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Fysisk aktivitet på recept – rapport
Marie Stålnacke berättar om Fysiotekets verksamhet. Under 2005 har Marianne
Lundmark, leg farmaceut och Marie Stålnacke, leg sjukgymnast arbetat som
fysiotekare på Apoteket i Henån.
Där har de tagit emot patienter som fått fysisk aktivitet på recept och genom
motiverande samtal försökt få dem att påbörja någon form av aktivitet antingen i
föreningsregi eller på egen hand.
De har regelbundna kontakter med föreningarna och är även ute och pratar om
Fysioteket i kommunens olika verksamheter men även i föreningar.
Under 2005 har totalt 49 patienter besökt Fysioteket.
Marianne Lundmark lämnar Fysioteket för annan tjänst inom Apoteket medan Marie
Stålnacke fortsätter jobba vidare som fysiotekare.
Planering inför 2006 är att få igång fler receptskrivare genom att gå ut och tala med
barnmorskor, psykmottagningen, distriktssköterskor, företagshälsovård.
Försök ska också göras med att få igång grupper för äldre.
Folkhälsorådet lade rapporten till handlingarna.
_________
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Trafiksäkerhetsarbetet – rapport
Camilla Pedersen, kommunens trafikinformatör, berättar bl.a. om EU-mopedförarutbildningen. Alla elever inom STO-regionen blev erbjudna utbildningen och det var
144 elever som anmälde sig.
Av dessa 144 elever var det 44 elever från Orust som genomfört hela utbildningen,
alltså även gjort uppkörning på trafikskola.
I utbildningen ingår 5 x 80 minuters teori under 5 veckor plus 3 timmar praktiska
övningar. I teorin ingår bl.a. ”Människan och dess begränsning”, inlärningssystem,
vägmärken, olycksrisker, rondellkörning.
Önskemål har kommit från skolorna om fortsättning nästa år och Polisen tycker att
det är en bra utbildning. Tjörns kommun t.ex. har avsatt pengar till fortsatt
obligatorisk utbildning plus att två personer (en på varje högstadium) ska hjälpa
Camilla med utbildningen.
Under året har kampanjen ”Don´t Drink and Drive” varit igång och som ett led i
denna har filmen ”Länge Leve Livet” visats för 2 500 elever i STO-regionen och för
500 föräldrar.
Bältesmätning har som vanligt gjorts och genom åren har Orust kommun haft mycket
varierande resultat.
Samarbetet om Camillas tjänst kommer att fortsätta.
Folkhälsorådet lade rapporten till handlingarna.
________
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Nattvandrarnas verksamhet
Anna Sandberg berättar att det är fortfarande finns många aktiva nattvandrare.
För närvarande står föreningen inför att välja en ny ordförande.
Nattvandrarna har möjlighet att ringa till Räddningstjänstens jour och till
socialjouren om de skulle känna sig i behov av det.
Henåns skola har haft en föreläsning om ”boffning ”. Föreläsning om t.ex. hasch bör
kanske också hållas. Missbrukstrenderna växlar oerhört snabbt och därför är det bra
att ordna föreläsningar som följer trenderna.
Folkhälsorådet lägger rapporten till handlingarna.
_________
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Planering av familjecentral – hur går det?
Lars Wiberg berättar att det finns en arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram
förslag till organisation inkl. kostnader för en familjecentral.
Samarbetspartner i en familjecentral är Orust kommun, barn- och
utbildningsnämnden, sociala omsorgsnämnden, Carema och primärvården (MVC).
Att familjecentralen ska ligga i Henån är redan bestämt men exakt var är ännu inte
klart. Just nu är mödravårdscentralens lokaler i centrumhuset aktuella.
Förslag till samverkansavtal finns framtaget och ligger hos kommunjuristen.
Det är planerat att förslaget ska till de olika nämnderna i januari månad för beslut om
inrättande av familjecentral.
Förhoppningsvis kan familjecentralen startas upp i halvårsskiftet 2006.
Folkhälsorådet lägger rapporten till handlingarna.
_________
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Exp: Camilla Pedersen

FHR 32

Trafikövergång vid nya vårdcentralen
Roger Hansson, Lars-Åke Gustavsson, Carema och Vägverket har träffats vid olika
tillfällen för att diskutera en trafikövergång vid nya vårdcentralen.
Mötena har resulterat i att Vägverket gör en förstudie för bästa lösningen för trafikövergång över lv 160.
Önskemål om hastighetssänkande åtgärder diskuteras. Camilla Pedersen kan
kontrollera hur och till vilken kostnad man kan få en ”flash-skylt”.
På skylten står t.ex. ”Du kör för fort, sänk hastigheten”.
Folkhälsorådet beslutar
att ge Camilla Pedersen i uppdrag att kontrollera hur och till vilken kostnad vi kan
få tag på en ”flash-skylt”.
_________
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Övrigt
Christer Hellekant berättar:
- Orust kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor har blivit
godkänt av Länsstyrelsen. Det kommer att behandlas i kommunfullmäktige i februari
månad 2006 och innan dess ska det till krisberedningsmyndigheten och till
nämnderna.
- Under 2005 har Räddningstjänsten beviljat 42 tillstånd för sota själv enligt lagen
om skydd mot olyckor.
Anna Sandberg rapporterar::
- ”Vi satsar friskt” arbetar med vårens program. Tre föreläsningar ska hållas under
våren: ”Sockerbomben” (repris från i höstas), ”Du blir vad du tänker” och ”Konst
som livsmedel”.
- Kvinnofridsplan för Orust kommun håller på att arbetas fram.
- Det arbetas även med välfärdsbokslut för kommunen.
Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
_________
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Sammanträdestider för 2006
Folkhälsorådets möten hålls generell på fredagar, kl. 08.30-12.00.
Följande datum finns på förslag. 2006-02-17, 2006-03-31, 2006-05-12, 2006-09-15,
2006-10-27, 2006-12-08.
En del datum krockar det med andra möten.
Folkhälsorådet beslutar
att

nästa Folkhälsorådsmöte hålls 2006-02-17, och

att Roger Hansson och Anna Sandberg får i uppdrag att titta över resten av datumen
så att Folkhälsorådet kan besluta om resterande sammanträdesdagar den 17
januari 2006. Förslag kommer att skickas med protokollet ut.
_________

