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Svar på interpellation 2003. 11 av Cecilia Carpelan (fp) om
att rökavvänjning ska ingå i vårdgarantin
Cecilia Carpelan har frågat mig följande:
- Kommer du att se till att vårdgarantin även kommer att omfatta rökavvänjning.
Som svar vill jag anföra följande:
Att förbättra rökavvänjningen inom landstinget är viktigt. Dels är tobak det enskilt
största hotet mot folkhälsan, dels så vet vi att tidiga insatser ger goda
hälsoeffekter längre fram. Därför har majoriteten argumenterat för att detta
folkhälsoarbete ska förstärkas. Jag kommer därför att verka för att landsting-ets
insatser – i samverkan med kommuner och gärna tillsammans med frivilligorganisationer – skall utökas inom det tobakspreventiva arbetet. Det gäller
speciellt bland de grupper där antalet rökare ökar, eftersom rökning idag är en
viktig orsak till sociala ojämlikheter i hälsa.
När det gäller behandling för de medicinska konsekvenser som kan uppstå som
en följd av rökning, så finns en vårdgaranti omfattande dessa diagnoser redan
idag. Dessa behandlingar ingår som andra i vårdgarantin och är alltså inte
principiellt undantagna.
Vad gäller det förebyggande arbetet så är den bästa garantin för de som vill sluta
röka att det går snabbt att få en kontakt med rätt instans och att råd och stöd kan
ges så fort som möjligt därefter. Alla de som önskar kan idag ges sådant stöd
genom Sluta-Röka-Linjen. Stöd för rökavvänjning kan också erbjudas i någon
form på de flesta vårdcentraler.
Dock varierar intensiteten i insatserna och graden av mer strukturellt arbete mellan
skilda områden och enheter. Därför håller jag med Cecilia Carpelan om att det
finns brister i dagens information om vilka möjligheter som finns till rökavvänjning.
Det återstår inte minst mycket arbete för att i ännu större utsträckning göra
erbjudanden om råd och information om rökavvänjning till en integrerad del av
den övriga vården. Jag vet att vi kan vinna mycket i termer av bättre hälsa genom
sådana förebyggande och tidiga insatser.
Jag ser det som en prioriterad uppgift att förbättra denna information, men jag kan
däremot inte se nyttan med kopplingen till vårdgarantin.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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