Motion av Lena-Maj Anding m. fl. (mp) om en långsiktig strategi för en utveckling av
landstingets folkhälsoarbete
Det är idag väl känt att samhällsutvecklingen i stort liksom livsvillkor och levnadsvanor har stor
betydelse för hälsan. För att få kontroll över hälso- och kostnadsutvecklingen behöver vi bryta ett
antal negativa trender. Det är väl känt att barn- och ungdomars psykiska ohälsa ökar och att
läkemedelskostnaderna skenar. Detta och människors mat- och levnadsvanor, tobaks- och
alkoholmissbruk leder till en allt större ohälsa, allvarliga sjukdomar och stora kostnader för
landstinget. Allt fler upplever svåra stressymtom och andra överkänslighetsreaktioner. Människor
långtidssjukskrivs med diagnosen ”utbrändhet” och har svårt att komma tillbaka i arbete.
Det är dags för politiska beslut för att säkra en mer positiv hälsoutveckling. Det behövs en långsiktig
politisk strategi för att förändra rådande situation. Att folkhälsoarbetet får en fastare struktur och
tydliga uppföljningsbara mål är av avgörande betydelse för landstingets möjligheter att i nära
samverkan med kommuner och hälso- och sjukvårdsproducenter förbättra människors hälsa, minska
läkemedelskostnaderna och sjukskrivningarna. Detta kräver samverkan mellan Samhällsmedicin och
övrig folkhälsokompetens i länet. Alla goda krafter måste dra åt samma håll.
Landstinget bedriver idag ett aktivt folkhälsoarbete på olika nivåer och med olika inriktning. De
enheter som är engagerade gör ett mycket bra arbete men arbetar idag utan hälsopolitiska mål från
landstingsfullmäktige att sträva mot och utan tydlig samordning. Detta måste ändras. Arbetet med
behovsanalyser har utvecklats, men måste användas även för beställning av primär-preventivt
folkhälsoarbete och hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården.
I ett senare skede behöver även de ersättningssystem som finns anpassas efter landstingets
hälsopolitiska mål. Den utredning av hur de ekonomiska systemen kan förbättras som pågår väger
inte in denna aspekt.
Landstingsfullmäktige föreslås med anledning av ovanstående besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktiga hälsopolitiska mål, för
antagande i landstingsfullmäktige

att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att föreslå en samordnad organisation för
hälsofrågorna, för fastställande i landstingsfullmäktige

att

ge hälso- och sjukvårdsnämden i uppdrag att redovisa resurs- och utbildnings-behov,
både på kort och lång sikt, med anledning av ovanstående beslut
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