Till medlemmar i NHS,
Hoppas alla mår bra trots Coronatider. Tyvärr har NHS haft svårt att sammanträda pga alla
nya omständigheter. Styrelsen har därför börjat diskutera framtida möjligheter och
svårigheter som NHS verksam måste anpassas till. Utvecklingen av vår hemsida
(NHStankesmedja.se) som nu fungerar tekniskt och praktiskt är ett första steg in i
framtidens funktionskrav om vi skall vara en röst i den mediala sjukvårdsdebatten och för
medicinsk kunskapsbildning. Aktiviteten runt hemsidan måste nu intensifieras för att
ständigt attrahera läsare och spontana besök. Här finns egentligen inga begränsningar att nå
ut i hela världen genom koppling till Facebook, Linkedin, Share och Twitter. Vi avser även att
formellt arbeta med olika redaktörer för bevakning av olika kunskapsområden. Initialt är
Christer Rosenberg (Life Science), Göran Bondjers (Forskning utveckling) och Ingvar Karlberg
(Hälsoekonomi) tillfrågade att åta sig dessa uppgifter. Fler områdesansvariga kan med fördel
övervägas för att engagera fler av våra medlemmar. Här kan arbetsgrupperna komma med
förslag. Webmaster (Kent Lundholm) sköter den tekniska delen av hemsidan. Styrelsen
önskar även aktivera arbetsgrupperna att producera, i första hand bloggmaterial (1-3 A4
sidor), att publiceras. Arbetsgrupperna har här full frihet att skriva och diskutera vad som
känns angeläget inom gruppens intressesfär. Styrelsen tycket det vore rimligt att alla
arbetsgrupper producerar ett blogginlägg under2020 för publikation på hemsidan.
Styrelsen måste också effektivisera sin tekniska potential att sammanträda effektivt utan
krav på särskild lokal etc. Vi har därför påbörjat användandet av digitala plattformar. En
mindre del av styrelsen har därför tränat på att tillämpa Zoom för att få tekniken att fungera
med framgång. Denna programvara används generellt vid svenska lärosäten, Univ. och
Högskolor för distansundervisning. Hela styrelsen skall nu introduceras i tekniken.
Tyvärr kommer det bli svårt att fortsätta med stora endagsseminarier i fortsättningen pga
begränsad ekonomi samt att NHS sannolikt inte kommer att ha medlemmar med linjeansvar
inom SU, vilket varit nödvändigt för alla praktiska/tekniska arrangemang. Vi arbetar därför
på att fokusera på fler mindre och ofta återkommande möten; tex vissa torsdagar mellan kl
17-18.30. Eventuellt kan enstaka större möten bli aktuella om möjligheter erbjuds. Vi avser
att försöka göra föreläsningarna ökat tillgängliga genom digital livesändning och/eller
inspelad teknik som sedan kan läggas upp på hemsidan för obegränsad tillgänglighet. Detta
arbete planeras startas under HT-2020.
Styrelsen återupptar sina regelbundna möten efter sommaren.
Nästa styrelsemöte är planerat till 20-08-20 (noterat på hemsidan).

