
 
Styrelsen närvarade på kommunfullmäktige under punkt 12. Mål-och resursplan 2018-2020 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte, onsdag 20 juni 2017 Klockan 14.30 

Närvarande: Hjördis Eklund, Molly Mattsson, Göran Lundqvist, Erik Andersson, Ingrid 

Gardfjäll och Ingrid Lundmark, i slutet av styrelsemötet 

 

1. Mötet öppnas 

Hjördis hälsade styrelsen och valberedningens ordförande Göran Wikström välkommen 

 

2. Val av justerare 

Erik Andersson valdes till protokolljusterare 

 

3. Fastställande av dagordning 

Tillägg med övriga frågor: 

- skyltning 

- utbildning av uppförandekod, policy, styrdokument 

 

4. Föregående styrelseprotokoll från 15 maj 

Genomgång och uppföljning 

 

5. Uppföljning av punkter från styrelsemöte den 15 maj 

a. Utvärdering av Vårfesten. 

- nöjda medlemmar och gäster från Jörn 

- 6124 kronor i vinst 

b. Utvärdering av Lokalt Aktiv 

- inköp göras av egen megafon 

- stafettpinne från Radio Aktiv / Lotta Åhman överlämnades till Föreningen HjärtLung  

- cirka 300 deltagare 

- tack till Matz Edin för medverkan via Molly. Molly överlämnar Sverigelott. 

- HLR. inköp av litet partytält, inkl. sidor. Kolla pris 

- lotta ut vinster nästa gång till de som deltar i tipsrundan 

- tipsfrågor: vinster till tre personer, plus en extra bonus vinst. Fyra Sverigelotter delades ut 

c. Start Boule den 10 juli 

- Ingrid G hälsar välkommen till Olle Martinsson och deltagare 

d. Kontakta med Caroline Stridsman- forskning om KOL 

- Hjördis kontaktar henne senare 

e. Tillbakablick - Ordförande utbildning på länsnivå den 18 maj(Göran, Erik, Hjördis) 

- träff i Boden, Föreningen HjärtLung lokalen 

- trevligt träffa andra medlemmar 

- Riksförbundet tar upp på hemsidan om policy, styrdokument och uppförandekod. Vi 

kommer att genomföra studiecirkel inom området hösten 2017. 

- forskningspartner, medlemmar kan vara delaktig 

- genomgång av stadgar med nya medlemmar 

- studiecirkel: Lev för att leva 

- Hjärtsviktsskola bör även ske i glesbygden 

- kärnområden mm 

 



6. Rapport från Patientmötet i Piteå den 22 maj 

- Hjördis redovisade muntligt 

- se bilaga 1. 

 

 

7. Fortsatt planering av resan till Jokkmokk den 5 juli 

- vid ankomst till Jokkmokk äter vi lunch klockan 11.00 

- vi besöker Ajtte museet med guide klockan 14.00 

- stadsvandring klockan 12.00 

- kaffe finns att köpa innan hemresan 

- vi reser hem klockan 16.00 

- aktiviteter på bussen: historier, tipsfrågor, Sverigelotter 

 

8. Minnestelegram till en medlem som berättade om sjukdomen PAH. 

- vi skickar minnestelegram 

- Molly och Ingrid G representerar Föreningen HjärtLung på begravningen 21 juni 

-  gåva till : Forskningsfonden  Riksförbundet HjärtLung 

 

9. Planering av A-smällen den 7 juli 

- Ingrid G tar med sig bord, stolar/pallar 

- Molly kontaktar Ulla angående fruktkorg, gissa vikten. 10 kr/gissning. 

- banderollen, broschyrer medtages / IG 

- Hjördis fixar skärm med fakta 

- visar HLR 

- vi tar på oss T-shirt som tillhör Föreningen HjärtLung 

- sälja Sverigelotter 

 

10. Studiematerial 

- Ingrid G fått studiematerial om stresshantering 

- tematräffar angående stress, ett sätt för medlemmar att umgås 

- starta studiecirkel till hösten 

- vidareutbildning av hemsides utbildning 20 september. Hjördis och Åke är anmälda. 

 

11. Ekonomi 

- handkassan insatt på bankgiro 

- på BG 280 783,97 

- minnesfonden 129 833 

- föreningen tillgodo: 151 550,97 

- beviljade bidrag: 83 920 kronor till hälso-och sjukvården 

- administrativa kostnader: 7 609 kronor 

 

12.Bidragsansökningar 

a. Ansökan från Abborrträsk cykel med lågt insteg 

Hjördis kontaktar Bill Grundström för kompletterande uppgifter 

b. Ansökan från Hälso-och sjukvårdsenheten Arvidsjaur kommun-elrullstol 

-avvakta med beslut om hur tidigare rullstol används, Molly kollar 

 

13.Nya möjligheter att rädda liv vid plötslig hjärtstopp ! Från Svenska HLR-rådet. 

- tidig kompression och hjärtstarter, se HLR-rådet 

 



 

 

 

 

 

 

14. Expeditionstiden 

-expeditionen stängd under sommaren. Minnestelegram skriver Molly, Rolf och Ingrid under 

sommaren. 

