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Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
 

Folkhälsorådet 
Protokoll  

Folkhälsorådet Protokoll 2020-12-03 § 35–43 
 
Plats och tid 

Digitalt via Zoom, kl. 10.00-12.00 
 

Beslutande 

Monica Hanson (ordf.) (KS)  
Carin Ramneskär (v.ordf.) (HSNN) 
Jennie Olsson Örn (KS) 
Mikael Arvemark (KS)  
Kalle Blomgren (HSNN) 
 

Övriga närvarande 
Peter Göthblad, KSF 
Christina Malmsten, ASF 
Birgitta Åkerlund, KFF 
Monika Leijon, ASF 
Gerd Holmgren, ASF 
Katarina Nyman, KSF 
Thomas Everitt, Primapraktiken  
Birgitta Lundskog, UTB   
Håkan Falck, KSF 
Emma Hansson, SBF 
Eva Magnusson, Folktandvården 
Helena Törneröd, OF 
Johanna Linnarsson, sekreterare 
 

Vid anteckningarna 

 
 
…………………………………. 
Sekreterare, Johanna Linnarsson 
 
 

Justeras 

2020-12- 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Monica Hanson  Justerande, Kalle Blomgren 
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§ 35 Mötets öppnande 
Ordförande Monica Hanson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna till detta lite annorlunda möte på distans och årets 
indragna jullunch får bli innestående till ett senare tillfälle 

 
§ 36Val av justeringsperson – Kalle Blomgren valdes att justera 
dagens protokoll 

 
§ 37 Presentation av ny hållbarhetsstrateg Anna Nyman 
Holgersson som tillträder januari 2021, fick tillfälle att presentera 
sig och hälsades välkommen av rådets övriga deltagare.  Anna bor i 
Lysekil och har jobbat 14år som folkhälsostrateg där. Hon har 
examen inom Folkhälsovetenskap plus en del 
påbyggnadsutbildningar under åren. Anna börjar i Trollhättan den 4 
januari, och ser fram emot att jobba med folkhälsoarbetet, barnrätt 
och jämställdhet. En kort presentationsrunda från samtliga 
deltagare genomfördes och alla hälsade Anna välkommen till 
Trollhättan. 

 
§ 38 Primärvården under Covid-19  
Tomas Everitt berättar att mycket förstås är nytt och annorlunda 
under pandemin, men att de håller näsan över vattnet och det 
mesta fungerar bra trots allt. Utvecklingen blev mer dramatiskt än 
väntat – det gällde att snabbt separera patienterna –så att 
misstänkt Covidsmittade inte blandades med andra patientgrupper. 
Detta skedde genom olika lösningar för olika vårdcentraler. 
Infektionsbodar blev en lösning för Primapraktiken. Flera privata 
företag var snabbt på banan och hjälpte till med material. Man 
tvingades att sålla ut ärenden som kunde skjutas på framtiden – 
gjorde mer hembesök och det blev mer app/telefonmöten. Det var 
också många patienter som valde bort att söka för andra symtom. 
Provtagningen startade under lika osäkra förhållanden, men snart 
fick vårdcentralerna klart för sig sitt ansvar.  
 
Sjukhemmen/särskilda boenden blev hårt drabbade under våren. En 
dyster bild målades upp i media, men många även på 
demensboenden fick enbart lätta symtom och även de som fick 
söka sjukhusvård kom i stor utsträckning åter till sina boende 
botade från Covid-19. Under sommaren lugnade allt ner sig – 
återgick till det normala – sedan i oktober kom flödet upp i nästan 
samma nivåer som under våren.  
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När riskgrupper erbjöds gratis vaccin mot vanlig influensa – kunde 
man inte fortsätta med öppna mottagningar – en lösning blev drive-
through där patienten satt kvar inne i bilen och vaccinerades. Detta 
kan komma att ses som en förberedelse inför den stora Covid-
vaccineringen som kommer igång tidigt under 2021. Även 
snabbtester är på väg endast 15 minuter till svar vilket kommer att 
bli nyttofullt för personalåtergång men också vid smittspårning. 
Vårdtrycket är stundom hårt men under kontroll.  
Helena Törneröd berättar att mest pressande på 
Omsorgsförvaltningen är sjukfrånvaron bland personalen. Man 
behöver prioritera hårt bland arbetsuppgifterna.  
Tomas fortsätter och menar att mycket obefogad kritik slängts på 
vården. Mycket av det som påstås i media är inte sant – alla 
patienter får de insatser de behöver – alla försök görs för att vända 
ett förlopp. 
 Helena är glad över det goda samarbetet mellan kommun och 
vårdcentraler under pandemin. Alla gör vad de kan för att vända. 
Carin Ramneskär undrar kring påståendena om vård för äldre 
vårdtagare – har man slutat med vanlig vård och bara gett palliativ 
vård? 
Tomas menar att alla läkare och sjukvårdspersonal måste göra en 
bedömning innan palliativ vård sätts in, även en gammal patient ska 
bedömas medicinskt, oavsett om det är Covid-19 eller någon annan 
sjukdom.    

 
§ 39 Folkhälsorådets budget 2021  
Johanna gör en dragning om utfallet för 2020 se bifogad illustration 
samt budgeten för 2021 i bifogat dokument. Nytt i budgeten för 
2021 är avsatta medel till Friluftslivets år 2021 även kallad ”Luften är 
fri” som syftar till att fler människor ska få uppleva friluftsliv. 
Folkhälsorådet har avsatt 45 tkr för 2021 och Kultur- och 
fritidsförvaltningen är medfinansiärer.  KFF kontaktar föreningar 
för att få igång aktiviteter. 
Folkhälsorådets budget är fastställd i KS 2 december och ska nu 
skickas in till norra HSN.  

