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Protokoll från NHS årsmöte den 27 april 2017
Lokal: Academicum, Lars Öberg, kl 17-19
I anslutning till årsmötet höll Professor Beng-Arne Sjöqvist, Chalmers, en
föreläsning under rubriken ”Prehospital – eHälsa vad är det?”
Det mycket uppskattade föredraget gav oss en värdefull inblick i
utvecklingen sedan 1986 med EKG i ambulans och samarbetet med
sjukhus, liksom telemedicinsk uppkoppling från Stena Danica till Östra
sjukhuset till idag med ett flertal olika applikationer för beslutsstöd i
samband med olika akuta sjukdomstillstånd (t.ex. stroke), även i
hemmiljö. Syftet är att registrera, analysera, presentera och
kommunicera kliniskt relevant information mellan t.ex. ambulans och
sjukhus. Att drönare också kan användas för att transportera
hjärtstimulatorer i akuta situationer fick vi också veta. Dessutom att
Sverige med 21 regioner/landsting kan innebära en komplicerad
utvecklingsmiljö, i jämförelse med t.ex. andra nordiska länder och t.ex.
England, där det finns betydligt fler prehospital-fungerande ambulanser
än i Sverige, varifrån utvecklingen har drivits i stor utsträckning.

Årsmöte
1. Ordföranden, Bibbi Carlsson, förklarar mötet öppnat.
2. Till mötesordförande väljs Bibbi Carlsson med acklamation och till
sekreterare Per-Olof Brogren.
3. Tidigare utsänd dagordning godkänns.
4. Vid årsmötet deltar följande 15 medlemmar:
Bibbi Carlsson, Anita Danielsson, Olle Larkö, Ewa Pihlhammar, Nils
Crona, Conny Persson, Hans Johanson, Nils Conradi, Bo Bergman, Bo
Samuelsson, Hans Andersson, Christer Wettervik, Henric Hultin, Hasse
Ejnell och Per-Olof Brogren.
5. Till justeringspersoner och rösträknare utses Henric Hultin och Hasse
Ejnell.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, som utsänts före
mötet, föredrages. Det antecknas att några årtal skall ändras i den
ekonomiska redovisningen.
7. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska redovisningen för 2016 med ändring av några årtal.
8. Årsmötet beslutar att överföra 12. 819 kronor i ny räkning för 2017.

9. Årsmötet beslutar, under hänvisning till upprättad budget för 2017,
att inte ta ut någon årsavgift för 2017, varvid förutsätts att planerat
seminarium väsentligen kan finansieras med externa medel eller med
avgifter.
10.Årsmötet beslutar att ge styrelsen/au ansvarsfrihet för 2016.
11.Valberedningen, genom Henric Hultin, föreslår att NHS styrelse/au för
2017 skall bemannas enligt följande:
Bibbi Carlsson, ordförande
Per-Olof Brogren, sekreterare
Kent Lundholm, ledamot
Olle Larkö, ledamot
För adjungering:
Hans Andersson
Axel Bergh, ekonomi
Christer Bergqvist, hemsida
12.Årsmötet beslutar utse styrelse och för adjungering personer enligt
valberedningens förslag.
13.Årsmötet avslutas
Tillkommande ärenden
a. Planerat seminarium diskuteras, varvid framkommer att idén, ”Hälso-och
Sjukvårdens Triangeldrama” är bra; för programinnehåll kan övervägas ämne
som t.ex. distansdiagnostik (Storuman, Tromsö), belastning på
allmänläkarna, den långsamma innovationsprocessen i sjukvården.
b. Som nya NHS medlemmar beslutar mötet att välja in
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