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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 95

Motion Låt Kompetenscentrum för hälsa ta fram program om rökavvänjning
LTV 140933

Göran Nilsson och Helena Hagberg, båda (FP), föreslår i en motion inkommen
2013-10-09 att Kompetenscentrum för hälsa får i uppgift att ta fram ett program med
syfte att rökande 40-åriga västmanlänningar informeras om rökningens skadeverkningar och erbjuds stöd med rökavvänjning.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till folkhälsoutskottet för yttrande,
2013-10-23 § 112 c.
Folkhälsoutskottet stöder i sitt yttrande motionen, och anför att diskussioner pågår
om att införa erbjudande från primärvården om hälsosamtal och hälsoundersökningar för en eller flera åldersgrupper mellan 40 och 60 år samt att ett alternativ till
motionens förslag vore en riktad informationskampanj till 40-åringar med erbjudande om tobaksavvänjning inom landstingets befintliga verksamhet.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingsstyrelsen instämmer med motionärerna i att det är viktigt att den yngre
befolkningen röker mindre eller helt slutar röka, och att rökavvänjning är kostnadseffektivt och för landstinget ekonomiskt gynnsamt.
Landstinget bedriver idag tobaksavvänjning inom Tobaksenheten vid Västerås
sjukhus, som också har verksamhet på andra enheter som hälsocenter i länet. Inom
primärvården utförs tobaksavvänjning på en del familjeläkarenheter.
Detta arbete kan och bör förstärkas för att främja hälsan bland västmanlänningarna.
Under våren 2014 tog Kompetenscentrum i samverkan med berörda verksamheter
fram en sammanställning över det samlade tobaksarbetet. Detta arbetsmaterial,
”Vem gör vad inom tobaksarbetet?”, finns att tillgå på Kompetenscentrum för hälsa.
Sammanställningen visar på att det i många verksamheter bedrivs arbete mot
tobaksbruk, men landstingsstyrelsen ser det ändå som viktigt att detta arbete
intensifieras.
Arbete mot tobaksbruk, såväl förebyggande som rökavvänjning, ska ha hög prioritet.
Landstingsstyrelsen ser därför ett behov av förslag om hur arbetet ytterligare kan
förbättras och samordnas samt att en analys av resursbehov görs.
Landstingsstyrelsen stödjer intentionerna i motionen och föreslår att alla vårdande
verksamheter inom landstinget som möter personer i denna åldersgrupp intensifierar
sitt arbete för att minska tobaksbruket enligt Socialstyrelsens riktlinjer och HFS:s
(Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) intentioner. Det gäller framförallt mödravårds-
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centralerna, barnavårdscentralerna, familjeläkarenheterna, Kvinnokliniken samt
Hälsocentrum Västmanland.

Under handläggningen i ärendet yttrar sig
Barbro Östling (S), Helena Hagberg (FP) och Göran Nilsson (FP).
I ärendet yrkar
dels Barbro Östling (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
dels Helena Hagberg och Göran Nilsson (båda FP) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

Reservation
Till förmån för Helena Hagbergs yrkande reserverar sig
Helena Hagberg, Göran Nilsson, Torsten Källberg, Lars Alderfors, Ida Lindh och Anita
Lilja-Stenholm, samtliga (FP),
Birgitta Andersson, Anna Karin Johansson, Magnus Ekblad och Barbro Larsson
samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Anita Lilja-Stenholm, Tommy Engström och Ingvar Nordén,
samtliga (KD).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

