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Lars Åke Mukka ©
Anne Kotavuopio Jatko (FP)

Målgrupp och arbetssätt

Beredningen har använt sig av de gemensamt framtagna frågorna i dialogen
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.
Beredningen anser att begreppet ”e-hälsa” som varit en av frågeställningarna
i dialogmaterialet, har varit svårt att förstå för en del medborgare man fört
dialog med. Beredningen anser att begreppet inte är känt för alla och behöver
inarbetas mer för bättre förståelse bland norrbottningarna.
Beredning Nord har under arbetsåret träffat privatpersoner, föreningar och
organisationer runt om i området. Ledamöterna har också, som tidigare år,
fört dialog med besökare vid Gällivare- och Pajala marknad under
sommaren. Beredningen har haft en bra åldersspridning i dialogen där man
samtalat med allt ifrån småbarnsföräldrar till ålderspensionärer. Beredningen
har även träffat några invandrargrupper, ungdomar samt en spridning av
olika yrkesgrupper.

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.
Beredning nord har i år ägnat 71 procent av sin tid till externa aktiviteter, det
vill säga tiden man varit ute i dialog med medborgarna i området.
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.
Beredningen har i år satsat på att öka sina dialogtillfällen på små orter i
glesbygden i nordområdet – vilket man lyckats med.
Beredningen vill fortsätta utvecklingen av frågeställningarna som används i
dialogen för att göra dem så hanterbara som möjligt, både för ledamöterna
och för medborgarna.
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Ledamöterna vill fortsätta jobba med sin egen närvaro under dialogtillfällena
för att höja den. Ledamöterna anser att närvaron vid möten och
dialogtillfällen kunde varit bättre under året. Några av ledamöterna i
beredningen har inte deltagit alls i beredningsarbete under året. 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
Språk

Beredning Nord kan konstaterar att språkförbistringar lätt uppstår i mötet
mellan patient och utländska läkare, framförallt danska, eller annan
vårdpersonal. En del medborgare känner att de inte förstår vad läkaren säger
eller att läkaren inte förstår dem. Detta problem har beredningen stött på
varje år under hela mandatperioden och problemet verkar kvarstå.
Beredningen anser att detta måste åtgärdas för att patienterna ska känna
trygghet med den vård som landstinget erbjuder.
Alternativa vårdmetoder

En del medborgare i nordområdet efterfrågar alternativa vårdmetoder, som
idag inte klassas som evidensbaserade vård, såsom exempelvis kiropraktik,
Ayur Veda eller behandling av elöverkänslighet.

Ledamöternas aktiviteter
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord har hållit 6 egna sammanträden under
arbetsåret. Beredningen har genomfört 73 dialogdagar i sitt område.
Ledamöterna har även gjort egna aktiviteter, främst i eller i närheten av sin
hemkommun. Beredningens ledamöter har sammanlagt ägnat 107 dagar åt
beredningsarbetet.

Återkoppling
Beredningen har aktivt återkopplat till medborgarna under året. Bland annat
har man vid sommarmarknaderna i Gällivare och Pajala träffat många
personer som deltagit i dialogen vid förra uppdraget. Ledamöterna har haft
med rapporten och styrelsens svar till marknaderna och på så sätt återkopplat
skriftligt och muntligt till medborgarna. Beredningen har även haft enskild
återkoppling till medborgare via brev under året.
Beredningen kommer att annonsera på webben om vart rapporten finns, när
den ska debatteras i fullmäktige och så småningom vilket resultat man kan se
i verksamheten.
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