1(1)
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Föredragningslista
Hälsopolitiska rådet
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Sammanträde

Hälsopolitiska rådet

Plats och tid

Kompassen kl. 13:00 måndagen den 29 april 2019

Ordförande

Soraya Zarza

sekreterare

Anna-Lena Lundin

Föredragningslista

Föredragande

l.

Upprop

2.

Information från Västra Götalandsregionen

Agneta Eriksson,
regionutvecklare Västra
Götalandsregionen

3.

Information om projekten Suicidpreventlon och
Samverkanskoordinator

Ulrika Engelbrektsson,
samordnare barn och
utbildning

4.

Rundan- aktuella frågor/reflektioner och information som berör
folkhälsa/trygghet & säkerhet

Alla

5.

Folkhälsopris 2019- presentation av de nominerade
Dnr KS 2019/00119

Fredrik Andersson
Öqvist, folkhälsostrateg

6.

Seniormässa

Fredrik Andersson
Öqvist, folkhälsostrateg

7.

Tabacco endgame- Ett rökfritt Sverige 2025

Fredrik Andersson
Öqvist, folkhälsostrateg

8.

Fokusområden för hälsopolitiska rådet 2020

Fredrik Andersson
Öqvist, folkhälsostrateg

9.

Ansökningsperiod och tidsplan för projekt 2020

Fredrik Andersson
Öqvist, folkhälsostrateg

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.

Hälsopolitiska rådet 2019-2022
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Niklas Moe (M)

Ordf.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Camilla Olsson (C)
Kenneth Engelbrektsson (S)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Annelie Högberg (S)

Kommunstyrelsen

Annicka Johansson (M)
Soraya Zarza Lundberg (S)

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Peter Larsson

Kommundirektör

Patrik Petre
Staffan Lindroas
Lena-Maria Vinberg

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

ersättare

Förvaltningschef barn och utbildning
ersättare

Avd.chef barn-och utbildning
avdelningschef socialtjänsten

ersättare

Avd.chef socialtjänsten

Christer Fransson
Maria Kullander
Katarina Hansson
Stellan Hedendahl
Carina Johansson
Paula Nyman

Förvaltningschef kultur och fritid
ersättare

Anders Olsson
Laine Västrik

strateg kultur och fritid
Förvaltningschef samhällsbyggnad

ersättare

stabchef samhällsbyggnad
Förbundschef Räddningsförbundet Mitt Bohuslän

ersättare

Räddningsförbundet Mitt Bohuslän

Bernt Eriksson
Mats Johansson

Chef strategisk samhällsplanering

Verksamhetschef Primärvården
Klinikchef Folktandvården Uddevalla City

Therese Tysse
Wanda Oskarsson

Enhetschef Ungdomsmottagningen Fyrbodal

Fredrik Andersson Öqvist

Folkhälsostrateg Kommunledningskontoret

Vik. Anna-Lena Lundin

sekreterare

E-postformulär

Motivering:
Jag vill nominera dessa underbara tjejer - som finns till för oss där ute som ibland behöver någon att anförtro
sig åt. De har ett enastående sätt att ta hand om oss som går eller har gått på deras sammankomster.
Många möten genom åren och jag hoppas verkligen att de kommer att få vara kvar, så att vi alla, kan få
fortsätta träffa dem även i fortsättningen.
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2.
E-postformulär

Motivering :
Anna-Helena Wiechel , utvecklare på kultur och fritid, har med stort engagemang utforskat innebörden av
begreppet folkhälsa . Sina kunskaper har hon därefter förmedlat till kultur och fritidsnämnden , utifrån att
folkhälsa är ett av kultur och fritids övergripande syften .
Anna-Helena leder även projektet Hållbart friluftsliv, som bland annal syftar till att samordna Uddevalla
kommuns arbete med friluftsliv. Utöver detta är hon en källa till inspiration och uppmuntran vad gäller
utnyttjande av friskvårdstimman , där hon med sin iver och entusiasm får sina kollegor i rörelse . Dessutom tar
hon ofta cykeln till jobbet!
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3.
E-postformulär

Motivering:
Jag vill nominera Anna -Lena för att hon med sitt driv och engagemang inspirerar så många .
Hennes engagemang att få människor att ändra sina levnadsvanor för bättre mående och hälsa har hjälpt
många att komma tillbaka till en bättre vardag. Hon startade för några år sedan eget företag inom viktväktarna
och har själv jobbat hårt i många år för att förändra sina egna vanor och hon delar gärna med sig av sin historia
, med både humor och allvar.
Hon är verkligen värd denna uppskattning.
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E-postformulär

