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Anteckningar från NHS mötet den 7 dec 2017
(Vid mötet, som äger rum i Kirurgens konf.rum, deltar 19 NHS medlemmar)
Tekniska problem omöjliggjorde planerad videosändning av föredrag från Stockholm
om Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). Istället presenterades följande program.
1. Uppföljning och utveckling inom Närhälsan, VGR
Föredrag av Christer Rosenberg, utvecklingschef inom Närhälsan, specialist inom
allmänmedicin.
Christer presenterar centrala komponenter i ett uppföljningssystem som utvecklats
inom Närhälsan och idéer om ett processorienterat synsätt inom primärvården.
Framställningen och det presenterade systemet imponerade på deltagarna, som
visade sin uppskattning.
Ett stort tack till Christer som kunde medverka med mycket kort varsel.
Bilder från föreläsningen kommer att sändas ut i efterhand.
2. Christina Rogestam, nybliven NHS medlem, berättar, också hon med kort varsel, om
sin karriär i statens tjänst, några ord om det politiska engagemanget i kommun och
riksdag, och kompletterar med en del reflexioner efter sin tid som ordförande i SPF
Seniorerna.
I den imponerande karriären träder bl.a. fram att hon varit
- förvaltningschef vid Göteborgs universitet
- generaldirektör för dåvarande Invandrarverket
- och deltagit i ombildningen av Byggnadsstyrelsen och tillskapandet av Akademiska
hus och var det bolagets första verkställande direktör.
Christinas presentation gjordes på ett skickligt sätt och uppskattades av deltagarna,
inte minst hennes insiktsfulla reflexioner om vissa gruppers utsatta
pensionsförhållanden.
3. Tillkommande frågor
- Nya medlemmar
Som nya medlemmar väljs in: Karin Ringnér och Bertil Törsäter
- Arbetsgrupper
Kompletteras med Äldreomsorgsgrupp
- Seminariet Triangeldramat
Sekreteraren informerar i korthet att dag seminariet (14 mars 2018) visat sig nu
kollidera med nyinsatt chefsmöte inom VGR. Datum för seminariet behöver därför
diskuteras med VGR. Programmet kan i övrigt att betraktas som klart.

- Program för kommande möten
22 febr (utbildningsgruppen ansvarig)
19 april (tillika årsmöte)
7 juni
- Valberedningen
Kurt Roos har anmält att han önskar bli ersatt som ledamot i valberedningen.
På förslag av ordföranden beslutar mötet att, som ersättare för Kurt, utse Axel Bergh
att ingå i valberedningen tillsammans med Henric Hultin med Henric som
sammankallande.
Vid anteckningarna: Per-Olof Brogren

