NHS styrelse/HE

Anteckningar från NHS styrelsemöte
17 september 2020

1. Vid mötet deltar Nils Crona (ordf), Madeleine Andersson, Bibbi Carlsson, Kent
Lundholm, Cecilia Björkelund (digitalt),PO Brogren, Olle Larkö och Hans Ekman.
Förhindrade: Axel Bergh.
2. Planering inför hösten:
Medlemsmötet 1 oktober
- agendan : Introduktion av ny medlem Marie-Louise Gevfert
Årsmötesprotokollet (per capsulam) noteras. Finns på
hemsidan.
Förslag på ny medlem Ulf Kjellström.
Program för höstens möten.
Vårens möten. Information. Arbetsgrupperna uppmanas lämna
förslag på program. Information om tillgången till Hjärtat.
Presentationer från Pam Fredman, Jan Hallberg och Anders
Vedin (nya medlemmar).
- det praktiska:
Styrelsen ombeds komma tidigt.
Hans utformar förslag till kallelse.
Medlemmarna informeras om att föranmälan krävs, om hur
insläppet kommer att ske,att lokalen är stor.
Föreläsarna ombeds ta med USB-sticka om bilder ska
presenteras.
Nils undersöker om vi kan beställa kaffe.
Medlemsmötet 5 november
Tema Covid -19: Aktuellt smittskyddsläge samt effekterna på
övrig vård inom VGR. Föreläsare (vidtalade) Peter Ulleryd, Ann Söderström
och Anna Holst (i denna ordning). Informeras om USB-sticka och att dom
gärna får komma med en rubrik för sitt anförande. Ansvar för denna
information Kent (Peter), Madeleine (Ann) och Cecilia (Anna).
Medlemsmötet 3 december
Hälsoekonomiska effekter/perpektiv på Digital vård. Doc Björn
Ekman, Lunds Universitet (via länk). Eventuellt inbjudan till den nye
ordföranden för SU´s styrelse.
3. Vårens möten fastställdes.
Styrelsen 14/1, 18/2, 25/3 (obs fel dag i kallelsen till styrelsen) och 6/5
Medlemsmöten 28/1, 4/3, 22/4 och 20/5.
4. Nästa styrelsemöte 22/10. Digitalt.Till mötet adjungeras Göran Bondjers,Ingvar Karlberg
och Christer Rosenberg som ansvariga webredaktörer.
(Noteras att vi tidigare bestämt oss för att bjuda in arbetsgruppernas ordföranden till något
kommande styrelsemöte.)

5. Programidéer till vårens medlemsmöten
- Dr Mukewege (ev inspelad föreläsning)
- Förlossningsvård i Sydsudan
- Offentlig upphandling
- Hälsoekonomi Pfizer (ev januari)
- Presentation från arbetsgrupperna/arbetsgrupp
- Nya tekniker/nya mediciner
- Omställning av vården – vad händer ?
6. Övrigt.
Vore bra om vi kan se till att få en sammanfattning av föreläsningar tillsammans med bilder
till hemsidan.

Vid anteckningarna Hans Ekman

