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FOLKHÄLSORÅDET 
 
 
Verksamheten 2013 
 
Folkhälsorådet = FHR i Stenungsund, med 
två politiker från Kommunstyrelsen, 
ledaren för Beredningen Barn och ungdom 
och två politiker från Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4 (HSN4), ansvarar för 
folkhälsoplanen, folkhälsobudgeten och 
verksamhetsplanens genomförande enligt 
Folkhälsoavtalet 2011-2014 (2010-10-26). 
 
Sedan hösten 2012 är den offentliga och 
privata Primärvården adjungerad till Rådet 
efter beslut i KS (2012-04-30). 
 
Det Brottsförebyggande rådet är införlivat i 
Folkhälsorådet sedan 2009. I Folkhälso-
avtalet benämns detta område som 
trygghetsfrågor. En drogförebyggande 
samordnartjänst finns på 100% sedan 2008 
i Kommunen, placerad inom Fritid. Inom 
denna tjänst, på 25%, ligger det 
brottsförebyggande samordnaruppdraget. 
Det kommunövergripande samordnings-
arbetet kring Föräldrastöd finansieras med 
hjälp av folkhälsomedel. FHR ansvarar för 
detta uppdrag utifrån fastlagd strategisk 
plan med tillhörande handlingsplan. En 
samordnare har haft uppdraget på 40% 
under 2013. 
 
Kommunen och HSN4 har bidragit med 
504 tkr vardera för att finansiera 
utvecklingen av befolkningsinriktat folk-
hälsoarbete och en tjänst som utvecklings-
ledare Folkhälsa = folkhälsosamordnare. 
Denna tjänst har varit organisatoriskt 
placerad inom Individ- och familje-
omsorgen, med en av Socialcheferna som 
ansvarig chef. 
 
Folkhälsobudgeten för 2013 har varit på 
1108 tkr. Ett extra kommunalt bidrag på 
100 tkr för samordning av kommunens 
Föräldrastöd har tillkommit och 
innefattas i denna total summa  
(KS 2012-03-19). 

 
 
 
Under året har Folkhälsorådet beviljat 
medel till samordning av insatser och olika  
pilotprojekt vars inriktning följt de i 
verksamhetsplanen 2013 utvalda och 
prioriterade utmaningarna:  
 

• Jämlika och jämställda livsvillkor 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
• Åldrande med livskvalitet 
• Goda levnadsvanor 

 
Idéer till insatser och samordning har 
diskuterats fram i olika styr- lednings – och 
samverkansgrupper utifrån kommun-
invånarnas behov och önskemål. 
 
Under 2009 bildades en styrgrupp på 
verksamhetschefsnivå med fokus på 
Folkhälsa och det drog- och brotts-
förebyggande arbetet.  Denna grupp verkar 
som en diskussions- och beslutsgrupp men 
också som en kommunicerande grupp till 
politikerna i Folkhälsorådet, Utskotten och 
HSN4. I gruppen finns chefer från både 
kommunala och regionala verksamheter 
(Primärvården). Denna grupp har mötts vid 
fyra tillfällen under året och arbetat utifrån 
FHR:s verksamhetsplans fyra utmaningar 
med djupdykning i teman och med 
inbjudna resurspersoner. 
 
Samverkan har också skett på olika sätt 
mellan de fem HSN4-kommunerna Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 
gällande föräldrastöd, drog- och brotts-
förebyggande insatser, våld i nära 
relationer mm. 
 
Folkhälsorådet stödjer aktiviteter som söker ny 
kunskap och nya erfarenheter. Insatserna ska följas 
upp, återrapporteras och bör kunna inordnas inom 
ordinarie verksamhet efter projektets slut 
                          

Källa: Folkhälsoplanen 2011-2014  
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  Jämlika och jämställda livsvillkor 
    

 
 

 
o Livslotsen, informationsbroschyren  

med telefonnummer och webb-
adresser när ”Livet gungar”, har 
spridits till ytterligare intresserade 
aktörer och verksamheter. Nya 
lokala, regionala och nationella 
webbadresser och telefonnummer 
har tillkommit. Broschyren används 
i det dagliga arbetet inom bl a 
Primärvården, Socialtjänsten, Elev-
hälsan, Öppen Vuxenpsykiatri, 
Studieförbunden, AF, FK, Vård- 
och äldreomsorgen men också av 
kommuninvånarna själva. Flera 
kommuner, bl a Härryda, Kungälv 
och Ales kommuner har framställt 
egna lokala broschyr efter 
Stenungsundsmodellen. 
 
