2012-11-15

Protokoll
Till Projektgruppsmöte för Delprojekt Hälsa
Plats:

Hotagens Prästgård

Tid:

15/11 2012 klockan 11.00 – 14.00

Deltagare:

Tommy Ottosson, , Elin Schive, Tommie
Jirhed, Cristine Persson
Anne- Brit Røst, Barbro Blom

Anmält förhinder;

1. Redovisning av punkter från Ledningsgruppsmöte den 13/11.
Fler saker är pågång i området;
Bredband förstudie med en budget på 100 tkr över hela området.
Företag är tillfrågat att utföra förstudien som ska tydliggöra kostnader,
teknik mm
Arbetet med gränshindersfrågor där politikerna har en stor roll. Fler
möten har utförts på regeringsnivå.
Vaajma tidningen har diskuterats då fler åsikter kommit in vad som ska
tas med och omfattningen av artiklar från respektive område.
Presentation gjordes av de olika delprojekten av delprojekt ansvariga.
Tommy har begärt att flytta över 50 tkr från 2012 till 2013.
Tommy har skickat en artikel till Pernilla med foto till nästa Vaajma.
2. Hur långt har Elin och Barbro kommit angående Läkarsamverkan.
De har gått igenom avtal och hur respektive område arbetar. Frågor har
tagits upp som hur det fungerar praktiskt i nuläge tex recept och journal
hantering. Elin har skickat ett brev till Fylkesläkaren, Tommy fick brevet
tillhanda. Om det uppdagas att det finns stora hinder måste vi hitta nya
vägar.
Vi inväntar svaret från Fylkesläkaren för att gå vidare efter det svaret.
3. Läget avseende Röntgenutrustning samt Mammografi.
Enligt tidigare mail av SvenArne Stafto fick delprojektet input att
kommunerna inte uttalat sig så att denna fråga är av vikt. Kjell har
skickat ett brev till bägge rådmännen utifrån detta. Vi kan påvisa
avstånd och tillgänglighet gällande slätröntgen utrustning och

mammografi. Kostnader för kommunerna ska inte öka, detta är en
fråga för Landstinget och Fylkena. Målet i Vaajma projektet är att öka
service och livskvalitet bland invånarna i området utan
kostnadsökning.
Vi inväntar svar på brevet till rådmännen, där svar uppmanas om vi
ska arbeta vidare med frågan eller ej.
Frågan kan tas upp på Vaajmas styrelsemötet den 6 december.
4. Uppstart av Friskvård/Folkhälso målet.
Kallelse är utskickat till föreslagna ”friskvårdsarbetare” till den 10
december i Gäddede. Syftet är att de ska träffa varandra samt få fram
idéer om vad vi kan samverka kring i frågan folkhälsa/friskvård.
5. Arbete till nästa Projektgruppsmöte.
Mötesplan är att träffas den 12 december ställs in tillsvidare, vid
behov har vi videokonferens.
6. Mötestider inför våren 2013.
22 januari i Föllinge, Cristine ansvarig.
14 mars plats beslutas mötet innan.
15 maj plats beslutas mötet innan.

Vid datorn
Cristine Persson

