Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Plats och tid

Sjögården, Ellös, kl. 07.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Inga Göransson, 07.30-11.50
Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Lisbeth Arff, ej tjg ers
Lise Andreasson
Lars Wiberg, 07.30-11.00
Ewa Reinhold, 07.30-10.00
Christer Hellekant, 07.30-11.20
Gunilla Sander

Övriga deltagande

Birgitta Olofsson, MAS
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Sven-Ove Tjörnebro

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån,

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Sven-Ove Tjörnebro
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FHR § 1
Föreläsning
Årets första sammanträde inleddes genom deltagande i frukostmöte med företagarna
på Orust. Tommy Witedal, VD Toyota Center i Mölndal, berättade om ett lyckat
resultat av införande av 6-timmars arbetsdag.
_________
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FHR § 2
Statistik tillbud/olyckor
Birgitta Olofsson, medicinskt ansvarig sköterska i Orust kommun, presenterar
statistik över tillbud/olyckor registrerade inom Orust kommuns äldreboende för år
2001-2003. Statistiken representerar 228 hushåll.
Äldreboende
Tillbud
Olyckor

2001
264
89

2002
305
104

2003
316
109

Hur förebygga fallolyckor!
- översyn av vårdtagarens läkemedel
- individuella lösningar, t.ex. byxor med höftkuddar
- översyn av vårdtagarens bostad (sladdar, mattor, belysning)
- balansgruppen, start 2004

Lars Wiberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, berättar om statistik över
olyckor/tillbud i förvaltningens verksamheter.
Det har gjorts en ny enkel blankett som alltid ska fyllas i. Anmälningarna
sammanställs sedan i en årsredovisning. Uppföljning gör att man fortare kan sätta in
åtgärderna där de behövs.
Jämnför man siffrorna med förra året skulle man kunna tro att tillbuden/olyckorna
ökat. Det kan dock vara så att viljan/orken att rapportera också har ökat.
Skolor
Tillbud
Olyckor

2002
23
34

Redovisningen lades till handlingarna
_________

2003
29
90
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FHR 3
Rapporter
Gunilla Sander rapporterar:
Under 2001 fick personalen inom ett hemtjänstområde utbildning in ekokörning, för
att minskad bränsleförbrukning, och praktiskt utbildning/hantering runt bilen.
Resultatet visade sig ge en minskning av bensinförbrukningen med ca 13% och en
markant nedåtgående tendens när det gäller reparationskostnader mm. Dålig
uppföljning av projektet har resulterat i återgång till gamla vanor.
Det finns nu ett styrkort för trafikinformatör Camilla Pedersen via Kustom-arbetet.
Under senare tid har Camilla tillsammans med Vägverket och NTF utbildat bussvakter på Tjörn (försök). Detta innebär att elever i år 9 får utbildning för att sedan
kunna resa med skolbussarna. Faller försöket väl ut kan det kanske vara något att
införa i Orust kommun.
Varje år genomförs en bilbältesmätning i ett antal kommuner i Västra Götalands län.
2003 gjordes dessutom 2 extra mätningar i W43 och 48 i Orust kommun. Resultatet
kan ses nedan:

År
1999
2000
2001
2002
2003
2003 W43
2003 W48

Personbilar
Förare
Passagerare
81
85
56
70
61
65
73
86
87
94
83
77
80
87

”Firmabilar”
Förare
Passagerare
61
59
36
42
44
53
33
30
34
71
33
44
41
52

Antal
räknade bilar

802
64
524
772
1136
845
824

Det finns planer på en bilbälteskampanj, inom STO-regionen ,i samarbete med
polisen.
Folkhälsorådet driver tillsammans med Apoteket, läkemedelsindustrin, Läkarhuset
och vårdcentralerna en antirökkampanj. 28-30/1 är rökare välkomna in på Apoteket
för att kontrollera sin lungkapacitet, träffa representanter från läkemedelsindustrin
och sjukvården. En rökavväjningskurs i form av studiecirkel erbjuds också.
Folkhälsorådet sponsrar första veckans nikotinläkemedel.
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Friskvårdsarbetet ”Vi satsar friskt” är i full gång. En arbetsgrupp har bildats med
representanter från kommunen, näringslivet, biblioteket, Apoteket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Arbetsgruppen har ett gemensamt mål, öka Orust kommuns invånares fysiska och
kulturella aktivitet. Varje verksamhet sätter upp delmål, som bör vara mätbara.
Logotypen för friskvårdsarbetet är framtagen.
Samordnare för arbetet är Anne-Louise Sorbring som kommer att berätta för Folkhälsorådet i kommande möte om hur arbetet fortskrider.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 4
Folkhälsomålen 2004-2006
Folkhälsomålen antogs av kommunstyrelsen den 21 januari 2004.
En kortbilaga är framtagen som visar målområdena. Handlingsplan till
Folkhälsomålen för år 2004 kommer att diskuteras vid nästa möte.
_________
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FHR § 5
Välfärdsbokslut 2003
Rådet delades upp i grupper för diskussioner om bl.a. layout för välfärdsbokslutet.
Välfärdsbokslutet för år 2003 kommer inte att ingå i kommunens bokslut då vissa
indikatorer kommer att bytas ut, layouten förändras och arbetet med färdigställandet
inte kommer att vara färdigt i tid.

_________