-ansvariga av expeditionen torsdagar mellan 10.00-12.00 

31/8 Ingrid G, 7/9 Göran, 14/9 Ingrid L, 21/9 Molly, 28/9 Erik, 5/10 Ingrid L, 12/10 Kerstin, 

19/10 Ingrid G, 26/10 Göran, 2/11 Molly, 9/11 Erik, 16/11 Ingrid G, 23/11 Göran, 

30/11 Kerstin, 7/12 Molly, 14/12 Erik, 21/12 Ingrid L 

 

 

15. Övriga frågor 

- skyltning, kontaktat Kristoffer angående trottoarpratare vid ingången för godkännande tills 

vidare 

- utbildning i uppförandekod och styrdokument till hösten 

 

16. Nästa styrelsemöte den 15 augusti kl.13.00 

Hjördis avslutade mötet 

 

 

----------------------------------   -------------------------------

----------- 

Ordförande/ Hjördis Eklund   Sekreterare/ Ingrid 

Gardfjäll 

 

 

---------------------------------- 

Justerare/ Erik Andersson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1. 

Patientrådsmöte 22 maj 2017 

 

1. Patientnämnden  Anders Frisk 

I Norrbotten är den gemensam för Region Norrbotten och kommunerna. 

Uppdrag:Hjälpa till att lösa problem som lämnas in. 

Patientnämnden sänder till verksamhetschefen som ska lämna svar inom i 1 

månad. 

KLAGOMÅLSUTREDNINGREN gäller Från 1/1-18, Vårdgivare ta emot och 

besvara klagomål. Bekräftelse till patienten att anmälan inkommit in dagen 

efter och inom 4 veckor svar till patienten. 

Patientnämnden Regionhuset 971 89 Luleå. 

Läs mer under nll.se 

2. Information från Närsjukvårdsområdet 

Arbetar med program för ökat patient-flödesorientering. 

Ex lång kö för personer med hjärtsvikt. Åtgärdat enligt följande: Diagnos av 

läkaren Lars Gustavsson som diagnos och läkemedelsinsättning. Uppföljning 

av sjuksköterskebaserad mottagning för läkemedelstitreringoch fysioterapeut. 

PATIENTPERSPEKTIV. 

Förändringar av omhändertagande av psykisk ohälsa: Kuratorn på HC samlar 

ihop grupp i glesbygden och ha gruppterapi. Förhindra inläggningar. 

 

Bristsituation: Bl.a.Distr.läkare, distr.sköt, barnmorskor, undersköterskor, 

kuratorer, fysioterapeuter. 

 

Positivt med läkare inom psykiatri, men sämre situation med sjuksköterskor 

inom psykiatri. 

 

OBS:Anställt geriatriker i Piteå. 

 

Läget inför sommaren PÄS: Köpa in personal i sommar.  

Platsreduktion ex:  inom ortopedi för att ej behöva anställa hyr ssk. 

                              Inom psykiatri. Stort flöde från Sunderby sjh. 

 

Fr.o m. 1juli 2017 gäller följande: Kommuner har 3 kalenderdagar på sig att 

färdigställa för mottagande av person som är medicinskt färdigbehandlad på 

sjukhus. In i dessa dagar räknas även lö och sön. 

 

OBS!  KOLLA och ÅTGÄRDA MUNHÄLSAN SÅVÄL PÅ SJUKHUS SOM 

KOMMUNAL OMSORG. 

 

 

 

 

 



 

 

Ekonomisk situation 

2016   56 miljoner kr back. MÅL-Ligga 26 miljoner kr back. 

Positivt: Piteå närsjukvårdsområdet som vänt trenden. Kostnadssänkning 

inom psykiatrin. Arvidsjaur positiv situation. 

 

Negativt: Ökade kostnader i Älvsbyn och Pite HC p.g.a. brist på distriktsläkare. 

Kommuner måste bättra på att ta emot medicinskt färdigbehandlade. 

Västerbotten bygger egen psykiatri och Norrbotten får mindre intäkter från 

Västerbotten. 

Insättning av kostsamma läkemedelsbehandlingar från Sunderby sjukhus. 

Specialistvården står för läkemedelskostnader då det gäller dyra läkemedel. 

Övriga läkemedel ex hjärtläkemedel står Hälsocentralen för. 

 

HjärtLung skola 

Koordinator Anna Öhlund som är fysioterapeut. Kommer att hålla i 

organiseringen av HjärtLung skola. 

anna.ohlund@norrbotten.se 

 

Röntgen 

Slätröntgen kommer att finnas i glesbygd. 

Arjeplog  röntgen kvar så länge röntgenutrustningen fungerar. 

Älvsbyn sköter väldigt bra om utrustningen och har kvar röntgen. 

Arvidsjaur har kvar. 

Utredning på gång om röntgen i glesbygd. 

 

Varmbaden 

Information om läget. 

 

OM PRIMÄRVÅRDEN sköter akutmottagandet så underlättas sjukhusen. 

 

LIVSSTIL 

Till 80 % förebyggs sjukdomar med att se över sin livsstil. 

Detta sade Anita Gustavsson som är socialdemokratisk politiker inom Region 

Norrbotten. 

 
Anteckningar av Hjördis Eklund 
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