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Verksamhetsberättelse för Nätverket för hälso- och sjukvård (NHS) 2015.
Verksamhetsidé och stadgar
Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) bildades 2011 för att som oberoende ideell aktör
och tankesmedja bidra i samtal för att främja hälso- och sjukvårdens utveckling. Nätverket
består idag av 27 personer med yrkesmässig bakgrund i företrädesvis Västra
Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Utvärdering
Utvärderingen förra året gav vid handen att det fanns ett starkt stöd för hur verksamheten
dittills hade bedrivits. Det fanns emellertid anledning att se över arbetet i arbetsgrupperna,
deras bemanning och hur uppdragen är utformade, samt vidare att söka bredda nätverkets
verksamhet genom t.ex. att eventuellt i samverkan med annan intressent arrangera
seminarier.
Verksamheten 2015
Överläggningar
Under året har 5 NHS-möten arrangerats med deltagande av i genomsnitt 17 medlemmar.
Styrelsen/AU har haft tio sammanträden. Därutöver har de olika arbetsgrupperna haft ett
varierande antal överläggningar.
Medlemsmöten
Under temat ”Forskning och interaktion med sjukvården” presenterade professor Christina
Bergh möjligheterna att använda HTA (Health Technology Asessment) som ett verktyg för att
evidensbasera vården.
Charlotte Barouma, verksamhetschef och VD för Wästerläkarna i Göteborg, presenterade
modeller för primärvård med inriktning på de äldre.
”Hur svensk sjukvård mår i allmänhet och vården i VGR i synnerhet” var ett tema för Jonas
Andersson, ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott. Återigen gladde Jonas NHS
medlemmar med ett inspirerande anförande. I detta sammanhang presenterade Kurt Roos
sin promemoria ”Dagens kris i vården - är det fel på HSL, tillämpningen av den eller brist på
statligt inflytande” och Kent Lundholm projektidén ”Evidensbaserad utvärdering av svensk
sjukvård - är det möjligt?”
”Sjukdomspanoramats förändring” var temat för Ingela Krantz föredrag som kom att vidgas
under titeln ”Hälso- och sjukvården som en samhällsföreteelse i en föränderlig värld” och
där primärvården fick en framträdande roll.
Temat ”Förbättringskunskap” bildade ram för Bo Bergmans föredrag om bl.a. sitt arbete vid
Centre for Health Care Improvement (CHI) vid Chalmers, där synkroniseringen av teoretisk
och praktisk kunskap understryks.

Arbetsgrupper
De numera fyra arbetsgrupperna har arrangerat egna överläggningar. I anslutning till
plenarmötena (se ovan) har arbetsgrupper presenterat och diskuterat sina olika uppdrag.
Det gäller
-

Framtidens vårdutbildningar (utbildningsgrupp)
Tillgänglighet till vård, numera med inriktning mot kvalitetsfrågor i vården
Modeller för hälso- och sjukvård
Medicinsk kunskapsbildning (forskningsgrupp)

Intensiteten i grupparbetena har ökat. Några grupper har fortsatt sitt arbete med att ta fram
underlag för debattartiklar. Projektidéer har presenterats. Tillgänglighetsgruppen har fått en
artikel publicerad i Göteborgs-Posten.
Program och sammansättning av några arbetsgrupper har ändrats: Managementgruppen har
fusionerats med Utbildningsgrupp och Modellgrupp och Tillgänglighetsgruppen har vidgat
sitt ämnesområde (se ovan).
Fortsatt verksamhet
Medlemsmöten med externa och egna föreläsare planeras som tidigare. NHS vill mera aktivt
kunna delta i det offentliga samtalet. Försök att organisera ämnesinriktade grupper för att
skriva debattartiklar skall göras, förutom arbetsgruppernas egna arbeten med debattartiklar.
Utkast till seminarium har tagits fram. Samverkan med Sahlgrenska akademin och Chalmers
diskuteras.
Medlemmar
De 27 medlemmarna deltar i varierande grad i de gemensamma NHS-mötena och i de
särskilda arbetsgruppernas verksamhet. Som förste hedersmedlem har NHS tidigare utsett
professor Richard Saltman, Emory University, Atlanta, USA.
En utökning av medlemsantalet diskuteras.
Hemsida
Genom försorg av Christer Bergqvist, som är adungerad till styrelsen, har NHS hemsida
moderniserats. Här redovisas bl.a. anteckningar från plenarmöten och artiklar, såväl interna
som externa.
Lokal
NHS har även under 2015 kunnat disponera lokal på Academicum, som välvilligt ställts till
vårt förfogande av Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Läkarsällskap.

Räkenskaper
Redovisning av 2015 års räkenskaper jämte förslag om disposition av kvarvarande medel
bifogas.
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Bilaga till verksamhetsberättelse för 2015 för NHS
Ekonomisk redovisning för 2015 och budget för 2016
Överförda medel från 2014

14. 094,10 kronor

Räkenskaper 2015
Intäkter
Inbetalda medlemsavgifter (0)
(inga nya medlemmar)

0 kronor

Utgifter
Blommor o kaffe
Kostnader för bankkonto
Summa
Resultat 2015

1. 263,50
600,00
------------1. 863,50 -1. 863,50
_________
-1. 863,50 -1. 863,50 kronor
___________

Medel att överföra i ny räkning

12. 230,60 kronor

Anteckning
NHS kostnader kan hållas nere tack vare det faktum att lokaler etc upplåtes
kostnadsfritt av Sahlgrenska akademin och Göteborgs Läkarförening.

Förslag
NHS årsmöte föreslås besluta
att godkänna redovisningen för 2015
att överföra 12. 230,60 kronor i ny räkning för 2016
att, under hänvisning till budget för 2016, inte ta ut någon årsavgift för 2016, varvid
förutsätts att planerat seminarium väsentligen kan finansieras med externa medel eller
med avgifter.

Budget 2016
Utgifter för 2016 beräknas enligt följande:
-

Swedbank, Föreningskonto
Hemsida, avgift
Föreläsare
Diverse
Summa

Disponibla medel (se ovan)

600 kronor
600
3000
2000
_________________
6200 kronor
12 230 kronor

