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Landstingsstyrelsen

Motion 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggare

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Motionären föreslår särskild behandling för kroppsbyggare. Motionären framhåller att
många s.k. kroppsbyggare missbrukar narkotika och att vissa kroppsbyggare får psykiatriska problem. I motionen ställs frågan om det finns underlag för särskild behandling för
kroppsbyggare.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Motionären tar upp en viktig fråga och det finns skäl för landstinget att noga följa utvecklingen av kunskapsläget när det gäller problemets omfattning och hur lämpliga vård- och
behandlingsinsatser bör utformas.
Regeringens narkotikasamordnare bjöd i slutet av januari in berörda myndigheter till ett
seminarium för att uppmärksamma dem på problematiken och för att sprida kunskaper om
problemets omfattning och diskutera vad som kan göras.
Medicinsk programberedning 5 som ansvarar för psykiatri, missbruk och folkhälsa har i
aktivitetsplanen för de kommande åren prioriterat arbetet med handlingsprogram inom området ”riskbruk – missbruk av alkohol droger inkl anabola steroider”. Beredningen har vid
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sammanträdet i mars inbjudit företrädare för Dopingjouren att redovisa sina erfarenheter
och bedömning av situationen.
Erfarenheterna från arbetet i medicinsk programberedning 5 och dokumentationen från den
nationella konferensen bör ligga till grund för en fortsatt diskussion om vilket eventuellt ytterligare underlag som kan behövas.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Lars B Strand (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 13 maj 2003 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att utreda om det finns underlag för att erbjuda särskild vård för kroppsbyggare.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 17 februari 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, avgett yttrande (bilaga).
Fp-ledamöterna deltog ej i beslutet.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 28 april 2004.

