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Förslag till beslut angående förslag till handlingsplan för Stockholms läns
landstings folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012-2014

Miljöpartiet föreslår Landstingsstyrelsen föreslå Landstingsfullmäktige
besluta
att anta handlingsplan för landstingets folkhälsopolicy, Handling för hälsa
2012-2014, med nedanstående kompletteringar
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag att genomföra och årligen följa upp
insatser i handlingsplanen, samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att stödja och samlat följa upp
genomförandet av handlingsplanen.

Miljöpartiet är mycket positiva till ambitionerna med handlingsplanen. På ett
övergripande plan instämmer vi i slutsatserna i tjänsteutlåtandet om vilka
strategier som är viktiga för att förbättra folkhälsan, till exempel
hälsofrämjande sjukvård, insatser för unga och samverkan med andra aktörer.
Miljöpartiet har länge verkat för denna typ av åtgärder och ser med glädje på
det växande samförståndet kring vikten av att arbeta förebyggande.
Det finns dock vissa perspektiv och åtgärder som Miljöpartiet saknar i
handlingsplanen. Vi skulle vilja se tydligare skrivelser kring missbruk av
läkemedel, spel och mat. Läkemedelsberoende är ett stort problem i samhället
som dessutom belastar sjukvården då många inläggningar på sjukhus beror på
läkemedelsrelaterad ohälsa.
Miljöpartiet tycker att det är positivt att man i förslaget föreslår insatser kring
landstingspersonalens arbetsförhållanden, samt att ställa högre krav på
upphandlad verksamhet i detta avseende. Vi vill betona att arbetsmiljö inte
enbart handlar om somatisk friskvård, utan även om tillgång till stöd och
handledning i det ofta psykiskt krävande arbete som sjukvårdsarbete innebär.
Vi efterlyser även insatser kring att öka medarbetarnas inflytande över sin
arbetstid. Det är väl känt att ökad kontroll över arbetssituationen ger
arbetstagaren bättre möjligheter att hantera stress, och att minskad arbetstid, för
dem som efterfrågar det, kan ge större möjligheter till återhämtning.
Miljöpartiet efterfrågar ett större fokus på barnperspektivet i handlingsplanen.
Vi vill bland annat se kraftigare insatser vad gäller barn som anhöriga till
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exempel psykisk sjuka föräldrar, samt arbete för att säkerställa att misstänkta
övergrepp mot barn anmäls.
Vi skulle även vilja se tydligare förslag kring insatser inom sekundärprevention,
det vill säga hur man på bästa sätt kan underlätta för redan sjuka att förbättra
och förvalta sin hälsa genom att till exempel ge stöd till egenvård.
Slutligen vill vi även se skrivningar kring incitament för samverkan, vilket tas
upp vad gäller det hälsofrämjande arbetet. Om inte verksamheterna ges
ersättning för detta riskerar man att samverkan endast blir ett vackert ord i
rapporten, som ej efterlevs i verkligheten, vilket vi sett exempel på tidigare.

