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Yttrande över motion av Juan Cebrián m. fl. (s) om åtgärder för att
förhindra självmord bland äldre människor
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden skall yttra sig över
motionen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

överlämna förvaltningens yttrande till Landstingsstyrelsen

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Arbete pågår med en uppdatering av det regionala vårdprogrammet från 2002 i
Stockholms län för vård och behandling av suicidnära personer. I vårdprogrammets
målgrupp ingår äldre personer.
I den nyligen genomförda upphandlingen av psykiatrisk vård i Stockholms läns
landsting (SLL) har suicidprevention beaktats i kravspecifikationen för:
• suicidnära personer
• unga vuxna 18-25 år
• äldre personer
• patienter med allvarliga och långvariga funktionshinder
• patienter med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk
I kravspecifikationen har vidare inrättande av äldrepsykiatriska team samt suicidteam
lyfts fram.
Ovan angivna grupper ska förtydligas i kommande avtal med de landstingsdrivna
verksamheterna år 2009. I uppdragsbeskrivningen för psykiatrin har även ett uppdrag
lagts till som innebär att en psykiatrisk mottagning omgående skall följa upp om en
patient med suicidalt beteende uteblir från ett besök.

Det medicinska programarbetet har tagit fram en fokusrapport ”Äldrepsykiatri” (2005).
Inom ramen för detta arbete ingår även suicidprevention. Inom närsjukvårdsavdelningen
pågår ett arbete för att inför 2009 beakta förslagen i denna fokusrapport.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2008-12-18 om ett förslag till uppdrag samt
uppföljningsplan gällande en nollvision för suicid i SLL. Inom ramen för detta uppdrag
ska förvaltningen även ta fram ett förslag till ett handlingsprogram med en nollvision
(LS 0802-0131). Handlingsplanen skall belysa hälso- och sjukvårdens roll och ansvar
vilket kommer att föras in i kommande avtal. Handlingsprogrammet ska innehålla mål
och strategier, där befolkningens behov av suicidprevention belyses utifrån
målgrupperna: barn och ungdomar, ”mitt i livet” och äldre.
Sammanfattningsvis pågår en rad aktiviteter inom hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning för att förhindra suicid bland äldre.
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