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Rapport om arbetet med hälsoprofilbedömningarna
Anne-Louise Sorbring, samordnare, och Ingrid Hansson, hälsovetare från KYutbildningen i Uddevalla berättar om arbetet med hälsoprofilbedömningarna som är
ett led i kommunens friskvårdarbete ”Vi satsar friskt”.
Folkhälsorådet beslutade att erbjuda 50 personer i arbetslivet att göra en hälsoprofilbedömning.
30 bedömningar har genomförts på kommunens anställda och 20 st. i näringslivet.
Fyra företag är berörda Orusts Sparbank, Hallberg/Rassy, Fiskberedning Paul
Mattson AB och Olssons i Ellös.
Till kommunens 30 platser sökte ca 100 st. och hos företagen blev 5 personer/företag
erbjudna.
Alla 50 har genomgått en hälsoprofilbedömning som genomförts av blivande
friskvårdskonsulenter från Kvalificerad Yrkesutbildning i Uddevalla. Samtliga
uttagna har förbundit sig att motionera 5 ggr/vecka á 30 minuter. Deltagarna ska
hålla på med detta under ett år och sedan ska en uppföljning göras.
Det kommer också att ske en ”halvtidsträff” den 9 september 2005.
De blivande friskvårdskonsulenterna har haft en utställning i entrén på Centrumhuset
i Henån och den finns just nu på Eklunden i Svanesund och kommer att flyttas till
Strandgården i Ellös. Eventuellt kommer den att komma även till de nya
bibliotekslokalerna.
Den 2-åriga KY – utbildningen utbildar Friskvårdskonsulenter som skall kunna
inspirera människor att byta vanor, leva mer hälsosamt och få ett friskare liv.
Eventuellt kommer framtida samarbete att utvecklas.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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Skolavslutningen
Det kommer att vara aktivitet på Stala bygdegård för år 7-8 den 10 juni, kl. 18.0023.00 och år 9 har som vanligt en hemlig resa.
Nattvandrarna kommer att vara ute och vandra.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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Verksamhetsansvariga berättar om folkhälsa/förebyggande insatser
i den egna verksamheten
Christer Hellekant berättar om folkhälsan inom Räddningstjänsten.
Räddningstjänsten har utrustat sina 3 gym med motionsutrustning så att personalen
har möjlighet till högre fysiskt träning. Vid sina möten med personalen berättar
Christer om vad som händer i Folkhälsorådet.
Christer håller på att ta fram ett handlingsprogram för Orust kommun i samband med
Lagen om skydd mot olyckor. Det kommer att skickas på remiss till bl.a. Folkhälsorådet och ska därför behandlas vid nästa möte.
Eftersom ansvariga från de övriga verksamheterna inte hade möjlighet att delta idag
återkommer vi till deras rapport vid senare tillfälle.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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Välfärdsbokslut
Anna Sandberg delar ut förslag på nyckeltal för välfärdsbokslutet.
En utgångspunkt för välfärdsbokslutet kan vara att redovisa det friska.
Folkhälsorådet beslutar
att arbeta vidare utifrån förslaget.
_________
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Folkhälsoavtal HSN – Orust kommun
Folkhälsoavtalet mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän och Orust
kommun löper ut 2005-12-31 och är nu föremål för förlängning med två år.
Lars-Åke Gustavsson redogör för avtalet.
Folkhälsorådet beslutar
att med tillstyrkan översända ärendet till kommunstyrelsen för antagande.
_________
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Rapporter
- Aili Larsson och Camilla Pedersen arbetar just nu med bl.a. den riksomfattande
kampanjen ”Dont Drink and Drive” och i samband med denna visas i STO-regionen
filmen ”Länge Leve Livet” för eleverna på gymnasieskolorna. Den verklighetsbaserade filmen handlar om droger, alkohol och trafik och vad som kan hända.
- W36 som är kommunens friskvårdsvecka, för andra året i följd, innehåller bl.a.
föreläsningar och fritidsmässa samt uppföljning av hälsoprofilbedömningarna.
- Johan Jonsson, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen Folkhälsokommittén,
besöker Folkhälsorådet vid nästa möte. Om någon har frågor till honom vill Anna
gärna ha reda på dem så att hon kan förmedla dem till Johan Johnsson innan.
Johan Johnsson slår ett slag för de lokala verksamheterna.
- Anna arbetar med att få fram ett ”Ungdoms-forum” på hemsidan.
- En föreläsning riktat till ungdomar planeras i samarbete med biblioteket och
Studieförbundet Vuxenskolan.
- Roger Hansson redogör för ett förslag checklista att användas vid politiska beslut
där utgångspunkten är Barnkonventionen. Folkhälsorådet arbetar vidare med
checklistan under hösten.
Rapporterna lades till handlingarna.
_________

