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FHR § 6
Folktandvården informerar om det nya avtalet om uppsökande tandvård
Björn Möller, verksamhetschef för Folktandvården på Orust berättade att avtalet med
Hälso- och sjukvårdsnämnden löper över tre år med möjlighet till förlängning med
ytterligare två år och det innefattar:
• Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning
• Nödvändig Tandvård
• Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling under begränsad tid
Alla personer som uppfyller följande kriterier blir erbjudna en screening och kan välja
att tacka ja eller nej:
• Personer i särskilt boende
• Personer i enskilt boende
personer med kommunal omsorg
personer med kommunal omsorg utförd av anhörig
personer med kommunal hälso- och sjukvård
personer utan kommunal insats
• LSS – Lag om Stöd och Service
På Orust är det Lotta Cederström som sköter uppsökande verksamhet och Carina
Samuelsson som ansvarar för utbildning. Målsättningen med uppsökande verksamhet är
att alla skall kunna ha en smärtfri mun, kunna äta och njuta av en måltid samt att känna
sig ren och fräsch i munnen.
Carina Samuelsson berättar att hon under ett års tid har bedrivit praktisk
munvårdsutbildning. Tre hundra personer inom personal på sjukhem, boenden,
hemtjänst har fått erbjudande om att gå utbildning i munvård och lära sig i hur man gör
i praktiken. Projektet Centrum för äldretandvård har pågått i Västra Götalandsregionen
sedan 2009. Det är ett nätverk med ca 50 tandhygienister, tandläkare och tandsköterskor
med uppdrag att skapa lokala nätverk med pensionärsföreningar, apotek, politiker,
folkhälsa och andra aktörer för att stödja äldre att behålla kontakten med tandvården
och sprida kunskap genom exempelvis kampanjen ”Glöm inte tänderna om hälsan
sviktar”. Vid 70 års ålder ökar risken för karies markant. En viktig del handlar om att
uppmärksamma att tänderna tillhör kroppen.
Några frågor som diskuterades:
Kan äldresjuksköterskan ställa frågan, hur är det med tandhälsan när hon möter
patienter?
Vid vårdplanering borde följande fråga finnas med: Vet du om att det finns uppsökande
verksamhet?
Folkhälsorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.
_________
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FHR § 7
Aktuellt om dvärgbandmask hos rävar
Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har ett fall av dvärgbandmask
(Echinococcus multilocularis) konstaterats hos en räv som sköts i Uddevalla kommun i
december 2010. Diagnosen gjordes i februari 2011 hos SVA och nuvarande bedömning
från myndigheten är att parasiten kan finnas inom Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och
Vänersborgs kommuner. I nuläget undersöks räv, gnagare och hund kring fyndområdet
för att söka klarhet i hur utbredd smittan är.
Människor kan smittas om de sväljer maskägg och inkubationstiden är oftast mellan 520 år. Äggen överlever inte kokning men de är mycket kyltåliga.
Hur handlar vi om parasiten påträffas hos räv, gnagare eller hund på Orust?
Räddningstjänsten har krisberedskapsmöten tillsammans med Länsstyrelsen. Det finns
också en säkerhetssamverkansgrupp i Fyrbodal som skall träffas den13 april i Strömstad
för att diskutera detta vidare. Christer Hellekant återkommer i ärendet efter det.
Folkhälsorådet lägger rapporten till handlingarna.
_________
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FHR § 8
Arbetet med hedersrelaterat våld samt tjejjouren
År 2005 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för kvinnofrid. Som ett led i detta
arbete har Anna Sandberg under år 2010 och 2011 arbetat med Våld i nära relationer i
ett samverkansprojekt mellan Orust och Tjörns kommuner.
Jeanette Rahbe har sedan november 2010 arbetat 25 % (10 tim/vecka) som samordnare
för hedersrelaterat våld i Orust kommun. I uppdraget ingår även att vara kontaktperson
för projektet Fyrbodal Youth Embassy som handlar om demokrati och
integrationsfrågor bland ungdomar. Jeanette arbetar främst med att ta fram
informationsmaterial som ett led i att öka kunskapen inom kommunen om vad
begreppet innefattar. Erbjuda föreläsningar som kan ge konkreta arbetssätt samt erbjuda
skola och förskola möjlighet att ta del av hennes kunskap i klasserna och genomföra
värderingsövningar och prata om mänskliga rättigheter. Detta har Jeanette presenterat i
ledningsgruppen. Begreppet heder kan vara laddat och det är viktigt att få in begreppet i
ett sammanhang.
Tjejjouren
Tjejouren.se är en paraplyorganisation över 40 Tjejjourer i Sverige. De har ca 450 000
besökare per år. Jeanette startade tjejjouren i Stenungsund den 8 mars 2010. De arbetar
via en webbaserad chatt och mail där personer kan vara anonyma så länge de vill.