 

o ToJ = Tillgänglighet och Jäm-
ställdhet är en jämställdhetsportal 
med en visuell karta som erbjuder 
verktyg för att analysera och 
bedöma kommunens jämställdhet 
gällande den kommunala, privata 
och ideella sektorn. Resvanor, 
färdsätt, trygghetsaspekter, köns- 
fördelning i föreningslivet och 
styrelser finns med. En avsikts-
förklaring upprättades 2013 mellan 
kommunen och Winnet Västra 
Götaland - regionalt Resurscentra 
för jämställd tillväxt för att kunna 
tillhandahålla aktuell data kring 
tillgänglighet och jämställdhet i 
kommunen. 

 
o Hemsidan – Folkhälsa 

En hemsida för Folkhälsorådet och 
folkhälsoarbetet uppdateras konti-
nuerligt. 
www.stenungsund.se/folkhalsa 

 
o Våld i nära relationer 

Kommunerna Stenungsund, Tjörn 
och Orust beviljades medel 2013, 
efter en gemensam ansökan till 
Socialstyrelsen, för att utveckla 
arbetet med våld i nära relationer.  
Orust står som huvudkommun. En 
lokal samverkansgrupp med 
representanter från 18 olika 
verksamheter är igång med 
projektsamordnaren och folkhälso-
samordnaren som process-stödjare. 
En ny ansökan är inlämnad till 
Socialstyrelsen för 2014 för ett 
fortsatt samordnings- och sam-
verkansarbete lokalt och över 
kommungränserna. Besked lämnas 
i mars. Följande insatser/aktiviteter 
har genomförts under året: 

 
- Nyhetsbrev nr 1 och 2 – aktuell 

info:  www.stenungsund.se/folkhalsa  
 

- Länsstyrelsen beviljat 300 tkr till 
metoden Kärleken är fri – om 
Mänskliga rättigheter, Barnkon-
ventionen, Hedersrelaterat våld för 
högstadiet/gymnasiet (utarbetad av 
Rädda Barnen och LS 
Östergötland). Kungälv (projekt-
ägare), Stenungsund, Tjörn, Orust 
kommuner samverkar under 2014. 
Egenfinansiering med 15 000 
kr/kommun samt arbetstid för 
deltagare i arbetsgruppen och 
styrgruppen 

 
- Ny ansökan till Socialstyrelsen 

lämnad för fortsatta utvecklings-
insatser 2014  

 
- Kartläggning genomförd: Hur ut-

brett är Våld i nära relationer i 
kommunen? Befintlig statistik sam-
manställd från olika verksamheter 

 
- Kommunövergripande 

handlingsplanen samt rutiner inom 
IFO, revideras under 2013/2014 

http://www.stenungsund.se/folkhalsa�
http://www.stenungsund.se/folkhalsa�


 4 

- Nära samarbete med Dialogas 
kunskapscentra i Göteborg 
www.valdinararelationer.se 
 

- Dialogas Basutbildning genomförd 
i Stenungsund – 42 st deltagare från  
förskolor, äldreomsorgen, social-      
tjänsten, Svenska kyrkan, elev-
hälsan, politiken m fl 
 

- Två föreläsningar genomförda 
under 2013 utifrån ”Barn-
perspektivet” med Birgit Andrén 
respektive Kjerstin Almqvist. 
Deltagare från STO-kommunerna 
 

 
 

o Hasselbacken i utveckling 
Folkhälsosamordnare finns med i 
styrgruppen för Hasselbacken i 
utveckling (Kommunen i partner-
skap med Stenungsundshem). 
Samverkan har under året skett  
med  bl a Förskolan, Skolan, Fritid, 
Svenska kyrkan, Vuxenutbild-
ningen/SFI och Närhälsan för att 
samordna hälsofrämjande insatser. 
SFI – verksamheten, som finns i 
området, har via tolkar fått del av 
teman kring Hälsa och goda 
matvanor. Omvårdnadsprogrammet 
har fått föreläsning och diskuterat 
folkhälsoarbetet i kommunen. 
 

