PROTOKOLLSUTDRAG

1 (3)

LF
2016-11-23

Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 november 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 152

Motion om barnhälsovården
LTV 160763

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, alla (KD), föreslår i en motion
inkommen 2016-05-16 att åttamånaders hembesök och treårs teambesök enligt
Rikshandboken för barnhälsovård införs.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-06-21 § 63 c).
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsstyrelsen fastställde 2016-06-22 § 193 Primärvårdsprogram 2017, att gälla
från och med 2017-01-01.
I avsnitt 2.5, Utvidgat Barnhälsovårdsprogram, står följande:
”2014 kom en ny vägledning för barnhälsovård från Socialstyrelsen.
Syftet med denna vägledning är att ge kunskaps- och handläggningsstöd för
yrkesverksamma i barnhälsovården, samt beslutsstöd för beslutsfattare i arbetet
med att utveckla och genomföra hälsovårdsprogram för barn.
Ett viktigt syfte är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet.
Trots att den svenska barnhälsovården ofta beskrivs som generell och likartad är det
visat sedan tidigare att det finns stora skillnader i landet vad gäller såväl utbud och
metoder som uppföljning.
Långsiktiga effekter av att inte införa det nya barnhälsovårdsprogrammet kan
innefatta ojämlik hälsa, fetma och psykisk ohälsa. Dessa symptom ses redan nu bland
ungdomar i Västmanland. (Liv och Hälsa Ung 2014)
Med ovanstående som grund föreslås en utvidgning av BHV-programmet med
8-mån hembesök: Stor nytta att möta familjen på hemmaplan i denna ålder, mycket
som händer i utvecklingen, barnsäkerhet, m.m. Idag får de hembesök när barnet är
nyfött.
3-års teambesök (Läkare+sköterska): Många viktiga saker att fånga upp vid
läkarbesök: Övervikt, utvecklingsrubbningar, psykosociala faktorer.”
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De hembesök som motionärerna föreslår införs alltså efter årsskiftet 2016/17.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD) och Pernilla Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Mot beslutet till förmån för Malin Gabrielssons yrkande reserverar sig
Thomas Högström, Elin Johansson, Carina Sjölund, Maria Dellham, Mikael Andersson
Elfgren, Stephanie Bruksgård, Gunnel Wallquist, Andreas Weiborn, Stefan Bengtsson
Svärd, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Sverre Linton, Fredrik Larsson, Susanne
Henning Aihonen, Silvana Enelo-Jansson och Stefan Suvero (samtliga M).
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Gabriella Thies, Sam Haddad och Ida Lindh
(samtliga L).
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Gustaf Eriksson och Hamse Omar (samtliga C).
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Benita Gren Karlsson, mötessekreterare

Justerat 2016-12-01

Glenn Andersson
Ordförande

Malin Gabrielsson

Helena Hagberg

Justerare

Justerare
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Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-12-01 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-12-08

Andreas Engstedt
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