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Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt
Verksamhetsrapport 2006
Uppdrag 2006
Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att bidra med kunskap till
landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det strategiska
målet.
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.
Beredningarna har även i uppdrag att föra fram medborgarnas synpunkter i
andra frågor som uppkommer och som rör landstingets verksamheter.
Nya uppgifter

Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska förutom underlag inför styrelsens
beredning av landstingsplanen enligt Landstingsfullmäktiges nya regler för
2006 även lämna förslag till beredningarnas uppdrag nästkommande år.

Återkoppling till medborgarna
Beredningen bedömde att den korta tiden för planläggning och genomförande av årets uppdrag på grund av förestående val hösten 2006 gjorde det nödvändigt att prioritera en tidsbesparande metod. Man valde därför att dels
producera en informationsskrift och dels genomföra ett antal informationsmöten med medborgare man träffat under de föregående uppdragen.
Genom extern konsultmedverkan kunde planläggning och genomförande ske
på ett effektivt sätt och beredningen bedömde att kostnaden för produktionen
väl motiverades av tidsvinsten.
Planläggning förberedelser och genomförande

För att korta ned ledtiderna i beslutsprocessen tillsatte beredningen ett redaktionsråd med ordföranden och två ledamöter Kati Jääskeläinen,(v), och NilsErik Eriksson, (ns).
Tillsammans med konsulten Erik Svanberg, Erik Svanberg Enterprice, ansvarade redaktionsrådet för att ta fram ett grundförslag till informationsskrift. Förslaget fastställdes efter diskussioner i beredningen och skriften
trycktes och distribuerades före midsommar enligt fastställd tidplan.
Distribution

Tidningen har skickats ut till organisationer, grupper och föreningar som
beredningen tidigare varit i kontakt med under genomförandet av de olika
uppdragen. (Se bilaga 1)
Innehåll

Beredningen har i tidningen ”Inblick i mittberedningens arbete 2001-2006”
sammanställt sina erfarenheter samt beskrivit de metoder man använt sig av
under de tidigare uppdragen under åren 2001-2005. Beredningen beskriver
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också kortfattat de förslag till förbättringar som lämnats till landstingsfullmäktige. (Tidningen bifogas denna rapport)
I tidningen beskriver beredningen också hur arbetet med årets uppdrag gestaltats.

Informationsmöten
Parallellt med produktionen av tidningen genomförde beredningen två brett
upplagda informationsmöten i Boden och Luleå.
Syftet med dessa möten var i huvudsak att få träffa grupper och enskilda som
beredningen tidigare träffat och fått synpunkter från för att redovisa vad som
hänt med de olika förslag beredningen lämnat till Landstingsfullmäktige avseende de olika uppdragen under åren 2001-2005.
Planering och genomförande

De två informationsmötena annonserades i Annonstidningen i Boden respektive Luleå och lokala media inbjöds. Dessutom informerades ett flertal organisationer och föreningar via telefon och e-post om de olika mötena.
Genomförandet skedde den 11 april i Boden och den 27 april i Luleå.
Förutom beredningens ledamöter medverkade även Primärvårdens planeringsansvarige Jonas Thörnqvist och landstingsrådet Agneta Granström.
Beredningen redovisade vilka förslag som lyfts till landstingsfullmäktige
under de tidigare verksamhetsåren och vad som sedan hänt i verksamheten
kopplat till de olika förslagen.
Tillsammans med de besökande medborgarna, totalt cirka femtio personer,
diskuterade vad som gjorts och vad som återstår att göra för att tillgodose
medborgarnas behov.
Utvärdering

Beredningens utvärdering av informationsmötena i Boden och Luleå gav vid
handen att många av de frågor beredningen tidigare lyft till fullmäktige har
lösts eller är på väg att lösas men att det fortfarande finns rutiner som behöver utvecklas och att problemet att nå ut med en klar och tydlig information
till medborgarna kvarstår.

Informationsträffar
Beredningen har vid flera tillfällen träffat olika grupper man tidigare haft
kontakt med för att berätta om vad beredningen arbetat med och vilka effekter som beredningens förslag till landstingsfullmäktige fått.
Brönjaskolan i Sävast Gunnarsbyns skola och
omvårdnadsprogrammet vid Björknässkolan

Beredningen planerade och genomförde i samråd med skolledningen vid
Brönjaskolan i Sävast en träff med elever man tidigare mött. Vid träffen
medverkade också ambulanspersonal med visning av fordon och utrustning
vilket uppskattades av eleverna.
En liknande träff med elever vid Gunnarsbyns skola genomfördes, utan ambulanser men med glass till eleverna.
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I samband med omvårdnadsprogrammets skolavslutning vid Björknässkolan
i Boden berättade beredningen om de uppdrag man tidigare haft och de förändringar som beredningens olika förslag bidragit till.
Vid alla skolorna visade eleverna stort intresse för landstingets verksamhet.
Ungdomarna var särskilt intresserade av, och hade idéer om, hur den framtida hälso- och sjukvården borde utformas.

Kunskapsöverföring till nästa beredning
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt kommer som en del i årets uppdrag att
till nästa hälso- och sjukvårdsberedning som tillträder i november överlämna
sina erfarenheter.
Överlämnandet kommer att ske med en särskilt framtagen skrivelse och om
så bedöms nödvändigt kan beredningen tänka sig att medverka vid en personlig träff med den nya beredningen i samband med dess tillträde.

Förslag till uppdrag 2007
I likhet med övriga hälso- och sjukvårdsberedningar föreslår beredning Mitt
att uppdraget under år 2007 ska fokusera på området rehabilitering.

Ekonomisk redovisning
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt har under 2006 haft en resursram om
totalt 700 TKR. För information, återkoppling, samt omkostnader vid möten
och andra aktiviteter har beredningen kunnat disponera 150 TKR.
Arvoden, övriga omkostnader
Omkostnader för möten, information, återkoppling, mm
Summa:

Budget
550 000
150 000

Utfall*
290 000
106 000

Resultat*
260 000
44 000

700 000

396 000

304 000

* Redovisningen avser perioden till och med juli. På grund av valet har beredningens arbete koncentrerats till första halvåret. Uppgift saknas från och
med augusti månad. Beredningens bedömning är dock att de totala resursramarna kommer att hållas.

Ledamöternas aktiviteter
Användningen av de femton dagarna med ersättning för förlorad arbetsförtjänst har fortlöpande redovisats. Sammanlagt har beredningen använt 73
dagar för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningens uppdrag. Detta
motsvarar 4,9 arbetade dagar per ledamot.
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