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Delbetänkandet Första hjälpen i psykisk hälsa,
SOU2010:31
Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har beretts möjlighet att svara på
rubricerad remiss.
Sammanfattning
PRO instämmer i utredningens förslag till genomförande av utbildningsinsatser i
samband med psykiska sjukdomar med nära koppling till självmord.
Övriga synpunkter
PRO välkomnar förslagen som anges i utredningen för att uppmärksamma och
avdramatisera uppfattningar kring psykiska sjukdomar och psykiska
funktionsnedsättningar. Vi delar bilden som ges i skillnaden mellan somatisk och
psykisk sjukdom. Vi tror att genom utbildning och synliggörande av de psykiska
sjukdomarna, ökar också förståelsen kring, och viljan till, medverkan av att
förbättra situationen för de drabbade.
PRO vill dock att man tar större hänsyn till äldres situation, än vad som
framkommer i utredningen och dess förslag till åtgärder. Enligt senaste statistik
från Socialstyrelsen (2008) visar det sig att i åldersgruppen 65 – 74 år begår
7,7 kvinnor per 100 000 inv. självmord. För män är siffran 27,4. I
åldersgruppen 75+ är siffrorna 8,7 respektive 34,2. Utredningen fokuserar, med
all rätt, på den yngre generationen, men i siffror visar det sig att den äldre
populationen har väl så höga tal. Vi vet att ensamhet, känslan av utanförskap
och att inte vara behövd, ökar med stigande ålder. Uppenbart är detta ett
tillstånd som drabbar män i allt högre utsträckning än kvinnor. Utifrån detta,
bör man från utredningens sida noga överväga, vilka grupper man i första hand
ska rikta insatserna åt. Från vår sida är det uppenbart att den förebyggande
delen bland ungdomar är en, men också den äldre gruppen, som av andra skäl
än ungdomar, hamnar i olika krissituationer med olycklig utgång, i form av
självmord. Precis som sägs i utredningen kan ideella organisationer vara till god
nytta i det förebyggande arbetet, såväl som att uppmärksamma individer i
riskzonen för destruktiva handlingar. PRO utgår ifrån att organisationer med
olika inriktning också kommer att bli delaktiga i pilotprojektet utifrån våra
respektive verksamheter bland såväl barn- och ungdomar som äldre.
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