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SVAR PÅ INTERPELLATION ANG HÄLSOEKONOMI INOM LANDSTINGET VÄSTMANLAND (LTV160910)

I en interpellation ställer Birgitta Andersson (C) frågor angående landstingets arbete
med hälsoekonomi.
Har landstinget Västmanland idag något arbete inriktat mot hälsoekonomi, i den
egna verksamheten eller i samarbete med andra, exempelvis landstinget Sörmland?
Vad har, i så fall, ett sådant arbete explicit mynnat ut i?
Innebär en utveckling av arbetet med hälsoekonomi att landstinget Västmanland
kommer att inrätta en tjänst som hälsoekonom?
Landstinget har idag en del arbete inriktat mot hälsoekonomi.
I det planeringsunderlag som tas fram för hälso- och sjukvården finns det i årets
upplaga med en kunskapsdel om hälsoekonomi, som en introduktion och med syfte
att föra samman det hälsoinriktade arbetet med hälsoekonomi. Nyligen genomfördes
också en föreläsning om hälsoekonomi med Ina Feldman, hälsoekonomi vid Uppsala
Universitet, för att höja kunskapen inom områden i landstinget.
Landstinget Västmanland deltar i nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
(HFS) genom kompetenscentrum för hälsa (KCH). HFS har, i samarbete med Ina
Feldman, utvecklat en "Hälsokalkylator” som möjliggör för enskilda
landsting/regioner att beräkna förväntad sjukdomsincidens och kostnader i
femårsperspektiv beroende på befolkningens utveckling av levnadsvanor.
Genom HFS pågår ett projekt på Västmanlands sjukhus angående tobaksavvänjning
för patienter med diagnosen KOL. Målet är i första hand att få fler patienter fria från
tobak men det ska också generera underlag till hälsoekonomiska analyser som
nätverket står för. Analyserna kan sedan ge stöd i det hälsofrämjande arbetet.
Hälsoekonomiska bedömningar används i viss utsträckning i landstinget. T ex har det
varit bidragande till införande av riktade hälsosamtal för 50-åringar.
I regionplan har vi valt att lyfta fram att arbetet med hälsoekonomiska beräkningar
ska utvecklas eftersom vi anser att detta både kan och bör användas i högre
utsträckning än idag. I handlingsplanen till program för hälsoinriktat arbete finns
redan en beslutad aktivitet att koppla hälsoekonomisk resurs till det hälsoinriktade
arbetet. Detta uppdrag ligger på hälso- och sjukvårdsdirektören. Jag kan inte idag
svara på om detta kommer att vara i form av anställning inom landstinget eller med
inköpt kompetens. En möjlighet kan vara ett utökat samarbete med HFS nätverket
och Ina Feldman vid Uppsala Universitet.
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Ett initiativ som har tagits i fråga om kompetens inom landstinget är utökat
samarbete med controllerstöd för kompetensutveckling av landstingets controllers i
hälsoekonomi. Ett första steg är att stötta arbetet med framtagandet av
cancerpreventionskalkylatorn - ett instrument för att belysa hur förändrade
levnadsvanor kan påverka insjuknande i cancer och relaterade kostnader. Detta sker i
samarbete med RCC (Regionalt Cancer Centrum) i Uppsala.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Pernilla Rinsell (MP), landstingsråd

