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FHR § 1

Uppföljning Folkhälsoarbetet 2006
Anna Sandberg redogjorde för vad Folkhälsorådet arbetat med under 2006 utifrån
uppföljningen som är lämnad till Hälso- och sjukvårdsnämnd 1, Västra Götalands
regionen.
Folkhälsoarbetet har sin utgångspunkt i det nationella målet för folkhälsa Att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
och de 11 målområdena. Folkhälsorådet arbetar utefter det antagna Folkhälsoprogrammet för Orust kommun 2004- 2006 och det har på tidigare möte beslutats
(§ 22 2006-09-15) att det skall revideras med inriktning mot att bli ett övergripande
policyprogram för folkhälsoarbetet. Folkhälsokommitténs policyprogram för
folkhälsoarbetet i VG-regionen väntas in för att ligga till grund för det arbetet.
Trygga och god uppväxtvillkor

Ökad fysisk, kulturell aktivitet och goda
matvanor – Vi satsar friskt
Trafiksäkerheten ska prioriteras
Skadesäkra miljöer
En drogfri kommun

Folkhälsorådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_________

Stärka föräldrarollen
Skapa mötesplatser
Hitta goda fritidsalternativ
Utveckla samverkansformerna kring
barn och ungdom
Öka antalet personer som utövar fysisk
aktivitet och har goda matvanor
Öka trafiksäkerheten, framförallt bland
barn och ungdom
Frihet från könsrelaterat våld
Trafiksäkerheten skall vara prioriterad
Minska antalet rökdebutanter
Höja åldern för alkoholdebuten
Verka för ett samhälle fritt från
narkotika
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Folkhälsoinsatser 2007
Anna Sandberg redogör för verksamhetsplanen för 2007.
Mål
Trygga och goda uppväxtvillkor

Insatser
Kartlägga behovet och ge förslag på
insatser för ungdomar
Föräldrastöd
En hälsosam ålderdom
Integrerat i äldreomsorgen
Delaktighet och inflytande i samhället
Fortsatt samarbete med studieförbund
och föreningsliv
Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor Vi satsar friskt – föreläsningar och
fortsatt fysioteksarbete
En drogfri kommun
Revidering av alkohol- och
drogförebyggande programmet
Skadesäkra miljöer
Trafiksamordnare med STO och
Vägverket
Trafiksäkerhetsdag
Kvinnofrid
Arbeta utefter antagen kvinnofridsplan
med samverkan, utbildning och
information
Övrigt
Medverka i allergiarbetet
Välfärdsbokslut
Hemsidan
Infoblad

Folkhälsorådet beslutar
att lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
_________
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FHR § 3

Revidering av det alkohol- och drogpolitiska programmet
Kommunfullmäktige har gett Folkhälsorådet i uppdrag att revidera det alkohol- och
drogpolitiska programmet.
Aili Larsson, kommunens alkohol- och drogförebyggare, redogör för sitt arbete
utifrån kommunens alkohol- och drogpolitisk program och ger ett förslag på
arbetsmodell för arbetet med att revidera det alkohol- och drogpolitiska programmet.
Sedan programmet antogs har en nationell handlingsplan för alkoholpolitiken
2006-2010 kommit där Regeringen slår fast att det långsiktigt förebyggande arbetet
måste fortsätta för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion. Arbetet på lokal
nivå är avgörande för att nå framgångsrika resultat.
Alkoholpolitiska mål:
Målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan genom att
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet skall nås genom
insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbetende, men hänsyn taget till skillnader mellan flickor och pojkar och mellan kvinnor
och män. Särskild prioriterade områden:
- Åstadkomma en alkoholfri uppväxt
- Skjuta upp alkoholdebuten
- Minska berusningsdrickandet
- Åstadkomma fler alkoholfria miljöer
- Bekämpa den illegala alkoholhanteringen
- Ingen alkohol skall förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten.
Narkotikapolitiska mål och insatser:
Målet för den svenska narkotika politiken är ett narkotikafritt samhälle. Målet skall
nos genom insatser mot tillgången och efterfrågan på narkotika. Särskilt prioriterade
områden:
- Minska nyrekryteringen till missbruk
- Förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk
- Minska tillgången på narkotika.
Folkhälsorådet beslutar
att det alkohol- och drogpolitiska programmet skall vara övergripande och ingå som
en del i folkhälsoprogrammet för Orust kommun.
_________
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Övrigt
Christer Hellekant informerade om händelseförloppet under stormen Per och
berättade om skillnaden på extraordinär händelse och daglig verksamhet.
Vid stormen Per kom det aldrig så långt som till extra ordinär händelse.
Lars Wiberg berättar om bullernivån i verksamheterna. Bullermätningar är utförda
och de ligger på 80 db i snitt och personalen kommer att erbjudas hörselundersökningar. En bullergrupp har startats tillsammans med Humanhälsan som kommer
att arbeta fram förslag hur bullret ska kunna minskas i verksamheterna. Uppföljande
bullermätningar skall göras under hösten 2007.
Lars Wiberg berättar om statistik om våld och hot om våld i skolorna. Barn- och
utbildningsförvaltningen har bra rutiner för vidtagande av åtgärder när så behövs.
Möjligtvis kan det kompletteras med utbildningar.
_________

