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Svar på interpellation 2007:15 av Peter Andersson (s) om minskat
stöd till insatser för folkhälsa
Peter Andersson (s) har ställt följande fråga/frågor till mig om minskat stöd till
insatser för folkhälsa
1. Anser landstingsrådet att behovet av folkhälsoinsatser minskat?
2. Inser landstingsrådet de negativa effekterna av de planerade nedskärningarna?
3. Mot bakgrund av de minskade anslagen, har landstingsrådet gjort någon
prioritering av folkhälsoinsatserna under mandatperioden?
Som svar vill jag anföra följande:
Behovet av folkhälsoinsatser i Stockholms läns landsting har inte minskat. Det är
landstingets ansvar att se till att medborgare i alla delar av länet har tillgång till god vård
och omsorg på lika villkor. Den förebyggande hälsovården måste skapa förutsättningar för
goda hälsovillkor. Många sjukdomar är starkt livsstilsrelaterade och ett aktivt förebyggande
arbete kan minska mångas lidande. Stora delar av folkhälsoarbetet ligger på kommunerna.
Dock kan sjukvården göra mer än vad den gör idag, både primärprevention och
sekundärprevention.
Arbetet inom sjukhusvården måste allt mer inriktas på att återföra information och kunskap
till allmänhet och primärvård om vikten av egenvård för att förhindra ett senare
insjuknande. Identifikation av riskpatienter är också en oerhört viktig uppgift. Det
förebyggande arbetet av de stora folksjukdomarna som stroke, hjärt-/kärlsjukdomar, astma/allergi, diabetes, övervikt och psykisk ohälsa ska stärkas. Men också ökade insatser för att
förbättra vården för patienter som redan insjuknat. Att minska alkoholkonsumtionen är
angeläget. En lägre alkoholkonsumtion förbättrar folkhälsan och minskar sociala problem.
Det individrelaterade hälsoarbetet inom närsjukvården är viktigt. Läkares initiativ att skriva
”hälsorecept” på motion är därför positivt.
Samverkan med kommuner/stadsdelar och andra aktörer ska utvecklas för att gemensamt
åstadkomma förbättringar kring livsstilsfrågor med prioritering av övervikt hos barn och
ungdomar, missbruk och psykisk ohälsa.
Det finns många andra aktörer i samhället som kan bidra till ett hälsosammare Stockholms
län och det är oerhört viktigt att alla tillsammans arbetar mot detta mål. Exempel på sådana
aktörer är skolhälsovården, BVC och förskolan.
Den Folkhälsopolicy som antogs 2005 ligger fast. Policyn skall vara ett levande dokument
som regelbundet utvärderas, omprövas och revideras. Arbetet med att integrera
folkhälsoarbetet och folkhälsoperspektivet i landstingets verksamheter skall fortsätta, i linje
med folkhälsopolicyns intentioner.
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Centrum för folkhälsa ska användas mer metodiskt för att föra ut kunskap och metoder som
har effekt på folkhälsan i befolkningen.
Ett samarbete sker även med RTN för att i regionplanen lyfta fram en hälsofrämjande
samhällsplanering.
Mycket information om folkhälsa och egenvård går även att förmedla via Internet.
Vårdguiden och Folkhälsoguiden utvecklas ständigt.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Birgitta Rydberg

