Verksamhetsrapport 2006
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord

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
Beredningen anser att begreppet återkoppling omfattar hur medborgarnas
synpunkter tagits om hand, hur beredningen arbetat, vilka behov beredningen har definierat, vilka frågor som lyfts till fullmäktige, samt resultat. Beredningen valde att återkoppla uppdragen 2002-2005 och att vända sig till de
grupper som beredningen träffat tidigare.
Målgrupper och metoder

Följande grupper har beredningen träffat:
• Skolelever från Karesuando, Vittangi och Kiruna
• Deltagarna i Äldretinget
• PRO i Karesuando
• HSO i Kiruna
• Landsbygdsrådet
• Öppna möten i Jokkmokk och Pajala
Skoleleverna och deltagarna i Äldretinget 2003 bjöds in till möten via ett
personligt brev. Det visade sig vara en bra metod, deltagarantalet blev högt.
Eftersom beredningen till stor del arrangerat öppna möten har det till viss del
varit svårt att nå samma personer på nytt. Det var också svagt intresse när
beredningen bjöd in till öppet möte med temat återkoppling, i synnerhet i
Jokkmokk.
Tidsaspekten har också varit en viktig faktor att ta hänsyn till eftersom fem
års arbete skulle återkopplas under första halvåret 2006.
Samtliga medborgarmöten inleddes med en redovisning över hur beredningen arbetat, hur medborgarnas synpunkter hanterats, vilka slutsatser beredningen har dragit, samt vad beredningen lyft till fullmäktige. Konkreta resul1

tat samt vad som händer idag och på längre sikt har också redovisats. Efter
en gemensam diskussion avslutades mötet med att deltagarna fyllde i ett frågeformulär, enskilt eller i grupp, om hur de uppfattat beredningens arbete.
Beredningen har också producerat ett informationsblad med återkopplingsinformationen i sammanfattning. Bladet har delats ut vid möten och skickats
till vissa målgrupper.
Beredningens kommentarer

Återkopplingsmötena har till övervägande del varit mycket positiva, men de
måste genomföras oftare. Det är svårt att motivera till möten med grupper
som beredningen träffat för flera år sedan. Återkoppling bör därför ske kontinuerligt och läggas in i den årliga planeringen, även om man inte alltid kan
presentera konkreta resultat. Beredningen har uppfattat att medborgarna generellt är mycket nöjda med att få träffa och diskutera med sina politiker,
men de vill ha tätare kontakter.
En viktig del i återkopplingen är att beskriva att den demokratiska processen
tar tid. Att planering, faktainsamling, medborgardialog, analys, rapport tar
minst ett år, och att de frågor beredningen lyfter till fullmäktige oftast tar
lång tid att genomföra. Förväntningarna på snabba resultat var inte så höga
som beredningen förväntat, det finns en förståelse bland medborgarna att det
tar tid att genomföra förändringar i en stor organisation. I vissa grupper har
det dock varit svårt att hålla fokus på syftet med mötet eftersom det fanns
större intresse för andra frågor, krav på snabba resultat, samt frustration över
beredningens roll och uppdrag.

Medborgarnas syn på återkopplingen
Förväntningar

I stort sett samtliga personer beredningen träffat anser att det är positivt att få
lämna sina synpunkter till sina politiker, men många är skeptisk till att synpunkterna tas om hand och leder till något. Många uttrycker att de förväntar
sig att få veta att deras engagemang har betydelse i processen. De mest positiva var ungdomarna som inte hade några förväntningar alls på att deras synpunkter togs om hand, och de blev överraskade att bli kontaktade på nytt.
Ökad kunskap om processen

På frågan om mötesdeltagarna fått ökad kunskap om hur deras synpunkter
tas om hand var åsikterna mera skiftande. Ungefär hälften ansåg att de hade
fått en ökad insikt och förståelse för hur medborgardialogen har fungerat,
medan hälften var negativ på olika sätt – det har tagit för lång tid, inget har
hänt, osv.
Medborgarnas önskemål och råd

Vad vill du prata om med dina landstingspolitiker? var en av frågorna till
mötesdeltagarna. De frågor som medborgarna vill diskutera handlar till stor
del om samverkan, trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och bemötande – dvs
i princip de frågor man ofta diskuterar redan idag. Andra önskemål är frågor
förknippade med sjukhuset på orten, samt hjälpmedel, tandvård och hörselvård.
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Ökat intresse bland ungdomar

Frågeställningarna anpassades till viss del till skoleleverna. I stort sett alla
tillfrågade ansåg efter återkopplingsmötet att de hade möjlighet att påverka,
och att intresset för politik samt hälso- och sjukvårdsfrågor hade ökat efter
möten med beredningen. I stort sett alla sade sig skulle rösta vid nästa val.

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 Nord har arbetat fram ett dokument som omfattar organisation,
uppdrag, roller, arbetssätt, mål, praktiska frågor, m m, och 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 att rehabilitering blir
uppdraget för 2007.

Ekonomisk redovisning
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord har under 2006 haft en budget på
550 000 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
550 000
150 000

Utfall
244 600
48 400

Resultat
305 400
101 600

700 000

293 000

407 000

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 13 ledamöterna sammanlagt
ägnat åt beredningsarbete
(med eller utan ersättning för inkomstbortfall)
88,5

Genomsnitt arbetade dagar/ledamot

7
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