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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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FHR § 28
Presentation
Anna Sandberg kommer att vara tjänstledig på halvtid fram till och med 31 oktober
2010. Vikarierande folkhälsosamordnare är Susanne Hafstad och hon presenterade
sig för medlemmarna i rådet som även de berättade vad de har för roll i rådet.
_________
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FHR § 29
Lägesrapport om svininfluensan och vaccinering
Eva Norman (Carema) rapporterar om svininfluensan och vaccinering.
Planering och organisering av vaccineringen har varit omfattande men har överlag
fungerat bra. Trots dålig tillgång på vaccin från leverantören har det endast varit slut
på vaccin vid två tillfällen.
Totalt har ca.6500 vaccinerats på Orust sedan starten W43 2009. Vaccinering
fortsätter även under W51 eventuellt uppehåll över jul och nyår. Eva rekommenderar
alla att vaccinera sig. Skolelever samt skolpersonal har vaccinerats i skolorna av
skolsköterskor.
Samarbete över gränser inom Orust kommun har också fungerat mycket väl.
Läget är under kontroll. I Västra Götalandregionen har 1763 fall konstaterats hittills
och 263 personer har vårdats på sjukhus till följd av svininfluensan. Främst är det
personer i åldrarna 5-40 år som har blivit drabbade.
Christer Hellekant beskriver hur Räddningstjänsten har arbetat. En krisgrupp
startades upp i juni med representanter från Räddningstjänst, skola, hemsjukvård
samt närsjukvård. De har jobbat utefter områdena: förebyggande, vaccinering och
information. Gruppen har träffats varannan vecka sedan augusti månad.
Ingen alarmerande frånvaro har rapporterats.
Folkhälsorådet tackar för informationen
_________
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FHR § 30
Information om tandhälsan på Orust
Björn Möller, klinikchef på Folktandvården Orust, informerade om tandhälsan på
Orust. Folktandvårdens organisation består av 25 personer som jobbar i Henån och
Svanesund. Ellös folktandvård upphör vid årsskiftet 2009/2010 efter beslut av
Tandvårdsstyrelsen.
Björn informerar om att Folktandvården Fyrbodal bl.a. bedriver en uppsökande
verksamhet där en undersökning görs av personer som omfattas av LSS eller de som
har ett omfattande varaktigt behov av vård och omsorg. På Orust omfattas ca.165
personer av detta erbjudande.
I skolor i hela VG-regionen pågår ett projekt som kallas FRAMM som står för Fluor,
Råd, Arena, Motivation och Mat.
Syftet är att ge stöd, instruktion för att ungdomar själva ska kunna ta aktivt ansvar
över sin egen tandhälsa.
Vidare påtalades att fluorlack är kostnadseffektivt och har ersatt fluorsköljning. Detta
sker 1 ggr/termin. Tandvård är kostnadsfri i Västra Götalandregionen t.o.m. det år
man fyller 21 år.
Björn visade statistik över tandhälsan i Fyrbodal. 1/3 har inga ingrepp gjorda i
munnen i åldrarna t.o.m. 19 år.
Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________

4

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-12-11

FHR § 31
Fysisk aktivitet för barn och vuxna
Marie Stålnacke från Orust Rehab talar om Fysisk aktivitet på recept (FaR) för både
barn och vuxna.
FaR initierades 2005 av Folkhälsorådet med uppdrag till Orust Rehab att utföra t.o.m.
2008. Därefter har Orust Rehab tecknat avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 och
det förnyas ett år i taget. Folkhälsorådet finns fortfarande kvar och står för den
administrativa kostnaden för uppföljning.
Mottagna recept 2009 var 34 stycken, vilket är en minskning jämfört med 2008 då
det var 80 st. recept.
Läkare på Carema efterfrågar uppföljning och bevis på att satsningar med FaR faller
väl ut och Marie kommer att med stöd av FOU-samordnaren på Fyrbodals
kommunalförbund genomföra en utvärdering.
Fysisk aktivitet på recept för barn startade våren 2009. Skolsköterskorna och barnläkare Peter Adolfsson på Carema larmade om ett stort behov av att motverka
övervikt bland barn och unga. Föreläsningar på skolorna har också varit ett led i
arbetet med att öka den fysiska aktiviteten.
Skolsköterskor kan skriva recept till Orust Rehab och en barngrupp som startats upp
Folkhälsorådet tackar för informationen.
_________
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FHR § 32
Öppna jämförelser och välfärdsbokslut 2008-2009
Folkhälsorådet har tagit beslut om att ta fram välfärdsbokslut vartannat år och nu är
det dags igen.
Susanne Hafstad informerar om bakgrunden till Öppna jämförelser 2009 som är en
rapport sammanställd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Folkhälsoinstitutet (FHI) samt Socialstyrelsen (SoS). Ett samlat material inom
området folkhälsa där statistik från olika undersökningar har sammanställts för att
kunna visa på jämförelser mellan kommuner och landsting i Sverige. Övergripande
områden är levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter.
Till underlaget för Välfärdsbokslutet 2008-2009 ligger Öppna jämförelser, tidigare
välfärdsbokslut, drogvaneundersökning och annan relevant statistik.
Folkhälsorådet beslutar
att i framtiden ska ärendegången för Välfärdsboksluten i Orust kommun vara enligt
följande: 1.Folkhälsorådet. 2. Kommunfullmäktige. 3. Vidare ut i nämnderna.
att ta fram ett förslag till Välfärdsbokslut för 2008-2009 till Folkhälsorådet
2010-02-12.
_________
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FHR § 33
Övrigt
Inbjudan till utbildningsdag i Hälsoekonomi den 19 mars 2010. Föreläsare är Ingvar
Nilsson, nationalekonom. Anmälan senast 1 mars 2010 till Susanne Hafstad.
Anna Sandberg rapporterade att ”Vi satsar friskt”-föreläsningarna numera ingår i
Kajutans program. De står för arrangemangen och folkhälsosamordnaren ingår i
planeringsgruppen.
Susanne Hafstad informerar om att Svensk Förening för Folkhälsa (SFFF) bedriver
ett utbildningsprojekt i samarbete med FHI och SKL. De erbjuder en idédag riktad
till politiker innehållande folkhälsopolitik, folkhälsopolitiskpolicy Västra Götaland
och metoder inom folkhälsopolitiken. Folkhälsorådet kom överens om att heldagen
för politiker inte är aktuell. Däremot är idékväll för ideella organisationer intressant.
Susanne jobbar vidare på det.
Avslutningsvis meddelar Christer Hellekant att transport för de som är med i
Sibräckas Änglar är löst. Alla inblandade är nöjda och de som är med och spelar
fotboll 1 ggr/veckan är mycket glada för detta.
_________
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