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I. HSO Västerbotten, Ordförandemöte

Protokoll
(1 bilaga, Närvarolista)
Datum: 2017-01-17
Tid: 18.00–20.30

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Närvaro
Se separat lista över deltagare (Bilaga 1).

§3

Godkännande av dagordning
Beslut: Att godkänna dagordningen.

§4

Val av protokolljusterare
Beslut: Att välja Hildur Lindqvist till protokolljusterare.

§5

Föregående Ordförandemötesprotokoll
Beslut: Att lägga protokollet till handlingarna.

§6

Primärvården i Västerbotten – Primärvårdsdirektören Håkan
Larsson samt Verksamhetsutvecklaren Anna Melefors besöker
ordförandemötet.
a) Presentation av de utmaningar och fokusområden inom primärvården som
VLL ser framöver.
b) Diskussion med Håkan Larsson och Anna Melefors.
Information:
Håkan Larsson beskriver en verksamhet med en hel del utmaningar. I
dagsläget är bristen på personal en av de problem som VLL brottas med.
Just nu är 40 läkartjänster vakanta i länet och det största
problemområdet är Skellefteå där varannan tjänst är vakant. Håkan ser
trots detta positivt på framtiden med ökade utbildningsplatser och därmed
lovande leveranstider av personal. Håkan resonerar även kring
utmaningarna med att Sverige är ett av de mest läkartäta OECD-länderna
och brottas trots detta med att få tiden att räcka till. Han efterfrågar ett
bättre tekniskt stöd som i sin tur leder till mer tid med patient. Han menar
på att ögonkontakten saknas allt för ofta.
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I dagsläget arbetar primärvården med fyra fokusområden, diabetes, KOL,
psykisk ohälsa och äldrevård. Samtliga är stora områden där insatser har
stor effekt för folkhälsan. Håkan lyfter kontinuitet som en nyckelfaktor för
en kvalitativ primärvård. Det gäller att lära känna befolkning för att vara
framgångsrik i arbetet. Vidare ser han positivt på SKL:s projekt
”oberoende av hyrpersonal” som ska leda till en total utfasning av inhyrd
personal.
Håkan ser även stort utvecklingspotential i samverkan inom vården
mellan primär- och specialistvården men även detsamma med
kommunerna. Samma utveckling behövs mellan länen i fråga om
gemensamma system. Håkan menar att de största landstingen måste
komma överens om att driva utvecklingen tillsammans.
Många frågor till Håkan hanns inte med. Dessa kommer skickas i skrift
och svaren kommer publiceras på HSO Västerbottens hemsida.
§7

Ärenden
a) Val av företrädare för samverkan med Arbetsförmedlingen.

Valberedningens förslag antas av ordförandemötet. 15 ombud för och 1
ombud emot förslaget.
Samverkansgruppen med Arbetsförmedlingen i länet består därmed av
följande ledamöter:
Ordinarie
o Peder Westerberg, Ordförande HSO Västerbotten
o Sofie Edberg, Reumatikerföreningen i Västerbotten
o Kjell-Åke Nilsson, Diabetesföreningen i Västerbotten
o Maria Lundqvist Brömster, Hjärnkraft Västerbotten
o Torbjörn Olofsson, RSMH Västerbotten
Ersättare
o Carina Winsa, Autism- och Asbergerföreningen i Västerbotten
o Anders Jonsson, Neuroförbundet i Västerbotten
Ordförande, Peder Westerberg, tackar föreningarna för alla nomineringar
och betonar vikten av att vi håller samman och inte ställer personer mot varandra
inom rörelsen. Uppdraget som ledamot i samverkan innebär att företräda
samtliga föreningar inom HSO Västerbotten och arbete för en mer jämlik och
rättvis arbetsmarknad där alla personer, oavsett förutsättningar, får utrymme.
Medlemsföreningen som var emot förslaget informerar om att föreningen kommer
med en skriftlig protest till HSO Västerbottens styrelse.
Beslut: Mötet antar valberedningens förslag.
§8

Rapporter och information
Inga rapporter eller övrig information.
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Beslut: Inga beslut fattades
§9

Studieorganisatören har ordet

2017-01-26 arrangerar HSO Västerbotten en styrelseutbildning i Skellefteå.
Syftet med utbildningen är att erbjuda styrelseledamöter ökad kunskap inom olika
roller samt skapa en gemensam grund att stå på. Utbildningsgruppen kommer
framöver att anordna distansutbildningar för informatörer. Mer information om
detta kommer löpande på HSO Västerbottens hemsida.
Beslut: Inga beslut fattades
§10

Övriga frågor
a) Informationsspridning inom föreningarna som bildar HSO Västerbotten
Kansliet kommer under 2017 att se över kontaktvägar inom
medlemsföreningarna. Dels för att undvika onödig information men främst
för att säkerställa att alla information kommer fram och inte fastnar på
vägen eller i flaskhalsar.
b) Hur blir man bästa LSS-kommun – konferens.
2017-02-22 anordnas en konferens på Nolia i Umeå kring temat ”hur blir
man bästa LSS-kommun”. Funktionhinder- och patientrörelsen erbjuds
rabatt vid anmälan. Detaljer kring rabatten hittar ni på HSO
Västerbottens hemsida.
Beslut: Inga beslut fattades

§11

Nästa möte
Information: Kansliet återkommer med datum för nästa möte.

§12

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla närvarande för dagens ordförandemöte och avslutar
mötet.
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Vid protokollet

_______________________
Martin Vikgren
Sammankallande och sekreterare

_______________________
Hildur Lindqvist
Justerare

_______________________
Peder Westerberg
Ordförande

