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§ 107 Riktade hälsosamtal
Diarienummer 1900251

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne genomför en pilot av riktade hälsosamtal i enlighet
med föreslagen modell i rapporten ”Resursbehov för erbjudande av
hälsosamtal till valda åldersgrupper av vuxna invånare i Region
Skåne”.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att hösten 2020
återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden hur pilotfas av
riktade hälsosamtal utfallit och återkomma med förslag till nämnden
avseende steg 2 nedan gällande eventuellt breddinförande av riktade
hälsosamtal. Vidare ska varje steg av eventuellt breddinförande
återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden och varje nytt steg
av breddinförande fastställas av nämnden.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår 5,5 miljoner kronor för
genomförande av pilotfas år 2020 inom ramen för nämndens
budgetpost för Hälsovalet. Finansieringen av ett breddinförande ska
beaktas i nämndens internbudget för kommande år.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer avgift för riktade hälsosamtal till 0 kr.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
I verksamhetsplan och budget 2020, regionfullmäktige 2019-06-17-18, § 32,
framgår att riktade hälsosamtal på vårdcentral till alla personer i utvalda
åldersgrupper ska införas och tillgängliggöras i hela Skåne. Riktade
hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma
levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed
förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes i befolkningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-02
2. Rapport - Resursbehov för erbjudande av hälsosamtal till valda
åldersgrupper av vuxna invånare i Region Skåne
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Ärende 18 Riktade Hälsosamtal
Preventiva insatser är viktigt för att vi ska få en jämlik hälsa över regionen. Vi har
fått försäkrat på nämnden att detta sätt att arbeta ska nå hela befolkningen oavsett
om du är hög eller lågutbildad, listad på en stor eller liten vårdcentral, privat eller
offentlig, i förorten, staden eller på landsbygden. Vi kommer att följa detta vaksamt.
Vi har också blivit försäkrade om att det it system som kommer att användas ska
vara enkelt kompatibelt med SDV. Vi är på väg ur en tid med en massa parallella itsystem som ökat arbetsbelastningen och försämrat arbetsmiljön för medarbetarna i
våra verksamheter med dubbeldokumentation och inloggningar i olika it system
bland annat.
Vi bör också vara observanta på den risk med att “screena” medborgarna i Skåne, de
resultat som kommer till kännedom ska tas om hand vilket framförallt på kort sikt
kommer att öka belastningen inom primärvården. Den troliga ökade belastningen
måste vi förhålla oss till genom att tillföra de resurser som behövs.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

