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FHR § 14
Kvalitet och kompetens i samverkan, KEKS
Malin Andersson, samordnare för Orusts fritidsgårdar, berättar om KEKS som är ett
nätverk för gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete, uppföljning,
kompetensutveckling och metodutveckling inom öppen ungdomsverksamhet.
I Orust kommun finns idag fyra fritidsgårdar i Ellös, Varekil, Henån och Svanesund.
Verksamheten riktar sig till åldrarna tretton år och uppåt. Det är även flertalet
gymnasieungdomar som besöker gårdarna.
Det finns ett ungdomsråd som består av ungdomar och fritidsledare som stödjer
ungdomar till att förverkliga idéer om aktiviteter. Ungdomsrådet har en egen budget på
54 000 kronor 2012.
Under 2011 genomfördes en gemensam konflikthanteringsutbildning mellan Tanum,
Lysekil, Sotenäs och Orust kommun. Detta på initiativ av Lysekils kommun och via ett
nätverk i Norra Bohuslän för folkhälsosamordnare. Folkhälsoråden delfinansierade
denna utbildning som var starten på en utökad samverkan mellan fritidsledare i Norra
Bohuslän. Nu önskar fritidsledarna att ta denna samverkan ett steg ytterligare genom
medverkan i nätverket KEKS som i dagsläget består av tjugosju medverkande
kommuner som alla har var sin plats i styrgruppen.
Kostnaden för att delta i nätverket är cirka 30 000 kronor per år.
Förutom 6-8 kompetensutvecklingstillfällen per år får verksamheten stöd i att
genomföra en årlig enkät, framtagande av kvantitativa nyckeltal, att föra loggbok,
genomföra projekt-/gruppenkäter och stöd i analys av resultatet. För att sedan ge en
återkoppling till ungdomarna. Detta för att på bästa sätt skapa en verksamhet
tillsammans med ungdomar utifrån deras behov.
Folkhälsorådet diskuterade ifall fritidsaktiviteter för barn och unga skall kosta något.
Exempelvis musikskola, kulturupplevelser och lovverksamheter. En reflektion var att
det är viktigt med goda bärande relationer för att säkerställa att alla kan vara med.
Folkhälsorådet tackar för informationen. Samordnaren för fritidsgårdarna uppmanas att
lämna in en ansökan till Kommunstyrelsen om deltagande i nätverket KEKS.
_____________________
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FHR § 15
Folktandvården informerar om sin verksamhet
Fanny Yahyapour, klinikchef på Folktandvården Orust (september 2011-) och Boel
Drottz, klinikkoordinator på Henån (2007-) berättade om sin verksamhet.
Folktandvården i Västra Götaland innefattar 185 tandvårdskliniker. Verksamheten utgår
från tre kärnvärden: hälsa, kompetens och service.
I Orust kommun har det funnits tre tandvårdskliniker, Ellös, Svanesund och Henån.
Dessa tre är nu sammanslagna till en klinik på Henån från och med den första maj 2012.
Detta efter ett beslut den andra februari av Tandvårdsstyrelsen som föranleddes av ett
politiskt beslut om att det enbart behöver finnas en klinik per kommun. Beslutet
medförde en minskad ram och utebliven ersättning för kliniken i Svanesund. Totalt har
det lagts ned fjorton kliniker i Västra Götaland.
Genom att använda en modell (Högsbomodellen) med skiftgång kan verksamheten nu
erbjuda bättre öppettider. Öppettiderna är klockan 7-19 på måndagar-torsdagar och
klockan 8-14 på fredagar.
Idag arbetar 23 personer i Henån varav 7 tandläkare, 3 tandhygienister, 10
tandsköterskor och 1 receptionist.
2 700 barn är listade, inklusive de som får förebyggande tandvård i skolorna.
5 500 vuxna är listade på klinik, inklusive de på sjukhem.
2011 var det 73 procent av barnen och 72 procent vuxna friska patienter. Tandhälsan är
generellt sett god på Orust.
Mobil tandvårdsklinik diskuterades. Det är en buss som innehåller två fullt utrustade
behandlingsrum och som kopplas till el och vatten och det behövs således bygglov för
uppställningsplats.
Folkhälsorådet tackar för informationen som arkiveras
_____________________
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FHR § 16
Behov av framtida anhörigstödsutbildningar
Anette Forsberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, sedan mars 2012 pratade om vikten
av att utveckla anhörigstödsutbildningar.
Stora satsningar behövs för gruppen mest sjuka äldre. Anhörigstödsutbildning för både
personal och patient kommer att behöva utvecklas där landsting tillsammans med
kommunen samverkar. Förslagsvis återkommande utbildningar där landstinget bistår
med sin kompetens om sjukdomsbild och annan kunskap och kommunen deltar med
information från biståndshandläggare, god man och annan stödverksamhet.
Samtalsstöd, förflyttningsteknik, avlastande insatser och rätt medicinering är några
viktiga behov att tillgodose. Information om kost, motion och stöd i att våga leva är
andra aspekter som lyfts fram.
Nationellt kunskapscentrum Anhöriga, NkA har regeringsuppdraget att utveckla ett
nationellt kunskapsstöd riktat till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
Anhörigstöd är lagstadgat till personer i alla åldrar.
Folkhälsorådet tackar för informations som arkiveras
_____________________
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FHR § 17
Samverkande sjukvård
Annica Erlandsson, representant för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän
(HSN1) berättar att 1177 är länken mellan Västra Götalandsregionen och medborgaren.
Genom att ta stöd och råd från 1177 gällande all vård säkerställs det att patienter får rätt
vård på rätt vårdnivå. 1177 kan också ringa till ambulansen och få hjälp med att göra en
bedömning.
