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Plats och tid

Måsungarna, gamla Polishuset, Henån kl. 08.30 – 11.30

Beslutande

Ledamöter
Roger Hansson
Lars-Åke Gustavsson
Gunilla Josefsson
Christer Thobiasson
Sven-Ove Tjörnebro, tjg ers
Lise Andreasson
Lars Wiberg
Ewa Reinhold
Marie Blixt
Christer Hellekant
Gunilla Sander
Anna Sandberg

Övriga deltagande

Elisabeth Martinsson
Aili Larsson
Cathrine Westvig
Anita Eliasson
Birgitta Olofsson

Utses att justera

Gunilla Josefsson

Justeringens plats
och tid

Centrumhuset, Henån,

Sekreterare

...................................................
Anna Sandberg

Ordförande

...................................................
Roger Hansson

Justerare

...................................................
Gunilla Josefsson
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FHR § 6

Presentation av Anna Sandberg och rådets medlemmar
Rådets medlemmar presenterar sig för Anna Sandberg som ska vikariera för Gunilla
under hennes tjänstledighet 050501- 060431. Anna kommer att arbeta 75 % och
tjänstgöra varje dag.
_________
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FHR § 7

Presentation av Måsungarnas verksamhet
Aili Larsson och Catherine Westvig arbetar vardera 25 % med Måsungarna.
Måsungarna är gruppverksamhet för barn och ungdomar som har en förälder/nära
anhörig med ett beroende/missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel och/eller
har en psykisk sjukdom.
Måsungarna började som ett projekt och har efterhand involverats i ordinarie
verksamhet.
Varje hösttermin får alla barnen i skolan med sig en information hem som beskriver
verksamheten. Programmet är upplagt efter ålder. Det är tematiskt och varje tema
innehåller både kunskap, övning och lek. Det är ett pedagogiskt program med
terapeutiska effekter. Gruppledarna förmedlar temat. Det betyder att man kan vara
helt tyst och bara lyssna på det ledarna berättar. Alla har rätt att stå över, det finns
inget tvång att säga eller göra något om man inte vill. Det som sägs i gruppen stannar
där.
Kunskapen och övningarna som förmedlas i programmet ger möjligheter till bearbetning av upplevelser. Egna funderingar kan få svar. Barnen och ungdomarna får reda
på att det finns många som har det på liknande sätt. Alla familjer har olika problem
och hemligheter. Familjen är ok även om det finns det som är jobbigt hemma. De får
verktyg till hjälp att bryta mönster och risker som kan finnas för deras egen del.
Gruppverksamheter håller på under 16 veckor i 1,5 timma varje gång. Det sker ingen
registrering och det är kostnadsfritt. Tystnadsplikt råder.
Informationen lades till handlingarna.
__________
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FHR § 8

Rapport om alkoholenkät/blivande föräldrar
2003-10-24 § 23 beslutade Folkhälsorådet om vilka insatser som skulle göras utifrån
kartläggningen av Orustungdomars relation till tobak-, alkohol- och drogfrågor.
Bl.a. beslutades att arbete med attitydförändringar om alkoholbruk i samband med att
man väntar barn. En kartläggning genomfördes under 2004 om rök- och
alkoholvanor hos blivande föräldrar. Utöver ovanstående ställdes även frågor om
bruket av socker och då i första hand läsk.
Anita Eliasson, från alkoholmottagningen Ankaret, har sammanställt kartläggningen
och redogör den för Folkhälsorådet.
En enkät har delats ut till 100 st. blivande föräldrar (50 mammor och 50 pappor).
Svarsfrekvensen var 70 %.
Förslag lades om att bjuda in de 50 par blivande föräldrar som fått enkäten för att
delge resultatet av enkäten och förhoppningsvis även nå fram till de 30 % som inte
svarade. Målet med träffen är att förhoppningsvis skapa en attitydförändring när det
gäller alkoholvanor.
Folkhälsorådet beslutar
att då uppföljning är mycket viktig, stå för en del av kostnaden för en sådan träff.
_________
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Folkhälsotänkande i Primärvården
Vice verksamhetschef Marie Blixt berättar om hur Primärvården arbetar med
folkhälsotänkande både med sina patienter och med sin personal.
Marie Blixt meddelar att hon slutar på sin tjänst och att ny representant från
Primärvården kommer eventuellt att närvara vid nästa Folkhälsorådsmöte.
Informationen lades till handlingarna.
_________
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FHR § 10

