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FHR § 11
Folkhälsorådets struktur samt förslag till ny arbetsordning
Förtydligande kring folkhälsorådets kallelser och konstituering. Samtliga deltagare
kallas till möte, ingen ersätter någon annan, utan deltar på lika mandat.
Arbetsförmedling, Polis, Försäkringskassa har tidigare varit representerade i
folkhälsorådet men är det inte nu längre. Mötet enades om att de även i
fortsättningen adjungeras vid behov.
Brotts- och olycksfallsförebyggande arbete liksom trafiksäkerhetsfrågor kommer att
diskuteras mer till hösten.
Förslag om framtagande av folkhälsoplan för åren 2012-2015. Åskådliggörs
lämpligen genom klickbara puzzelbitar eller liknande på hemsida/intranät för att
tydliggöra vilka områden som är prioriterade samt vad för aktiviteter som pågår.
Nytt folkhälsoavtal på gång för åren 2011-2015. Kommunchefen är kallad till
dialogmöte/förhandling den 9 maj.
Förslag till ny arbetsordning har arbetats fram och anpassats till den nya
organisationen av kanslichef, folkhälsorådets ordf. samt folkhälsosamordnare.
Följande ändringar framkom efter diskussion:
- Folkhälsoplan samt Handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor skall läggas
till under styrdokument
- Meningen, Ansvaret för genomförande av insatserna ligger ute i verksamheterna
och nämnderna med målsättningen att integrera folkhälsoarbetet i kommunens alla
delar, kompletteras med utskotten och beredningarna för att visa på vikten av
gemensamma satsningar och gemensamt ansvar för folkhälsoarbetet.
Folkhälsorådet beslutar
att anta förslag till arbetsordning för Folkhälsorådet i Orust kommun, samt
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till arbetsordning för Folkhälsorådet i
Orust kommun
_________
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FHR § 12
Insatser riktade till barn och unga
Susanne visar påbörjat arbete med processkartläggning av hälsofrämjande insatser
riktat till barn och unga i åldrarna 0-24 år. Anna-Malin Lundhamn,
utvecklingssekreterare, är delaktig i detta arbete tillsammans med
Folkhälsosamordnare, ANDT-samordnare samt ungdomsutvecklare. Återkommer
med rapport när arbetet är avslutat.
Syftet är att ta fram en flödesmodell som kan användas som ett arbetsmaterial för
folkhälsoarbetet och som kan ligga till grund för diskussioner om vilka insatser
som bör prioriteras och hur de skall följas upp. Välfärdsbokslutet är det
övergripande uppföljningsinstrumentet som beskriver hälsoläget i Orust
kommun. Välfärdsbokslutet görs vartannat år.
Feriepraktik- på förslag är att alla som sökt plats, År 9 samt hela gymnasiet skall
få plats.
Elever i År 7och 8 erbjuds även i år någon aktivitet på annan plats i syfte att
minska oroligheter i samband med 9:ornas skolavslutning. En alkohol- och
drogförebyggande insats där Folkhälsorådet samverkar med fritidsledare och
ungdomsutvecklare som leder detta arbete. Ställningstagande om val av insats
inför år 2012 diskuteras under hösten 2011 tillsammans med verksamheten för
Lärande och omsorg.
Frisktandvård är ett sätt att sänka ekonomiska trösklar och möjliggöra tandvård
genom hela livet. Den är en del i den förebyggande tandvården riktat till åldrarna
18-30 år. Den är nationell och går att flytta med
Generellt är tandhälsan bra hos dem som går i Svanesund och i Henån. Tendens
till något mer karies på äldre tonåringar.
_________
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FHR § 13
Projektet Skapande Kulturcentrum
Projektledare, Peter Rundkvist presenterade projektet Skapande Kulturcentrum.
Pilotprojektet Sinnenas Oas avslutades i februari/mars 2011 där folkhälsoråden i
Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv var medfinansiärer med 10 000 kr vardera
samt medel från Terra et Mare. Pilotprojektet ligger till grund för en 3-årig
projektplan och ansökan om EU-medel från (ESF-fonden) samt Kulturnämnden
(VG-regions folkhälsokommité) är inlämnad. Målgruppen är personer som har rätt
till LSS och som är i daglig verksamhet, inklusive gymnasieungdomar i Särskolan.
