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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2004:14 av Monica Karlsson m.fl. (kd) om resurs/kompetenscentrum för livsstilsfrågor
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

Ärendet
Motionärerna föreslår att länets kommuner ges tillgång till kunskaps-/resurscentrum i livsstilsfrågor.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Folkhälsoarbetet är föremål för ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete. Organisatoriska förändringar pågår och flera aktiviteter har samma
syfte som motionärerna, ett långsiktigt och fördjupat folkhälsoarbete i
samverkan med andra aktörer i länet. Innan nya verksamheter startas bör
pågående organisationsförändringar slutföras.
Inom landstinget har dessutom en ny kunskapsorgansiation nyligen bildats:
Forum för kunskap och utveckling, FKU. Här återfinns tidigare Samhällsmedicin och det medicinska programarbetet. Utanför FKU, men inom
landstingskoncernen återfinns Centrum för allmänmedicin med livsstilscentrum och landstingets FoUU-verksamhet.
Landstingsstyrelsen har också gett Beställarkontor Vård i uppdrag att ta fram
ett förslag till en koncernövergripande folkhälsopolicy. En central utgångspunkt är bland annat att länets kommuner och andra relevanta aktörer skall
involveras i arbetet på ett tidigt stadium. Folkhälsopolicyn skall därför
upprättas med fokus på ökad samverkan kring länets hela folkhälsoarbete
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och där kommuner och andra aktörer är viktiga samverkanspartners.
Fullmäktige kommer senare i år att behandla förslag till folkhälsopolicy.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 mars 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 mars 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m- ledamöternas förslag, dels till fp- och kdledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslå föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.
En god hälsa borde vara en angelägenhet för alla människor, liksom som
politisk strävan för förtroendevalda sjukvårdspolitiker. Vägen till den goda
hälsan kan däremot innehålla politiska nyanser. Moderaterna vill främst
prioritera sjukvården, som på sina håll i landstinget är i stort behov av
förbättringar. Först därefter kan det bli aktuellt att se över folkhälso- och
andra opinionsbildande funktioner från Stockholms läns landstings sida.”

Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.