 
o Trygghetsvandringar 

Två stycken vandringar har 
genomförts under året i  bostads-
området  Hasselbacken med Sten-
ungsundshem, polisen, drog- och 
brottsförebyggaren och hyres-
gästföreningen. 
 

     
o Omvärldsbevakning har gjorts av 

tjänstemännen och några av FHR:s 
politiker genom deltagande på 
Regionens och Länsstyrelsens 
seminarier som rör föräldrastöd, 

drogförebyggande insatser, social 
hållbarhet - jämlik hälsa, 
stadsplanering, hälsoekonomi, våld 
i nära relationer, ungdoms-
arbetslösheten mm. Folkhälsosam- 
ordnaren representerar södra och 
mellersta Bohuläns folkhälso-
samordnare i RUFF (regional 
utveckling för folkhälsa) där bl a 
regionens folkhälsochef, repr från 
nya Folkhälsomyndigheten (fd 
Folkhälsoinstitutet) och Göteborgs 
samordnare finns med.  

 
 
    Trygga och goda uppväxtvillkor 

 
 

 
 

o Föräldrastödet 
Under 2013 har det kommun-
övergripande föräldrastödsarbetet  
ingått i Folkhälsorådets ansvars-
område, enligt beslut i KS (2012-05-
28). Dokumenten Strategier för ett 
utvecklat föräldrastöd med en 
tillhörande Handlingsplan (KS 2012-
05-28) finns som vägledande 
dokument. En samordnings-
funktion finns för struktur, möten, 
dokumentation, datainsamling, 
igångsättning av aktiviteter och 
vidareutveckling av den tvär-
sektoriella samverkan. Detta har 
möjliggjorts med hjälp av ett extra 
kommunalt bidrag på 100 tkr. 
Samordning och samverkan sker 
via en ledningsgrupp för kom-
munens föräldrastöd där repre-
sentanter från förskola, elevhälsa, 
primärvård, fritid, ungdomshälsan 
(IFO), Fröja och Folkhälsan finns 
representerade. 

http://www.valdinararelationer.se/�
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Exempel på insatser som erbjudits, 
utvecklats och startats upp under 
året: 

- Hemsidan har vidareutvecklats 
under 2013 med kontinuerlig 
uppdatering. Just en hemsida var ett 
uttalat önskemål från många 
föräldrar vid telefonintervjuerna 
2011.www.stenungsund.se/foralder 
 

- Folder med samlad information till  
föräldrar om aktuella stödfunk-
tioner och aktiviteter i kommunen 
 

- Utvecklad och breddad informa- 
tion om kommunens föräldrastöd 
via föräldramöten, kommun-
annonsen och Uniqum (skolans 
föräldrasida via nätet) 

 
- Utbildningen för personal som  
      arbetar med barn i tidiga åldrar  

(MVC, BVC, förskolan och skolan) 
kring området Aktiva dialogmöten  
med föräldrar/ Family Lab - Jesper  
Juul på förskolan. Syftet är att er-
bjuda en mötesplats för föräldrar 
eller andra vuxna för att utveckla 
förhållningssättet mellan föräldrar 
(vuxna) och barn men också att 
medvetandegöra personalens eget 
förhållningssätt i möten med 
föräldrar och barn. Detta sker under 
fyra tematräffar. Sådana träffar har 
kommit igång under året på några 
förskolor 
  

- Allmänna föräldraföreläsningar   
Energibalansen – om bra energi och 
rörelse för våra barn med Magda- 
lena Gunnberg, Barnen och vi - om 
kommunikationens betydelse med 
Lars Andersson, Våga vara vuxen 
med Alf B Svensson och Om An- 
knytning med Anders Broberg på 
Orust 

 
- Föräldracafé med teman, ett nytt 

sätt att utveckla informella 

mötesplatser för föräldrar. Det 
första temat kring droger lockade 
ca 8 st föräldrar.  
 

