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Interpellation av Mariana P. Buzaglo (s) om
förebyggande insatser av skador hos unga människor
Antalet personer som vårdas på sjukhus för skador efter att ha blivit utsatta för våld
har ökat på senare år. Det visar Socialstyrelsens rapport ”Skador och förgiftningar
behandlade i sluten vård 2007”. Rapporten redovisar statistik över antalet personer
som vårdats med huvuddiagnos för skador, förgiftningar och vissa andra följder av
yttre orsaker eller som har rapporterats blivit skadade vid händelser som lett till
sjukdom och död under 2007. Enligt rapporten är våld till följd av övergrepp
vanligast bland män i åldrarna 15-24 år. 2007 var det år med högst antal vårdade
sedan 1998.
En skrämmande slutsats i rapporten är att ökningen främst beror på att unga
kvinnor, 15-24 år, i allt högre utsträckning behövt sjukhusvård för att de skadat sig
själva. De senaste åren ses också en ökning bland flickor i 13- till 14-årsåldern. Det
nämns ofta i olika sammanhang att det är vanligt att unga kvinnor skadar sig själva
genom att skära sig, men det syns inte i statistiken som bygger på sluten sjukhusvård.
De flesta som skär sig själva kan troligtvis få behandling i andra vårdformer. I denna
statistik rör det sig nästan uteslutande om förgiftning, oftast genom överdosering av
läkemedel.
Även bland yngre män, 15-24 år, ses en uppgång de senaste åren vad gäller avsiktligt
självtillfogade skador. Rapporten från Socialstyrelsen gäller nationell statistik varför
det är svårt att uttala sig om situationen i Stockholms län. Troligt är dock att
problemen är allvarliga.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
– Vilka åtgärder avser landstingsrådet att vidta för att undvika att unga människor blir
offer för ovannämnda skador som leder till personligt lidande samt orsakar höga
kostnader till sjukvården?
Stockholm den 5 februari
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