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Yttrande över motion 2011:37 av Johan Sjölander (S)
om Jämlikhetskommission
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om Jämlikhetskommission. I motionen föreslås att
Landstingsfullmäktige beslutar att landstinget tillsätter en regional
jämlikhetskommission och att ge Landstingsstyrelsen i uppdrag att
skyndsamt anhålla om att landstinget medverkar i SKLs nationella samling
för social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2012-03-19
Motion 2011:37 av Johan Sjölander (S)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens motivering till förslaget
I motionen framhålls att inkomstskillnaderna i samhället växer. Motionären
menar också att vi inom Stockholms län ser tydliga tecken på fördjupade
klassklyftor. Det framhålls också i motionen att skillnaderna mellan män
och kvinnor när det gäller löner och arbetsvillkor fortfarande är oacceptabelt
stora. Vad gäller hälsan påpekar motionären att det skiljer flera år i
förväntad livslängd mellan olika delar av länet relaterat till befolkningens
socioekonomiska status. Det finns också betydande skillnader i den
självupplevda ohälsan mellan olika grupper. Det understryks i motionen att
jämlikhetsfrågorna är mycket relevanta för landstingets möjligheter att
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genomföra sina uppgifter, samtidigt som verktygen för att komma åt
problemen till stora delar ligger utanför landstingets verksamhetsområden.
Motionären menar att den avgörande faktorn för att komma åt detta ligger i
samverkan med parter utanför landstinget och han anser att för lite gjorts
för detta. Han lyfter också fram de arbeten som pågår i Sverige med fokus
på hälsans bestämningsfaktorer och då särskilt ojämlikhet i vård och hälsa.
Det rör sig om SKLs initiativ ”Nationell samling för social hållbarhet –
minska skillnader i hälsa” och den jämlikhetskommission som tillsatts av
Malmö kommun (”Kommission för ett socialt hållbart Malmö”). Motionären
menar att även Stockholmsregionen bör öka ambitionsnivån inom området
då det behövs en kraftsamling för att vända utvecklingen av ojämlikheten åt
rätt håll. Motionären yrkar nu på att Stockholms läns landsting skyndsamt
bör anhålla om att medverka i SKLs arbete för social hållbarhet och att
landstinget bör ta initiativ till en regional jämlikhetskommission efter
förebild av jämlikhetskommissionen i Malmö.
Stockholms läns landsting arbetar sedan många år med att kartlägga den
ojämlika hälsan. Olika rapporter och studier har kontinuerligt sedan slutet
av 80-talet, då ett regelbundet socialepidemiologiskt arbete etablerades i
landstinget, påvisat ojämlikheter i hälsa och riskexponering. Detta arbete
fortsätter på olika sätt. Senast skedde det i Folkhälsorapport 2011 (FHR). I
en delrapport till FHR med titeln ”Ojämlikhet i hälsa i Stockholms län”
sammanfattades befolkningens ojämlika hälsoläge. Förväntad
medellivslängd skiljer sig med upp till 5 år mellan olika kommuner i länet.
Lägre utbildning är regelmässigt kopplat till förhöjda risker för ohälsa. Det
är självklart allvarligt att ojämlikheterna i ohälsa består och förvaltningen
delar motionärens oro över dessa skillnader.
Generellt är alltså den ojämlika ohälsan i Stockholms län väl kartlagd.
Mindre framträdande är kunskaper om vad som kan göras för att minska
dessa ojämlikheter. Detta är utgångspunkten i förvaltningens satsning
Hälsofrämjande primärvård, vars mål är att genom utvecklingsarbete
belysa hur extra satsningar i primärvården i vissa socialt och ekonomiskt
utsatta bostadsområden skulle kunna bidra till förbättrad hälsa och ökad
jämlikhet i hälsa. SKL har nyligen startat ett liknande projekt Lärandeprojekt Vård på lika villkor och förvaltningen har deltagit i en expertgrupp
på SKL för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet vid vårdcentralerna i Stockholm.
I landstingets senaste folkhälsorapport och i handlingsplanen för förbättrad
folkhälsa, Handling för Hälsa 2012-2014, lyfts ett antal åtgärder fram som
kan förbättra hälsan för de mest utsatta och på detta sätt minska
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hälsoskillnaderna i befolkningen. Tre strategier för det hälsofrämjande
arbetet lyfts fram: hälsofrämjande hälso- och sjukvård, samverkan med
andra aktörer i länet i folkhälsoarbetet och kommunikation. Det sistnämnda
är inte minst viktigt för att nå grupper som kan vara svåra att nå inom
ramen för vardagssjukvården.
Landstinget avser att fortsatt följa hur hälsan utvecklas inom olika
befolkningsgrupper i landstinget och kommer därutöver att lägga ytterligare
vikt vid att analysera vårdkonsumtionens fördelning i olika grupper.
Avsikten är att utveckla en särskild beställning till den nya centrumbildningen för epidemiologi och samhällsmedicin i SLSO kring detta. I centrumbildningen kommer landstinget efter övergången av KFA från Karolinska
Institutet att få tillgång till landets främsta socialmedicinska och
epidemiologiska expertis inom området. Ambitionen är att under 2012 göra
en större kartläggning av behandling och vård i olika socioekonomiska
grupper i landstinget för att under 2013 utveckla en handlingsplan för hur
landstinget kan arbeta för en ökad jämlikhet i vård och hälsa.
Vad gäller motionärens förslag att SLL bör gå med i SKLs arbete för social
hållbarhet, har förvaltningen undersökt möjligheterna, men fått beskedet att
det är för sent, eftersom arbetet snart är i sitt slutskede. Vad gäller Malmökommissionen så är det ett mycket ambitiöst initiativ där bl.a. ett trettiotal
allmänna studier av olika aspekter på ojämlikhet i hälsa och riskexponering
kommer att genomföras. Några av dessa studier är nu klara och finns
tillgängliga via Malmökommissionens hemsida
http://www.malmo.se/kommission.
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