PROTOKOLL
2005-05-16

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Plats: Tingssalen
Tid: måndag 16 maj kl. 13.00-16.00
Justerare utses.
Dagordningen godkännes.
Föregående mötesprotokoll.

Ärenden
1. Sandöhälsan: Företagshälsovård i tiden
2. Drogvaneundersökningen
3. Folkhälsorådets protokoll
4. Rapporter
5. Övriga frågor
Ledamot som ej kan närvara kontaktar Dan Andersson,
tel. 18 513, 070-683 76 29, fax. 18 300, epost.

dan.andersson@tanum.se
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Närvarande: Mona Svegås ordf.
Olle Tillquist
Birgit Ekholm
Gerd Melin
Anita Hakeröd
Kathrine Kahlman
Elny Karlsson
Anita Berggren
Ann-Marie Riese
Dan Andersson sekr.

Hälso och Sjukvårdsnämnden, Kommunstyrelsen
Personalkontoret
Miljö och Byggnadsnämnden
Barn och Utbildningsnämnden
Kultur och Fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hälso och Sjukvårdsnämnden
Apoteket
Primärvården
Personalkontoret

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Birgit Ekholm.
Dagordningen godkändes.
Paragrafer 15-19
Tid: 13.00-16:00

Vid protokollet

Dan Andersson

Justeras

Mona Svegås

Birgit Ekholm
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FHR §15
Sandöhälsan: Företagshälsovård i tiden
Stefan Lundmark, företagsläkare från Sandöhälsan delgav oss sin uppfattning om Modern
företagshälsovård – vad är det?
Företagshälsovård består av förebyggande, sjukvård och rehabilitering med tyngdpunkt på det
första och sista. Primärvård och sjukhus arbetar med samma områden men med tyngdpunkt på
sjukvård. En del som slutar som distriktsläkare och fortsätter inom företagshälsovård men
med samma arbete, vilket är fel. Det är viktigt att man är överens, företagshälsovård, chefen
och de anställda, om inriktningen.
Medellivslängd är ett mått på hur man mår i ett land och Sverige ligger bland de högsta.
Sjukfrånvaro är ett annat mått och här ligger Sverige, Norge och Holland högt vilket kan
verka paradoxalt. 1996 var sjukfrånvaron låg i Sverige för att sedan öka, men en liten
minskning har skett de senaste åren. Vid lågkonjunktur är det låg sjukskivning vilket förklaras
med att man är rädd att förlora jobbet och därför går dit fast man är sjuk.
Psykisk ohälsa har ökat mest som sjukskrivningsorsak. Ensamstående, kvinnor, lågutbildade
röker mest. Svenskar röker minst i Europa. Alkohol ökar i Sverige men vi ligger i mitten av
Europastatistiken. Övervikten ökar framförallt bland barn
Stefan tror på partiell sjukskrivning. Arbetsplatsen kan vara ett ställe man får stöd på om man
har det svårt och då är det inte bra att sjukskrivas därifrån. Bra arbetsklimat gör att man klarar
sin situation bättre. Sjukdom kan underlättas av att arbeta, åtminstone partiellt. Man skall
arbeta förebyggande i grupp på arbetsplatsen. Viktigt att arbetsledaren förstå vikten av att
skapa bra arbetsklimat.
Förebyggande är i första hand inte en läkarfråga utan här har företagshälsovården
hälsopedagog, sjukgymnast/ergonom och sjuksköterska som är lämpligare.
Rehabilitering är företagshälsovården bra på. Värdera sjukdom samtidigt som man
tillsammans med chefen och patienten lägger en plan. Företagshälsovården gör en koppling
mellan sjukdom och jobb.

FHR §16
Drogvaneundersökningen
Dan Andersson redovisade drogvaneundersökningen som genomfördes i åk. 9 i vår. Bilägges.
Det förmedlades också några uppgifter från undersökningen om befolkningens hälsotillstånd i
Fyrbodal, där Tanum ingått.
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FHR §17
Folkhälsorådets protokoll
Efter intern och extern kritik av protokollens utformning är denna kallelse ett förslag till ny
utformning. Det som sker på mötet kommer att tillföras punkterna men formen kommer att
följa detta förslag som är en komprimering av tidigare form.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att Folkhälsorådets protokoll i fortsättningen skall utformas enligt lagt förslag
att ”Tanums Folkhälsoråd” i huvudet slopas

FHR §18
Rapporter
Familjecentral
Möte om familjecentral hade Mona och Dan med personal från BVC, MVC och IFO den 13
april. Överlag är man positiv men IFO har ingen möjlighet att arbeta med detta nu och det är
viktigt att alla deltar i ett planeringsarbete. Därför lägger vi det på is och träffas igen till nytt
möte i slutet av november.
Super Size Me
En film från USA som visar effekterna av att äta snabbmat varje dag. Den visar också
reportage om skolmat och situationen när det gäller övervikt. Efter filmen var det paneldebatt
med Lisa Jansson, kostchef, Elaine Fransson och undertecknad. Det blev en bra diskussion då
också flera i publiken var aktiva.
Håkan Andersson, föreläsningar om Krav och Lust
Första föreläsningen var på kvällen 21 april för allmänheten med 60-70 deltagare. Dagen
därpå hade barnomsorgspersonal en heldag med ca 100 st. På förmiddagen deltog ytterligare
ca 50 st av övrig personal och från några företag i kommunen. Alla reaktioner efteråt har varit
mycket positiva. Håkan A kommer att ha en heldag för lärare i augusti och frågan är om det
finns intresse bland fler av personalen att delta.
Lennart Backlund, föreläsning Jag, Du och dom andra
Dagcentret Gnistan anordnade denna föreläsning på kvällen 25 april för allmänheten och ca
40 deltog. Reaktionerna efteråt var även här positiva.
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Följande arbetsgrupper har haft möte sen senaste FHR mötet och minnesanteckningar
bilägges. Vuxen-Arbetsliv, Äldregruppen, ANT och BRÅ.

FHR §19
Övriga frågor
Elny hade blivit uppringd av Britt-LouiseVince från Friskis & Svettis om deras ansökan av
bidrag till verksamheten. Ansökan har gått till arbetsgruppen Maten-Rörelse och kommer att
behandlas där den 17 maj.
Kommunhusets rökrum blir åter ett ärende på KS men nu är anledningen att caféet kök
behöver byggas ut och då finns planer på att ta rökrummet i anspråk. Folkhälsorådets
uppfattning är fortfarande att rökrummet bör stängas utifrån de aspekter vi framförde i
skrivelse till KS 5 maj 2003.
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