Uppföljning och återkoppling blir väldigt viktig inom ramen för vårdsamverkan.
Uddevalla är närsjukhus för Orusts befolkning. Näl och Sahlgrenska är
specialistsjukvård.
Regionen har upphandlat en extrainsats för vård i hemmet. Insatsen utförs när
kommunsjuksköterskan inte har ordinarie arbete.
Det diskuterades att ambulanssjukvården har långa inställelsetider.
Orust och Färgelanda är de enda två kommunerna i Västra Götalandsregionen som inte
har avtal gällande ”I väntan på ambulans”.
Folkhälsorådet tackar för informations som arkiveras
_____________________
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FHR § 18
Carema Vårdcentral informerar om sin verksamhet
Sima Niklund, verksamhetschef på Carema Sjukvård sedan februari 2012 berättar om
organisationen.
Carema upphandlades 2006 och har filialer i Svanesund, Ellös och Henån. Från och
med den 1 januari 2012 har de även rehabiliteringen. Ambea är det finskägda
moderbolaget som innefattar Carema Sjukvård och systerbolaget Carema Care. Carema
Care har hand om äldreomsorg och äldrevård. Carema Sjukvård har psykiatri,
akutsjukvård och vård.
Idag arbetar cirka 40 personer på Carema Sjukvård på Orust.
Mycket tid läggs nu på att arbeta med schemaläggning och tillgänglighet via telefon.
I april ändrades patientavgiften. 100 kronor för besök på vårdcentral där man är listad,
300 kronor på annan vårdcentral. 1 juni höjs högkostnadskyddet till 1100 kronor.
Rehabiliteringen kan man besöka oavsett om man är listad eller inte. Kiropraktor bokas
via vårdcentralen.
Svanesund stänger under sommaren då vårdbehovet styr möjligheten att hålla öppet.
Politiken uttryckte önskemål om att hålla öppet några dagar på respektive filialer till
nästa sommar.
Folkhälsorådet tackar för informations som arkiveras
_____________________
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FHR § 19
Rapporter
Motion om Seniorgym har kommit till Folkhälsorådet för yttrande, diarienummer
2012:1687. Yttrandet sammanställs av folkhälsosamordnare, kommunalråden och
verksamhetschef för samhällsutveckling.
Trafiksäkerhetsarbetet bör inrikta sig på att minska hastigheten på våra vägar enligt
Trafiknätet som träffas två gånger per år. Detta tas också med till handlingsplanen för
samverkansavtalet mellan Polisen och kommunen. En första träff är genomförd där
skolchefen är sammankallande.
Den 21 maj genomfördes även ett första samverkansmöte gällande att minska antalet
viltolyckor på Orust. Vissa sträckor av väg 160 och väg 178 är prioriterade. Den 21 juni
är nästa möte och oppositionsrådet är sammankallande.
Västsvenska Idrottsförbundet har haft dialog med kommunen. Konsulenten i
Stenungsund aktualiserar frågan om varför Orust kommun inte söker bidrag för Idrott
under skoldagen. Bra om konsulenten kan vara med på ungdomsmässan i augusti.
Information om att det under vecka 41 kommer att genomföras tre dagars utbildning på
temat mänskliga rättigheter med bas i Rädda Barnens koncept ”Kärleken är fri”
Veckan därpå (V42) är det en uppmärksamhetsvecka om goda matvanor och fysisk
aktivitet under namnet ”Ett friskare Sverige”. Statens Folkhälsoinstitut genomför detta
på uppdrag av regeringen.
Studiecirkeln, ”Din Egen makt” har genomförts med positiv respons. Samtal förs med
arbetsmarknadsenheten om eventuell fortsättning.
Västra Götalandsregionen har uppdraget att ta fram en handlingsplan för en jämlik hälsa
utifrån Folkhälsopolitisk policy för Västra Götalandsregionen. Dialogmöten
genomfördes på fyra olika orter den 30 maj och folkhälsosamordnaren deltog i
Uddevalla. Cirka 260 personer samlades under samma dag och deltog i att ge
synpunkter på ett arbetsmaterial där 500 förslag minskat ner under de tre föreslagna
utmaningarna:
Trygga och goda uppväxtvillkor, Ökat Arbetsdeltagande och Ett åldrande med en god
livskvalitet. Handlingsplanen skall vara färdig vid årsskiftet 2012/2013.
Den 1 juni deltog fyra personer från Folkhälsorådet i Orust kommun på en hearing om
folkhälsoarbetets organisering i Uddevalla. Totalt har tre hearings genomförts i Västra
Götalandsregionen. Det är Göteborgs Universitet som har uppdraget att göra en
utvärdering som fokuserar på förslag inför framtiden gällande dagens organisation. Den
6 november genomförs en avstämningskonferens.
Folkhälsorådet tackar för återrapporteringen som arkiveras
_____________________
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FHR § 20
Övrigt
Bengt Torstensson föreslår en riktad kampanj gällande barnsäkerhet i bil. Öppna
förskolan gör detta terminsvis i samverkan med NTF. Folkhälsosamordnaren hör med
MVC/BVC och förskolan om hur de arbetar med frågan och ifall det finns behov av
något ytterligare.
Brandskyddsutbildning är det beslut på att alla skall genomgå och 703 personer har
utbildats hittills. 250 personer återstår att utbilda.
Sedan 2007 utför Räddningstjänsten brandskyddsutbildning för eleverna i årskurs 5.
I årskurs 8 är det skolan själv som valt att själva stå för utbildningen. Under en period
har detta inte genomförts. 2012 fick elever på Ängås skola utbildning men inte elever i
Henåns skola. Lagen om skydd mot olyckor är viktig att följa.
Folkhälsorådet tackar för informationen som arkiveras
_____________________
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