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Motion
Hälsokontroller för alla
Det är hög tid att regionen börjar ta den försämrade folkhälsan på allvar. Förebyggande Hälso- och
sjukvård är naturligtvis bättre både för våra invånares mående och för regionens ekonomi.
Att upptäcka, sätta in behandling samt informera om hälsoproblem i ett tidigt skede ger patienter en
bra möjlighet till att förbättra sin hälsa och därmed minska behovet av framtida behandling.
Våra stora folksjukdomar som diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, vilka kan upptäckas
tidigt och i många fall förbyggas med regelbundna hälsokontroller.
Diabetesförbundet uppskattar att det idag finns ca 500 000 personer med diagnostiserad diabetes
men att det finns ett stort mörkertal. Detta mörkertal beräknas till att var tredje person med typ 2diabetes är oupptäckt.
Det uppskattas att ca 2 miljoner personer i Sverige har någon form av hjärt-kärlsjukdom och att det
avlider omkring 30 000 personer varje år av hjärt-kärlsjukdomar.
Än värre är det med högt blodtryck, där man uppskattar att omkring 1,8 miljoner personer
motsvarande 27% av hela Sveriges vuxna befolkning har hypertoni. Enligt Statens Beredning för
Medicinsk och Social Utvärdering så ökar högt blodtryck risken för kranskärlssjukdom, slaganfall och
övriga hjärt- och kärlsjukdom samt ökar risken att utveckla demens. Och statistik så vet vi att en
betydande del av dessa i Västra Götalandsregionen är varken kontrollerade eller behandlade i den
grad de är i behov av.
Det uppskattas att ca 2 miljoner personer i Sverige har någon form av hjärt-kärlsjukdom och att det
avlider omkring 30 000 personer varje år av hjärt-kärlsjukdomar. Men med en enkel pulsmätning kan
t ex förmaksflimmer upptäckas tidigt.
Baserat på ovanstående evidens föreslår Sverigedemokraterna i VGR:
Att: Västra Götalandsregionen utreder kostnaden för att vartannat år erbjuda alla vuxna invånare i
VGR en mindre hälsokontroll, för att upptäcka typ 2-diabetes, högt blodtryck och förmaksflimmer i
ett förebyggande syfte.
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