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Interpellation av Robert Johansson (S) till ansvarigt landstingsråd om krav att erbjuda psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott
I Stockholms län år 2013 anmäldes 23 502 fall av misshandelsbrott. Tittar vi på kategorin “Brott mot person” i sin helhet (Brottsbalken kapitel 3-7) som anmälts i Stockholms län 2013 är antalet 66 689 stycken. Hur många av brottsoffer som sökte
vård på länets akutmottagningar har jag inte lyckats få svar på. Troligtvis inte alla,
men till det bör också nämnas att flera som sökte vård antagligen utsatts för våldsbrott utan att anmäla det till polisen.
År 2006 leder våld mot person till 2500 inskrivningar på landets akutsjukhus. Detta
enligt information från patientregistret. Alla som söker vård akut blir dock inte inskrivna utan några behandlas på akutmottagningen och skickas sedan hem. De individer som har så allvarliga skador av missahandel att de skrivs in på sjukhus kan antas
även ha psykiska men efter händelsen.
Jag har via förvaltningen försökt få reda på hur arbetsmetoderna är för att uppmärksamma/behandla psykiska trauman med bakgrund i vålds- eller sexualbrott. Enligt
förvaltningen finns det inget direktiv från de hur vården skall gå till. Istället skulle de
skicka ut en förfrågan till sjukhusen hur de arbetar med detta.
I skrivande stund har de inte fått svar från sjukhusen om de har någon rutin för detta
eller ej. Därför vet jag inte heller om alla eller några av sjukhusen i länet har en beredskap för att bedöma behovet av psykisk vård efter att den somatiska akutvården börjat trappas ner. Inget svar är också ett svar och det är därför jag skriver den här interpellationen.
Om en person som kommer in på en akutmottagning och genom egen handaverkan
skadat sig, exempelvis genom att skära sig, försöka intoxikera eller hoppat framför ett
tåg så kommer hen att få träffa psykjouren innan utskrivning. Det handlar om en i
och för sig snabb bedömning av personens psykiska status med syfte att se om suicidal handling kan komma att ske igen. Men en snabb bedömning är bättre än ingen
alls.

Men utifrån det icke svar jag fått från sjukhusen via förvaltningen kan jag inte annat
än tolka det som att det inte finns en rutin för att bedöma psykisk status hos våldsutsatta patienter.
Landstinget har idag en mottagning för våldtagna kvinnor på SöS. Som vi tidigare
hört i fullmäktige ska även den nu ta emot män. Det är bra! Men inte ens där kunde
förvaltningen ge mig ett svar på om den mottagnigen hade kurator eller psykologtillgång dygnet runt, men de “antog att det måste vara så”. Jag hoppas som interpellant
att det verkligen är så.
Det är bra om det är så, men det är inte tillräckligt. Jag vill att alla som inkommer till
våra akutmottagningar och själva eller genom polisens försorg berättar för personalen att de utsatts för ett vålds- eller sexualbrott måste få någon slags psykisk bedömning. Om den sen görs av en psykiatriker, psykolog eller kurator är upp till professionen. Men om den som träffar patienten så anser, skall även en remiss till vidare
terapi ordnas. Antingen via husläkare eller via psykiatrin som specialitet.
Mot den bakgrunden vill jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd:
•

• Finns det en rutin vid länets akutsjukhus för psykisk bedömning och vård
för vålds- eller sexualbrottsutsatta patienter?

•

• Om det inte finns är du beredd att starta upp ett arbete för att det skall förverkligas?
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