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FHR § 6
Vi satsar friskt!
Anne-Louise Sorbring, samordnare, redogör för hur långt friskvårdarbetet ”Vi satsar
friskt!” har kommit.
En arbetsgrupp med representanter från folkhälsorådet, näringsliv, bibliotek, apotek,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommun har satts samman.
Gruppens huvudmål är att öka den fysiska och kulturella aktiviteten hos samliga
kommuninvånare.
Till igångsättningsdatumet ska alla föreningars aktiviteter vara kartlagda och finnas i
ett kartotek, det ska finnas en ”hälsohörna” på biblioteket m.m.
Vid igångsättandet efter sommaren, som planeras att ske i samband med en
föreningsmässa där de olika föreningarna kan visa upp sina aktiviteter, ska ett
aktivitetskort delas ut. Med aktivitetskortet kan man delta i en utlottning mot att man
utfört vissa aktiviteter.
T-shirtar, med friskvårdsarbetets ”logga” på ska tryckas upp. De ska delas ut i
samband med Vårruset. Även kommuninvånare som deltar i Göteborgsvarvet och
Grabbhalvan ska ha möjlighet att få en t-shirt.
En del arbete kvarstår dock innan allt är klart att ”sjösätta”.
Redogörelsen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 7
Familjeförskolan Kulingen
Christina Lönnblom berättar om Kulingens verksamhet. Familjeförskolan är frivillig,
den ges inte som bistånd, där förs inga journaler men däremot förs arbetsanteckningar.
Det finns möjlighet att ha sex familjer inskrivna. Barnen är mellan 0-6 år.
De som har möjlighet att komma dit kan t.ex. ha relationsproblematik, ätstörningar,
psykiska problem, leva under stark stress eller genomgå kriser av olika slag. Under
tiden familjerna vistas på Kulingen får det inte finnas aktivt missbruk bland
föräldrarna.
I genomsnitt är familjerna inskrivna under 1 år och kommer till Kulingen 2 dagar per
vecka. Målet är att barnen får en trygg förankring till föräldrarna. Att föräldrarna ser
barnen och kan bli säkra i sin föräldraroll.
Personalen på Kulingen har fortsatt kontakt med dem efter att de slutat genom träffar
och telefonsamtal.
Kulingen har ett stort nätverk med andra institutioner och ”marknadsförs” på så sätt.
De arbetar med MVC, BVC, Ungdomsmottagningen, vårdcentralernas kuratorer m.fl.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 8
Handlingsplan/Folkhälsomål
Ronny Svensson pratar vad Folkhälsorådet hade för mål för två år sedan och jämför
med folkhälsomålen för 2004-2006. Skillnaden är inte särskilt stor utan
Folkhälsorådet håller fortfarande samma linje.
Under 2004 deltar Folkhälsorådet bl.a. i arbetet med ”Vi satsar friskt!”, arbete
familjecentral, arbete med kommunplanen och deltar även vid Träffpunkterna.
Med utgångspunkt från ovanstående kan konstateras att Folkhälsorådets arbetar
utifrån folkhälsomålen utan att en handlingsplan hunnit att tas fram.
Arbetet med handlingsplanen kommer dock att återupptas när Gunilla Sander är
tillbaka i tjänst.
_________

Folkhälsorådet
på Orust

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2004-03-19

FHR § 9
Information
-

Enkät om drogvanorna i årskurs 8 våren 2004 är klar och delades ut bland
deltagarna.

-

I norra Hälso- och sjukvårdsnämnden samarbetar 6 kommuner med varandra. I
gruppen ingår Tanums, Strömstads, Sotenäs, Lysekils, Munkedals och Orusts
kommuner. Konstateras kan, i denna grupp, att Orust ligger långt fram när det
gäller folkhälsoarbetet.

Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 10
Ordval
Vikten av att tänka på vad man säger är stor. Betydelsen av vårt språk förändras och
anpassas till nutid. Numera mäts inte avstånd i mil och kilometer utan i timmar och
minuter. Förr sades att orustbon bodde 8 mil från Göteborg, nu bor vi 40 minuter från
sta´n. Dagens språk har blivit ”internationalliserat”.
_________
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FHR § 11
Övrigt
Christer Hellekant meddelar att det finns förslag på att den s.k. POSUM-gruppen ska
minskas ner till 3 personer.
Det finns även förslag på att brandlarmen/utrymningslarmen skall åtskiljas.
Utrymningslarmet ska vara ett larm som aktiveras efter bedömning av olyckans
(brandens) omfattning. Arbete med hur det kan fungera via data håller på.
I många fall pågår arbete med ”samma” saker i olika grupper och arbetet sker
parallellt. Det är vikigt att sträva efter att väva samman de olika delarna och dra nytt
av varandras arbete och synpunkter och knyta samman allt.
_________