Motivering :
Anna-Lena är coach på Viktväktarna och är en otrolig inspiratör. Med humor och värme leder hon grupper där
det främst handlar om att må bra och inte så mycket vilka siffror som står på vågen. Hon bjuder på sig själv,
egna misstag och klavertramp på ett sätt som får alla att känna sig trygga och inspirerade. Hon är en profil i
Uddevalla som nu använder sina erfarenheter för ett friskare Uddevalla. Förutom viktväktarcoach är hon ledare
på Friskis&Svettis.
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5.
E-postformulär

Motivering:
Anna-Lena är coach i Viktväktarna. Då flera av oss lider av övervikt och behöver hjälp finns hon där och hjälper
oss. När ingen annan tror på oss, inte ens vi själva, finns hon där och tror på oss. När vi är nära att ge upp, för
vilken gång i ordningen vet jag inte, finns hon där och peppar i gång oss i{~en . Hon finns där med humor,
värme , stöd och kunskap.övervikt är ett stort hälsoproblem och Anna-Lena hjälper oss från ohälsa till hälsa.
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h.
E-postformulär

Motivering:
Britt är en mycket varm och energisk person, som genom sitt engagemang både i Demens- och
AfasiföreningenJhon är ordförande i båda) synliggör dessa grupper och kräver deras rättigheter. Hon följer all
forskning gällan e hjärnan och är väldigt bra på att förklara hur man påverkas av en hjärnskada. Sedan sin
pensionering, hon är 75 år, jobbar hon även som volontär på Ryttarens cafe o aktivitetscenter och leder där sitt
-o hjärngympa.
Britt arbetar verkligen för folkhälsan i Uddevalla och uppmuntrar till träning av både "kropp o knopp".
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E-postformulär

Motivering :
Britt Johansson är en eldsjäl ut i fingerspetsarna, som lägger ner otroligt mycket av sin egen tid för att andra
ska kunna bibehålla eller till och med förbättra sin hälsa, det som är själva grunden med det hälsofrämjande
arbetet. Britt är bland annat volontär på Ryttarens cafe och aktivitetcenter, det är så jag lärt känna henne, där
hon en gång i veckan håller i gympapass som syftar till att forbättra balansen och rörligheten hos de som
deltar. Gympan är också ett otroligt viktigt sociaf sammanhang och bidrar med meningsfullhet och livskvalitet.
Varannan vecka håller hon i träffar för personer med Afasi och hon håller i även i grupper för personer med
demens och deras anhöriga tillsammans med kommunens anhörigstöd. Hon håller i föreläsningar och
minnesträning och är en ständigt lysande närvaro av ideer. Allt detta arbete gör hon på Ryttaren på volontär
basis. Utan Britt hade Uddevalla varit en mycket fattigare kommun och vi är evigt tacksamma för allt gott arbete
hon gör!
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E-postformulär

Motiveri ng:
Camilla leder zumba i Asperödsskolans gympasal 2 kvällar i veckan. Salen fylls varje gång av 50-80 personer i
alla åldrar, och ibland blir det trångt men alla vet att det är värt det. Camilla är inte bara en instruktör som står
där för att vi ska följa hennes rörelser. Hennes inspirerande inlägg, hennes kroppsspråk och hennes
uppmaningar till oss att vara oss själva och ge oss hän, både i zumbapasset och i övriga livet, ger så mycket
kraft och inspiration så det går inte att undvika att smittas. Camilla förmedlar en känsla av att allt är möjligt om
du ger det en riktig chans , och att det gäller samtliga. Camilla får så många att känna att de passar att dansa
zumba, alla utgår från sina förutsättningar och när jag tittar mig omkring i gympasalen ser jag så många glada
och uppfyllda människor. Och det här händer flera gånger i veckan om och om igen. Passen är ganska tuffa
och jobbiga, så förutom en stor dos inspiration att tro på oss själva bidrar Camilla även till bra träning och ett
steg närmare god hälsa. Vi är många som beundrar Camillas engagemang och jag tycker hennes outtröttliga
energi och arbete för folkhälsan i Uddevalla ska premieras.
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C?.
E-postformu lär

Motivering:
Deras engagemang med Swimrun, Run Dirt Race Run Dirt Race Kids och Julkrubban mm Detta främjar både
folkh älsan på både lång och kort sikt

