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Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för Nätverket för hälsooch sjukvård (NHS) 2021-2022.
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 48 personer (2020: 48) med yrkesmässig bakgrund i företrädesvis Västra
Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Verksamhetsåret 2021 - 2022

Pandemin
NHS verksamhet har påverkats av den pågående pandemin. Endast ett fysiskt medlemsmöte kunde genomföras
(med god social distansiering). Övriga medlemsmöten (5 st inkl årsmötet 2021-05-20) har genomförts digitalt via
Zoom.
Överläggningar
Under året har 6 NHS-möten arrangerats (2020: 6) med deltagande av i genomsnitt 17 medlemmar (2020: 17 ).
Styrelsen har haft 8 möten (2019 : 6).
Medlemsmöten
Till medlemsmötena har NHS haft förmånen att kunna engagera mycket intressanta
personer som föreläsare. Förutsättningen för att också i fortsättningen kunna
engagera sådana föreläsare är bl a att närvaron på mötena är tillräckligt stor.
Föreläsare och tema för medlemsmöten har i tur och ordning varit
Bo Rothstein: Regionerna – behövs dom ?
Johannes Nordholm : Konsten och psykiatrin
Peter Daneryd: Hälso- och sjukvårdens styrning och ledning under pandemin
Peter Amundin: Regionens största utmaningar inom läkemedelsområdet
Göran Stiernstedt: Sveriges hantering av pandemin 2020-2021
Mats Börjesson: Fysisk aktivitet – viktigare än du tror !
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

Generellt sett har aktiviteten i arbetet varit låg under året.
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 inkl avvägning mellan fysiska och digitala möten;
o lokalfrågan; behov av lokal beroende på verksamheten förändring.
Styrelse
I styrelsen har ingått följande medlemmar :
Nils Crona (ordförande), Bibbi Carlsson (vice ordförande), Per-Olof Brogren (del av året),
Olle Larkö, Kent Lundholm, Madeleine Andersson, Marie-Louise Gefvert och Hans Ekman (sekreterare). Axel
Bergh har varit adjungerad för ekonomin.
Antecknas att styrelsen väljs för ett år i taget.
Valberedning
I valberedningen ingår:
Anita Danielsson (sammankallande), Conny Persson och Axel Bergh.
Räkenskaper
Redovisning av 2021 års räkenskaper jämte förslag om disposition av kvarvarande medel bifogas.
Göteborg den 4 april 2022
Nils Crona
Bibbi Carlsson Kent Lundholm
Olle Larkö
Madeleine Andersson Marie-Louise Gevfert Axel Bergh Hans Ekman
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilaga

Ekonomisk redovisning för 2021 och budget för 2022

Ekonomisk redovisning för 2021 och budget för 2022.
Överförda medel
2021....................................................7805,50 kr
Räkenskaper 2021
inbetalda avgifter...................................5700 kr
utgifter:Banktjänster och Hemsida.........1976,25 kr
Medl att överföra i ny räkning..................11529,25 kr
Budget 2022.
-bank och hemsida avgift........................2000 kr
Föreläsare presenter mm........................3000 kr
Diverse.....................................................2000 kr
summa.....................................................7000 kr
Förslag

Att godkänna redovisning för 2021
Att överföra 11529,25 kr i ny räkning för 2022

