Verksamhetsberättelse för hälsooch sjukvårdsberedning mitt 2014
Ledamöter i beredningen

Beredningen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Ingmari Åberg, ordförande (V)
Ingela Uvberg Nils Lindbergh (S)
Gunnar Gabrielsson (S)
Lennart Åström (S)
Fredrik Hansson (S)
Brita Ström (S)
Daniel Persson (S)
Tina Aghajari (V)
Jörgen Naalisvaara Sivert Mässing (MP)

Catarina Ask (MP)
Erika Sjöö (NS)
Anders Bohm (NS)
Terese Falk (NS)
Tina Kotkaniemi (NS)
Göran Höglund (M)
Nihad Zara (M)
Ann-Christine Rutqvist (C)

Målgrupp och arbetssätt

Beredningens ledamöter har liksom tidigare arbetat med en gemensam
besöksplan. Sammanträdena har i de fall det varit möjligt kombinerats med
dialoger.
Ledamöterna har mött medborgare i såväl tätort som byar och har bland
annat besökt arbetsplatser, träffpunkter och befunnit sig på offentliga platser.
Beredningen har arbetat för att minst två ledamöter ska delta vid varje
dialog. Ambitionen har varit att både opposition och majoritet ska finnas
representerade vid varje tillfälle, liksom minst en ledamot från varje
kommun.

Utvärdering av årets arbete
Beredningens dialoger har i stor utsträckning varit välbemannade av
ledamöter från både Boden och Luleå. Arbetssättet att sammanträdesdagar
kombinerats med dialoger när det funnits möjlighet har upplevts som
effektivt. Dialogerna har fördelats någorlunda jämt mellan Boden, Luleå och
kommunernas byar.
Beredningsledamöterna är positivta till att själva få ta fram ett gemensamt
dialogmaterial. Länsövergripande frågor gör analysen lättare.
Önskemålet om att tid för träff med revisorerna inte ska belasta beredningens
dagar kvarstår sedan förra året.
Beredningarnas minskade tjänstemannastöd, en effekt av senaste
omorganisationen, har lett till att ansvaret för bokning av dialoger i större
utsträckning förflyttats till ledamöterna. Beredning mitt upplever detta som
en försämring vilket har påverkat beredningsarbetet negativt.
Tekniska hjälpmedel

Mittberedningen har under tidigare år påpekat behovet av att se över
ledamöternas tekniska hjälpmedel för att underlätta dokumentationen av
dialoger samt intern och extern kommunikation. Beredningen anser att detta
behov kvarstår och har ökat, speciellt med tanke på det minskade
tjänstemannastödet.
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Beredningens egna reflektioner
Begränsad tillgång till besökande tandläkare i Harads och Råneå

Personer som bor på äldreboenden, skolbarn och asylsökande får sin
tandvård av tandläkare som kommer till Harads. Övriga medborgare måste
åka till Boden för sina tandläkarbesök. Väntetiden till folktandvården i
Boden är lång och ibland hänvisas patienter därför till privat tandvård.
Det råder en liknande situation i Råneå och där måste asylsökande åka till
Luleå för tandvård. Informationen är då så bristfällig att många beger sig till
tandregleringen i centrum istället för mottagningen på Porsön.
Fluortanten

Den kunskap som den tidigare "fluortanten" stod för och spred var ett viktigt
komplement som saknas i dagens tandvård.
Yrkesgrupper med särskilt behov av tandvård

Under dialogen har beredningen kommit i kontakt med vissa yrkesgrupper
som har särskilda behov av tandvård med specialistkompetens. Detta gäller
till exempel piloter och dykare. Folktandvården har inte kapacitet att
tillgodose behovet av flyg- och dyktandläkare. Dessa yrkesgrupper hänvisas
då till den privata tandvården.
Akuttandvård

Precis som det konstaterats i hälso- och sjukvårdsberedningarnas
verksamhetsrapport kan medborgare med obetalda tandvårdsskulder nekas
förebyggande tandvård men har alltid tillgång till akuttandvård. Enligt
mittberedningens iakttagelser erbjuds medborgarna endast det billigaste
alternativet av folktandvården och missar därför möjligheten att vara
delaktiga vid val av behandlingsform.

Ledamöternas aktiviteter
Beredning mitt har hållit sex sammanträden under verksamhetsåret varav
vissa kombinerats med dialoger. Utöver detta har ledamöterna deltagit vid
olika dialogtillfällen inom arbetsområdet. Beredningens ledamöter har
sammanlagt ägnat 162,12 dagar åt beredningsarbetet.

Återkoppling
Valet av arbetsmodell för återkoppling baserar sig på att beredningen har
kontaktuppgifter till många av de medborgare ledamöterna träffat. I samband
med att rapporten presenteras får de information om var de hittar rapporten
och att de har möjlighet att ta del av fullmäktigedebatten på plats eller via
webbradio/webb-TV. Informationen skickas via brev då det är möjligt. På
begäran gör ledamöterna återbesök.
Beredningen kommer att föreslå återkopplingsaktiviteter till nästa
mandatperiod.

Utvärdering av mandatperioden
Beredningen ska samla sina erfarenheter från mandatperioden i ett separat
dokument som ska användas vid överlämning till den nya beredningen.
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