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Motion av Dag Larsson (S) om att återinföra
hälsomottagningarna i Handen, Järva och Södertälje
Idag finns tre hälsomottagningar i länet som ät lokaliserade till länsdelama Handen,
Järva och Södertälje. Mottagningarna etablerades så sent som 2014 och gör ett gott
förebyggande arbete för att förhindra att människor insjuknar i bl.a. i hjärt- och
lungsjukdomar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 25 oktober att lägga ner
hälsomottagningarna efter att den borgerliga alliansen utnyttjat sin utslagsröst i
nämnden för att driva igenom förslaget. Nedläggningen är en del av
kostnadsbesparande åtgärder eftersom nämnden har ett prognostiserat underskott på
en kvarts miljard i år och även nästa år. A t t landstinget hamnat i en sådan finansiell
situation beror på att man låtit kostnaderna för vårdval skena under en lång tid och
nu drabbar det tyvärr våra allra svårast sjuka.
M o t bakgrunden av de ökande skillnaderna i hälsa i vårt län så är det helt orimligt att
landstinget väljer att lägga ner hälsomottagningarna som sitter på en enorm samlad
kompetens i livsstils -och hälsofrågor. Idag ser v i att hälsan förbättras för stora delar
av befolkningen i Stockholms län. Det finns dock påtagliga sociala skillnader i
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa mellan olika grupper i Stockholms län, i stor
utsträckning fördelat mellan geografiska områden. Folkhälsan i länet måste därför
prioriteras.
N ä r hälsomottagningarna stänger ner så drabbar det svårt sjuka patienter med
livsstilsrelaterade sjukdomar som nu kommer att behöva hänvisas tillbaka till
primärvården. De patienter som är aktuella för hälsomottagningarna är i behov av
insatser från flera professioner i en intensiv teamsamverkan, det handlar bl.a. om
psykologer och hälsopedagoger som sällan finns tillgängliga på vårdcentralerna. De
22 miljoner som man på kort sikt sparar i n riskerar att leda till ökade kostnader på
sikt när patienter som hade kunnat få hjälp på en hälsomottagning istället måste
vända sig till sjukvården.
Ett argument för att lägga ner hälsomottagningarna har varit att verksamheterna har
haft låga besöksvolymer i förhållande till kostnaderna. Men bara för att besöksantalet
har varit lågt innebär det inte att det saknas ett behov av hälsomottagningar i länet.
Tvärtom visar landstingets egen folkhälsorapport från förra året. Istället för att lägga
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ner verksamheterna så anser Socialdemokraterna att landstinget b ö r genomföra
åtgärder för att öka besöksvolymerna till hälsomottagningarna.
För detta krävs bland annat att man öppnar upp remisserna. I dagsläget kan man bara
komma till en hälsomottagning med läkarremiss. Därför bör även sjuksköterskor
kunna remittera patienter till en hälsomottagning. Ett annat problem är att i dagsläget
måste man uppfylla fyra av tolv kriterier (som exempelvis handlar om tobak, alkohol,
sömn, ärftlighet osv) för att bli remitterad. Kriterierna b ö r ses över så att fler
personer kan bli aktuella som patienter på hälsomottagningarna. Socialdemokraterna
vill även utvidga hälsomottagningarnas verksamhet till att även arbeta förebyggande
och stödjande gentemot andra aktörer som arbetar med folkhälsa.
Socialdemokraterna vill satsa på sjukdomsförebyggande arbete och ser att det finns
ett stort behov av hälsomottagningar i Stockholm. V i kräver att hälsomottagningarna
återinförs på samma platser där de idag finns etablerade. V i vill att
hälsomottagningarna ska ges möjlighet att verka vidare under ett förändrat uppdrag
där man lättar upp på remiss och kriterier, samt att man låter dessa mottagningar bli
en samordnande kraft när det gäller folkhälsa. På sikt ser v i att fler hälsomottagningar
bör etableras i Stockholms län.

Med anledning av ovanstående yrkas:
att
att

landstinget återinför de tre hälsomottagningarna i Handen, Järva och
Södertälje
landstinget ser över hälsomottagningarnas uppdrag, ändrar

att

remissförfaranden och lättar på remisskriterier, i syfte att fler patienter
ska kunna tas emot på hälsomottagningarna
landstinget ändrar uppdraget till att även inkludera förebyggande och
stödjande arbete gentemot andra aktörer som arbetar med folkhälsa

Stockholm den 15 november 2016
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