Verksamhetsberättelse för hälsooch sjukvårdsberedning syd 2013
Ledamöter i beredning syd

Beredningen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Anita Gustavsson, ordförande (S)
Thor Viklund (S)
Kristina Sjögren, (S) Anders Burman (S)
Leif Rönnqvist, (S) Peter Eriksson (S)
Agneta Burman (S)
Ulla Lundberg (S)
Ida Johansson (S)
Elisabeth Bramfeldt (V)

Marta Berglund (MP)
Berit Vesterlund (NS)
Martin Åström (NS)
Lage Hortlund (M)
Kristina Bäckström (C)
Ulf Ottosson, (C) Jan Klockare (C)
Erik Lundström (FP)

Målgrupp och arbetssätt

Beredning syd har arbetat med en gemensam besöksplan. I samband med
verksamhetsplaneringen 2013 avsatte ledamöterna datum för beredningsmöten och medborgardialog. Samtidigt tog ledamöterna fram en lista på befolkningsgrupper som de ville nå i medborgardialogen. Utredaren fick till uppgift att kontakta aktörerna och om möjligt, boka in ett möte. Ledamöterna
har haft en eller flera träffar med medborgare i älvdalsområdet inom följande
områden/samhällsgrupper:
Kommunalt bolag
Bankanställda
Hembygdsförening
Anställda vid små
företag
Kulturarbetare
Studieförbund
Kommunanställda

Statligt bolag
Lantbrukare
Polis
Bankanställda
Församling
Småföretagare
Behandlingscenter
Pensionärsförbund

Byaförening
Gymnasieklass
Invandrare
Ledning/anställda
vid stort företag
Elever på yrkesutbildning
Husmodersförening

Antalet bokade möten översteg 15 dagar och ledamöterna har valt ut och
prioriterat de medborgarbesök de kunnat delta vid – oavsett i vilken kommun
mötet varit i. Minst två besök har bokats in samma dag.

Utvärdering av årets arbete
Beredning syd har utvärderat årets arbete och funnit att det mesta fungerat
väl. Nyheten med att ledamöterna fick arbeta fram dialogfrågorna i tvärgrupper var uppskattat. Däremot upplevdes inte tvärgruppsanalysen lika givande. En orsak kan vara att beredningarna arbetat på olika sätt inför tvärgruppsanalysen. Framtiden får utvisa om det är värt att avsätta en beredningsdag för ändamålet eller om det går att lösa på något annat sätt.
Ledamöterna diskuterade också omfattningen av och kvalitén på dokumentationen från medborgardialogerna. Dokumentationsteknik föreslogs bli
ett tema på nästa kunskapsuppbyggnad.
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Beredningens egna bedömningar
Gärna e-hälsa – men var är den?

De flesta i beredning syds område är positivt inställda till att införa e-hälsa.
Hälso- och sjukvårdsberedning syd besökte Arjeplogs fjällområde under våren 2013. Att besöka utpräglad glesbygd gav ledamöterna nya perspektiv och
erfarenheter. Ledamöterna kan konstatera att man generellt är mer positiv till
teknik i vården i utpräglad glesbygd än på andra håll.
Beredning syd upplevde en stor nyfikenhet på och efterfrågan av e-hälsa vid
ett välbesökt möte i Jutis, där invånare och företagare från fjällbyarna samlats. Signalen från mötesdeltagarna var tydlig. Det är inga problem att lära
sig ny teknik när alternativet är att åka är att åka 5-10 mil för en provtagning.
Däremot tvivlar många invånare på att e-hälsa kommer att bli verklighet i
området då inte ens det traditionella larmnumret, 112 fungerar tillfredsställande.
Beredning syd anser att arbetet med att breddinföra e-hälsa bör påskyndas
och att utbyggnaden börjar där de största behoven finns – i glest befolkade
områden.

Ledamöternas aktiviteter
Antal dagar som de 15 ledamöterna sammanlagt ägnat åt beredningsarbete (med eller
utan ersättning för förlorad arbetsförtjänst)

Genomsnitt arbetade dagar/ledamot

150,5 dagar

10,0 dagar

Återkoppling
I samband med att rapporten presenteras kommer de medborgare, ledamöterna träffat i dialogen, att kontaktas brevledes. Ett exemplar av rapporten
bifogas tillsammans med information om att kan ta del av fullmäktigedebatten på plats eller via webbradion. På begäran gör ledamöterna återbesök.
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