Totalt 383 personer i samtliga kommuner varav 37 på Orust.
Projektplan och budget kommer att skickas ut till samtliga i Folkhälsorådet inom
kort.
Frågor att ta ställning till:
Vill Orust kommun medverka i ett 3-årigt EU projekt?
Om ja, på vilket sätt? Symboliskt, som medfinansiär?
Folkhälsorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.
_________
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FHR § 14
Filmen: Släpp in! Barn och ungas kreativitet är en resurs för framtiden
Filmen delades ut på kulturdag i regionen och visades i folkhälsorådet på initiativ av
Gunilla Josefsson. Filmen inspirerar till kreativitet, delaktighet och jämställdhet.
Filmen är 12 minuter och finns hos folkhälsosamordnaren och kommer att spridas
inom organisationen.
Inför framtiden, viktigt med ett tydligt uppdrag till kultursekreteraren. Ta vara på den
nya tekniken som finns i Henåns nya skola samt scenen i Ängås aula.
_________
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FHR § 15
En krycka för själen- en film om hjälpmedel för psykiska
funktionsnedsättningar
Rapporten ”Ohälsans kostnader och konsekvenser i Västra Götaland” delades ut och
kommer att finnas med som underlag till fortsatta diskussioner om socioekonomi till
hösten. Enkäten, ”Hälsa på lika villkor” är ute nu hos 1600 personer på Orust och
sista svarstiden är 27 juni. Till hösten har vi ett nytt kunskapsunderlag gällande
människors livsvillkor och hälsoläge.
Därefter tittade vi på filmen En krycka för själen. Efterföljande diskussion visar att
många hjälpmedel är dyra men det finns stora personliga vinster för brukaren,
exempelvis handdatorer. Ibland går det att använda hjälpmedel som redan finns i
vardagen som mobiltelefonen. Arbetsterapeut har förskrivningsrätt. Läs mer på
Hjälpmedelsinstitutets hemsida, www.hi.se.
Till hösten planeras en föreningsdag på temat psykisk hälsa riktat till ledare för att
öka kunskapen om hur föreningslivet kan bli mer tillgängligt för alla. Samt
föreläsning riktad till allmänheten i samverkan med öppenpsykiatrin.
_________
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FHR § 16
Övrigt
Gunilla Sander (tidigare folkhälsosamordnare i Orust kommun) har skickat tackkort
för blombuketten som folkhälsorådet skickade till henne efter en längre tids
sjukdom.
ICDP- För att behålla licensen för att kunna utbilda i ICDP-vägledande samspel
behövs fortbildning.
Välfärdsbokslut – en gemensam mall för Fyrbodal har arbetats fram i nätverket FIB
(Folkhälsosamordnare i Fyrbodal).
4 oktober 2011, gemensam utbildningsdag (heldag) för Folkhälsoråden.
Det är en heldag då Jan Linde (Svensk förening för folkhälsa) och Johan Jonsson
(chef för VG-regionens folkhälsokansli) kommer att lotsa politiker i folkhälsoråden
samt presidier, chefstjänstemän inom kommun, folktandvård, primärvård och apotek
genom folkhälsans historia fram till var vi är idag. Gräns på totalt 60 personer och
dagen kommer att förläggas till Nordens Ark.
Formell inbjudan kommer senare.
25 november kl.9.30- 14.00 på Nordens Ark. Rapport från Lärandecirkeln om
drogvaneundersökningar samt ANDT-strategin. Formell inbjudan kommer senare.
Planeringsmöte inför kampanjveckorna 22-23, 17 maj kl. 14.30-16.30 i
sammanträdesrum 5. Anmälan till aili.larsson@orust.se.
Seniormässan var uppskattad. Ca 70 besökare fick bland annat information om
olycksfallsförebyggande åtgärder i vardagen, stödfunktioner inom kommunen,
primärvården, folktandvården och lokalsamhället. Musikunderhållning, slöjdare,
föreningar och frivilligorganisationer bjöd på en trevlig inramning.
Projektet Säker Häst på Orust, Fas II, beviljas medfinansiering (20 000 kr) som ett
led i arbetet med trafiksäkerhet och olycksfallsförebyggande. Folkhälsosamordnaren
återkommer med rapport om projektet.
Förslag om utveckling och stöd för äldre som vill lära sig om datorer.
_________
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