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Ordföranden Christer Bergqvist öppnar sammanträdet.
Mötet utser Christer Bergqvist till mötesordförande.
Mötet godkänner dagordningen.
Av sammanlagt 25 medlemmar deltar 14 (se förteckning, bilaga 1). Ny medlem
Hans Andersson presenterar sin professionella bakgrund.
Mötet utser Per-Olof Brogren till sekreterare
Mötet utser Kurt Roos och Bibbi Carlsson till justeringspersoner, tillika
rösträknare.
Ordföranden föredrar den från styrelsen före mötet utsända verksamhetsberättelsen
för 2013 (bilaga 1) och kassören den före mötet översända ekonomiska
redovisningen (bilaga 2), varav framgår att överskottet för 2013 uppgick till 3864
kronor och de samlade medlen för överföring i ny räkning uppgår till 13479
kronor.
Mötet beslutar

dels att godkänna verksamhetsberättelsen;
dels att godkänna den ekonomiska redovisningen;
dels att överföra 13479 kronor i ny räkning för 2014;
dels ock, under hänvisning till budget för 2014, inte ta ut någon avgift för 2014.
9. Mötet beslutar
att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013
10. Lena Larsson föredrar valberedningens förslag till styrelsens sammansättning och
betonar att förslaget bygger på tanken kontinuitet och förnyelse (bilaga 3).
11. Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag
att till ordförande i NHS utse Bibbi Carlsson med mandattid 2 år;
att till kassör i NHS utse Axel Bergh med mandattid 1 år;
att med ansvar för programutveckling och i samverkan med övriga styrelsen) utse
Christian Blomstrand med mandattid 2 år;
att till sekreterare i NHS utse Per-Olof Brogren med mandattid
och vidare beslutar mötet utse Christer Bergqvist som adjungerad till styrelsen
med uppdrag som webbmaster.
12. Årsmötet avslutas, varvid tillträdande ordföranden Bibbi Carlsson tackar Christer
för ett gediget arbete sedan nätverkets tillblivelse 2011 och tackar för mötets
förtroende att utse henne som ordförande och mötet ger Christer en varm applåd.
Christer tackar styrelse och medlemmar för konstruktiv och värdefull samverkan.
13 Ordinarie NHS-möte med extra punkter i anslutning till årsmötet
a. Medicinska metoder
Kurt Roos rapporterar.
Styrelsen beslutar organisera en arbetsgrupp med uppdraget att förbereda ett
seminarium under 2015 i ämnet ”Medicinska metoder”. Följande
medlemmar utses att ingå i arbetsgruppen
Henric Hultin

Kurt Roos
Ingela Krantz (ordförande)
b. Föredrag av Eva Nilson Bågenholm, socialdepartementet, Nationell
äldresamordnare
Redovisar hur det projektorienterade arbetet bedrivs inom landet med
inriktning 5 fokusområden:
- God palliativ vård i livets slutskede
- Preventivt arbete
- God vård av demens
- God läkemedelsbehandling
- Sammanhållen vård och omsorg
Understryker att den sistnämnda punkten är den svåraste, där samverkan
över administrativa och professionella gränser är särskilt uttalade. Stor
skillnad mellan stora och små kommuner. Närvården i Skaraborg är ett bra
exempel på välorganiserad samverkan.
Nya utvecklingsområden har definierats:
-

Psykisk hälsa
Rehabilitering
Inkontinens
Svårläkta sår (kvalitetsregister rikssår)
Standards för äldreomsorger (samarbete med SIS)

Personcentrerad omvårdnad har visat sig betydelsefullt för att minska
förbrukningen av neuroleptika och som en konsekvens av detta i sin tur
minskat antal fallolyckor.
Viktigt att föra ut detta och andra budskap avseende äldres vård inom VGR.
Framkommer tankar kring möjligheten att NHS engagerar sig i detta arbete.
Ordföranden tackar Eva Nilsson Bågenholm för ett intressant föredrag med
ett angeläget budskap.
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