NHS styrelse/HE

Anteckningar från NHS styrelsemöte
12 december 2019

1. Vid mötet deltar Nils Crona (ordf), Madeleine Andersson, Bibbi Carlsson, Ingvar
Karlberg, Kent Lundholm, P-O Brogren, Hans Ekman. Förhindrade: Cecilia
Björkelund, Olle Larkö, Axel Bergh.
2. NHS Tankesmedja. Kent presenterade det utvecklade innehållet på hemsidan.
Förslag på lämpliga aktuella artiklar,länkar mm bör kontinuerligt skickas till Kent.
Arbetsgrupperna bör uppmanas att komma med förslag till styrelsen på
tänkbara hedersmedlemmar (organisationer eller särskilt framstående
personer).
Ett mail som rekommenderar alla medlemmar att utnyttja hemsidan bör
skickas ut.
Styrelsen uttryckte sin stora uppskattning av det omfattande innehållet på
hemsidan och tackade Kent och Ingvar för allt arbete.
3. Andra utvecklingsfrågor. P-O introducerade punkten. En viktig fråga är hur NHS
rekryterar nya medlemmar och i vilken omfattning. En viss föryngring är angelägen.
Kent skriver ett förslag till formulering rörande anmälan från intresserade att läggas
på hemsidan. Styrelsen tar ställning via mailsvar.
P-O uppmanar arbetsgrupperna att ta fram debattartiklar.
4. Seminariet 12 mars 2020. Kent och Madeleine redovisade programmet som nu är
klart. Nils anmälde ”Amningsrådgivning” som en reservpunkt, t ex vid sjukdom.
Sahlgrenska Science Park förbereder en inbjudan till seminariet.
5. Vårens medlemsmöten.
a. 30 januari Akutvård i toppklass. Maria Taranger med medarbetare. Klart
b. 28 april LoU och vården. P-O vidtalar Helena Rosén, justitieråd i högsta
förvaltningsdomstolen. Bibbi undersöker om ett case med Demensvårdkedja kan
vara aktuellt. Madeleine och Hans undersöker om det finns lämplig person som
arbetar med upphandling av vård inom VGR.
Mötet är tillika årsmöte. P-O och Hans förbereder verksamhetsberättelse (inkl
ekonomisk redovisning). Valberedningen uppmanas att påbörja sitt arbete och
kontakta styrelsens medlemmar för ev fortsatt engagemang.
c. 28 maj Ett videomöte med dr Mukwege från Kongo är en prel hypotes. Som
ytterligare alternativ finns förslag från Nils bl a förlossningsvård i Sydsudan (läkare
utan gränser).
Föreläsning av Peter Daneryd kan vara ett tänkbart tema till hösten.
6. Nya medlemmar. Ulf Kjellström föreslås. Tas upp på nästa medlemsmöte.

7. Stadgar. Föreslås revideras till årsmötet. P-O föreslår att en funktion som vice
ordförande inrättas fr o m nästa verksamhetsår. Styrelsen tillstyrker detta.
Stadgarna ska också kompletteras med valberedning.
Vid anteckningarna Hans Ekman