- Individuell Föräldrarådgivning 
finns tillgänglig via telefon, mail 
och/eller besök för att dela 
vardagsbekymren. Vänder sig till 
föräldrar med barn i åldrarna 0-18 
år. Hasselkärnan i Hasselbacken 
och Ungdomshälsan fördelar 
ärendena mellan sig utifrån ålder på 
barnen/unga 
 

- Familjeverkstan, ett universellt 
föräldrastödsprogram som erbjuds 
föräldrar med barn på förskolan och 
upp till Åk 6. Intresse har funnits 
vid information på föräldramöten 
men deltagandet har varit lågt 
under tidigare år. Under 2013 har 
informationen intensifieras bl a 
genom besök på föräldramöten. 
Finns nu ett ökat intresse. En kurs 
genomförd under hösten. 
 

- Föräldraprogrammet Effekt 
(tidigare ÖPP) vänder sig till för-
äldrar som besöker föräldramöten 
främst i Åk 6, 7 och 8. Information 
ges om tobak, alkohol och andra 
droger kopplat till föräldraskapets 
ansvar. Under 2013 har samtliga 
Åk 7:ors föräldrar fått info på 
allmänna föräldramötet också Åk 
6:or på fyra olika skolor samt Åk 
8:or på Stenungskolan 
 

- Familjecentral: Kommunstyrelsen  
2013-10-21, §177: 
Kommunfullmäktige beslutar använda 
500 tkr ur de medel som finns avsatta 
för ”projekt-möjligheter”, till att 
starta en familjecentral i Stenungsund 
så snart som möjligt under 2014 

 
 

o Våld i nära relationer – Barnpers-
pektivet i fokus. Se info på sid 3 

 
 

http://www.stenungsund.se/foralder�
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o DISA-metoden = Dina Inre 
Styrkor Aktiveras 
Metoden syftar till att förebygga 
oro, nedstämdhet och stress hos 
tonårstjejer på högstadiet, Åk 8. 
Metoden är väl beprövad i flera av 
Sveriges kommuner. Stenungsunds 
högstadieskolor erbjuder sedan 
2013 samtliga årskurs 8-tjejer 
denna metod. 
Ca 23 st stycken yrkesverksamma 
från Elevhälsan, Skolan, Ungdoms-
mottagningen och Fritid är nu 
utbildade i metoden.  
För att tillgodose behovet av 
utbildade handledare framåt i tiden 
samt hålla nere utbildningskostnaden 
har Stenungsund, med hjälp av 
Folkhälsomedel, personal inom 
Elevhälsan som utbildats till 
utbildare i metoden. Andra 
kommuner har erbjudits delta i 
handledarutbildningar tillsammans 
med personal från Stenungsund.  
S.k Boostersdagar har också 
erbjudits handledarna under två 
tillfällen. Kommunen deltar aktivt i 
ett forskningsprojekt med fokus på 
uppföljning och utvärdering av 
metoden (Kristianstads högskola). 

 
 
 

 
 

 
o Sexuell hälsa 

Ungdomsmottagningen i samverk-
an med de andra mottagningarna på 
Tjörn och Orust genomförde en 
gemensam temadag för alla Åk 1-
elever på Nösnäsgymnasiet under 
våren. Temat: HBQT-pespektivet, 
genus och kränkande behandling. 

 

o ANDT- området – se sid 7 under 
Goda levnadsvanor 

 
o Samverkan Polis och Kommunen 

Samverkansöverenskommelse/avtal 
finns mellan Polismyndigheten i 
regionen och kommunen  
(2012-03-26 , KS-beslut). 
 
En tjänstemannagrupp är igång, den 
s.k SoS-gruppen, för både akuta 
och mer långsiktiga insatser i sam-
verkan mellan polis, skola, fritid, 
gymnasiet, IFO och samhällsbygg. 

 
 
 

               Åldrande med livskvalitet 
                  
 

                         
 

De två Äldreorganisationerna, PRO 
och SPF utformade i samverkan 
med Folkhälsorådet och Vård- och 
äldreomsorgen sin årliga Seniordag 
på Kulturhuset den 25 oktober.  
 
