Lierne 14.03.2013

Møte i prosjektgruppen 14. 03. 2013
Tidspunkt 11.00- 14.00
Tilstede: Ann-Britt Røst, Tommy Ottosson, Cristine Persson, Elin Schive, Barbro Blom,
1. Tommy orienterte om hva skjedd siden sist.
Edith Valfredsson er erstattet med 2 personer. De var med på møte 20.2.2013 og presenterte seg.
Det skal være et dialogmøte for ungdommene i området og vil omhandle ungdommenes vilkår i
Vaajamområdet. Møte skal være helga 23.-24. mars, og arrangeres av ungdomsprosjektet.
Refererte også fra siste stryringsgruppemøtet, hvor de diskuterte hvordan prosjektet skal leve videre
etter at prosjekttiden er over.
Arbeidet i prosjektgruppen skal prioriteres, og rådmennene skal kalle inn sine deltakere, og sørge for
at arbeidet blir prioritert.
Bredbåndsutbygging er et høyt prioritert arbeid, men er i planfasen.
2. Hvordan ser det ut når det gjelder tilgang til fagpersoner, det stor avgang, hvordan ser det ut de
kommende 10 år. Forslag om å lage en personalbehovsplan. Personalkategorier , 2013 tom 2023, lag
en tabell. Vi lager en oversikt i hver kommune., tidsfrist: Skal ha dette klart i løpet av høsten 2013.
(Spør de respektiv e personalavdelingene. om tall)
Legesamarbeidet: I gruppen er det forsatt interesse for at vi skal få samarbeid, og jobbe fram for å få
til samarbeid. Men det har vært en del fram og tilbake når det gjelder legedekning, og tiden har ikke
vært inne for å konkretisere oppstart. Forespørsel er sendt HELFO, men de har ikke kommet med
noe tilbakemelding.
3: Referat fra møtet i Sørli den 4 april. Se eget referat . Veldig bra møte, tydelige og klare
tilbakemeldinger. Konklusjonen: Man ser ikke gevinst på å tilby tjenesten. Det er verken økonomisk
eller medisinsk sett noe å hente. Skulle befolkningen endre seg vil man må kunne ta opp behovet.
Mammografi: På svensk side ser de ingen hinder, men i Norge mener man at svaret på bildene var så
fort gjort at man tok det med en gang.
Vi har fått alle gode argumenter, og finner at det ikke er grunnlag for samarbeid i uoverskuelig
framtid
4: Dialyse: Tommy har sendt brev til en person som holder på med dette. Kommer tilbake med dette.
5. Friskvårdssamarbeid. Tommy fortsetter å samarbeide med denne gruppen, møte 16. april på Jule.
Vaajmas folkehelsegruppe kalles denne gruppen. Alternativ: Kan vi se på hvilke områder vi har vi
felles, og kan kjøre kurs sammen. Gruppen får senere finne ut om de kan jobbe sammen. Men følges
opp til høsten. Tommy tar initiativ til dette møtet.

6) Oppdatering av prosjektplanen. Har sendt vår prosjektplan til Dalarna og Hedemark og
lensstyrelsen. Deres samarbeid det samme som vårt, med tillegg til jordmorsamarbeid.
Framover skal vi se på mulighetene for en felles vikarpool i hjemmetjenestene/ samarbeid. Finnes
det ikke grunnlag, legger vi det bort. Kartleggingen starter i vår, etter dette møtet. Anne-Britt holder

hånd om det. Tar det som punkt på neste møte. Pool innom Vaajma blir derfor neste angrepsområde
i tillegg til friskvård/Frisklivssamarbeid.
7) Utdanning inne helse- omsorg. Praksis på begge sidene av grensen innen utdanningen.
8) Ledergruppene skal til Gottland og se på prosjekt som omhandler å prøvebo, 13.- 15 mai.
9)Studieturen. Foranledningen for turen. Elin orienterte om turen og bakgrunnen for den.
Neste møte blir i Røyrvik kan bli senere enn planlagt, siste delen av mai.

Referent : Elin Schive

