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17 sept. 2021

Anteckningar från NHS styrelsemöte den 16 sept. 2021
1. Närvarande
Nils Crona (ordf), Bibbi Carlsson, Madeleine Andersson, Kent Lundholm, Olle Larkö,
Axel Bergh (adj), Marie-Louise Gefvert och PO Brogren
Förhindrad: Hans Ekman
2. Medlemsutskicket
Axel informerar att 7 frivilliga insättningar gjorts (med belopp varierande mellan 250
och 700 kronor). Den disponibla kassan uppgår till 9500 kronor.
För att underlätta insättning kan även bankgiro användas. Numret är bg 835-5422.
Detta bör medlemmarna informeras om.
3. Stipendiet
Inför mötet har PO sänt ut ett reviderat förslag till stipendium. Bakom detta står
Bibbi, Kent och PO.
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och beslutar
dels att i utkastet tillfråga nämnda organisationer huruvida intresse finns för att i
någon form dela ut stipendiet i samverkan;
dels att förslaget omformuleras enl. följande
o tillägg under avsnittet Effektiv vård med termerna ”Patientsäkerhet och kvalitet”
o anpassning benämningar ”region-län”
o omformulering enligt alternativet ”samverkan”;
dels ock att uppdra åt arbetsgruppen att kontakta de berörda organisationerna för
att efterhöra intresse för samverkan, och att diskutera den slutliga utformningen.
Antecknas att frågan skall tas upp på kommande medlemsmöte för information.
4. Höstens program
Konstateras att programmen för 30 sept. och 28 oktober ligger fast.
Betr. medlemsmötet 25 november skall PO kontakta Corona-kommissionens
sekreteriat för att efterhöra möjligheten att medverka, i första hand på ett fysiskt
möte, i andra hand på ett digitalt möte.

Om sådan medverkan inte är möjlig skall överläkare Kajsa Fahlström tillfrågas om
medverkan för att presentera ”psykiatrins nya tekniska tekniska nyhet om digitala
samtalsrum”.
Frågan om olika programpunkter som tidigare varit föremål för överväganden ad hoc
(Vårdskuld; Offentlig upphandling etc.) diskuteras.
I anslutning härtill föreslås att en bredare och sammanhållen diskussion aktualiseras i
ämnen med särskilt intresse för NHS (medicinska, organisatoriska, ekonomiska etc.)
och att en prioritering sker i anslutning härtill med möjlig engagemang från de olika
arbetsgrupperna. Styrelsen beslutar att ett underlag för en sådan policydiskussion
aktualiseras på ett kommande medlemsmöte.
5. Artikel
Axel nämner att Han och Christer Wettervik avser att inom kort översända förslag till
artikel (se tidigare styrelseanteckningar) till NHS medlemmar för att efterhöra ev.
intresse för att ställa sig bakom artikeln. I samband härmed kan synpunkter på
formuleringar i artikeln lämnas.
Styrelsen ställer sig bakom detta förfarande.
6. Avslutning
Ordförande tackar för aktivt deltagande och avslutar mötet.
Justeras: Nils Crona

Vid anteckningarna: PO Brogren

