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FHR § 28
Hälsoarbete i kommunens personalorganisation
Eva Lindskog Johansson, nyanställd hälsoutvecklare, berättade om sitt uppdrag som handlar
om att främja och förebygga hälsan för kommunens personal. Hon utgår från tre perspektiv:
Främjande, förebyggande och rehabilitering/efterhjälpande. Arbetet kommer att handla om
salutogenes som betyder hälsans ursprung och där man ställer frågan vad gör att man bevarar
en bra hälsa, delaktighet som innebär att involvera dem som berörs, process som är ständigt
pågående och arena vilket är vår arbetsplats. (bilaga Evas bilder)

FHR § 29
Folkhälsomålen > verksamhet
Efter att nämnderna har tagit folkhälsomål handlar det om att planera verksamhet. Det kan ske
antingen genom medel i egen budget eller från Folkhälsorådet. För att få medel från FHR
behövs en plan/ansökan som beskriver vad man vill göra och vad det beräknas kosta. Dessa
planer/ansökningar skall vara folkhälsosamordnaren tillhanda senast 15 november för att vara
underlag till budget för 2013 som skall beslutas på FHR den 4 december. Representanterna får
i uppdrag att få fram förslag på verksamheter inom sin förvaltning. Rådet tillsätter en
arbetsgrupp som samlar ihop förslagen, prioriterar och lägger ett förslag till folkhälsoplan och
budget för 2013.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att utse en arbetsgrupp där Gerd Melin, Karin Gabrielsson, Kathrine Kahlman, Dan
Andersson och någon från Omsorg ingår.

FHR § 30
Primärvården information
Anita Carlsson från VG primärvård berättade om deras folkhälsoarbete. Man kallar alla
patienter med diagnoserna astma-kol, diabetes och högt blodtryck en gång per år.
Levnadsvanor kartläggs även bland andra patienter när det gäller rökning, alkohol, motion
och kost. Man har två diplomerade rökavvänjare. Alkoholvanor screenas genom audit, ett
formulär med frågor. Detta görs på många ställen i VG-regionen, även på sjukhus. Hjälp
erbjuds vid behov. Motionsvanor undersöks och man skriver ut FaR-recept till 72 % av
patienterna med ovanstående diagnoser. Detta är över genomsnittet i regionen. De flesta följer
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recepten, fler än de som får recept på medicin. Promenader är den vanligaste motionsformen.
Kost-matvanor, över-undervikt kartläggs. Motiverande samtal används, vilket innebär att
patienten själv kommer fram till och bestämmer om förändringar. Man följer
Livsmedelsverkets och regionens råd för nyttig kost. Förutom BMI som är ett trubbigt mått
mäter man midjemått. Man erbjuder livsstilsutbildning till patienter med högt blodtryck.

FHR § 31
Tandvården information
Anna Ljungström berättade om Tandvårdens folkhälsoarbete. Hälften av tandvården i landet
är privat och hälften allmän. I Tanum finns två tandvårdskliniker. Gratis tandvård har man till
22 års ålder. När barnen är tre år får föräldrarna en möjlighet att lista sina barn på någon
klinik. Barn kallas till undersökning med 1,5 års mellanrum och nästan alla kommer. Riskbarn
kallas oftare. Man har samarbete med MVC och BVC. FRAM kallas metoden man arbetar
efter och bokstäverna står för fluor, råd, arena och mat-motivation. I träningsskolan har
barnen mer individuella behov. Inom Omsorgen erbjuds alla boende besök. Tandvården
informerar efter förfrågan i pensionärsorganisationer. I samarbete med VG-regionen planeras
ett projekt med kariesforskare om karies bland vuxna. Det riktar sig till två riskgrupper, nya
svenskar och yngre som dricker mycket sportdrycker. Arenor är SFI och gymmen. Tanum är
en pilotkommun.

FHR § 32
Folkhälsopriset
Det är dags att utse 2012 års folkhälsopristagare och det har kommit in fyra förslag. Presidiet
föreslog Henric Husberg som pristagare för sina insatser som initiativtagare och koordinator
för ”rullstolsgruppen” som varje vecka gör en promenad med de äldre på Tärnegården i
Grebbestad. De har också vid ett flertal gånger gjort studiebesök på företag på orten.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar enhälligt
att utse Henric Husberg till 2012 års folkhälsopristagare

FHR § 33
Rapporter
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AME som Karin och Dan besökt
Utgångspunkten är att FHR ger bidrag till motion på Tedactive för två grupper, arbetslösa och
med funktionsnedsättning. Dessa grupper har en sämre hälsa än i allmänhet och det är därför
särskilt motiverat med insatser. Motionen har även smittat över på intresse för nyttig mat och
neddragning i rökning. Framöver kan det utvecklas till insatser även inom dessa områden.
Ordförandeträff Munkedal 1/10
Gerd och Henrik deltog. Diskussion om barnfattigdom men det blev inget bestämt då hon som
initierat ämnet inte var närvarande. Även diskussion om socioekonomi där det verkar vara ett
stort intresse i norra Bohuslän. Man tog även upp ambulanssjukvården. Folkhälsorådens
organisering skiljer sig åt. Erfarenheterna och betydelsen av samverkansavtalet med polisen
skiljer sig åt mellan kommunerna.
Utvärderingskonferens lokalt folkhälsoarbete 23/11
Gerd, Karin, Henrik, Roland och Dan kommer att närvara. Det går fortfarande att anmäla sig,
sista datum är 14/11.
Ekonomisk rapport
Till och med september har vi gjort av med nästan hälften av budgeten. Ytterligare medel är
intecknade och drar man ifrån dessa finns drygt 100 000 kr i överskott som kan disponeras.
Kulturplaneterna/Barnkonventionen 17/9
Vi var 9 st. från Tanum som deltog. Redovisningen av Kulturplaneterna var intressant. Den
övriga informationen blev lite väl negativ även om det väckte en del tankar.
Arbetsgrupper som har haft möte sedan senaste kallelsen till FHR: Äldregruppen,
Familjecentralen och BRÅ.

FHR § 34
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

