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2017-2018
1. Verksamhetsberättelsen
Beskriver verksamhetsåret 2017-07-01 – 2018-06-30. Här följer en summering.
2. Medlemmar
Föreningen har under året fått 39 nya medlemmar, varav fyra stödmedlemmar och har
avregistrerat 19 medlemmar, varav fyra stödmedlemmar. Detta innebär att föreningen idag
består av 307 medlemmar varav 13 är pensionärer och 17 är stödmedlemmar. Vårdförbundet
(VF) sköter vissa delar av vårt medlemsregister (tillhandahåller databas med viss
adressuppdatering samt avisering av medlemsavgifter via medlemsregistret ROBIN).
Kostnaden för tjänsten är fortsatt rimlig och underlättar arbetet för medlemsansvarig.
Föreningens medlemmar har informerats om den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
3. Mötesplatser
3.1 Styrelsens inre arbete
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten, varav ett konstituerande styrelsemöte.
Vid två tillfällen har styrelsen haft fysiska möten, förlagda till Umeå och Örebro. I samband
med mötet i Umeå besöktes vårdavdelningen. Styrelsen deltog i ett planeringsmöte med den
lokala organisationskommitten för Urologidagarna 2018. Vid mötet i Örebro hölls ett
välbesökt lunchmöte på urologimottagningen med information om RSU. Övriga möten har
varit förlagda som telefon- och skypemöten. Styrelsen har under året följt de skriftliga
riktlinjer som rör arbetssätt och ersättningsnivåer för resor och måltider. En utomstående
revisor sköter föreningens ekonomi. Detta fungerar mycket tillfredsställande och underlättar
det inre arbetet. Styrelsen har en ekonomisk kontaktperson som sköter kontakten med
revisorn.
3.2 Nationella mötesplatser
Arbetsgrupper
Föreningen stöttar och erbjuder hjälp till etablerade nätverk, t ex kontaktsjuksköterskor för
prostatacancer, cystoskoperande sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor och sjuksköterskor
som arbetar med ESWL. Under detta året har nätverket för forskningssjuksköterskor sökt och
beviljats medel för nätverksträff. RSU har i samband med Cystoskopikursen för
sjuksköterskor informerat om föreningen och bjudit på lunch.
Det nationella samarbetet med olika organisationer pågår ständigt. RSU har dialog och
samarbeten framförallt med UTF (Uroterapeuternas förbund) och SUF (Svensk Urologisk
Förening).
Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
Vi har tagit del av diverse motioner och remissvar. Styrelsen har också varit aktiv i SSF´s

arbete i att identifiera kunskapsluckor i vården genom att delta i möte tillsammans med andra
riksorganisationer inom SSF. Föreningen har deltagit vid SSF:s upprop och kampanj
omvårdnad.
Vårdförbundet (VF)
Vi fortsätter samarbetet ang. databas för medlemsregistret i programmet kallat ROBIN.
3.3 Regionalt arbete
Många av våra medlemmar är engagerade i de möten som anordnas i regionerna. Det finns
flera regionala nätverk för kontaktsjuksköterskor.
3.4 Sociala medier
Styrelsen administrerar en Facebook-grupp (www.facebook.com/RSU) för att underlätta
kontakt mellan medlemmar samt mellan styrelse och medlemmar. Sidan har cirka 150 följare.

4. Stipendier
Ansökningar har inkommit och fyra sökande har tilldelats RSU:s stipendium i form av bidrag
till resa/konferens till en totalsumma av 43 825 kronor. En sjuksköterska blev tilldelad priset
som årets urologisjuksköterska 2017. RSU har även delat ut stipendier i samarbete med
Medac och Bactiguard.
5. Hemsidan
Föreningens hemsida administreras med hjälp av MediaHuset sedan våren 2014. Hemsidan
uppdateras i samband med nyheter eller önskemål om spridning av information från
medlemmar och nätverk. Hemsidan har haft drygt 7000 sidvisningar under året.

6. Tidskrift
Upplaga: 1475 st
Antal nummer per år: 4 st
Mottagare/läsare: BUS, RSU, SAF, SFUO, SPUF, SUF, SUF företagsmedlemmar, SUF
hedersmedlemmar, UTF samt Mediahuset där SUF respektive RSU har störst antal läsare, 563
respektive 300 st.
Redaktionsarbete: Bra och varierande bidrag. Nyheter detta år är bland annat debattsidorna i
tidningen samt Svensk Andrologisk Förenings deltagande, vilket varit ett friskt tillskott.
Alla föreningar förväntas bidra till tidningens samtliga nummer!
UTF samarbetar via RSU och är representerade i redaktionskommitten. Elisabeth Gunnarsson
Blomqvist och Helena Thulin är med i redaktionskommittén från styrelsen.
Annonsering: Tidningen har varierat i antal annonser. Efterfrågan har varit jämn men med en
tendens till mer arbete för att behålla kunderna.
Ekonomi: Tidningen går bra och med ett visst överskott.
Fördelar med vår tidning: Pappersformat. Interdisciplinärt och interprofessionellt
samarbete. Glädje.
Ansvarig utgivare: Lars Henningsohn
Redaktörer: Marie-Louise Larsson (RSU och UTF) och Lars Henningsohn (SUF och SAF)
Layout: Annika Cederlund
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Produktion: Mediahuset i Göteborg AB

7. Kurser/konferenser
7.1 Urologidagarna
Förra årets konferens hölls i Göteborg. Arenabolaget och Grand Travel Group har varit
behjälpliga i planering och genomförande och har genomfört planering, kontakter med
utställare mm tillsammans med lokala organisationskommittén och RSU, SUF och UTF.
Mötet genomfördes som planerat. Inför 2018-års Urologidagarna i Umeå har vetenskaplig
sekreterare från RSU ingått i den nationella organisationskommittén. RSU har tecknat avtal
med Grand Travel Group för Urologidagarna 2015-2017 med möjlighet till förlängning
2018-2019.

8. Utbildning
Utbildningen av urologisjuksköterskor om 15 högskolepoäng genomfördes våren 2018 med
20 deltagare. Utbildningen ”Cystoskopi för sjuksköterskor vid icke invasiv blåscancer”
genomfördes 2017-2018 med tio deltagare varav tre från Norge. Båda utbildningarna
administreras av Lunds universitet. RSU har spridit information om kurserna, utan kostnad,
via föreningens hemsida, facebooksida och tidskrift. RSU är positiva till samarbetet och ser
utbildningarna som viktiga i föreningens verksamhet.
9. Internationellt samarbete
9.1 Nordiskt samarbete
NNU - Nordic Nurses of Urology har haft ett möte via skype där företrädare från de nordiska
ländernas styrelser deltog. Under mötet diskuterades hur nationella möten arrangeras och om
det finns underlag för nordiskt samarbete. Samarbetet är i sin linda och fler möten kommer att
följa.
9.2 EAUN
Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det automatiska medlemskapet i EAUN.
RSU:s styrelse hade tre representanter på årets möte i Köpenhamn. En styrelsemedlem i
EAUN är medlem i RSU.

10. Övrigt
Föreningen har en stabil ekonomi som ger utrymme för viss rörelsefrihet. Denna redovisas
som en separat punkt vid årsmötet.

Styrelsen
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