Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2007-10-04

Interpellation av Dag Larsson (s) om hälso- och livsvillkor hos
utsatta grupper
Det finns ett starkt samband mellan social och ekonomisk utsatthet och hälsa. Hälsan är inte jämlik.
Talesättet om rik och frisk, fattig och sjuk gäller i stor utsträckning fort-farande.
Nyligen har det publicerats en rapport från Centrum för Folkhälsa som återigen styrker sambandet.
I rapporten konstateras att det finns ett omfattande hälsoproblem bland socialt och ekonomiskt
utsatta grupper i Stockholms län. Inte bara många personer med utländsk härkomst och som lever i
Sverige har sämre livsvillkor och hälsa än personer med svensk bakgrund. Även arbetslösa unga
vuxna, ensamstående mödrar och förtids-pensionärer rapporterar dålig hälsa.
I rapporten talas det om vikten av en bra samordning mellan relevanta myndigheter och en
medicinsk instans som kan se till utsatta gruppers särskilda behov. Utsatta grupper faller mellan
stolarna och ingen tar ett samordnande ansvar. Det rekommenderas att en försöksverksamhet startar
som kan se till att personer ur dessa grupper får de ut-redningar och den behandling som de
behöver. Förslag lämnas om att den gamla social-läkarfunktionen, som bygger på samarbete mellan
landsting och kommun, bör inrättas igen.
En annan viktig slutsats av rapporten är att socialt och ekonomiskt utsatta gruppers behov måste
beaktas särskilt vid förändringar i sjukvårdsutbud och sjukvårdsstruktur. Vid införandet av Vårdval
Stockholm har detta inte gjorts. Resursfördelning som bygger på socioekonomiska fakta försvinner
helt i det nya systemet. Endast ålder påverkar vilken ersättning vårdgivaren får. Ingen koppling
görs till särskilda behov. Denna ordning går helt på tvärs gentemot de rekommendationer som
rapporten lämnar.
Med hänvisning till ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd:
•

Har du för avsikt att lägga förslag om att genomföra försök med återinrättande av en
socialläkarfunktion inom Stockholm läns landsting i enlighet med rapportens tankegångar?

•

Enligt rapporten bör social och ekonomiskt utsatta gruppers behov särskilt beaktas vid
förändringar i sjukvårdutbud, vilka slutsatser för Vårdval Stockholms del drar du med
anledning av detta?
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