Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

på Orust

2005-10-25

Plats och tid

Piren, Henån, kl. 08.30 – 12.00

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Lise Andreasson
Ewa Reinhold
Ulrica Holmqvist
Christer Hellekant
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Anna Foldemark-Molin, Piren
Anna-Lena Lindquist, KY
Elisabeth Martinsson

Utses att justera

Sven-Ove Tjörnebro

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån, 2005-11-02

Sekreterare

...................................................
Anna Sandberg

Ordförande

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

Justerare

...................................................
Sven-Ove Tjörnebro
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Verksamheten på Piren
Anna Foldemark-Molin som arbetar på Piren berättar om deras verksamhet.
Piren är ett projektarbete som varit igång sedan april 2004 och riktar sig till
människor med långt gånget missbruk, med dåligt socialt nätverk, sysslolöshet,
hälsoproblem p.g.a. missbruk.
På Piren arbetar en behandlingsassistent på 100% och en socialsekreterare på 75%.
Deras mål är bl.a. att etablera en permanent verksamhet, bilda nätverk, höja
livskvaliteten för deltagarna, sänka kostnaderna för köpt vård, försöka minska på
missbruket för de deltagande och ge dem social samvaro.
Vid inskrivning görs en arbetsplan för varje individ och den omprövas efter 6
månader.
Idag är nio personer knutna till verksamheten och Piren har också 3 st. ”träningslägenheter” där deltagarna i verksamheten har möjlighet att bo och klara sig själva.
Piren har öppet alla vardagar mellan 09.30-12.30 utom tisdagar. För att få delta i
verksamheterna krävs att man är drogfri. Vid misstanke om missbruk tas urinprov
och deltagarna får även blåsa i alkotest.
Måndagarna börjar i allmänhet med planering och inköp för veckan. Tisdag är stängt
men personalen gör då hembesök istället. Onsdagar städas 2 st. av kommunens
leasingbilar och sedan fortsätter veckan med utflykter och olika aktiviteter.
Verksamheten bygger mycket på vad gruppen har för intressen och personalen är
behjälplig vid läkarbesök, myndighetsbesök m.m. där det ibland kan behövas lite
extra stöttning. Personalen ska vara förebilder och kommer inte med några
”pekpinnar” utan uppmuntrar istället de som av en eller annan orsak uteblivit någon
dag.
När projekttiden löpt ut ska en utvärdering göras som ska ligga till grund för
politiska beslut om eventuell fortsatt verksamhet.
Informationen läggs till handlingarna.
_________
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Välfärdsbokslut 2005
Folkhälsorådet diskuterar utifrån de förslag till indikatorer som lagts fram.
Utgångspunkten för dessa är: Folkhälsoprogrammet för Orust kommun,
Vi satsar friskt och de nationella målen för folkhälsa.
Folkhälsorådet beslutar
att Anna Sandberg arbetar vidare utifrån det förslag som lagts fram med de tillägg
och ändringar som framkom vid dagens möte.
_________
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Barnchecklista
Hur beaktar vi barnkonventionen vid politiska beslut?
Roger Hansson och Anna Sandberg har varit i Öckerö kommun och tagit del av hur
de arbetar med barnkonventionen och då framför allt att beakta barns rättigheter vid
politiska beslut. De har tagit fram en barnchecklista som är enkel och tydlig att
använda.
Folkhälsorådet beslutar
att arbeta vidare med att ta fram en ”barnchecklista” för Orust kommun att
användas
vid politiska beslut.
_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2005-10-25

FHR § 26

Folkhälsorådets verksamhet 2006
Planerat inför 2006 är:
- Trafiksäkerhet – trafiksamordnarens arbete fortsätter
- Alkohol- och drogförebyggande insatser
- Vi satsar friskt
- Barnchecklista
- Allergikommitté
- Eventuellt hälsoprojekt riktat till ungdomar om deras fysiska aktivitet i samarbete
med kommunerna i norra hälso- och sjukvårdsnämnden
- Fysisk aktivitet på recept – Fysioteket

Folkhälsorådet beslutar
att för 2006 fortsätta att stå för kostnaden för Fysioteket och under året föra
diskussioner med Carema om en eventuell delfinansiering.
Övrig information läggs till handlingarna.
_________
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Rapporter/övrigt
Anna-Lena Lindquist, från KY (Kvalificerad Yrkesutbildning) i Uddevalla
praktiseras hos Anna Sandberg några veckor under hösten 2005.
Anna-Lena kommer att, måndag 31/10, att ha höstlovscafé på Kulturhuset Kajutan
för ungdomar mellan 15 och 18 år.
Anna-Lena kommer att prata om mat, vad och varför vi äter för att må bra och där
kommer också att vara en utställning som heter: ”Hitta rätt i sockerdjungeln”.
Rapporten lades till handlingarna.
_________

