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Gäller t.o.m. söndag 16/9 2007 med reservation för slutförsäljning.  
Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Kuddfest

Gäller t.o.m. onsdag 12/9 2007 med reservation för slutförsäljning.  
Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Klipp ut och tag med kupongen till din Hemtex butik. 

Fjäderdunkudde 
(ord. 149:-) 

ALLMÄNT. Den psykiska 
ohälsan bland unga 
ökar dramatiskt visar 
flera rapporter.

Moderaterna i Västra 
Götaland lägger nu 
fram ett förslag om 
att införa mobila team 
som på olika sätt skulle 
kunna stötta skolhäl-
sovården med förebyg-
gande arbete och eller 
vid belastningar.

– Skolhälsovården är ofta 
den första kontakten som 
unga människor med psykis-
ka problem har med vården. 
En viktig förutsättning för att 
skolhälsovården skall kunna 
uppfylla sitt mål är samarbe-
te med landstingets hälso- och 
sjukvård, säger regionrådet 
Martin Andreasson (m).

Moderaterna har gjort en 
enkätundersökning riktad till 
99 gymnasieskolor i Västra 
Götaland, 
med frågor 
kring skol-
h ä l s o v å r-
den och 
s a m a r b e -
tet med 
landsting-
ets hälso- 
och sjuk-
vård. En-
käterna var 
adresserade 
till ”skolsköterskan”.

– Svarsfrekvensen på enkä-
ten var 35 procent, vilket är en 
normal och som vi anser fullt 
godkänd siffra, säger Martin 

Andreasson och tillägger:
– Att enkätfrågorna ställdes 

av ett politiskt parti kan, trots 
att ambitionen varit att ställa 
neutrala frågor, haft en nega-
tiv inverkan på respondenter-
nas svarsbenägenhet.

Frågorna som ställdes till 
skolsköterskorna var följan-
de:

• Lägger man övervägande 
mest tid på fysisk eller själs-
lig hälsa?

• Hur ofta har man kontakt 
med Västra Götalandsregio-
nens verksamheter för att få 
råd om elever som mår psy-
kiskt dåligt?

• Anser man att man får 
tillräckligt stöd och hjälp av 
Västra Götalandsregionen?

Önskar mer stöd
Av svaren framgår bland annat 
att 70 procent av skolsköter-
skorna anser att de kan få mer 
hjälp och stöd av Västra Gö-
talandsregionen.

– Vi hade 
lite på känn 
att så kunde 
vara fallet. 
Vi vet att 
en hel del 
skolsköter-
skor tycker 
det är svårt 
att komma 
i kontakt 
med Västra 
Götalands-

regionen och så ska det inte 
vara. Skolhälsovården skall ha 
en naturlig kontakt med pri-
märvård och barn- och ung-
domspsykiatrin. Det är inte 

acceptabelt, som vissa re-
spondenter skriver, att skol-
hälsovården inte kan komma 
i direkt kontakt med primär-
vård eller barn- och ung-
domspsykiatri vid behov, 
säger Mikael Andreasson och 
avslutar:

– I det moderata budgetför-
slaget för 2008 föreslår vi 60 
miljoner kronor, geografiskt 
fördelat till insatser för stöd 
och samarbete med skolhälso-
vården. Vi vill införa mobila 
team, bestående av vårdperso-
nal med kompetens kring vård 
och hälsa hos yngre som på 
olika sätt kan stötta skolhäl-
sovården med förebyggande 
arbete eller vid belastningar. 

Många skolsköterskor ut-
trycker frustration över att 
vara ensamt ansvariga för att 
bedriva hälsoarbete för flera 
hundra skolelever utan något 
stöd.

– Mobila team kan stötta skolhälsovården

Regionrådet Mikael Andreasson (m) presenterade i förra veckan resultatet av den enkät-
undersökning som hans parti har gjort om skolhälsovårdens samarbete med Västra Göta-
landsregionen.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Psykiska ohälsan ökarökar 
bland ungdomar

ALE. Snart blir det 
svart i rutan.

