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Landstingsstyrelsen

Motion 2000:33 av Jan Bergvall m.fl. (v) om rehabilitering/kvalificerad medicinsk
behandling av strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att landstinget skall bedriva ett rehabiliteringsarbete samt utarbeta ett
åtgärdsprogram för barn som drabbats av Tjernobylkatastrofen.

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstings-fullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

I motionen föreslås att Stockholms läns landsting i samarbete med frivilligorganisationer
skulle bedriva rehabiliteringsarbete för barn som drabbats av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl
genom att varje år ta emot ett visst antal barn. Landstinget skulle också i samarbete med
vitryska och ukrainska myndigheter och specialsjukhus utveckla ett åtgärdsprogram för att
ta emot strålskadade som patienter, i första hand barn. Programmet skulle innehålla kvalificerad medicinsk behandling, vidareutbildning av sjukvårdspersonal och överföring av medicinskt material. Eventuellt skulle även kvalificerad medicinsk personal placeras i Vitryssland/Ukraina för att bistå vid urvalet av barn, som ska komma till Sverige för att genomgå
rehabiliterings- och behandlingsprogram.
Landstingsfullmäktige fastställde den 13 december riktlinjer för landstingets internationella
arbete. Där klargörs att syftet med att landstinget ska engagera sig i internationellt arbete
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måste vara att dels främja Stockholmsregionens utveckling, dels utveckla och effektivisera
landstingets verksamheter. Biståndsverksamhet av den art som motionärerna föreslår ligger utanför den nu gällande policyn.
Motionärernas i och för sig vällovliga förslag om insatser för strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina bör i nuläget inte genomföras av landstinget. Det ligger inte i linje med
landstingets riktlinjer för det internationella arbetet, vilka nyligen antagits under bred politisk
enighet och som anger gränserna för landstingets internationella åtaganden under de närmaste åren. Därtill skulle åtagandet ställa stora administrativa krav på landstinget samt innebära betydande ekonomiska åtaganden. Det är sannolikt också så att tillgängliga sjukvårdsresurser i landstinget inte enkelt kan prioriteras om för den här typen av insatser.
Med detta sagt bör dock framhållas att motionärernas idé i princip är tilltalande ur en allmän solidaritetssynpunkt. Det bör därför inte uteslutas att den här typen av biståndsinsatser
kan komma i fråga för landstinget i framtiden, men att detta först måste föregås av en bred
diskussion om landstingets internationella åtaganden och såldes först kunna beaktas vid en
framtida revidering av de internationella riktlinjerna.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Jan Bergvall m.fl. (v) har i en motion (bilaga), väckt den 14 juni 2000, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda möjligheten av att bedriva ett rehabiliteringsarbete enligt motionens intentioner, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta ett åtgärdsprogram enligt motionens intentioner.

Yttranden har inhämtats från landstingskontoret, landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden. Produktionsstyrelsen har avstått från att yttra sig.

Landstingskontoret har avgett utlåtande den 13 februari 2001 (bilaga).

Landstingsdirektören har avgett utlåtande den 9 januari 2006 (bilaga).

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 20 februari 2001 avgett yttrande (bilaga).
S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
V- ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Stockholm Care bör få i uppdrag att genomföra en utredning om rehabilitering/kvalificerade behandlingsinsatser av strålskadade barn från Vitryssland/Ukraina.”
Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande.
”Miljöpartiet de Gröna avser att i landstingsfullmäktige yrka bifall till motionen.
Syftet med motionen är angeläget och en utredning och utarbetandet av ett åtgärdsprogram
i enlighet med motionen bör företas av Stockholm Care AB.”

Stockholm Care AB har avgett remissyttrande den 27 september 2004 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 mars 2006.

