Verksamhetsrapport 2006
Hälso- och sjukvårdsberedning Syd

Uppdrag 2006
Under 2006 ska hälso- och sjukvårdsberedningarna återföra erfarenheter och
redovisade åtgärder från tidigare uppdrag till berörda målgrupper. För att
fortsätta utveckla arbetet ska beredningarna också sammanställa och överföra sina kunskaper och erfarenheter till kommande beredningar.
Beredningen ska i sin verksamhetsrapport lämna förslag till beredningarnas
uppdrag nästkommande år.
Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att bidra med kunskap till
landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det strategiska
målet för hälso- och sjukvård. Strategiskt mål: Landstinget ska, genom ett
hälsofrämjande synsätt, aktivt bidra till en god folkhälsa och till att skillnaderna i ohälsa minskar.

Återkoppling till medborgarna
Arbetet startade med en grundlig diskussion: Vad menar vi med återkoppling? Till vilka ska vi återkoppla, vad ska återkopplas och hur ska återkopplingen genomföras? Vilken återkoppling behöver vi få av medborgarna?
Beredningen anser att återkoppling ska ses i ett vidare perspektiv än att bara
presentera resultat. Det är att beskriva hur medborgarnas synpunkter hanterats, vad beredningen lyft till fullmäktige och resultatet av detta på kort och
lång sikt.
Beredningen beslutade att återkoppla två huvudområden: Äldres behov och
psykisk ohälsa. Inom dessa områden har fokus legat på faktorer som levnadsvanor/livsstil, förebyggande insatser, trygghet, bemötande, tillgänglighet, stöd till anhöriga, vårdkedja och palliativ vård. Beredningen valde också
att återkoppla uppdraget Framtidens hälso- och sjukvård, men med betoning
på beredningens slutsatser eftersom styrelsens svar och åtgärder ännu inte
presenterats.
Öppna möten har arrangerats i Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå. Mötet i Piteå med 80 deltagare blev mest framgångsrikt. En orsak kan vara att
deltagarna i Äldretinget 2003 fick en personlig inbjudan.
Som återkoppling från medborgarna valde beredningen att använda ett antal
frågor om medborgardialogen, mm som mötesdeltagarna diskuterade.
Beredningen har återkopplat:
• Syftet med medborgardialogen och hur medborgarnas synpunkter hanterats
• Beredningens behovsanalys och slutsatser
• Förbättringsområden som lyfts till fullmäktige
• Den demokratiska processen
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• Resultat på kort och lång sikt
Materialet har sammanfattats i ett informationsblad som har delats ut under
mötena.

Så här tyckte medborgarna
Under vårens möten har medborgarna utvärderat beredningens arbete genom
att beskriva de förväntningar man haft på medborgardialogen. Mötesdeltagarna har diskuterat ett antal frågeställningar, enskilt eller i grupp. Beredningen har analyserat svaren och kom fram till följande:
Medborgarna upplever att det är positivt att få träffa och föra dialog med
beredningen. Man förväntar sig att synpunkterna ska tas om hand, men utrycker en tveksamhet över att så sker.
På samma sätt finns det förväntningar om att dialogen ska ge resultat, t ex att
de problem som lyfts ska åtgärdas. Medborgarna är dock tveksamma till att
beredningens befogenheter räcker till för att leva upp till förväntningarna.
I mötet med beredningen uttrycker medborgarna ofta frustration över att man
tidigare upplevt små möjligheter att påverka politikerna, men ser ändå att
beredningens arbete är ett steg i rätt riktning.

Kunskapsöverföring till nästa beredning
För att fortsätta utveckla arbetet ska beredningarna sammanställa och överföra sina kunskaper och erfarenheter till kommande beredning. Hälso- och
sjukvårdsberedningarna har valt att varje beredning ska göra sin egen sammanställning och överlämna denna direkt till den nytillträdda beredningen.
Beredning Syd har arbetat fram ett dokument som omfattar organisation,
uppdrag, roller, arbetssätt, mål, praktiska frågor, m m, samt beredningens
syn på hur arbetet kan förbättras och utvecklas. Hur kunskapen sedan ska
överföras beslutar beredningen i ett senare skede.

Förslag till uppdrag 2007
Hälso- och sjukvårdberedningarna föreslår gemensamt rehabilitering som
uppdrag för 2007.
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Ekonomisk redovisning
Hälso- och sjukvårdsberedning Syd har under 2006 haft en budget på
800 000 kronor för arvoden och övriga omkostnader för ledamöterna. Utöver
detta har beredningen haft en budget på 150 000 kronor information, återkoppling, samt omkostnader vid möten och andra aktiviteter.

Arvoden, övriga omkostnader
Omkostnader för möten, information, återkoppling, mm
Summa:

Budget
650 000
150 000

Utfall
291 600
77 700

Resultat
358 400
72 300

800 000

369 300

430 700

Kommentar: Orsaken till det stora överskottet förklaras till viss del med att
beredningen genomfört arbetet under första halvåret p g a att det är valår.
Arvoden för aug-sept är inte heller medräknade, men detta förändrar inte
utfallet nämnvärt.

Ledamöternas aktiviteter
Antal dagar som de 15 ledamöterna sammanlagt
ägnat åt beredningsarbete
(med eller utan ersättning för inkomstbortfall)
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Genomsnitt arbetade dagar/ledamot
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