Verksamhetsberättelse för hälsooch sjukvårdsberedning syd 2014
Ledamöter i beredningen

Beredningen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Anita Gustavsson, ordförande (S)
Thor Viklund (S)
Anders Burman (S)
Peter Eriksson (S)
Agneta Burman (S)
Ruschadaporn Lindmark (S)
Ida Johansson (S)
Elisabeth Bramfeldt (V)

Marta Berglund (MP)
Berit Vesterlund (NS)
Martin Åström (NS)
Lage Hortlund (M)
Kristina Bäckström (C)
Jan Klockare (C)
Erik Lundström (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.
Beredning syd har arbetat med en egen besöksplan. I samband med
verksamhetsplaneringen 2014 avsatte ledamöterna datum för
beredningsmöten och medborgardialog. Samtidigt tog ledamöterna fram en
lista på befolkningsgrupper som de ville nå i medborgardialogen
Beredningen har haft en bra åldersspridning i dialogen där man samtalat med
allt ifrån småbarnsföräldrar till ålderspensionärer. Beredningen har även
träffat invandrargrupper, barn och ungdomar samt en spridning av olika
yrkesgrupper

Utvärdering av årets arbete
Beredning syd 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.
Beredningen tycker att ämnet har varit lätt att jobba med och de medborgare
man träffat har varit positiva till att diskutera tandvården. Beredningen
tycker också att det varit positivt med kunskapsuppbyggnaden som
anordnades i början av uppdraget.
Beredningen anser att de inte uppnått målet att prata med alla grupper i
området, det har exempelvis varit svårt att träffa oorganiserade. I det
fortsatta arbetet vill beredningen nyttja fler egna kontakter för att boka
dialoger, man vill också anordna fler möten under kvällstid.
Beredning syd är anser att stödet från tjänstemannen måste utökas.
Önskemålet är att tjänstemannen bokar alla dialoger eftersom detta är svårt
att genomföra för ledamöterna under dagtid.
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Beredningens egna bedömningar
Tandvård i samband med medicinering

Beredning syd har under dialogen upptäckt stora brister i informationen
kring hur läkemedel påverkar munhälsan och vilka bieffekter långvarig
medicinering medför för den enskilda patienten. Information från läkaren är
nästintill obefintlig. Särskilt utsatta är de svaga grupperna. Personer med
exempelvis psykisk ohälsa får varken information från vården eller den hjälp
och stöd de behöver när de bor i eget boende.
Vårdplanering

Vid vårdplanering har beredning syd uppmärksammat att det generellt inte
pratas om munhälsa med patienterna. Det är vid vårdplanering, när individen
ska skrivas ut från sjukhus till eget boende, det inte tas upp om behov av
stöd till munvård.
Vid vårdplaneringen deltar från kommunens sida biståndshandläggaren, och
från landstinget, sjukvårdspersonal. Hemtjänstpersonalen är inte alltid
förberedd på hur de kan stötta sina brukare i egenvården (de vet inte om det
är fast eller avtagbar apparatur som exempel).
Beredning syd anser att vårdpersonalen ska kunna ta del av och upplysas om
sina patienters/brukares tandstatus för att bättre kunna ta hand om och på
bästa sätt förberedas för att hjälpa till med tandvården. Allt fler får behålla
sina tänder genom hela livet – vem ska ta ansvar för att hinna sköta tänderna
på äldreboenden eller hos de äldre som bor hemma?

Ledamöternas aktiviteter
Hälso- och sjukvårdsberedning syd har hållit 4 egna sammanträden under
arbetsåret. Beredningen har genomfört 15 dialogdagar i sitt område.
Beredningens ledamöter har sammanlagt ägnat 123,5 dagar åt
beredningsarbetet.

Återkoppling
Beredning syd kommer att återkoppla till de besökta grupperna under året.
Beredningen önskar även en folder att skicka ut inför kommande
dialogbesök för att informera de man besöker om uppdraget och anledningen
till besöket. Informationen ska också finnas på webben. På webben kommer
information angående verksamhetsrapportens presentation i fullmäktige att
finnas.
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