 
§ 40 Tjejjouren Eva – Magda Augustsson, ordförande i Tjejjouren Eva, berättar om 
verksamheten som via chatt ger stöd till unga personer som identifierar sig som 
flickor och som är hemmahörande i Trollhättan eller Vänersborg. Jouren startade 
under 2016 med en chatt som efterhand ökat i både omfattning nu även utvidgat till 
Vänersborg. I dagsläget har föreningen 18 medlemmar och det föreligger ett stort 
behov av fler som kan ge stöd. Verksamheten bedrivs helt ideellt utan arvoden, med 
syfte att ge stöd men också att lotsa till rätt samhällsinstans.  
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Under 2019 så hade man 384 stödsökande vilket var en dubblering från 2018. 
Majoriteten är högstadieflickor med psyk ohälsa. 52 samtal har handlat om suicid, 
där chatten har en jätteviktig funktion inte minst för möjligheten att vara anonym. 
De som utsatts för sexuellt våld, utsätts oftast av en manlig familjemedlem.  
Tjejjouren Eva har behov att anställa någon på timmar för att kunna utöka 
verksamheten men samtidigt har en liten förening svårt att ta ett arbetsgivaransvar. 
Man behöver också medel för att kunna öka marknadsföringen, för att jobba med 
kompetensutveckling och utökad jourtid. Tillgång till bra utbildning erbjuds många 
gånger men det är inte alltid man kan gå ifrån det egna jobbet för att delta. Om man 
ska öka på tiderna så behövs fler personer som kan bemanna.  
En del tjejer behöver mer kompetent hjälp än vad tjejjouren kan erbjuda och då 
försöker man motivera dem att söka andra kontakter men kan ändå finnas kvar som 
stöd just för stunden. Man vet inte varifrån de sökande kommer eftersom många är 
anonyma men de flesta som söker är från närområdet vilket man kan se utifrån sin 
Facebooksida. 
Gerd fyller på med information om att det är svårt att hinna med att komma till 
skolorna för att ge info, trots en viss efterfrågan. Det är svårt för ideella krafter att 
möta situationer där suicidrisk föreligger och det blir mycket svåra samtal. Det finns 
vidare behov av debriefing och handledning när man jobbar med denna typ av 
ärende. Christina Malmsten inbjuder vidare till Motiverande samtals utbildningar. 
Magda önskar avtal med Trollhättan på liknande sätt som man har med Vänersborg 
samt möjligheter att expandera. 
Ordförande Monica Hanson understryker att föreningen gör ett jätteviktigt arbete 
och att man är välkommen att inkomma med ansökan om medel till 
Kommunstyrelsen. 

 
§ 41 Rapportering:  
a) Aktuellt inom folkhälsoområdet:  

• Johanna berättade om en vecka fri från våld – v 48 anpassad utifrån 
Pandemin. Kassar med information mm delades ut på ett Corona-anpassat 
sätt och det bjöds på föreläsningar digitalt. Även en ljusmanifestation 
genomfördes digitalt. Filmen visades under mötet. Många bra föreläsningar 
ligger på sociala medier – bl. a med Sara de Blanche som föreläser om det 
psykiska våldet. Det finns mycket material att tillgå. Clara Bengtsson som är 
kommunikatör har samordnat den helt omställda satsningen. Inför nästa år 
kan vi jobba för att ytterligare samköra alla de kommunala verksamheternas 
kampanjer. 

• I Trollhättan är det stort fokus på social hållbarhet i fysisk planering. Arbetet 
med att detaljplanerna tittas på utifrån dess sociala konsekvenser är nu 
systematiserat och innebär att alla planer som kommer in genomgår en 
Social konsekvensanalys (SKA). Förfarandet förstärks via nya 
Socialtjänstlagen. En dialog med ungdomar har nyligen ägt rum avseende 
Älvhögsborg. 
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• Samverkan med Sylte vårdcentral utifrån deras utökade ansvar för ungas 
psykiska hälsa, har påbörjats men är ännu i sin linda. 

• Dialogmötet med HSNN:s presidiet ägde rum den 20/11 med fokus på 
folkhälsa och enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”. 

• Aktuella datum:  
Länsnykterhetsförbundets Morgonseminarium ”Vit jul” 8/12 8.30-10.00 
Mötesplats för social hållbarhet 20 januari fm 
Konferens om handlingsplan för suicidprevention 21 januari 
Tillsammans för barnen 26 januari em. 
HSN Folkhälsoforum för folkhälsoråden 12 mars fm 
 
Johanna skickar ut ett mail med inbjudningarna till hela rådet. 

 
b) Mötesdatum 2021:  
22/1 kl. 9.00-12.00 
24/3 kl. 9.00-11.00 endast rådets politiker 
28/5 kl. 9.00-12.00 
8/10 kl. 9.00-12.00 
29/10 kl. 9.00-11.00 endast rådets politiker 
10/12 kl. 9.00-12.00  

 
Outlookinbjudningar är på gång vad gäller alla mötena 

 
 

§ 42 Övriga frågor Monica tackar av Johanna som ansvarig 
tjänsteperson för Trollhättans folkhälsoråd under 13 år.  

 
§43 Avslutande 
Ordförande Monica Hanson avslutade dagens möte och önskar God Jul. 
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