Det fanns även i år ett stort intresse 
från Vård- och Äldreomsorgens 
enheter att vara med och möta 
befolkningen i ett annat samman- 
hang. Deras medverkan gav känsla 
av ett Mini-Medborgarkontor där 
frågor kunde besvaras direkt. Även 
i år var deltagande av LOV - 
leverantörer (lagen om valfrihet 
inom hemtjänsten) av stort intresse.  
Följande verksamheter deltog i 
utställningshallen: Folktandvården, 
Apoteken,  offentliga och privata 
Vårdcentralerna, AMEKA, Rehab-
mottagningen, Studieförbunden, 
olika intresseföreningar, Svenska 
kyrkan, Friskis&Svettis, Sportlife, 
Räddningstjänsten, Färdtjänst, 
Sjukresor, Måltid, Vårdhundarna, 
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Stenungsundshem, Optiker m fl. 
Uppträdanden varvades med 
föreläsningar och besök bland 
utställarna. 
Rolf Ekman professor emeritus  
inom området Neurokemi, föreläste 
om att Din hjärna går aldrig i 
repris. Fullsatt biosalong med ca 
200 i publiken. Seniordagen 2013 
på Kulturhuset blev åter en 
välbesökt och uppskattad 
mötesplats. Ca 1 300 besökare 
passerade under dagen, en siffra 
som gör årets Seniordag till den 
mest besökta någonsin. 

 
 

o Aktivitetsparken med måndagscafé 
1000-stegsbanan, Hälsospåret och 
Hälsans Stig startar vid den s.k 
Aktivitetsparken som ligger i 
anslutning till Stenungsundshems 
ute- och balansgym vid Skonaren. 
Syftet är att ge möjlighet till 
lättillgänglig fysisk aktivitet 
kopplat till gemenskap. Folkhälsan 
har regelbundet träffat represen-
tanter för PRO, SPF, Veteran-
klubben och Hyresgästföreningen 
för planering av gemenskapscaféet 
på måndagar med återkommande 
teman. Dessa teman har gjort att 
antal besökare ökat något. 
 
 

     Goda levnadsvanor 
 

 
 

o Hälsoraketen  
Pilotprojekt, som avslutades under 
vårterminen på Ucklumskolan, har 

byggt på metod- och modellidéer 
från Hälsoraketen (Folkhälso-
kommittén i Västra Götalands 
metodhandbok) - hälsofrämjande 
och förebyggande insatser mot 
livsstilsrelaterad ohälsa hos barn 
och unga.   Idéerna, erfarenheterna 
och delar av metoden testas under 
2013/2014 på Kopperskolan och 
Kyrkenorumskolan (årskurs 0-6) i 
samverkan med Måltid och 
föräldrastödets samordnare.  
Nyckelbudskapet är att genom att 
öka fysisk aktivitet och förbättra 
kosten samt stimulera till vila och 
återhämtning så bidrar det till god 
hälsa. 
 
Under hösten 2012 och våren har 
följande teman fokuserats i 
samverkan med föräldrarna: 
 

- Rörelseglädje 
- Sund energi 
- Vatten som törstsläckare 
- Umgänge/skärmtid (TV och data) 
- Sömn, vila och återhämtning   

Se specifik återrapport!                     

 
o ANDT-området (Alkohol, narko-

tika, doping, tobak) med fokus på 
barn, unga och unga vuxna: 

 
- Drogfri skola – rutiner för det 

drogförebyggande arbetet inom 
grundskola och grundsärskola 
2012-2015 ska ligga till grund för 
insatser. Under 2013 har respektive 
skola börjat utarbeta rutiner för 
detta område 

       
- Föreläsning om droger samtliga 

Åk 8 – elever 
 

- Temaveckor/föreläsningar med 
fokus på anabola och kosttillskott 
för elever, personal och föräldrar på 
högstadiet och gymnasiet. Även 
Cannabisinformation 
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- CAN:s drogvaneundersökning ge-
nomförd i åk 9 samt åk 2 på 
gymnasiet. Gemensam enkät för 
hela regionen 

 
- Allmänna öppna föreläsningar 

kring droger för allmänheten 
 

- Tänk om – Störa langningen 
Länsstyrelsens kampanj för att 
motverka langning till minderåriga, 
genomförd i kommunen inför 
skolavslutningen  

 
- Ren Träning i Stenungsund är en 

modell som i samverkan med 
medborgare, gym och kommunen 
går ut på att höja medvetenheten 
om skadliga preparat och öka 
kunskapen om kost, kosttillskott 
och nyttan med att träna rätt. Under 
året har ca 40 st utbildats till s.k 
informatörer. Personal ska ha klara 
rutiner gällande hur de ska agera 
när de upptäcker användandet av 
anabola preparat på sina 
anläggningar. Ren Träning erbjuder 
även anläggningarnas besökare 
föreläsningar och studiecirklar 
kring träning, mat, kosttillskott och 
skadeverkningar av olika preparat.  

