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Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för Nätverket för hälsooch sjukvård (NHS) 2019.
Stadgar och Verksamhetsidé
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.nhstankesmedja.se där också protokoll, anteckningar från möten och rapporter
publiceras.
Nätverket består idag av 45 personer (2018: 40) med yrkesmässig bakgrund i företrädesvis
Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Förslag till ändring av stadgar och verksamhetsidé för precisering och anpassning till
verksamhetens förändring presenteras i särskild ordning.
Verksamheten 2019
Ny hemsida för kunskapsspridning mm
Med syfte att NHS, i enlighet med stadgarna, skall fungera som en aktiv tankesmedja för
kunskapsbildning/-spridning har en ny hemsida, www.NHStankesmedja.se, utvecklats under
ledning av Kent Lundholm. Förutom information om NHS innehåller hemsidan en blogg med
aktuella inlägg/artiklar samt intressanta länkar till viktiga hemsidor inom hälso- och
sjukvården.
Planering av seminarium ”Digitala vårdmöten”
Omfattande arbete har nedlagts för arrangemang av rubricerade seminarium under mars
2020. Med anledning av risken för spridning av smitta till följd av Corona-viruset ställdes
seminariet in. Diskussion har inletts om uppföljning.
Överläggningar
Under året har 5 NHS-möten arrangerats (1918: 6) med deltagande av i genomsnitt 20
medlemmar (2018: 16 ). Förutom möten i styrelsen/au (6 st) har de olika arbetsgrupperna
haft ett varierande antal överläggningar, ibland med inbjudna föreläsare.
Medlemsmöten
Föreläsare och tema för medlemsmöten har i tur och ordning varit
Ragnar Lindblad: ”Framtidens vårdinformationssystem”
Marie-Louise Gefvert: ”Närhälsan.Omställningen av hälso-och sjukvården”
Bo Hallin: ”I väntan på vård”

Siwana Naredi och Karin Ahlberg: ”Akademin och dess utbildningar”
Christer Rosenberg: ”Att ge multisjuka makten”
Arbetsgrupper
Följande fem arbetsgrupper är bildade:
o
o
o
o
o

Framtidens vårdutbildningar och kompetensförsörjning,
Tillgänglighet/vårdkvalitet,
Modeller för hälso- och sjukvård, inkl internationella jämförelser,
Vetenskapsgrupp,
Äldrevårdsgrupp

Intensiteten i grupperna har varierat. Några grupper har fortsatt sitt arbete med att ta fram
underlag för debattartiklar. Projektidéer har presenterats. Temaämnen har presenterats för
NHS medlemsmöten. Inte minst bör nämnas det gedigna arbete som bedrivits inom
tillgänglighetsgruppen
Medlemmar och deltagande
Under året har antalet medlemmar ökat. Närvaron vid gemensamma möten varierar.
En fortsatt ökning av medlemsantalet planeras.
Möteslokal
NHS har även under 2019 kunnat disponera lokaler på Academicum. De har välvilligt ställts
till vårt förfogande av Sahlgrenska Akademin och Göteborgs Läkarsällskap.
Strategiska frågor
Angelägna strategiska framtidsfrågor för NHS är:
o arbetet med att utveckla hemsidan och därtill hörande digital teknik för
kunskapsspridning och deltagande i det offentliga samtalet om sjukvårdens
utveckling;
o utveckling av aktiviteten i arbetsgrupperna med syftet att erbjuda medlemmar
möjligheter till professionell dialog inom olika områden jämte social samvaro;
o översyn av formatet för NHS medlemsmöten för möjliggörande av ett breddat
deltagande och engagemang;
o lokalfrågan; behov av större lokal beroende på verksamheten förändring.
Styrelse
I styrelsen har ingått följande medlemmar:
Nils Crona (ordförande), Per-Olof Brogren (sekreterare), Hans Ekman (bitr. sekreterare),
Bibbi Carlsson (ledamot), Cecilia Björkelund (ledamot), Olle Larkö (ledamot), Kent Lundholm
(ledamot), Axel Bergh (adjungerad ekonomi), Madeleine Andersson och Ingvar Karlberg
(adjungerad hemsidan).
Antecknas att styrelsen väljs för ett år i taget.
Valberedning

I valberedningen ingår:
Henric Hultin (sammankallande), Anita Danielsson och Axel Bergh. Med biträde av Kurt Roos.
Räkenskaper
Redovisning av 2019 års räkenskaper jämte förslag om disposition av kvarvarande medel
bifogas.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilaga
Ekonomisk redovisning för 2019 och budget för 2020
Överförda medel från 2019

11 721 kronor

Räkenskaper 2019
Intäkter
Nya medlemmar

1000 kronor

Utgifter
Gåvor (vid möten), bank, hemsida etc

6679 kronor

Resultat 2019 (underskott)
-5679 kronor
------------------------------------------------------------------------------------------------------Kvarstående medel
6042 kronor
att överföras i ny räkning
Budget för 2020
Disponibla medel (från 2019)
Beräknade intäkter (medlemsavifter)
För preliminärt
Bank
Hemsida
Föreläsare
Diverse

6042 kronor
5000 kronor
900 kronor
1000-3000 kronor
3000 kronor
3000 kronor

Antecknas att förslag till ändring av stadgar innefattar ny klausul om årsavgift, vilket skulle
möjliggöra en utvidgad ekonomisk verksamhet.

