Verksamhetsberättelse för hälsooch sjukvårdsberedning öst 2013
Ledamöter i beredningen

Beredningen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Lennart Holm, ordförande (S)
Britt-Marie Vikström (S)
Kurt-Åke Andersson (S)
Bengt Westman (S)
Tomas Vedestig (S)
Per-Erik Muskos (S)
Marianne Jacobsson (V) Bo Goding (V)

Solveig Mäki (MP) Risto Andersson (MP)
Erkki Bergman (NS)
Åke Fagervall (NS)
Roland Nordin (M)
Anders Rönnqvist (M)
Kristina Henriksson (C)

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.
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.
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. För första gången på många år deltog
beredningen inte på någon sommarmarknad.
Sammanträden och dialogdagar har hållits på olika platser inom
arbetsområdet. Sammanträdena har i de flesta fall kombinerats med dialoger.

Utvärdering av årets arbete
Metoden att kombinera sammanträdesdagar med dialoger har upplevts som
både positivt och effektivt. Jämfört med tidigare år har ledamöterna använt
mer tid till dialoger.
Beredningen har precis som tidigare strävat efter att utöka samverkan mellan
ledamöterna inom beredningsområdets fyra kommuner. Samverkan har ökat
men skulle kunna utvecklas mer.
Årets arbete kommer att utvärderas ytterligare i samband med verksamhetsplaneringen för nästa verksamhetsår. De förbättringsområden som
identifieras kommer att tas med i nästa års verksamhetsplan.

Beredningens egna bedömningar
Tillgänglighet till ambulans

Hälso- och sjukvårdsberedning öst har noterat en oro när det gäller
ambulanstransporterna i östra Norrbotten. Medborgarna känner sig inte
säkra på att ambulansen finns tillgänglig när den behövs.
Vissa ledamöter befarar också att felaktiga bedömningar och fördelningar av
resurser gör att ambulanserna används på fel sätt och inte finns tillgängliga
vid akuta situationer.
Beredningen efterlyser information om ambulansverksamheten vid någon
av landstingsfullmäktiges kommande utbildningsdagar.
1

Språket

Beredningen vill understryka vikten av att tjänsten Mina vårdkontakter
översätts till de nationella minoritetsspråken.

Ledamöternas aktiviteter
Beredningen har hållit fyra sammanträden under arbetsåret och samlats
för fyra gemensamma dialogdagar i länet. Utöver detta har ledamöterna
gjort egna aktiviteter, främst i eller i närheten av sina hemkommuner.
Beredningens ledamöter har sammanlagt ägnat 123,12 dagar åt
beredningsarbetet.

Återkoppling
Beredningen kommer att planera återkopplingen efter förteckningen över
vilka norrbottningar man träffat under arbetsåret. Återkoppling kommer att
ske via brev, telefonsamtal, digital kommunikation och återbesök.
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