Ärendet och dess beredning
Monica Karlsson m.fl. (kd) har i en motion (bilaga), väckt den 9 mars 2004
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att verka
för att länets kommuner ges tillgång till kunskaps-/resurscentrum i livsstilsfrågor i enlighet med motionens intentioner.
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Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 7 december 2004, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande
yttrande.
”Motionen handlar till stor del om organisationsförändringar och tillskapande
av ny verksamhet. Inom landstinget pågår för närvarande en översyn med
ambitionen att tillskapa en ny verksamhet kallad Forum för kunskap och
utveckling, FKU. I denna framtida organisation återfinns samhällsmedicin och
det medicinska programarbetet. Det är idag inte möjligt att i detalj redogöra
för FKU:s framtida arbetssätt. I den information som tidigare lämnats nämns
virtuella nätverk och förändringsarbete. Utanför FKU men inom landstingskoncernen återfinns Centrum för allmänmedicin med livsstilscentrum och
landstingets FoUU-verksamhet, möjliga samverkanspartners i utvecklingsarbete.
Efter beslut i landstingsstyrelsen den 5 maj 2004 (LS 0403-0592) har
Beställarkontor Vård fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en koncernövergripande folkhälsopolicy. I utgångspunkterna står bl.a. att länets
kommuner och andra relevanta aktörer ska involveras i arbetet på ett tidigt
stadium. Även om folkhälsopolicyn upprättas för landstingets verksamhet
inbjuder den också till ökad samverkan kring länets folkhä lsoarbete.
Samhällsmedicin bedriver utåtriktad verksamhet, ofta med syfte att bygga
nätverk mellan olika aktörer i länet. Den typen av fysiska centra som
förespråkas i motionen finns inte i någon större utsträckning men väl
virtuella sådana skapade i form av nä tverk inom en mängd sakfrågeområden,
exempelvis för alkohol- och drogsamordnare.
Sammantaget är landstingets folkhälsoarbete i fokus för ett omfattande
utvecklings- och förändringsarbete. Organisatoriska förändringar pågår och
flera aktiviteter har samma syfte som motionärerna, ett långsiktigt och
fördjupat folkhälsoarbete i samverkan med andra aktörer i länet. Innan nya
verksamheter startas bör pågående organisationsförändringar slutföras.”
Kd-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.
M-ledamöterna deltog ej i beslutet.
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Bilagor
Motionen
Att skapa förutsättningar för en god hälsa för länets invånare är en långsiktig
och mycket lönande investering i både humana och ekonomiska resurser Ett
aktivt folkhälsoarbete berör invånaren i alla åldrar och livssituationer, från
fosterstadiet till hög ålderdom. Det handlar om hälsa i arbetslivet, sunda och
säkra miljöer, trygga och goda uppväxtvillkor, en skola med grundfilosofin
hälsa - lärande och trygghet och mycket mer.
Folkhälsoarbetet bör, för att få effekt, synas i såväl den offentliga som privata
vardagen och nå alla invånare i landstinget. Framförallt ger ett aktivt, synligt
och av politisk ledning uppmuntrat folkhälsoarbete positiva förtecken.
Hälsa ger glädje och glädje ger hälsa - så enkelt är det!
Olika livsstilsfaktorer, starkt knutna till värderingar och normer, är ofta
avgörande för individens hälsa eller ohälsa. Många av länets invånare, barn
som äldre, dras med ökande ohälsa. Dödligheten i lungcancer hos kvinnor
och i alkoholrelaterade tillstånd hos män ligger över riksgenomsnittet. Över
snittet ligger också antalet blivande mödrar som röker. Drogproblematiken
kryper allt längre ner i åldrarna och våra barn grundlägger en framtid med
diabetes och kärlsjukdomar genom en ökande fetma. Många fler exempel
kan lyftas fram.
Kristdemokraterna vill bryta denna trend. Motionens syfte är att bygga en
plattform för ett långsiktigt och i hela landstinget väl förankrat folkhälsoarbete. Målet är att folkhälsotalet i länet ska förbättras. Arbetet med att
tillvarata redan befintliga resurser måste därför påbörjas snarast. Det kräver
både kunskap och attitydpåverkan hos gemene man, med speciella satsningar på unga, föräldrar och andra nyckelpersoner.
För att nå tyngd och bredd i arbetet och ta tillvara goda erfarenheter och
kompetens inom disciplinen förespråkar vi en stärkt samverkan mellan redan
etablerade aktörer inom området. Landstinget och flera kommuner har redan
en väl fungerande samverkan i folkhälsofrågor och detta bör vidareutvecklas
genom att skapa särskilda centra. I verksamheten bör folkhälsoansvariga
inom primärvården och kommunen samt övriga etablerade aktörer med
folkhälsoinriktning, offentliga, frivilliga och entreprenörer involveras. I syfte
att kontinuerligt utveckla verksamheten bör även FOU och Samhällsmedicin
knytas till det föreslagna centrat.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås fullmäktige besluta
att verka för att länets kommuner ges tillgång till kunskaps-/resurscentrum i
livsstilsfrågor i enlighet med motionens intentioner.

Monica Karlsson

Sara Frykman

Janne Stefanson

Sonia Lunnergård

Inga-Britt Backlund

Aram El Khoury
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Motionen handlar till stor del om organisationsförändringar och tillskapande
av ny verksamhet. Inom landstinget pågår för närvarande en översyn med
ambitionen att tillskapa en ny verksamhet kallad Forum för kunskap och
utveckling, FKU. I denna framtida organisation återfinns samhällsmedicin
och det medicinska programarbetet. Det är idag inte möjligt att i detalj
redogöra för FKU:s framtida arbetssätt. I den information som tidigare
lämnats nämns vir tuella nätverk och förändringsarbete. Utanför FKU men
inom landstingskoncernen återfinns Centrum för allmänmedicin med livsstilscentrum och landstingets FoUU-verksamhet, möjliga samverkanspartners i utvecklingsarbete.
Efter beslut i landstingsstyrelsen den 5 maj 2004 (LS 0403-0592) har
Beställarkontor Vård fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en koncernövergripande folkhälsopolicy. I utgångspunkterna står bl a att länets
kommuner och andra relevanta aktörer ska involveras i arbetet på ett tidigt
stadium. Även om folkhälsopolicyn upprättas för landstingets verksamhet
inbjuder den också till ökad samverkan kring länets folkhälsoarbete.
Samhällsmedicin bedriver utåtriktad verksamhet, ofta med syfte att bygga
nätverk mellan olika aktörer i länet. Den typen av fysiska centra som förespråkas i motionen finns inte i någon större utsträckning men väl virtuella
sådana skapade i form av nätverk inom en mängd sakfrågeområden,
exempelvis för alkohol- och drogsamordnare.
Sammantaget är landstingets folkhälsoarbete i fokus för ett omfattande
utvecklings- och förändringsarbete. Organisatoriska förändringar pågår och
flera aktiviteter har samma syfte som motionärerna, ett långsiktigt och
fördjupat folkhälsoarbete i samverkan med andra aktörer i länet. Innan nya
verksamheter startas bör pågående organisationsförändringar slutföras.

