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FHR § 13

Hembesök för äldre – en rapport om projektet
Marianne Edman, projektledare, informerar om hembesöksprojektet som
Sociala omsorgsförvaltningen har startat. Projektet vänder sig till personer som är
över 79 år och som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Syftet med
projektet är att öka äldres trygghet i det ordinarie boendet, få ett ökat samarbete
mellan olika vårdgivare och genom detta en bättre kvalitet av vården till målgruppen.
Projektet startade i maj 2007 och kommer att pågå under två år och resultatet
kommer att presenteras i en slutrapport.
Under projektet kommer alla kommuninvånare över 79 år, som inte är inskrivna i
den kommunala hemsjukvården, att erbjudas ett hembesök och informeras om vilket
stöd de kan få av kommunen och närsjukvården. Målgruppen kommer även att
informeras om förebyggande åtgärder för att bevara hälsan och erbjudas ett
hälsosamtal.
Vid hembesöket, som är frivilligt, pratar Marianne om olika saker och går igenom ett
frågeformulär för att kartlägga hur personen mår och fungerar i samhället. Hon
frågar om vad som håller personen frisk och hur man i förebyggande syfte kan
undvika olyckor. Samtidigt sker även information om kommunens service via
broschyrer m.m.
Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
_________
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Hälsokällan – ett förslag till delfinansiering
Fyrbodals kommunalförbund har gjort en framställan om delfinansiering av
Hälsoskällan i skrivelse daterad 2007-06-28.
Hälsokällan startades 2003 som ett treårigt projekt där Fyrbodals 14 kommuner samt
Lilla Edet deltog. Verksamheten finansierades med EU-bidrag, kommunala andelar,
bidrag från Hälsoäventyret Oasen Vara och egna intäkter.
Hälsokällan erbjuder olika typer av utbildningar främst inom skolan och den sociala
sektorn. Hälsokällan har ett brett program med konferenser och utbildningsmöjligheter. På Orust har Hälsokällan främst används av skolorna, bl. a. föräldrastödsutbildningar.
Hälso och sjukvårdskansliet (HSK) är beredda att teckna ett 4-årigt avtal med
Hälsokällan för att stödja dess utveckling. HSK:s del av finansieringen är 850 tkr
per år. Den nuvarande budgeten är begränsad och en utökning till sammanlagt 1,5
miljoner per år är önskvärt. Från HSK:s sida finns inget absolut krav på att samtliga
kommuner måste ingå i verksamheten. Överenskommelsen och beräkningen bygger
dock på att det absoluta flertalet av kommunerna väljer att ingå i verksamheten. Om
så inte blir fallet krävs ett nytt ställningstagande.
Verksamheten ses som ett bra stöd i skolorna och Folkhälsorådet ämnar satsa extra
på målgruppen barn och ungdom under 2008. Förslag finns att vara med och
delfinansierar Hälsokällans verksamhet, men att avgränsa tiden till ett år, år 2008. En
förutsättning för att därefter vara med och delfinansiera verksamheten är att det
under 2008 görs en utvärdering som visar på om barn och ungdomars hälsa påverkas
i positiv riktning. Utifrån en sådan utvärdering tas nya ställningstaganden för fortsatt
finansiering.
Folkhälsorådet beslutar
att medfinansiera Hälsokällans verksamhet under 2008 med 21 710 kronor som
finansieras inom Folkhälsorådets budget. En förutsättning för att därefter medfinansiera verksamheten är att det under 2008 görs en utvärdering som visar på om
barn och ungdomars hälsa påverkas i positiv riktning.
__________
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Förslag till ny organisation för folkhälsoarbetet och prioriterade
insatser för 2008
Med anledning av rekrytering av en projektanställd ungdomsutvecklare så redovisas
ett förslag till ny organisation för folkhälsoarbetet av Anna Sandberg.
Pågående folkhälsoinsatser och det alkohol- och drogförebyggande arbetet redovisas
samt de arbetsuppgifter som ungdomsutvecklaren förväntas att genomföra.
Förslaget innebär att folkhälsosamordnaren, alkohol- och drogförebyggaren samt
ungdomsutvecklaren arbetar i team och att Folkhälsorådet är referensgrupp för det
arbetet. Folkhälsoarbetet får därigenom större slagkraft och det är lättare att se
helheten i folkhälsoarbetet.
Folkhälsorådet diskuterar prioriteringar av insatser för 2008. Utöver de områden som
för närvarande arbetas med såsom kvinnofrid, skolmatsakademin, trafik och Vi satsar
friskt föreslår Folkhälsorådet att under år 2008 prioritera målgruppen Barn och
ungdom.
Folkhälsorådet har tidigare fattat beslut om att ta fram välfärdsbokslut vartannat år,
vilket innebär att arbetet behöver startas upp nu. Omfattningen av välfärdsbokslutet
diskuteras och folkhälsorådet föreslår att Anna Sandberg ska till decembermötet ta
fram förslag till innehåll.
När det gäller trafiksäkerhetsarbetet har samordnaren lagt stor vikt vid EUmopedförarbevisen. Folkhälsorådet diskuterar vikten av en utvärdering av det
arbetet.
Anna informerar om En kulturinspirerad dag om funktionshinder i Stenungsund 13
oktober 2008. Nästa år står Orust kommun som värd och som tema föreslås trafik.
Folkhälsorådet beslutar
att under 2008 framförallt prioritera barn och ungdomars hälsa,
att ge Anna Sandberg i uppdrag att till decembermötet ta fram förslag på innehåll i
välfärdsbokslutet
att ge Anna Sandberg i uppdrag se över trafiksäkerhetsarbetet, samt
att nästa års dag om funktionshinder ska ha temat trafik.
_________
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Övrigt
Anna Sandberg påminner om
- att det pågår förhandlingar om ett nytt folkhälsoavtal 2008 med Hälso- och
sjukvårdsnämnden
- höstens föreläsningsprogram
- utbildningsdagen den 19 oktober
_________
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