Skade-/incidentstatistik inom barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef Lars Wiberg redogjorde för sammanställningen av skade-/incidentstatistik för 2004 inom barn- och utbildningsförvaltningen.
I en vindruvsklase finns det fina druvor, sämre druvor och dåliga druvor. Det är inte
säkert att man får ett fint vin av en fin druva bara för att druvan är fin, det förutsätter
att processen att ta hand om druvorna är bra. Om processen är bra och anpassad för
alla druvor i klasen, kan även en sämre eller dålig druva ihop med de fina göra att
vinet blir fint.
Rapporten lades till handlingarna.
_________
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Skade-/incidentstatistik inom sociala omsorgsförvaltningen
Birgitta Olofsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom Orust kommun,
redogjorde för sammanställningen av skade-/incidentstatistiken inom Sociala
omsorgsförvaltningen.
Under 2004 startade ”Balansgruppen” som vänder sig till äldre som bl.a. behöver
träna balansen. De deltagande tycker ”Balansgruppen” är början på en bra framtid.
Det enda negativa kan vara problem med att ta sig till ”Balansgruppens” träffar.
Rapporten lades till handlingarna.
_________
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Vid nästa råd händer…….
-

Verksamhetsansvariga berättar om folkhälsa/förebyggande arbete i den egna
verksamheten. Christer Hellekant utifrån ”Lagen om skydd mot olyckor”.
Obs! Inte bara sådant som är initierat av Folkhälsorådet.

-

Resultatet av hälsoprofilbedömningarna presenteras

-

Tankar om välfärdsbokslut

-

Info om skolavslutningen (Niels Flohr eller Aili Larsson)

-

Lars Wiberg redogör vad som händer med Bertil Olssons enkät

-

Gunilla Josefsson berättar om vad som sägs i regionen utifrån ett nytt avtal.

_________
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FHR § 13

Övrigt
Christer Hellekant meddelar att brandskyddsutbildningen för år 5 och 8 år klar.
Räddningstjänsten kommer att övervaka grillningen vid 25 årsjubileet för Orust
Tvärs.
Gunilla Sander meddelar att Fysioteket har just nu 26 st. aktiva i 32 olika aktiviteter.
De kommer även att starta upp 3 st. viktgrupper.
Nattvandrarna har haft möte med Polisen m. fl. om vad som kan göras vid extra
ordinära tillfällen som t.ex. knivskärning.
Gunilla och Anna har varit på Dallas och haft dragning bland deras aktivitetskort.
Alla fick pris.
Elisabeth Martinsson berättar att den 23-24 april är det motionsspårens helg.
Christer Hellekant meddelar att tillgång till styrketräningshallarna i Räddningstjänstens lokaler ska snart finnas tillgänglig för övrig personal.
Gunilla Josefsson tar upp frågan, som tidigare ställts, om hur Folkhälsorådet ska
tackla problemet med kvinnofrid.
Anna Sandberg ska gå på föreläsning i ämnet och tittar närmare på detta.
Roger Hansson berättar att han och Gunilla varit iväg till Lundsbrunn på föreläsning
Folkhälsans framtid – mångas ansvar. Bl.a. lyssnade de på Hans Rosling, professor i
internationell hälsa vid Karolinska institutet, Stockholm. Roger rekommenderar alla
som har möjlighet att gå och lyssna på honom. Material bifogas till samtliga i rådet.
Roger tackade Marie Blixt för hennes deltagande i Folkhälsorådet.
_________

