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§ 67 Riktade hälsosamtal
Diarienummer 1900251

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer avgift för riktade hälsosamtal till 0 kr.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lägger en protokollsanteckning.
Bilaga 6.
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.
Yrkanden
Anna Mannfalk (M) yrkar, med instämmande av Birte Sandberg (C),
Angelika Svensson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Mätta Ivarsson (MP),
bifall till regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2019-10-10, § 138
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-09-25, § 107
3. Rapport - Resursbehov för erbjudande av hälsosamtal till valda
åldersgrupper av vuxna invånare i Region Skåne
Vid protokollet
Gustaf Hallqvist
Rätt utdraget intygar
Maria Dahlberg
Sänt till:
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning – S. Hedberg
Koncernstab kommunikation – M. Selin

Regionfullmäktiges sammanträde 2019-10-22

Protokollsanteckning
Ärende 6. Riktade hälsosamtal
Preventiva insatser är viktigt för att vi ska få en jämlik hälsa över regionen. Det arbete
som nu startar behöver göras på ett sätt där erfarenheter görs i hela Skåne och med en
spridning kring vem som nås i det första skedet. Oavsett om du är låg- eller högutbildade,
bor på stad eller land behöver regionens arbete med hälsosamtalen nå fram.
Dock krävs en medvetenhet om effekterna 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.
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För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

