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Avtal om samarbete gällande Riskbruksprojeket
och en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Ärendet
Tecknande av avtal mellan Statens folkhälsoinstitut och Stockholms läns
landsting rörande det nationella Riskbruksprojektet och insatser för en mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Förslag till beslut
FoUU-Utskottet föreslår att Landstingsstyrelsen beslutar
att delar av det nationella Riskbruksprojektet överföres till Stockholms läns
landsting med placering vid Centrum för folkhälsa till och med 2010- 12-31
i enlighet med överenskommelse daterad 2008-03-04.
Bakgrund
Riskbruksprojektet är ett nationellt kompetenscentrum vars syfte är att
stödja utvecklingen av evidensbaserade alkoholförebyggande insatser inom
sjukvården. Projektet består av ett antal delprojekt som riktar sig till
primärvård, företagshälsovård, akutsjukhus och universitet/högskolor.
En verksamhet som drivs i samarbete med en sjukvårdshuvudman kan
skapa goda förutsättningar för samordning med annat hälsoinriktat arbete
samt att metoder och strategier kan omsättas i praktisk verksamhet inom
hälso- och sjukvården. Det är angeläget att det genomförs försök som kan
skapa underlag för överväganden om hur folkhälsoarbetet kan vara
organiserat för att möta de framtida utmaningarna. Folkhälsoinstitutet har
beslutat att det nationella Riskbruksprojektets utgör en lämplig verksamhet
för en sådana försök och överläggningar om samarbete sker med olika
sjukvårdshuvudmän.
Förvaltningens synpunkter
I folkhälsorapporten 2007 beskrivs att alkoholkonsumtionen har fortsatt
att öka de senaste åren och att det har skett en ökning både av den
alkoholrelaterade sjukvårdskonsumtionen och av antalet behandlade inom
den öppna beroendevården. Även den alkoholrelaterade dödligheten har
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ökat. Landstinget har också som strategi i Folkhälsopolicyn att arbeta för
att förbättra det hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården.
Riskbruksprojektet har ett uppdrag att utveckla metoder och sprida
kunskap om tex
•
•

•
•

att stödja och utveckla barnmorskornas alkoholförebyggande arbete
inom mödrahälsovården
att BVC ska hjälpa de föräldrar som har en hög alkoholkonsumtion
att förändra sina vanor och minska sin konsumtion till förmån för
barnen och den egna hälsa
att bibringa allmänläkare en integrerad syn på livsstil och sjukdom,
med särskild inriktning på riskbruksområdet
att riskbruk tydliggörs som en prioriterad del av
distriktssköterskans uppdrag samt att antalet distrikts- och
mottagningssjuksköterskor som känner sig trygga i att identifiera
personer med riskbruk och att samtala om deras alkoholvanor skall
öka.

Inom Centrum för folkhälsa (CFF) bedrivs alkoholförebyggande arbete och
CFFs är en av aktörerna i det regionala Riskbruksprojektet och har ansvar
för att samordnar, följa upp och utvärdera det regionala riskbruksprojektet.
Genom att det nationella Riskbruksprojektet tillhör samma organisation
kan arbetet förstärkas för SLL och möjligheterna till att sjukvården i SLL
får extra stimulans för att utveckla omhändertagandet och vården av
personer med alkholriskbruk och i det alkholförebyggande arbetet.
Vid en överföring av Centrum för folkhälsa kommer personalen i det
nationella Riskbruksprojektet att följa med.
Bilagor
Avtal med 3 bilagor (verksamhetsavtal, övergångsavtal och
överenskommelse om arbetet med materialproduktion och webb)

Göran Stiernstedt
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