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FHR § 35
Folkhälsoplan och budget 2013
Vid senaste mötet utsågs en arbetsgrupp som, att efter det kommit in förslag och ansökningar
från verksamheterna, har lagt ett förslag på folkhälsoplan och budget för 2013. Folkhälsorådet
har att ta ställning till detta förslag.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att anta förelagda folkhälsoplan och budget

FHR § 36
Ekonomisk rapport
Folkhälsosamordnaren ger en ekonomisk rapport om årets utfall. I nuläget ser det ut att bli ett
överskott och Folkhälsorådet har att ta ställning till hur detta skall användas.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att godkänna föredragna ekonomiska rapport
att överföra årets överskott till Omsorgsnämnden att användas i verksamheten i
”Möteshuset”.

FHR § 37
Kvartersklinikens folkhälsoarbete
Ewa Myhre-Karlsson informerade om Kvartersklinikens folkhälsoarbete. Man kallar alla
kroniskt sjuka med diabetes, kol, hypertoni en gång om året och ger då goda råd om
levnadsvanor. När så är lämpligt skriver man ut FaR-recept och annars försöker man påverka
till annan form av motion. Det finns astma-kolsköterska och hjärt-kärlsköterska. Man har
rökavvänjning och en sköterska har varit på gymnasiet på Futura och föreläst om rökning.
Vaccinationer av olika slag. Goda råd genom telefon kopplat till egenvård. Utställningar med
olika tema, den första om kost med inriktning på socker. På familjecentralen har BVCsköterskan ihop med offentliga primärvårdens BVC-sköterska föräldraträffar med inriktning
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mat, rökning, barnsäkerhet. Det sker nu en satsning från regionen att minska
antibiotikaanvändningen. Föräldrar har blivit mer restriktiva med användningen medan äldre
är svårare att påverka.

FHR § 38
Mötestider 2013
Presidiet föreslår följande mötestider för 2013: 29 januari, 12 mars, 14 maj, 3 september, 15
oktober och 19 november. Alla är tisdagar och tiden är 13.00–16.00.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att fastslå föreslagna tider

FHR § 39
Rapporter
Jämlikhet i hälsa i Göteborg 6 november
Konferens med internationella föreläsare. På em. indelat i tre seminarier, trygga och goda
uppväxtvillkor, ökat arbetsdeltagande och åldrande med livskvalitet. Konferensen var ett
avstamp för handlingsplan för jämlik hälsa.
Gerd och Dan har träffat folkhälsopristagaren
Henrik Husberg får folkhälsopriset hade samlat sin grupp med deltagare som tar ut boende på
Tärnegården på promenad och vi var med. Efter var det kaffe och tårta. Tidningarna var dock
inte med men de har skrivit om det vid andra tillfällen. Radio Prime hade hört av sig och
intervjuat.
Utvärderingskonferens i Göteborg 23/11
Gerd, Henric, Roland, Karin och Dan deltog från Tanum. Resultatet av utvärderingen av
regionens organisation av folkhälsoarbetet presenterades. Detta kommer att ligga till grund för
förslaget till kommande modell som en arbetsgrupp skall ta fram och regionfullmäktige
besluta om. Dan representerar de lokala folkhälsosamordnarna i arbetsgruppen.
Familjecentralernas styrgruppers nätverksdag 20/11
Från Tanum deltog alla utom en från styrgruppen. Initiativet att bjuda in styrgrupperna kom
från samordnarna på familjecentralerna. På förmiddagen föreläste Vibeke Bing som haft en
central roll vid framväxten av familjecentraler och som utvärderat flera för några år sedan. På
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eftermiddagen blandades styrgrupperna och diskuterade gemensamma frågor. En viktig fråga
är hur man löser samordnaruppdraget där det finns flera varianter.
Äldreföreningsträff 21/11
Träffen var som vanligt välbesökt. Moa Leidzén berättade om arbetet med översiktsplanen.
Deltagarna fick se en film som heter Traktorn och handlar om att mötas över ålders- och
etiska gränser. Föreningarna berättade om sina verksamheter. De satsar inte lika mycket som
tidigare på de områden FHR vill prioritera.
Möte med Rädda Barnen i Tanum
Dan har varit inbjuden till ett möte där syftet var att starta en lokal avdelning. Vi fick en
redogörelse av vad Rädda Barnen står för och uträttar. Sedan följde diskussioner hur man kan
få ihop en interimsstyrelse. Mötet var dåligt besökt och bara tre förutom initiativtagarna
deltog.
Grannsamverkan i Lur
Det har bildats en grupp som åker runt på kvällar och helger för att bevaka bygden i syfte att
motverka inbrott. De har kontakt med polisen som informerade på senaste BRÅ. En
representant för gruppen har hört av sig till Dan för att förhöra sig om de kan få ett bidrag i
uppstarten.
Hälsokällans referensgrupp
Karin har varit på ett möte där också Mia Tangegård, skolkurator, deltog. Referensgruppen
delades in i Hälsokällans tre verksamhetsområden, normbrytande beteende, föräldrastöd och
ledarskap. Karin deltog i diskussioner som handlade om ledarskap.

FHR § 40
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