Sida 1

/V.
E-postformulär
Namn :
Dotte Nielsen, Marcus Kårebrand. Samhällsmedia

Motivering :
Dotte och Marcus har fått så många Uddevallabor att aktivera sig genom bland annat Run Dirt Race.
Tävlingen riktar sig till den breda massan, och enligt uppgift så är detjämt fördelat med kvinnor och män som
deltar. Aldrar mellan 16-76 deltar.
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Il.
E-postformulär

Motivering:
Hennes sprudlande leende och outröttliga vilja att sprida cirkusens glädje till Uddevallaborna gör att jag tycker
hon är en fin kandidat till folkMisopriset. Hon får barn och vuxna att uppleva rörelseglädjen i cirkuskonster
oavsett bakgrund eller förmåga. Hon kämpar för att Uddevalla kommuns alla innevånare ska känna till och få ta
del av det fina cirkusarvet vi har att förvalta efter Reino.
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,2,
E-postformulär

Motivering:
Karin jobbar som enhetschef för grundskolors /förskolors kök som ger elever rätt möjligheter till en sund
kosthallning och en god välsmakando servering tillsammans med sina anställda i köken . Karin är också aktiv i
Friskis och svettis sedan många år som ledare för en jogging grupp. Karinsär ett gott föredöme för kost och
hälsa samt träning för alla som träffar henne både i vardag och i arbete.
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1:?.
E-p ostform u lär
Namn :
IKO Orient , Lotta Rahm med flera

Motivering:
IKO orient och Lotta Rahm ger alla, oavsett, att ingå i Löpglädje med IK Orient. Hon/ de har ett coachande
förhållningssätt, hjälper deltagaren att nå sitt eget mål, med glädje, pushande, lek och variation.
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E-postformulär

Motivering:
Korpehöla Judoklubb erbjuder träning för alla medborgare l samhälle. De har barn- och ungdomsträningar från
fem år, vuxenträning. Fallkompetens träning för yrkesverksamma människor, falltrygghetsträning för äldre.
Självförsvarsträning för kvinnor inte bara i den egna klubben, utan även genom deras engagemang i ett
inkluderingsprojekt i samarbete med bl.a. SISU. Utöver detta är de en del av Uddevalla Para Open där den
trots att de just nu bara har en aktiv aktiverar sig i alla i "prova på" dagar m.m. Allt detta i en ideell förening där
flera eldsjälar läg~er ner mycket tid för att hela verksamheten ska gå runt. Under flera år har judo blivit en prova
på verksamhet pa flera skolor runt om i staden och är ett återkommande aktivitet på fritidshemmets dagar. För
denna föreningen handlar det hela tiden om att finnas tillgängliga och utveckla en verksamhet som når alla
delarna av Uddevallas medborgare.
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E-postformulär

Motivering:
Pia har en utmärkt förmåga att hitta lösningar när kroppen säger ifrån.
Det kan vara allt från att lösa hårda knutar till fantastisk laserbehandling.
Hon berättar alltid utförligt varför hon genomför olika behandlingar och hur det kommer att påverka kroppen.
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lb.
E-postformulär
Namn :
Pia Källgård

Motivering:
Jag vill nominera Pia på Pi as Massage & Hälsa. Hon ser till hela människan. Hon brinner för att hjälpa
människor och gör det på ett fantastiskt sätt med sin härliga energi och bra bemötande. Efter många
sjukhusbesök, då sjukvården inte lyckades hjälpa mig efter min skada, var Pia den som räddade mig.
Jag önskar att det fanns nån som Pi a på varje sjukhus och vårdcentral som har tid att lyssna, och som
verkligen vill ge patienten en bättre hälsa och inte bara ser smärtstillande som enda lösning.
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E-postformulär

Motivering:
För att de snabbt kan hjälpa personer genom hembesök och kan ställa diagnos om en person behöver
uppsöka vård, läggas in eller bara kunna lugnas genom provtagning och informerande samtal. De minskar oro
och minskar onödiga transporter och minskar köer i väntrum på akutmottagning.
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E-postformulär
Namn :
Puja Brobäck, Elisabeth Sunberg, Roger Hansson, Linda Melander, Christian Olsson

