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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
PrevenTell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden önskar Håkan Jörnehed (V)
en redovisning av hur projektet PrevenTell - hjälplinje vid oönskad
sexualitet - följs upp idag, hur framtiden ser ut, hur Stockholms läns
landstings involvering ser ut idag och planerar att se ut framöver.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-28
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
I Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtal med Centrum för Andrologi och
Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska Universitetssjukhuset regleras
uppdrag och ersättning för vård av personer med sexuella avvikelser. En
högprioriterad grupp är personer som löper risk att sexuellt förgripa sig på
barn och vuxna, missbruka barnpornografi eller som är i farozonen att begå
annat sexualbrott.
Nationellt projekt PrevenTell är en hjälplinje på telefon för personer som
har tappat kontrollen över sin sexualitet. Hjälplinjen erbjuder stöd och
hänvisning till var behandling kan erbjudas. Projektet påbörjades 2012 och
projekttiden löper ut i december 2014.
Kostnaden för att driva hjälplinjen i nuvarande form utan utvecklingsarbete
är enligt CASM 2 mnkr per år och innefattar bemanning med sjuksköterskor och psykoterapeuter med erfarenhet av övergreppsproblematik.
Utbildning och arbete med uppföljning av samtal, inledande
bedömningssamtal ingår i denna kostnad. Behandling ingår inte.
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Cirka 400 personer, som tillhör målgruppen, har kontaktat hjälplinjen
under perioden 2012-2013 och av dessa är ungefär hälften folkbokförda i
Stockholms län. Av de cirka 400 personerna har omkring 200, varav cirka
180 är folkbokförda i Stockholms län, fått behandling vid CASM.
Hjälplinjen har telefontid vardagar mellan 10-14 men hjälpsökande kan
ringa dygnet runt, året om, lämna meddelande på telefonsvarare och bli
uppringda senast nästkommande dag.
CASM har på Utbildningsdepartementets uppdrag gjort en uppföljning av
projektet som presenterats i två delrapporter.
Det finns ett behov av en nationell strategi för att förebygga sexuella
övergrepp och sexuellt våld samt behov av att säkerställa en långsiktig
finnansering av hjälplinjen PrevenTell.
Diskussion pågår sedan hösten 2013 mellan CASM, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, andra landsting, Sveriges Kommuner och
Landsting och Utbildningsdepartementet om möjligheter till fortsatt stöd,
framtida finansiering och alternativa lösningar för projektet.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Olle Olofsson
Avdelningschef
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Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om PrevenTell hjälplinjen vid oönskad sexualitet.
PrevenTell är en nationell hjälplinje för de som upplever att de
tappat kontrollen över sin sexualitet, som känner oro för tankar och
handlingar, är rädda att göra sig själva eller andra illa. Det är en
telefonlinje dit man kan vända sig anonymt dagligen med ständig
tillgänglighet och snabb återkoppling om man önskar lämna sitt
kontaktnummer för att bli uppringd. Preventell har visat sig vara en
framgångsrik väg att nå personer med riskfaktorer för att begå
sexuella övergrepp.
Bakom PrevenTell står CASM- Centrum för Andrologi och
Sexualmedicin. 50 % av de som ringer har inlett behandling på
CASM
CASM är en multidisciplinär verksamhet med tvärvetenskaplig
profilering. Sedan april 2006 utreder, diagnostiserar och behandlar
de patienter med bland annat sexuella funktionsstörningar, sexuella
avvikelser och så kallad hypersexuell störning (sexmissbruk).
Satsningen att utveckla CASM:s befintliga verksamhet med
hjälplinjen PrevenTell kommer från regeringen och projektet är
unikt i världen.
Det är ett projekt till och med 2014, och vi undrar därför hur
projektet idag följs upp, hur framtiden ser ut och hur Stockholms
läns landstings involvering ser ut i dag och planerar att se ut
framöver.

Mot bakgrund av ovanstående önskar vi
Att

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer med en
redovisning utifrån ovan frågeställningar.

Håkan Jörnehed
Vänsterpartiet
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