Skulle du kunna tänka dig att träffa 
Bitte och Lotta och dela med dig av dina tankar om detta i en intervju som tar ungefär en timme? 
(Givetvis kommer dina uppgifter att vara anonyma.) 



Du kan ha lättare eller svårare att ta nya sociala kontakter beroende på till exempel att du är en 
blyg person, att du varit ensam länge eller av andra anledningar. Vad skulle du behöva för att ta 
steget och komma ur ensamheten? Vad skulle hjälpa dig? 

 

Kontakta oss! 

Mejla eller ring oss så bestämmer vi en tid då vi kan prata i lugn och ro. 

Vi kan prata via videomöte, per telefon eller ses i ett rum med avstånd. 

Om du vill ha med dig någon stödperson under intervjun så går det bra. 

Bitte Wikström, telefon 073-075 09 46, e-post: bitte.wikstrom@helsingborg.se  

Charlotta Schön, telefon 073-082 32 13, e-post: charlotta.schon@helsingborg.se  

 

Om Omtanke Helsingborg 
Omtanke Helsingborg är ett projekt där Helsingborg stad och Region Skåne tillsammans vill ta 
reda på hur vi alla kan hjälpa varandra att minska den ofrivilliga ensamheten och öka 
gemenskapen i Helsingborg. 

Mer information finns på dialog.helsingborg.se. 

 

Walk In My Shoes 
Pernilla Kvist berättar om projektet Walk in my shoes, där människor får mötas och berätta 
varandras berättelser. Det ska sedan bli till en föreställning på stadsteatern. Nu söker hon 
deltagare. 

Walk in my shoes är ett berättarprojekt om upplevd ensamhet, för att skapa möten mellan 
personer från olika bakgrunder och i olika åldrar. 

Vi söker dig som är 18 år eller äldre och som har egen erfarenhet av ofrivillig ensamhet. Vi ser 
gärna att du har erfarenhet av stöd från socialförvaltningen eller vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Du har ett intresse av att möta människor du annars aldrig skulle ha mött. Ni kommer berätta 
om er själva och byta historier och erfarenheter med varandra.  

Att få sin egen berättelse återberättad av någon, som gör den till sin egen, är en stark upplevelse 
som öppnar nya perspektiv.  

Tillsammans med en regissör och en samtalsterapeut skapar deltagarna sedan en föreställning 
som helt och hållet bygger på berättarnas utryck och förmågor. Föreställningen kommer att 
spelas i december 2021 på Helsingborgs stadsteater och Tryckeriet. 

Under augusti till december 2021 möts gruppen ungefär 2-3 tillfällen i veckan och det kan vara 
både kvälls- och dagtid. Det är viktigt att du vill och kan delta i hela processen. Det är 
kostnadsfritt och kräver inga förkunskaper. Vi gör ett urval av deltagare genom intervjuer. 

Här kan du läsa mer: facebook.com/walkinmyshoes2021 

mailto:bitte.wikstrom@helsingborg.se
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Vi har en digital informationsträff den 23 juni klockan 15.00: 
https://vardochomsorg.helsingborg.se/senior/kulturella-upplevelser/traffpunkter/ Du behöver 
inte föranmäla dig till informationsträffen. 

 
Anmäl dig till Walk in my shoes senast 9 juli! 
Socialförvaltningen: pernilla.kvist@helsingborg.se, telefon: 0702-10 69 46 

Vård- och omsorgsförvaltningen: madelene.lindqvist@helsingborg.se, telefon: 0702-10 48 26 

 
Bakgrund till samverkansprojektet Walk in my shoes 
Walk in my shoes är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och SPECT scenkonst, med stöd av 
Kulturrådet, Kulturskåne samt Helsingborgs stadsteater, för att både låta teatern vara med för 
att motverka sociala problem samt göra kultur mer tillgänglig och meningsfull för invånarna. 

 

Ny handläggare för föreningsbidrag 
Alexandra Gocan kommer att handlägga föreningsbidrag under Hanna Halls föräldraledighet. Du 
kan nå henne på alexandra.gocan@helsingborg.se.  

 

Nästa möte 
Ett möte återstår innan vi tar sommaruppehåll: 

• 21 juni: Delaktighet för ungdomar (Ungdomsrådet – Katja Westin, Fritid Helsingborg, 
Ungt inflytande – Christer Hagström, Fritid Helsingborg, Snacka om livet – Pia-Lotta 
Bylund, Part, Upplevelser och behov – Hanna Rosander Burnesson och Therese Lundin, 
Part, Delaktighetsprojekt med sommarpraktikanter – Bitte Wikström och Lotta Schön, 
digitala teamet, Framtidsverkstaden Adolfsberg – Nadine Flatt, Erikshjälpen med flera) + 
Nämndens mål 2022 – uppföljningen (Gunilla Christiansson) 

 

Därefter återses vi 20 september på temat metodtest av användarintervjuer. Skicka gärna in 
förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.  
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