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Interpellation av Maria Ljuslin (V) till Jan
Jönsson om suicidprevention
Dnr [KF/KS Kansli skriver in löpnummer här]

Den nationella stödlinjen Hjälplinjen startades 2002 på initiativ av intresseoch anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa. Trycket på linjen har
varit stort med genomsnitt på ca 30-50 000 ringda samtal om året. Under 2018,
kunde bara 14000 av 30000 samtal tas emot på grund av mer behov än avsatta
resurser räcker till för. Linjens syfte är framförallt att nå ett i många fall
livsviktigt stöd till människor som söker hjälp för första gången. Och då med
möjlighet till att vara anonym. Omkring en tredjedel av samtalen uppges
komma från Stockholm.
Enligt Socialstyrelsen dog 1 268 personer av suicid i Sverige bara under 2018
varav 254 var från Stockholm. Av dessa var två tredjedelar män, 886 män och
382 kvinnor. 306 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid även om
avsikten inte kunde styrkas. Av de som dog av suicid 2018 var 9 barn under 15
år.
Men vid årsskiftet läggs den nationella Hjälplinjen ner – och Region
Stockholm, som ska ta över ansvaret, hänvisar istället till vårdcentralen och
psykakuten, utan planer på ökade resurser för att kunna hantera denna typ av
samtal. Detta trots vetskapen om hur denna verksamhet medfört en avlastning
för hälso- och sjukvården i allmänhet och den psykiatriska vården i synnerhet.
De viktiga arbetet med att förhindra suicid måste ske på både nationell,
regional och lokal nivå, speciellt inom verksamheter som möter riskgrupper
för suicid t ex äldre men även personer med psykiska sjukdomar. Starkaste
riskfaktorn för suicid är psykisk sjukdom och tidigare suicidförsök.
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Med bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till socialborgarrådet Jan
Jönsson:
1. Kommunen möter idag flera av personerna som har en hög riskfaktor
för suicid i sina verksamheter, vilka åtgärder planeras för att förebygga
suicid?
2. Inom många verksamheter arbetar man strategiskt med första hjälpen
vid somatiska sjukdomar- planeras liknande arbete att göras gällande
första hjälpen vid suicid?
3. Vad tror du nedläggningen av Hjälplinjen innebär för arbetet att
minska antalet suicid i Stockholm?
Stockholm den 28 november 2019

Maria Ljuslin (V)

