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Möte; Hälsa projektet
Plats; Föllinge, Solbacka
Datum; 2013-01-22
Närvarande; Tommy Ottosson, Barbro Blom och Cristine Persson
Anmält förhinder; Elin Schive, Anne-Brit Röst
Föregående protokoll;
Protokollet lästes igenom och godkändes.
Kort redovisning av läget framtill idag;
Tommy informerade om ledningsgruppmötet. Övergripande målet står
fortfarande fast. Hur gör vi för att utöka service och får invånare att stanna?
- Bredband och kommunikation är viktigt.
- Söka kontakt med fritidsboende och skicka ut Gränsnytt.
- ”Prov bo” enligt Gotlandsmodellen, man får arbete, skola, boende under
ett halvår.
Ledningsgruppen menade att samarbetet i Vaajma måste bli bättre.
Det som är beskrivet i projektplanen och som kommunen har godkänt, ska
Vaajma arbeta utifrån. Långsiktigt tänk i allt arbete.
Vaajma området har ökat i befolkning.
Barbro redovisar nuläget kring läkarsamverkan
Elin har skrivit ett brev till Fylkesläkare, där Tommy fått kopia. Fylkesläkarna ber Elin vända sig vidare till departementet gällande vissa svar och
vissa till NAV. Receptskrivning finns reglerat och inga hinder att utföra
detta. Elin i samverkan med Barbro går vidare i Läkarsamverkans frågan.
Elin får i uppgift att skicka brevet samt alla svaren till projektgruppen.
Barbro och Elin får i uppdrag att ställa frågorna till departementet och
NAV.
Barbro har ej hunnit varit i kontakt med Försäkringskassan.
Röntgen/mammografi träff
Tommy har fått ett datum som passar alla; den 8 dec och sannolikt blir det
Sörli. Elin ska representera Norge, Jonas Törngren representera landstinget, ansvarig chef för röntgen och mammografi, Sven-Arne Stafto, motsvarande Jonas, från Norge, Tommie Jirhed, Tommy Ottosson och ev. Cristine
Persson.
Dialys frågan; Tommy har varit i kontakt med Ingela Jönsson angående att
skriva en Avsiktsförklaring tillsammans med Norge. Anne-Brit har i uppdrag att förmedla liknande norskkontakt till Tommy.
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Friskvårdsidén
Möte har varit tillsammans med respektive kommuns anställd inom folkhälsa/friskvård, Tommy samt Tommie den 10 december 2012. Uppdraget
från mötet var att senast den 1 februari redovisa förslag till tre viktiga
folkhälso-/friskvårdsinsatserna som kan arbetas med under 2013 samt om
det saknas någon resurs för att utföra detta arbete.
Tommy förmedlar de sammanställda förslagen till projektgruppen.
Idén om usk-utbildning/praktik
Idén är lyft att kunna ha ett utbyte mellan länderna för att locka fler ungdomar att välja yrket. Få möjlighet att praktisera i Norge eller Sverige, höja
statusen på undersköterskor genom kompliteringsutbildning.
Nästkommande möten
Beslutades att mötena ska vara den 14 mars i Nordli och den 15 maj i Röyrvik. Den 14 mars aktualiserar vi projektplanen.

Vid pennan Cristine Persson
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