Verksamhetsberättelse för hälsooch sjukvårdsberedning öst 2014
Ledamöter i beredningen

Beredningen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Lennart Holm, ordförande (S)
Britt-Marie Vikström (S)
Bengt Westman (S)
Tomas Vedestig Johan Norberg (S)
Per-Erik Muskos Moa Pahikka-Aho (S)
Bo Goding (V)
Risto Andersson (MP)

Erkki Bergman (NS)
Åke Fagervall (NS)
Roland Nordin (M)
Anders Rönnqvist (M)
Kristina Henriksson (C)
Kurt-Åke Andersson (-)

Målgrupp och arbetssätt

Beredningens målsättning har varit att föra dialog med en bred blandning av
medborgare i hela östra Norrbotten. För att uppnå detta har man kombinerat
enskilda möten med dialoger i grupp.
Ledamöterna har arbetat uppsökande men också träffat norrbottningar som
kontaktat beredningen. Beredningen har träffat norrbottningar via föreningar,
skolor och arbetsplatser men även mött privatpersoner och de som besökt
beredningens öppna möten.
Vid avstämningar under arbetsåret har ledamöterna reflekterat över vilka
befolkningsgrupper man redan träffat och vilka man bör söka upp för att på
så sätt kunna skapa sig en bred uppfattning om medborgarnas behov.
Sammanträden och dialogdagar har hållits på olika platser inom arbetsområdet. Sammanträdena har i de fall det varit möjligt kombinerats med
dialoger.

Utvärdering av årets arbete
Hälso- och sjukvårdsberedningarna har under arbetsåret haft gemensam
kunskapsuppbyggnad, arbetat med underlaget till dialogen tillsammans och
analyserat länets dialoger i tvärgrupper. De ledamöter som deltagit vid
aktiviteterna anser att arbetsformerna fungerat bra. En ledamot i beredningen
kan dock inte förstå allt på svenska så den gemensamma kunskapsuppbyggnaden samt liknande träffar har varit ett problem för hen.
Metoden att kombinera beredningens sammanträdesdagar med dialoger har
upplevts som både positivt och effektivt. Beredningen har precis som
tidigare strävat efter att utöka samverkan mellan ledamöterna inom
beredningsområdets fyra kommuner. Detta har bland annat skett genom
gemensamma dialogdagar i samtliga kommuner. Utöver detta har
ledamöterna gjort egna dialoger i såväl sina hemkommuner som inom
beredningens arbetsområde. Beredningens ledamöter har använt ungefär
hälften av sin tid till dialoger.
Beredningens annonsering i lokala annonsblad inför dialogträffar har gett
magert resultat. Den mest framgångsrika metoden att skapa dialog har varit
att bjuda in sig till föreningar, arbetsplatser, skolor och liknande.
Beredningen skulle kunna utvidga dialogmetoderna ytterligare för att nå
ännu fler medborgare.
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Årets arbete kommer att utvärderas ytterligare i samband med överlämning
till nästa mandatperiod. De förbättringsområden som identifieras kommer att
tas med vid överlämningen.

Beredningens egna bedömningar
Ledamöterna har noterat att de pengar som tandvården förlorar på uteblivna
besök skulle kunna användas till att höja åldern för avgiftsfri tandvård i
Norrbotten.

Ledamöternas aktiviteter
Beredningen har hållit fyra sammanträden under arbetsåret och samlats
för fyra gemensamma dialogdagar i länet. Utöver detta har ledamöterna
deltagit vid kunskapsuppbyggnad, tvärgruppsanalys och återföring från
verksamheten samt deltagit vid fler dialoger, främst i eller i närheten av sina
hemkommuner. Beredningens ledamöter har sammanlagt ägnat 125,13 dagar
åt beredningsarbetet.

Återkoppling
Beredningen kommer att föreslå återkopplingsaktiviteter till nästa
mandatperiod. Bland annat bör man undersöka möjligheterna att annonsera i
lokala annonsblad.
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