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Svar på interpellation 2009:12 av Mariana P. Buzaglo (S) om
förebyggande insatser av skador hos unga människor
Mariana P. Buzaglo (S) har ställt följande fråga till mig:
1. 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 för sjukvården?
Som svar vill jag anföra följande:
Våldets verkningar är ett folkhälsoproblem. Landstinget delar med socialtjänst,
polis och skola det samhällets ansvar för förebyggande av våld och andra
destruktiva handlingar bland ungdomar. Samarbete med föräldrar och deras
engagemang kan inte nog betonas. Att förhindra att unga människor skadar sig
själv och andra bör alltså angripas på bred front, inte som isolerade insatser från
sjukvården.
De allra flesta som kommer in till Södersjukhuset akutmottagning med
misshandelsskador är unga mellan 15 och 24 år som varit ute på helgnätter.
Södersjukhuset statistik visar också att 70 procent av alla offer är påverkade av
alkohol. Detta visar att det inte minst är viktigt att minska ungdomars tillgång
till alkohol, exempelvis genom åtgärder mot langning och olaglig utskänkning
på restauranger och pubar. STAD (Stockholm förebygger alkohol och
drogproblem) inom Beroendecentrum Stockholm bedriver här ett viktigt arbete.
Ett etablerat samarbete finns vidare mellan akutmottagningen för våldtagna
kvinnor (AVK) och Maria Ungdom när det gäller unga kvinnor med
missbruksproblem.
Södersjukhusets Antivåldsgrupp föreläser för ca 15-16 000 skolungdomar varje
år om våldets skadeverkningar, och deltar i annat programsamarbete med
kommuner och stadsdelar för att göra ungdomar medvetna om konsekvenserna
av våld. Kommunernas fältarbetare som rör sig ute bland ungdomar liksom
föräldravandringar på kvällar och nätter har sannolikt en lugnande och
förebyggande effekt.
Snabba reaktioner från vuxenvärlden när unga begår t ex våldsbrott är viktiga.
Det brottsförebyggande arbetet i Skärholmen kan nämnas som ett gott exempel.
Föräldrarna och barnet/tonåringen kallas inom 24 timmar till ett samtal med
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socialtjänst och polis. Detta arbete med barn och ungdomar som begår ett brott
för första gången har haft mycket goda effekter.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod som från början
utvecklats för vuxna med självskadebeteende. Inom landstingets Barn- och
ungdomspsykiatriska verksamhet har det pågått ett metodutvecklingsprojekt som
syftat till att utveckla, prova och utvärdera behandlingsmetoden för ungdomar
som skadar sig själva genom att t ex skära sig.
De ungdomar som ingått i projektet har haft ett lägre nyttjande av såväl somatisk
som psykiatrisk sjukhusvård, likaså har placering på Hem för vård eller boende
(HVB) kunnat undvikas i högre grad. Mot bakgrund av de lovande
behandlingsresultaten för denna patientgrupp med allvarliga och svårbehandlade
problem har landstinget från och med juli 2008 avsatt totalt 10 mkr årligen för
att permanenta DBT-verksamheten för ungdomar i Stockholms läns landsting.
Det är en länsgemensam resurs som är lokaliserad till Södermalm i Stockholms
stad och hör till Barn- och ungdomspsykiatrin.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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