Den 24 september 
övergår tevesändarna 
i Göteborg, Bäckefors, 
Trollhättan och Udde-
valla till digital sänd-
ning.

Det är en förändring 
som berör alla hushåll 
förutom de som redan 
idag har kabelteve eller 
tar emot sändning via 
satellit – lösningen 
heter digital-tv-box.

Drygt två veckor återstår till 
dess att den analoga teve-
sändningen tillhör historien. 
Den 24 september blir det 
lika tomt som svart i rutan. 
Omställningen troddes på 
förhand bli mycket större än 
vad som nu blir fallet. Idag är 
de analoga hushållen redan i 
minoritet. Många har anting-
en kabeltv eller parabol på 
taket. De som främst berörs 
efter den 24 september är de 
hushåll som idag enbart tittar 
på SVT1 och SVT2 samt 
TV4 via en vanlig antenn. 
De måste skaffa en digital-
tv-box för att kunna fortsät-
ta se sändningarna. Likaså 
gäller för teven i båt, hus-
vagn och sommarstuga om 
där inte finns parabol eller 
kabelteve.

Hur förberedda är då 

Aleborna på vad som 
komma skall i sep-
tember?

– Det känns som att 
många har varit väldigt 
förutseende och redan 
skaffat digital-tv, via box 
eller parabol. Det var 
nog en av de saker som 
de tog sig för i somras, 
men visst finns det fort-
farande en del som är 
undrande. En del tror att 
de måste köpa en platt-
tv nu när det blir digitala 
sändningar. Jag misstän-
ker också att många har 
en dålig vana att vänta in 
i det sista, så runt den 24:e 
och 25:e blir det nog rusch 
efter boxar i butiken, säger 
Jörgen Frithiof på Peters 
Digitala på Ale Torg.

Christoffer Johansson 
på Ale Radio Tv i Älväng-
en känner också att dagen D 
närmar sig.

Stort tryck
– Trycket på digitalboxar 
är enormt just nu, men det 
är också många som istället 
väljer att köpa en ny teve med 
inbyggd digitalbox.

Under måndag 24 sep-
tember kommer det att bli ett 
sändningsuppehåll från Gö-
teborg, Bäckefors, Trollhät-
tan och Uddevalla. Det sker 
mellan kl 09.45 och 18.00. 
Samma sak gäller för slav-

sändarna i Kattleberg, Ala-
fors och Kungälv.

– De kan inte sända ana-
logt och digitalt parallellt, 
därför måste de först monte-
ras ner och byggas om innan 
de kan tas i drift igen, berät-
tar Christoffer Johansson.

Normalt fortsätter sänd-
ningarna analogt några dagar 
efter brytdatumet. Alla ges en 
chans att förbereda sig inför 
digitalövergången.

– Det blir nog så även här, 
men någon exakt tidpunkt 
för när det analoga systemet 
släcks ner helt har jag inte. 
Det bästa är att rikta in sig 
på den 24 september.

Skälen till att Sveriges 
riksdag 2003 fattade beslut 

om gå över till digitala sänd-
ningar är många. Övergång-
en till digital-tv innebär 
bättre bild och ljud samt nya 
tjänster som programguide 
och utvecklad text-tv. Dess-
utom får tv-tittaren möjlig-
het till fler kanaler. De som 
idag är okodade och möjliga 
för alla med en digital-box att 
ta in är SVT1, SVT2, TV4, 
Kunskapskanalen, Barnka-
nalen, SVT24, TV6, The 
Voice, Axess TV och Afton-
bladet TV.

Snart blir det svart i rutan

TEXT-TV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Den 24 september blir tevesändningarna digitala

Den 24 september blir det sändningsuppe-
håll inför övergången till digital-tv. Klockan 
18.00 ska även alla hushåll i Ale och Lilla 
Edet ta in tevesändningarna digitalt, fast 
då krävs först en digitalbox om huset inte 
redan är anslutet till kabeltv eller satellit.

>>Ansvariga på kommunen 
har väl under en längre tid 

haft vetskap om att det 
bland annat har byggts 
ett större antal villor i 

Bohus?<<


