Verksamhetsberättelse för hälsooch sjukvårdsberedning nord 2014
Ledamöter i beredningen

Beredningen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Birgitta Gidblom, ordförande (S)
Bengt Niska (S)
Clary Persson Sammelin (S)
Gunnel Eriksson (S)
Birgitta Siljelöf (S)
Sven Holmqvist (S)
Ove Haarala (V)

Dagmar Nyman (MP)
Margareta Henricsson (NS)
Lennart Ojanlatva (NS)
Birgit Meijer Thunborg (M)
Lars Åke Mukka (C)
Anne Kotavuopio Jatko (FP)

Målgrupp och arbetssätt

Beredningen har använt sig av de gemensamt framtagna frågorna för
genomförandet av dialogen och för ett jämförbart material med de andra
beredningarna. Dialogen med medborgarna är genomförda i större och
mindre grupper men även i enskilda dialoger.
Beredningen anser att frågeställningarna man använt sig av har varit bra och
att både ledamöterna och medborgarna varit engagerade vid dialogtillfällena.
Frågorna har varit bra och lätta att arbeta med under dialogen. Beredningen
tycker också att det varit bra med området tandvård, som har känts avgränsat
och som engagerat alla i nordområdet.
Beredning nord har under arbetsåret träffat privatpersoner, föreningar och
organisationer runt om i området. Ledamöterna har också fört dialog med
besökare på Fallens Dag i Porjus.
Beredningen har haft en bra åldersspridning i dialogen där man samtalat med
allt ifrån småbarnsföräldrar till ålderspensionärer. Beredningen har även
träffat några invandrargrupper, barn och ungdomar samt en spridning av
olika yrkesgrupper. Beredningen har även samtalat med tandvårdspersonal i
området.

Utvärdering av årets arbete
Beredning nord anser att beredningsarbetet fungerat bra och att man har haft
många dialogtillfällen. Frågebatteriet man har haft med sig ut i dialogen har
fungerat mycket bra.
Arbetssättet att bjuda in sig själva till möten eller att ordna internt möte
halva dagen och ett dialogtillfälle andra halvan har beredningen fortsatt med,
vilket fungerat bra även under årets uppdrag. Fler heldagsdialoger har
genomförts. Dialogtillfällen på små orter i glesbygden i nordområdet har
också genomförts i större utsträckning.
Beredningen vill fortsätta utvecklingen av frågeställningarna som används i
dialogen tillsammans med de andra beredningarna i tvärgrupper.
Beredningen upplever att de fått de stöd och hjälp de behövt från sin
tjänsteman under uppdraget.
Ledamöterna anser att närvaron vid dialogtillfällen har varit märkbart bättre
än förra året. Ledamöterna vill ändå fortsätta jobba med sin egen närvaro
under dialogtillfällena för att höja den.
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Beredningen anser att det är viktigt att alla ledamöter som tackat ja till
beredningsuppdraget bör delta, har man inte möjlighet till detta bör man
avsäga sig sin plats och överlåta den till någon som vill engagera sig.
Ledamöterna anser vidare att frånvaron är en ansvarsfråga för respektive
parti.

Beredningens egna bedömningar
Arbetsmiljö tandvården

Beredning nord har under sina besök hos tandvårdskliniker i nordområdet
noterat arbetsmiljöproblem som tandvårdspersonalen lyft. Beredningen har
uppfattat att det finns en oro hos personalen på grund av
rekryteringsproblematiken, personalomsättning samt en otillräcklig insats att
värna om den personal som finns vid klinikerna i området, de ”mjuka
värdena” vid klinikerna.
Hälso- och sjukvårdsberedningen har därför beslutat att genom en skrivelse
till landstingsdirektören, landstingsstyrelsen och tandvårdschefen
uppmärksamma de brister personalen signalerat om. Skrivelsen lämnas
under hösten 2014.
Kommunikation/Information

Beredning nord anser att en av de genomgående bristerna hos tandvården i
länet är avsaknaden av en bra kommunikation mellan tandvården och
medborgarna. Även bristen på information mellan tandvården och dess
patienter orsakar många onödiga missuppfattningar och problem.
Regler och riktlinjer

Beredning nord anser att det finns alltför många olika rutiner och regler,
exempelvis telefontider, uppringning och påminnelser, hos de olika
tandvårdsklinikerna i nordområdet (och i länet i stort) som inte är
genomgående för alla, vilket gör att det finns ojämlik tandvårdvård bland
länets medborgare. Länets medborgare får därigenom olika villkor och
service beroende på bostadsort. Beredningen efterfrågar gemensamma regler
och riktlinjer för tandvården i länet för att förhindra olika villkor för
medborgarna och främja en likvärdig tandvård för alla.

Ledamöternas aktiviteter
Hälso- och sjukvårdsberedning nord har hållit 4 egna sammanträden under
arbetsåret. Beredningen har genomfört 13 dialogdagar i sitt område.
Ledamöterna har även gjort egna aktiviteter, främst i eller i närheten av sin
hemkommun. Beredningens ledamöter har sammanlagt ägnat 96 dagar åt
beredningsarbetet.

Återkoppling
Beredningen kommer att annonsera i lokala tidningar och på webben.
Återkopplingsaktivitet har skett på Fallens Dag i Porjus där beredningen
deltagit. Beredningen kommer även att genomföra återbesök hos en del
medborgare man fört dialog med under uppdraget.
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