 
           

Brottsförebyggande rådet 
Frågor som rör detta område 
benämns som trygghetsfrågor och 
finns införlivade i de fyra utvalda 
utmaningarna. Insatserna ligger 
nära det drogförebyggande arbetet 
= ANDT-området och andra 
pågående aktiviteter kring 
trygghetsfrågor i kommunen.  
 

 
 
 

   Nätverk och Samverkansgrupper 
 

Folkhälsonätverket med folkhälso-
samordnare från Ale, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö = 
HSN4 tillsammans med Härryda, 
Mölndal och Partille = HSN7 samt 
Göteborgs övergripande sam-
ordnare för  folkhälsan, har träffats 
vid fyra tillfällen under året för att 
dela erfarenheter men också för att 
få information, kunskap och 
kompetens i aktuella folkhälso-
frågor samt samordna insatser. 

 
Samverkan med Göteborgs 
Universitet, Sahlgrenska Akade- 
mins Folkhälsovetenskapliga prog-
ram och Högskolan Väst, Hälso-
vetarprogrammet har strukturerats 
genom återkommande träffar 
mellan Akademin och Folkhälsan. 
Under 2013 har totalt fyra stycken 
studenter gjort praktik hos 
folkhälsosamordnaren och sam-
ordnaren för föräldrastöd utifrån ett 
vinnar-vinnar-koncept. Detta har 
inneburit tydliga uppdrag till 
studenterna t ex föräldra-
föreläsning, temadagar för SFI-
elever kring kost och motion, 
inventering kring mötesplats för 
äldre, studier av rastaktiviteter och 
skolgårdar. 
 
 
Samverkansgrupper under 2013 
där Folkhälsorådet och folkhälso-
perspektivet funnits med: 
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 Styrgruppen Folkhälsa,   drog- 
och brottsförebyggande insatser 

      (verksamhetschefer) 
 
 Hasselbacken i utvecklings 

styrgrupp 
 

 Föräldrastödets ledningsgrupp 
 

 DISA- metodens styrgrupp 
 

 RUFF = Regional Utveckling För 
Folkhälsa  - samverkansgrupp 

 
 Samverkansgruppen Seniorer i 

fokus (Äldreorganisationer m fl) 
 

 Våld i nära relationer 
Kommunövergripande 
samverkansgrupp 

     
 Högskolan Västs Branschråd 

 

 
 
 

Utmaningar 2014 
 

Regionsfullmäktige (RF) beslöt 
2013-09-24 att ställa sig bakom 
Samling för social hållbarhet – 
åtgärder för en jämlik hälsa i 
Västra Götaland 
 
De växande skillnaderna i hälsa mellan 
olika befolkningsgrupper är ett etiskt 
såväl som ett ekonomiskt samhälls-
problem. Forskningen visar att det 
sannolikt är många små förändringar 
och förbättringar (”do something, do 
more, do better”) inom en rad program 
och policyområden, varav en del 
befintliga, som bäst kan motverka de 
ökande hälsoskillnaderna. Detta gäller 
i synnerhet om förändringarna 
genomförs i samverkan mellan flera 

samhällsaktörer. Det är dessutom 
viktigt att det finns uthålliga strukturer 
för samverkan. 
Källa: Remisshandlingen, Folkhälsokommittén 
 
Folkhälsorådets verksamhetsplan 
för 2014 fortsätter att sätta fokus på 
fyra av Västra Götalands folk-
hälsopolitiska utmaningar och med 
det övergripande nationella folk-
hälsomålet, Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen, som 
viljeriktning. De elva nationella 
folkhälsomålen lägger grunden för 
folkhälsans bredd och område. 