Målgrupp är tjejer i åldrarna 12-28 år. Totalt 7 tjejer arbetar ideellt med att svara på mail
inom 48 timmar och ha öppet chatten 2 tillfällen per vecka. Totalt hör 6-10 tjejer av sig
per vecka till jouren. Nästan bara tunga fall med sexuella övergrepp, misshandel,
oönskade graviditeter (med styvpappa), hedersrelaterat våld, våldtäkter. Under 2011 har
de hittills chattat med 42 personer varav ingen av tjejerna har tagit vuxenkontakt. Utav
dessa vet de att det har gått bra för två av tjejerna.
Familjecentralen på Tjörn har öppet dygnet runt och är organiserad under
socialförvaltningen. Chefen för individ- och familjeomsorg (IFO) har sagt ja till att
organisera tjejjouren därunder. Förslag finns på att bilda en fristående förening inom
Stenungsund, Tjörn och Orust. Kanske vidga samverkan till att innefatta samtliga
kommuner inom SOLTAK? Lena Danielsson tar med sig frågan dit. Viktigt att parallellt
arbeta med jämställdhet och killarna.
Folkhälsorådet beslutar
att ge Anna Sandberg i uppdrag att ansöka om en samordnartjänst för hedersrelaterat
våld hos Länsstyrelsen
att ge Anna Sandberg i uppdrag att ansöka om Länsstyrelsemedel för en gemensam
samordningsfunktion gällande våld i nära relationer för Orust, Tjörn och Trollhättans
kommuner
_________
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FHR § 9
Rapport från temadagen på Tofta Gård, barn och ungas psykiska hälsa
Efter Folkhälsoinstitutets rapport om barn och ungas psykiska hälsa, där skolorna i
Orust kommun uppvisade resultat som krävde vidare utredning, fick Aili Larsson i
uppdrag att ta fram ett koncept för hur vi arbetar vidare för att främja barn och ungas
psykiska hälsa. Uppdraget kom från Susanne Gustavsson, Lena Danielsson, Birgit
Strömberg och Johan Stein. Lilla Edet, Tjörn och Ale uppvisade liknande resultat och
försök till samverkan påbörjades men slutade i lokala egna satsningar.
Den 25 februari samlades 65 nyckelpersoner från olika verksamheter på Orust som
möter barnet under dess uppväxt 0-24 år. Då barnen ofta är bärare av vad vuxenvärlden
uppvisar är det viktigt att samverka och rikta insatser till såväl föräldrar som barn. Söka
efter helheten. Exempelvis finns det en stor förskrivning av lugnande läkemedel till
vuxna på Orust. Vad kan det bero på? Det är viktigt att flera verksamheter och
myndigheter tillsammans försöker hitta bakomliggande faktorer dit folkhälsoinsatser kan
riktas. I stora drag mynnade dagen ut i en önskan om ett familjens hus och det
uppdraget ligger hos BUN/SON. Resultatet av dagen redovisas separat i en rapport.
Gruppdiskussion
Hur kan vi nå en hållbar samverkansform som är integrerad i ordinarie verksamhet?
- Det skulle kunna vara ett uppdrag till beredningsgrupperna.
- Arbetet är på gång men det är en långsam process.
Hur får vi till en bred samverkan, utan jantelag och revirtänkande?
- Behövs tid till att träffas och att arbetsgivare är lyhörda för detta behov och
tillgodoser det.
- Ur skolans perspektiv behövs ett tätare nätverkande för att överbrygga gränssnitt
mellan olika verksamheter.
Hur skapar vi en gemensam strategi med tydlig styrning, struktur och samsyn?
- Ur ett politiskt perspektiv är det viktigt med hur uppdraget formuleras. Ur ett
barn- ungdoms- och föräldraperspektiv.
- Socioekonomi är ett verktyg. 6 personer i Orust kommun är klara med en
utbildning för Ingvar Nilsson, nationalekonom. Socioekonomi handlar förenklat
om att kostnadsberäkna förebyggande verksamhet och beräkna vad ett
utanförskap kostar.
Idag har kommunen inte lagliga rättigheter att arbeta in mjuka värden i budgeten.
Frågan behöver lyftas till Sveriges Kommuner och Landsting. Det är en vinst för
hela samhället att satsa gemensamt från olika myndigheter i sociala frågor.
Folkhälsorådet tackar för rapporten och kommer att fortsätta och fördjupa diskussionen
om socoiekonomi vid nästa folkhälsoråd.
_________
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FHR § 10
Övrigt
Vi Mä, kulturvecka under sommartid skjuts upp till sommaren 2012. Planen med att
erbjuda feriearbetare möjlighet att arbeta med planering och genomförande av en
kulturvecka kräver handledare och lite längre framförhållning. Myckleby musikfestival
har sökt samverkan med kommunen och är positiva till ett samarrangemang nästa
sommar. I år påbörjas mindre samverkan kring marknadsförning.
_________
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