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Verksamhetsberättelse för Nätverket för hälso- och sjukvård (NHS) 2016.
Verksamhetsidé, 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.
Verksamhetsidé och stadgar finns redovisade på föreningens hemsida www.nhs11.se, där
också protokoll, anteckningar från möten och rapporter publiceras.
Nätverket består idag av 33 personer (2015: 27) med yrkesmässig bakgrund i företrädesvis
Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Tidigare utvärdering och åtgärder
Utvärderingen av NHS verksamhet 2015 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.
Dessa synpunkter har tagits ad notam under 2016 på det sättet att arbetsgruppernas arbete
har intensifierats och att ett seminarium om effektiv vård har arrangerats.
Verksamheten 2016
Överläggningar
Under året har 5 NHS-möten arrangerats med deltagande av i genomsnitt 15 medlemmar
(2015: 17 deltagare). Förutom möten i styrelsen/au, bl.a. för arrangemanget av seminariet,
har de olika arbetsgrupperna haft ett varierande antal överläggningar.
Medlemsmötena
Tema för medlemsmötena har varit:
Effektiv vård (föreläsare Anna Ingmansson)
Regionindelningen; Indelningskommitténs arbete; (föreläsare Kent Johansson)
Regionbildningen, VGR och sjukvårdens roll (föreläsare Yngve Johansson)
Hälsoekonomi (föreläsare Ingvar Karlberg)
Transplantation av luftstrupe, forskning och /eller klinik (föreläsare Hasse Ejnell)
Seminarium Effektiv vård och planering av nytt seminarium
Seminariet arrangerades den 1 dec 2016 tillsammans med Sahlgrenska akademin, Chalmers
och Sahlgrenska Science Park.
Tack vare välvilliga sponsorer och att föreläsarna medverkade utan ekonomisk ersättning
kunde seminariet hållas kostnadsfritt för deltagarna (i Stora Aulan på Sahlgrenska sjukhuset).
Sahlgrenska Science Park, som kom in i planeringsarbetet under hösten, svarade för en
gedigen insats med utskick och administration av både deltagarlista och väntelista. Det stora

intresset med 213 personer på deltagarlistan och 150 på väntelistan stimulerade oss att
videosända (streama) seminariet. Intresserade personer på åtta olika platser i VGR och
Halland kunde således följa seminariet via nätet.
Ett referat från seminariet finns på föreningens hemsida.
Arbetsgrupper
Numera finns följande sju arbetsgrupper med var sitt ämnesområde enligt följande:
Framtidens vårdutbildningar och kompetensförsörjning
Tillgänglighet/vårdkvaliet
Modeller för hälso- och sjukvården, inkl internationelle jämförelser
Medicinsk forskning och utveckling
Folkhälsa, socialmedicin och hälsoekonomi
IT/digital hälsa
Regionalisering/”Ökad följsamhet till medicinska riktlinjer”
Intensiteten i grupparbetena har ökat. Några grupper har fortsatt sitt arbete med att ta fram
underlag för debattartiklar. Projektidéer har presenterats. Tillgänglighetsgruppen har fått
ytterligare en artikel publicerad i Göteborgs-Posten.
Program och sammansättning av några arbetsgrupper har ändrats något under året.
Fortsatt verksamhet
Medlemsmöten med externa och egna föreläsare planeras som tidigare. NHS vill mera aktivt
kunna delta i det offentliga samtalet. Ett nytt seminarium planeras hösten 2017.
Arbetsgruppernas sammansättning och deras arbete har setts över. De kommer att
engageras i större utsträckning i planeringen av medlemsmötena.
Medlemmar och deltagande
Antalet medlemmar har ökat från 27 till 33. Deltagandet på NHS- mötena varierar. En
nedåtgående tendens kan noteras under senaste året.
En fortsatt ökning av medlemsantalet planeras.
Hemsida
Genom försorg av Christer Bergqvist, som är adjungerad till styrelsen, har NHS hemsida
moderniserats.
Lokal
NHS har även under 2016 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.
Göteborg den 18 april 2017
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Bilaga till verksamhetsberättelse för 2016 för NHS
Ekonomisk redovisning för 2016 och budget för 2017
Överförda medel från 2015

12. 230,60 kronor

Räkenskaper 2016
Intäkter
Inbetalda medlemsavgifter, 4 st

4000,00 kronor

Utgifter
Blommor o kaffe
1. 458,00
Kostnader för bank o
hemsida
600,00
Seminarium, utlägg (a´conto) 5. 960.00 (Återbetalas under 2017)
------------Summa
8.380,00 -8.380,50
_________
Resultat 2016
- 4.380,50 - 4.380,50
Balansering
Kvarstående medel på konto

7.850,10 kronor

Tillkommer
Fordran (se ovan; betald under januari 2017)
Skuld (obetalda utgifter)

5.960, 00 kronor
- 991,00 kronor

Tillgångar (netto), medel att överföra i ny räkning

12.819,10 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 2016
att överföra 12. 819,10 kronor i ny räkning för 2017
att, under hänvisning till budget för 2017, inte ta ut någon årsavgift för 2017, varvid
förutsätts att planerat seminarium väsentligen kan finansieras med externa medel
eller med avgifter.

Budget 2017
Utgifter för 2017 beräknas enligt följande:
-

Swedbank, Föreningskonto
Hemsida, avgift
Föreläsare
Diverse
Summa

Disponibla medel (se ovan)

600 kronor
600
2000
2000
_________________
5200 kronor
12 819,10 kronor