 
Den psykiska ohälsa kopplat till 
bland annat stressrelaterade besvär 
fortsätter vara ett ökande 
folkhälsoproblem. Inom gruppen 
unga kvinnor men också hos yngre 
skolbarn finns signaler om ökande 
symtom på stress. Antal 
suicidförsök finns som ett oroande 
tecken hos bland annat gruppen 
unga/unga vuxna kvinnor. DISA-
metoden är ett gott exempel på en 
hälsofrämjande och tidigt före-
byggande metod mot psykisk 
ohälsa.  Utmaningen för 2014 blir 
att bibehålla och utveckla strukturen 
och planeringen för DISA-metoden 
i samtliga högstadieskolor i 
kommunen. Dessutom påbörja 
arbetet med att möta killarnas behov 
och önskemål om en liknande 
insats.  
 
Ett strategiskt och hållbart arbete 
med ett kommunövergripande 
Föräldrastöd kräver samordning 
för fortsatt utveckling av den 
tvärsektoriella samverkan som 
inbegriper både kommunala och 
regionala verksamheter samt 
idéburna organisationer. Det av KS 
beslutade Strategiska dokumentet 
med Handlingsplan för Föräldra- 
stöd ska följas och vid behov 
revideras efter uppföljning. 
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Hälsoraketen är en beprövad 
metod som Västra Götaland valt att 
stödja med fokus på hälso- 
främjande insatser för barn och 
unga inom livsstilsområdet. 
Pilotprojektet på Ucklumskolan bör 
få möjlighet att prövas på fler  
förskolor och skolor i kommunen 
med god uppföljning och 
utvärdering. Insatserna innefattar 
också  Föräldrastöd. 
 
ANDT-området samtliga del-
områden bör beaktas. Speciell  
uppmärksamhet gäller för det ökade 
bruket av Cannabis och  vattenpipa 
men också unga tjejers rök- och 
alkoholkonsumtion kopplat till 
deras övriga livssituation. 
Information om doping- och 
kostillskottpreparat är också ett 
angeläget område inom En Drogfri 
skola i Stenungsund. 
Tobaksfri kommun – dags att 
investera i detta koncept? 
 
Mötesplatser för äldre handlar om 
att stärka sociala band, nätverk, 
gemenskap, bryta isolering, lyfta 
fram livsstilsfrågor, synliggöra 
behov och önskemål i syfte att 
främja hälsan och förebygga den 
psykiska och fysiska ohälsan. Även 
här krävs samordning av befintliga 
mötesplatser men också ett krafttag 
för att finna nya vägar till fler 
sådana platser. 

Våld i nära relationer är inte 
enbart en angelägenhet för Individ- 
och familjeomsorgen (IFO) utan för 
alla verksamheter i kommunen. Det 
behövs samordning för det 
kommunövergripande arbetet. 
Stenungsund, Tjörn och Orust har 
en gemensam ansökan inlämnad till 
Socialstyrelsen för utvecklings- 
arbete främst inom IFO:s 
verksamhet. Dock finns intentionen 
att fokusera på det hälsofrämjande 

och förebyggande perspektivet 
genom att synliggöra området för 
både allmänhet, politiker och 
yrkesverksamma. 

SFI/Vuxenutbildningens elever är 
en angelägen grupp för hälso-
främjande insatser i kommunen. 
Den psykiska ohälsan, brist på 
fysisk aktivitet och goda matvanor, 
ensamhet mm är faktorer som är 
vanligt förekommande inom denna 
grupp. Här finns samtidigt en vilja 
att komma in i det svenska 
samhället och finna gemenskap och 
meningsfull sysselsättning. 

 

Sammanfattning 

Folkhälsa handlar om välfärds- 
och samhällsfrågor, om hållbara 
strukturer, om metodutveckling, 
om samordning tvärsektoriellt, om 
hälsoekonomi, om en jämlik hälsa 
och god livskvalitet för 
kommunens invånare.  

God folkhälsa är en förutsättning 
för hållbar utveckling och tillväxt 
vilket bör förtydligas under 2014.  

 
             
 

Stenungsund 2014-01-28 
             
            Kerstin Ahlén 
            Utvecklingsledare Folkhälsa 
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	modell som i samverkan med medborgare, gym och kommunen går ut på att höja medvetenheten om skadliga preparat och öka kunskapen om kost, kosttillskott och nyttan med att träna rätt. Under året har ca 40 st utbildats till s.k informatörer. Personal ska...

