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Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten (SOU 2010:45)
Sveriges Psykologförbund har fått ovan rubricerade betänkande på remiss och lämnar
här följande synpunkter.
Att förbättra händelseanalyserna rörande självmord och återkoppling av kunskaper och
erfarenheter för att förbättra verksamheten är en viktig del för arbetet med
självmordsprevention. Förutom att varje verksamhet ska göra sin händelseanalys är det
nödvändigt att ha en aktör som gör en samlad händelseanalys för att få en bild av
eventuella brister i samverkan mellan olika vårdinstanser och vårdgivare.
Händelseanalyserna kommer att hantera känsliga uppgifter och det är därför mycket
viktigt att beakta integritetsaspekten och att inte göra ett större intrång i den personliga
integriteten än vad som är nödvändigt.
Enligt lagförslaget ska verksamhetsansvarig vara skyldig att göra en händelseanalys vid
ett rapporterat självmord. Verksamhetsansvarig definieras i 6 § som den som bedriver
verksamhet inom hälso- och sjukvården. Enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen är
vårdgivare den vedertagna definitionen för den som bedriver verksamhet inom hälso och sjukvården. Förbundet anser att man i lagtexten bör använda det vedertagna
begreppet vårdgivare när det gäller hälso- och sjukvårdens skyldigheter.
Enligt förslaget utvidgas tidsramen för de självmord som hälso- och
sjukvårdspersonalen ska rapportera till vårdgivaren från fyra veckor till sex månader.
Vårdgivaren ska sedan göra en händelseanalys och anmäla till Socialstyrelsen om det
inte är uppenbart obehövligt. Enligt utredningen ska möjligheten att inte göra någon
händelseanalys utnyttjas restriktivt. Som utredningen konstaterar kommer en stor del av
självmorden att omfattas av anmälningsskyldigheten eftersom de flesta förmodligen
haft någon kontakt med vården under de senaste sex månaderna före självmordet. Det
är då viktigt att det finns ett utrymme att inte behöva utreda händelser där vården i nte
haft någon betydelse för självmordet. Psykologförbundet anser att det av lagtext eller
förarbetena tydligare bör anges vad som avses med ”uppenbart obehövligt”.
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