Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2003-10-24

Plats och tid

Bergsvägen, Henån kl 08.30 – 10.50

Deltagare

Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Gunilla Josefsson
Christer Thobiasson
Inga Göransson
Lisbeth Arff, ej tjg ers
Ewa Reinhold
Birgitta Winghav
Christer Hellekant, kl 10.00-10.50
Gunilla Sander
Elisabeth Martinsson

Övriga deltagande

Anne-Louise Sorbring, Äldres hälsa, 08.30-09.30

Utses att justera

Christer Thobiasson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2003-11-11

Sekreterare

...................................................
Gunilla Sander

Ordförande

...................................................
Roger Hansson

Justerare

...................................................
Christer Thobiasson
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FHR § 22
Redogörelse av Mål och Inriktning, Västra Götalandsregionen
Gunilla Josefsson redogör för Hälso- och sjukvårdsnämndens, i Norra Bohuslän, Mål
och Inriktning för 2004-2006.
Nämnden ansvarar för att invånarna i norra Bohuslän erbjuds hälso- och sjukvård,
tandvård, folkhälsoinsatser samt insatser för funktionshindrade för att främja en
positiv hälsoutveckling hos befolkningen. Mål- och inriktningsdokumentet anger, på
ett övergripande plan, nämndens inriktning och ska ligga till grund för de
överenskommelser och avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare. Det är i
överenskommelser och avtal som inriktningarna förtydligas.
Utifrån den roll och det ansvar som Hälso- och sjukvårdsnämnden har, har följande
övergripande mål fastställts:
•
•
•
•
•
•
•

att verka för en god och jämlik hälsa
att verka för att förebygga ohälsa och ge vård på lika villkor
att befolkningens behov blir styrande för hälso- och sjukvårdsverksamheten
att prioriteringar görs utifrån prioriteringsutredningens grundprinciper
att verka för att patientens ställning, rättigheter och delaktighet skall stärkas
att Västra Götalands antagna Miljöpolicy, så långt det är möjligt, ska införlivas i
avtal och överenskommelser
att verka för en kostnadseffektiv vårdverksamhet som ger vård av god kvalitet
och samtidigt ta hänsyn till de tillgängliga resurser för hälso- och sjukvård som
finns inom Västra Götalandsregionen.

Lars-Åke Gustavsson berättar från en konferens som han varit på för hälso- och
sjukvårdsnämnden. Den handlade om benskörhet och förebyggande av densamma.
Redogörelsen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 23
Uppföljning § 19 Folkhälsorådet 2004-08-29
Insatser utifrån kartläggningen av Orustungdomars relation till tobak-, alkohol- och
drogfrågor.
-

Förslag som framkom vid förra mötet var att inbjuda till informationsträffar.
Upplägget kommer i stället att bli att man nyttjar de tillfällen där redan många
människor är samlade. T.ex. Barnhälsovårdsgruppen kommer att samla de
föräldrar som deltagit tillsammans i träffar på mödravårdscentralen.

-

När det gäller antirökkampanj för vuxna kommer samarbete att ske tillsammans
med personal från Apoteket, Primärvården och läkemedelsindustri.

-

Folkhälsorådet erbjuder alla elever i år 6 och 7 antirökinformation enligt Non
Smoking Generations metoder.

-

Informationskvällar vid 7-9 skolorna i Ellös, Henån och Svanesund kommer
troligen i fortsättningen att ske gemensamt i en ort/år.

-

Arbete med attitydförändringar om alkoholbruk i samband med att man väntar
barn resulterar i en kartläggning av rök- och alkoholvanor hos blivande föräldrar
2004. Uppföljning kommer att ske vid barnets 3-årskontroll på Barnavårdscentralen. Folkhälsorådet samarbetar här med Barn- och utbildningskontoret,
Sociala omsorgskontoret, Barnavårdscentralen och Mödravårdscentralen.

För vidare information se Folkhälsorådets hemsida.
_________
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FHR § 24
Friskvårdsarbete i Orust kommun
Gunilla Sander informerar om arbetet ”Vi satsar friskt”. Arbetet innebär att öka den
fysiska aktiviteten hos Orusts kommuninvånare. Grunden är ett brett samarbete där
personer från näringslivet, biblioteket, Apoteket, personalenheten Orust kommun,
personalföreningen Fritiden, Barn- och utbildningsenheten, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan m.fl. medverkar. Samordnare för arbetet kommer Anne-Louise
Sorbring att vara.
Information kommer fortlöpande att komma till Folkhälsorådets deltagare.
Folkhälsorådet beslutar
att ställa sig bakom arbetet med ”Vi satsar friskt” i Orust kommun.
_________
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FHR § 25
Inför Folkhälsorådet den 5 december
Till nästa Folkhälsoråd, som är förlagt till Tofta Gård, kommer representanter från
Nordisk Kommunikation för att delge sina kunskaper om marknadsföring i allmänhet
och av Folkhälsorådet i synnerhet. Till detta möte kommer även kommunstyrelsekontorets enhetschefer, Agneta Karlsson och ”Specialisterna” att inbjudas.
Kartläggningen som pågår, innehållande frågor om Folkhälsorådet och Orust
kommun, ska vara färdig 1 december och kommer att presenteras under mötet.
_________
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FHR § 26
Ordval
Roger Hansson tog upp ordens betydelse. Använder vi rätt ord för att nå ut med vårt
budskap? Vad associerar vi till när vi använder ord som verksamhet, aktörer,
etablering, synpunkter, doping/dopning?
Svenska kommunförbundet har gett ut en bok som heter ”Ord som förändrar” : om
dialog som verktyg för politiker och chefer.
Folkhälsorådet beslutar
att beställa ”Ord som förändrar” till samtliga i rådet.
_________
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FHR § 27
Folkhälsoprogram 2004 - 2006
Gunilla Sander har arbetat fram förslag till Folkhälsoprogram för Orust kommun.
Utifrån förslaget diskuterar medlemmarna i rådet gruppvis.
Sammanfattningsvis görs en del förändringar, bl.a. att huvudrubriken ändras från
Folkhälsoprogram till Folkhälsomål. Roger Hansson och Inga Göransson granskar
förslaget igen.
Folkhälsorådet beslutar
att efter granskning skicka Folkhälsomål 2004 – 2006 för Orust kommun på remiss
till nämnderna i kommunen.
_________
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Övriga frågor
-

Hastighetsmätning vid Ellös skola genomförd. Allmänt är hastigheten för hög.
Anmärkningsvärt är att chaufförer av skolbussar nonchalerar hastighetsbegränsningarna. Bussbolagen är kontaktade.

-

Bältesmätningen under w43 genomförd. Jämfört med tidigare mätningar har vi
blivit bättre på att använda bilbälten. Anmärkningsvärt är dock att förare av
miniskolbuss, räddningstjänstfordon och tjänstebil från Orust kommun ej var
bältade.

-

Gunilla Sander har haft möte med biträdande rektor vid Ellös skola om trafiksituationen runt skolan. Gunilla informerar om att mycket tid och pengar är lagt
på förebyggande åtgärder, fysiska hinder, 30 km m.m., runt skolorna.
Fortsättningsvis kommer vi att erbjuda våra erfarenheter till föräldragrupper vid
respektive skola. Föräldrar som ambassadörer i arbetet leder förhoppningsvis till
en attitydförändring.

-

Gunilla Josefsson vill ha en skriftlig uppföljning/utvärdering av trafikinformatörens arbete. Camilla Pedersen inbjuds till Folkhälsorådet för redogörelse.

_________