Motivering:
Nominerar arbetsgrupp i Uddevalla kommun som tillsammans med elever arbetat fram Drömtoaletten på
Norgårdenskolan.
Motivering:
Många elever upplever att skoltoaletter ärofräscha och otrygga. Det innebär att eleverna inte vill gå på
toaletten under skoltid och det är inte bra för elevernas hälsa. Barn som inte använder skoltoaletterna blir
okoncentrerade, trivs dåligt och missar att tvätta händerna. Det kan också leda till att barn drabbas av
inkontinens.
Alla elever på Norgårdenskolan har under våren 2018 deltagit i en tävling där de har fått ta fram modeller på
sina drömtoaletter. Kriterierna för drömtoaletten har varit genomförbarhet utifrån ekonomi, trygghet,
jämställdhet, möjlighet att hålla rent, hållbarhet och giftfri miljö. Projektet har involverat flera skolämnen,
exempelvis matte, NO, teknik och bild . En jury bestående av elevråd, politiker och tjänstepersoner har ~edan
gått igenom samtliga förslag och utsett vinnare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten
totalrenoverat en toalett utifrån det vinnande förslaget.
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ler.
E-postformulär

Motivering:
Med sitt brinnande engagemang involveras alla, från små barn i 3 års åldern, till 20 åringarna ändå upp till moroch farföräldarna i 70 års åldern. Det är en medveten förening som hjälper och stöttar sina åkare till en god och
sund hälsa där välbefinnandet hamnar i fokus. Det är mycket träning på isen men även fysik och dans tränas.
Alla barn informeras om vikten av en god kosthållning vilket leder till en hälsosam livsstil. Deras ledord är
glädje, glöd och gemenskap vilket symboliserar en god grund i det hälsofrämjande arbetet.
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E-postformulär
Namn :
sjuksköterskorna i Korttids, Hemsjukvården + Säbo +LSS + Psykiatri Uddevallakommun

Motivering:
Med ständigt flitigt arbetande sjuksköterskor, som försöker möta kraven från sjukhuset och ständiga frågor om
effektiviseringar vill jag därför bemöda mig att nominera alla sjuksköterskor i Uddevalla kommun . Detta då
dessa sjuksköterskor gör ett fantastiskt arbete som med begränsade medel kämpar för de sjuka i Uddevalla
kommun. Ni gör ett fantastiskt jobb och ni förtjänar att alla dagar i veckan både bli sedda och hörda.
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E-postformulär
Namn :
Tandläkarna Norman

Motivering:
Jag nominerar tandläkarna Lena, Mats och Petronella Norman eftersom de är sanna eldsjälar i att hjälpa
människor och att göra det absolut bästa för varje individ. De är enormt skickliga tandläkare och håller alltid sig
själva och sin personal uppdaterade ang ny forskning i tandvård, hälsa och kost. De bryr sig om människor på
ett fantastiskt fint vis och gör alltid allt för att det ska bli bra för alla.
De bryr sig även om sin personal på samma fina vis, engagerar sig, stöttar och uppmuntrar ..
Jag vet att de är väl värda detta!
Jag vet det eftersom jag är lyckligt lottad att ingå i deras personal.
Ser dom hjälpa väldigt många människor varje dag ...
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21
E-postformulär

Motivering:
Siv jobbar på integrations enheten i Uddevalla, med ett projekt som heter Samhällsguide Uddevalla. Jag tycker
hon förtjäner detta pris just för att hon brinner verkligen för sitt jobb, det märker man tydligt från hennes sätt att
arrangera aktiviteter och bjuda in folk till att engagera sig i Samhällsguide Uddevalla. Dessutom bemöter hon
alla med väldigt öppet och trevligt sätt, vilket får man som nyanländ att känna sig väldigt välkommen, och det
verkligen finns dem som bryr sig om oss.
Hon är en fantastisk person som får människor att verkligen engagera sig vilket behövs mer än någonsin i
dagenssamhälle.

Sida 1

E-postformulär
Namn :
Uddevallasim

Mot1venng:
Föreningen Uddevallasim borde vinner för att dem är fantastisk bra med barnen på simskolan. Min son går på
Bläckfiskens simskola som är för dem barnen som behöver lite mer hjälp. Alla barnen hari d ena gruppen sin
egen instruktör som hjälper dem att utvecklas.
Uddevallsim hjälper alla oavsett vad det 9äller, utan denna föreningen och dess ledare hade vi som föräldra
givit upp simskolan fl r länge sedan. Då var son har lite olika problem men som dem löste som om det vore
ingenting. Ledarna få den utbildningen dem behöver för att kunna vara fantastiskt i sitt jobb.
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