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Till
Socialtjänstnämnden

Förslag till svar på remiss över rapporten "Nya former
för verksamheten vid Institutet för psykosocial medicin"
(1 bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen
”Nya former för verksamheten vid Institutet för psykosocial medicin”.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dag Helin
Vera Josefsson
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt.
Ärendet har behandlats av socialtjänstnämndens handikappråd den 14 april 2005.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en rapport från socialdepartementet om ”Nya former
för verksamheten vid Institutet för psykosocial medicin – Statskontorets rapport
2004:31 IPM:s verksamhet i ny form”, för yttrande till socialtjänstnämnden och stadsledningskontoret. Remissvar ska lämnas senast den 19 april 2005.
Remissen
Institutet för psykosociala medicin, IPM, inrättades som myndighet 1980 eftersom resurserna för forskning, dokumentation och information inom det psykosociala området ansågs
vara otillräckliga och splittrade. Verksamheten består huvudsakligen av forskning om
stress och psykosocial hälsa. I samarbete med Stockholms läns landsting bedrivs forskning
om självmord och förebyggande av självmord. IPM har ca 15 mnkr i anslag som bas för
forskningen. Externa bidrag har i motsvarande omfattning kompletterat forskningsverksamheten.
Regeringen gav den 10 juni 2004 Statskontoret i uppdrag att utreda och föreslå andra organisationsformer för Institutet för psykosocial medicin, IPM, genom att bl a analysera vilka
delar av verksamheten som i fortsättningen skulle kunna hanteras av Karolinska institutet
eller av någon annan myndighet.
I uppdraget ingick också att utreda och finna former för en framtida central expertfunktion
inom suicidområdet. I denna del ska bl a analyseras att överföra den till annan redan befintlig myndighet, att knyta en särskild inrättning till Karolinska institutet eller att inrätta en
särskild myndighet inom suicidpreventiva området.
Utgångspunkten för Statskontorets förslag i rapporten är att IPM avvecklas som myndighet
och att verksamheten övergår i andra organisationsformer. Forskningen föreslås övergå till
det vanliga forskningsväsendet. Ansvaret för uppgifter som kunskapsspridning övergår till
Statens folkhälsoinstitut, vilket innefattar även expertfunktionen inom suicidområdet. En
sammanfattning av förslaget bilägges ärendet, bilaga 1. Hela rapporten kan hämtas från
www.statskontoret.se
Socialtjänstförvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar uppfattningen att forskningsverksamheten vid IPM bör föras till det
vanliga forskningsväsendet. I rapporten nämns att Karolinska institutet ligger närmast till
hands för att överta forskningen. Förvaltningen anser, för att få en mer tvärvetenskaplig
forskning i dessa frågor, att det är viktigt att även andra lärosäten blir aktuella för denna
forskning. De resurser som idag finns på statlig nivå bör komma forskningen till del även i
framtiden.
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En viktig del är att sprida kännedom om de resultat som framkommer av forskningen.
Uppgiften att sammanställa och sprida kunskap föreslås övergå till Statens folkhälsoinstitut, som redan har kompetens och kanaler till att sprida information till kommuner och
landsting. Förvaltningen instämmer i förslaget att denna kompetens hos folkhälsoinstitutet
bör tas till vara även för kunskapsspridning om psykosociala frågor.
När det gäller arbetet kring självmord föreslås även där att forskningen ska bedrivas inom
det reguljära forskningsväsendet medan Statens folkhälsoinstitut bör få ansvaret att sprida
kunskap om metoder och strategier i det självmordsförebyggande arbetet. Förvaltningen
har inga invändningar mot detta, men vill betona att det är viktigt att resurser garanteras för
forskning och metodutveckling för förebyggande insatser inom detta område. Inte minst
viktigt är att utföra forskning kring barn och ungdomars situation, där ett samarbete mellan
hälso- och sjukvården och kommunen är viktig. I Stockholms stad har, på kommunstyrelsens uppdrag, självmordsförebyggande arbete uppmärksammats i strategin för elevhälsa
vid stadens skolor. Det är enligt förvaltningen också angeläget att den forskning som idag
bedrivs inom suicidområdet i Stockholms läns landsting fortsätter och att den kunskap som
finns sprids.
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