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INTERPELLATION
2017-06-14

Interpellation av Bengt Annebäck (mp) om neddragningar i
folkhälsoarbetet
21 februari 2017 genomdrev alliansstyret i Hälso- och sjukvårdsnämnden ett
beslut om att fortsätta att minska budgetresurserna med 25% under tre år för tre
viktiga enheter som arbetar med det förebyggande folkhälsoarbetet i landstinget.
CHIS, Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning, samt
NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa,
fick sin budget minskad med 1.4 miljoner till 14.6 miljoner. En lika stor
minskning hade gjorts tidigare.
En viktig uppgift för CHIS är att ge ökade kunskaper om effekter av
vårdvalsreformerna, vilket torde vara ytterst viktigt med tanke på landstingets
kritiska ekonomi. NASP arbetar med att uppnå den nollvision för suicid som
beslutades om på nationell nivå för tio år sedan. Den psykiska ohälsan växer i
samhället, med stora kostnader i både lidande och pengar. Särskilt drabbade är
flickor och unga kvinnor.
En annan förebyggande verksamhet, CAMM, Centrum för arbets- och
miljömedicin, fick sin budget minskad med 3.4 miljoner till 37.4 miljoner 2016. I
år har den krympt med ytterligare 3.7 miljoner. CAMM bedriver dels en direkt
patientverksamhet med kartläggning av riskfaktorer i arbetet, dels forskning och
undervisning. Den landstingsfinansierade delen av CAMM bedriver till 60 procent
en direkt primärpreventiv inriktning. Konsekvenserna av neddragningarna har
redan blivit betydande och ytterligare effektivisering bedöms inte möjlig.
CES Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin fick sin budget minskad
2017 med 5 miljoner till 50 miljoner och hade ungefär lika stor minskning året
innan. Enheten utför ett mycket angeläget strategiskt folkhälsoarbete,
kartläggning av orsaker till ohälsa, hur ojämlikheten påverkar sjukdomarna och
med hälsofrämjande insatser. Konsekvenserna av nerdragningen i budget har
redan blivit betydande.
I tjänsteutlåtandena, som bifogats förslagen om nedskärningar på dessa enheter
finns ingen motivering alls . I miljökonsekvensbeskrivningarna står det att det
föreslagna avtalet (med nedskärningar) skulle innebära förbättringar. Det är
häpnadsväckande .
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Johan Carlsson G.D. för folkhälsomyndigheten säger ”Det går inte att bygga bort
sjukdomar genom att utöka utbudet av sjukvård. Den enda realistiska möjligheten
är att arbeta mer förebyggande.”

Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd
Varför drar ni ner på anslagen till förebyggande vård?
Vad är skälet till neddragningarna i de angivna enheterna? Finns det missnöje
med deras verksamhet. Har de haft för mycket resurser?
Kommer ni att vidhålla intentionen att spara på nämnda enheter 2018, eller kan
ni tänka er att återställa och förbättra deras möjligheter att arbeta
förebyggande ?

Bengt Annebäck (mp)
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