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Sammanfattning
Motion med rubriken ofrivillig ensamhet har lämnats av Hans-Inge Smetana m.fl. (KD).
Motionen tar upp hur ensamhet har blivit ett allt större samhällsproblem. Exempel som
ges på detta är hur begravningar får allt färre besökare och hur många äldre uppger
att de känner sig ensamma eller isolerade. Ofrivillig ensamhet beskrivs i motionen
som en riskfaktor för att dö i förtid, att drabbas av psykisk ohälsa samt att få ickegodkända betyg i skolan. Motionen tar upp främst två grupper som drabbas av
ensamhet, barn och äldre. Detta leder enligt motionärerna ofta till en större
vårdkonsumtion i dessa grupper. Motionärerna menar slutligen att ofrivillig ensamhet
måste erkännas som ett samhällsproblem med höga mänskliga och
samhällsekonomiska kostnader.
Motionärerna yrkar på att regionen behöver lyfta ensamheten som ett fokusområde för
att förbättra medborgares livsvillkor samt att utarbeta tydliga rutiner i patientmötet för
att lyfta frågan om ensamhet.
Motionen har besvarats och i svaret framhålls att det är viktigt att ta hänsyn till att
ofrivillig ensamhet är ett brett och mångfacetterat begrepp. I samtliga möten med
patient ska vara personcentrerade och utgå från den enskildes behov. Som stöd i
detta arbete finns länsövergripande överenskommelser. Primärvården i Region
Västerbotten bidrar genom att delta i folkhälsoråd i kommunerna där problem med
ofrivillig ensamhet belyses. Vid besök på hälsocentral ställs frågor om social
livssituation till både barn och gamla. Det finns även särskilda barnombud på
hälsocentralerna i hela region Västerbotten.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Motionen avslås
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Bäckström (C) yrkar på bifall till motionen
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
upprättat förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Motionen avslås
Reservation

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-11-18

Lars Bäckström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Svar på motion 28 Ofrivillig ensamhet
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