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Hälso- och sjukvårdsberedning Öst
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
Hälso- och sjukvårdsberedning Öst konstaterade redan tidigt att de korta
tidsramarna på grund av förestående val i september tvingade beredningen
att välja en tidsbesparande återkopplingsmetod.
Beredningen valde därför att genom en innehållsrik annons i Annonstidningen Östra förmedla sina erfarenheter till medborgarna i området.
Dessutom valde beredningen att i brevform återkoppla till deltagarna i äldretinget i Kalix år 2003, kommunerna i området, folkhälsorådet och skolläkaren i Kalix, pensionärsorganisationerna, gymnasieskolorna i området, folkhögskolan i Kalix, polismyndigheten i Överkalix samt förstås samtliga vårdcentraler och sjukhuset i Kalix.
Planläggning förberedelser och genomförande

Beredningen sammanställde de underlag som fanns tillgängliga i form av
tidigare rapporter och arbetsmaterial till ett grundmaterial som skulle kunna
användas för att göra en bra annons.
Beredningens utredare fick i uppdrag av beredningen att färdigställa annonsen för annonsering under slutet av maj eller början av juni månad. I annonsen skulle en beskrivning av beredningens tidigare uppdrag presenteras.
I samråd med ordföranden valde beredningen att använda sig av Erik Svanberg Enterprice för att med hjälp av grundmaterialet färdigställa en annons
som motsvarade de krav beredningen ställde på innehåll och utformning.
Annonsen infördes i Annonstidningen Östra den 7 juni. Tidningen som ges
ut varje onsdag har en upplaga på 20000 hushåll och en beräknad andel läsare av mellan 20000 till 50000 per utgivningstillfälle. Annonstidningens läsare finns i huvudsak inom Överkalix, Övertorneå, Haparanda och Kalix
kommuner det vill säga beredning Östs verksamhetsområde. I de brev som
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skickades till enskilda och organisationer omnämndes att annonsering skulle
ske den 7 juni.
Innehåll

Annonsen, som täckte ett mittuppslag i tidningen, beskrev kortfattad hur
landstingets beredningar arbetar och hur beslutsprocessen fungerar samt de
tidigare uppdrag som landstingsfullmäktige gett beredningarna.
Vidare presenterades i sammanfattning beredningens förslag till fullmäktige
inom de olika beredningsuppdragen samt vilka förändringar som skett inom
varje område. (annonsen bilägges)
Utvärdering

Beredningen bedömer att återkopplingsinsatserna fungerat smidigt. Totalkostnaden för annonsen i förhållande till tidsåtgång och genomslagskraft är
väl avvägd till beredningens resurser och uppdragets utformning. De olika
utskicken av brev har enkelt kunnat administreras.
Det är naturligtvis svårt att bedöma gensvaret från medborgarna eftersom
möjligheter saknats att följa upp informationsinsatserna. Enligt uppgift från
många medborgare i området har annonsen lästs av många som också uppskattat att få en återkoppling från beredningen på detta sätt.

Kunskapsöverföring till nästa beredning
Beredning Öst kommer att till nästa beredning överlämna ett dokument som
beskriver ledamöternas erfarenheter av hittillsvarande beredningsarbete. Syftet är att på ett enkelt sätt förmedla erfarenheter till nya ledamöter i beredningen för att de lättare ska komma in i beredningens arbete.
Skrivelsen kommer att formas med utgångspunkt från de personliga erfarenheterna som ledamöterna upplevt särpräglade för beredningsarbetet inom
verksamhetsområdet och får karaktär av ”insideinformation” eller ”värdefulla upplysningar” som inte direkt avhandlas i regelverk och andra styrdokument.
Om det finns skäl för en träff mellan den gamla och den tillträdande beredningen kan nuvarande ledamöter tänka sig att delta i en sådan träff för att
närmare utbyta erfarenheter.

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

Ekonomisk redovisning
Hälso- och sjukvårdsberedning Öst har under 2006 haft en resursram om
totalt 800 TKR. För information, återkoppling, samt omkostnader vid möten
och andra aktiviteter har beredningen kunnat disponera 150 KKR.
Arvoden, övriga omkostnader
Omkostnader för möten, information, återkoppling, mm
Summa:

Budget
650 000
150 000

Utfall*
225 000
48 000

Resultat*
425 000
102 000

800 000

273 000

527 000

* Redovisningen avser perioden till och med juli. På grund av valet har beredningens arbete koncentrerats till första halvåret. Uppgift saknas från och
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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 till och med
juli använt 38,5 dagar för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningens
uppdrag. Detta motsvarar 2,8 arbetade dagar per ledamot.
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