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Motion av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i
länet
Den 19 april 2005 invigdes Hälsotorget på Apoteket Spoven i Bredäng. Hälsotorget blev snart
en plats där besökarna fick råd om hälsa från både sjukvården och Apoteket. Syftet var att öka
hälsan i Skärholmen och lotsa befolkningen rätt i vården.
Hälsotorget är ett projekt som drivs av landstingets Beställaravdelning Stockholm och
Apoteket AB. Genom stöd för egenvård och vägledning till vården är tanken att befolkningen i
området ska ta större ansvar för sin hälsa. På så sätt ska också antalet egenvårdrelaterade besök
i vården minska. En sjuksköterska från Bredängs vårdcentral arbetar deltid på Hälsotorget.
Projektet med hälsotorg i Bredäng pågick till den 31 december 2006 men efter samtal med
Apotek AB fortsätter projektet.
På hälsotorget i Bredäng kan du mäta ditt blodtryck, få hjälp att komma igång och motionera
eller ändra på dina kostvanor. Dessutom finns det ofta en Hälsodator, som innehåller vägar till
nyttig och säker information om hälsa och vård. Ofta i form av tips och råd om var du hittar
mer information på olika webbplatser.
På apotekets hemsida kan man att läsa ”Hälsotorg finns i anknytning till ett apotek eller
vårdcentral på cirka 30 platser i Sverige och fler är på väg. Vår målsättning är att det ska
finnas cirka 100 hälsotorg runt om i hela landet i slutet av år 2010”. Utöver i Bredäng finns
idag hälsotorg i Södertälje och i Täby. Med anledning av detta och det goda resultat som
hälsotorget i Bredäng har gett, anser jag att det finns goda förutsättningar att göra projektet i
Bredäng till permanent verksamhet och dessutom att fler Hälsotorg i Stockholms län inrättas.
Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att
”Projektet hälsotorg i Bredäng” övergår till att bli permanent verksamhet
uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att uppta förhandlingar med Apoteket AB
i syfte att etablera fler hälsotorg i Stockholms län.

Stockholm den 8 mars 2007

Juan Carlos Cebrian
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