
Verksamhetsberättelse 2020-2021

1. Verksamhetsberättelsen
Beskriver verksamhetsåret 2020-07-01 – 2021-06-30. Här följer en summering.

2. Medlemmar
Föreningen har under året fått 15 nya medlemmar och har avregistrerat 22 medlemmar. Detta
innebär att föreningen idag består av 255 medlemmar varav 13 är pensionärer och 11 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 dataskyddsförordningen GDPR.
Föreningen kontaktades av företaget JS Sverige som är behjälpliga med att ta fram
informationsmaterial åt föreningen både digitalt och i papper. Arbetet är kostnadsfritt för
föreningen genom att JS Sverige kontaktar lämpliga sponsorer från företag. Ett möte har hållits
med företaget och ett avtal har tecknats.

3. Mötesplatser
3.1 Styrelsens inre arbete
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten, varav ett konstituerande styrelsemöte.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att undvika fysiska möten på grund av covid-19
pandemin, RSU har följt Folkhälsomyndighetens rekommendation och haft digitala möten.
Styrelsens arbete har även påverkats av att styrelsens medlemmar varit upptagna av rådande
situation med covid-19 pandemin och ökad arbetsbelastning och beredskap på Sveriges sjukhus.

3.2 Nationella mötesplatser
Arbetsgrupper
Relaterat till den pågående pandemin har många sjuksköterskor haft extra belastning och fysiska
möten har inte gått att genomföra och tid inte funnits. Visionen har ändock varit att föreningen
stöttar och erbjuder hjälp till etablerade nätverk, t ex kontaktsjuksköterskor för prostatacancer,
cystoskoperande sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor,  sjuksköterskor
som arbetar med ESWL och nätverk för enhets- och avdelningschefer.



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 motioner och remissvar. Styrelsen har också varit aktiv i SSF´s arbete med att
identifiera kunskapsluckor i vården genom att delta i möte tillsammans med andra
riksorganisationer inom SSF. Föreningen stödjer SSF:s upprop och kampanj för 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 200 följare. Styrelsen
har även startat upp ett Instagram konto (www.rsu.se).

4. Stipendier
Inga nya ansökningar har kommit under året. Styrelsen uppmanade förra årets sökande att
ansöka på nytt. 1 stipendium har beviljats.
Det blev ingen som tilldelades titeln årets Urologisjuksköterska 2020, även detta relaterat till
pågående pandemi och inställd kongress.

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 drygt 6050 sidvisningar under året.
Avtal med MediaHuset gäller från 2020-06-01-2024-12-31

6. Tidskrift
Upplaga 2020/2021: 1500 ex/nr
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, ca 563
respektive 300 st.
Redaktionsarbete: För verksamhetsåret har det inkommit bra och varierande bidrag. Alla
föreningar bidrar till tidningen. Lars Henningsohn ansvarar för SUF och SAF. Marie-Louise
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Larsson ansvarar för RSU och UTF. Marie-Louise har ej varit med i RSU-styrelsen, men varit
utsedd redaktör för RSU/UTF. Marie-Louise Larsson har meddelat att hon önskar sluta som
redaktör. Helena Thulin är utsedd till efterträdare vid kommande årsmöte. Helena Thulin har
hittills tillsammans med Elisabeth Gunnarsson Blomqvist varit med i redaktionskommittén från
styrelsen. BUS och SPUF har ingen redaktör för tillfället, och vi löser detta genom att Annika
Cederlund från Mediahuset samverkar med de båda föreningarna tillsvidare. Mediahuset är
mycket nöjda med samarbetet med tidningens redaktörer.
Annonsering: Tidningen har sjunkit något pga. av att en del patent gått ut för ett antal
läkemedel. Nya annonsörer har börjat att annonsera och Medtech segmentet ökar något.
Ekonomi: Tidningens ekonomi går fortfarande bra och prognosen visar ett något lägre överskott
än förra året.
Fördelar med Svensk Urologi: 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
Annonser och samordnande redaktör: Jean Lycke
Produktion: Mediahuset i Göteborg AB

7. Kurser/konferenser
7.1 Urologidagarna
På grund av rådande covid-19 arrangeras inte Urologidagarna 2020. Urologidagarna 2021 är
planerade att hållas 2021-10-06 - 2020-10-08 på Conventum i Örebro. Planeringen inför mötet
inleddes i samband med Urologidagarna 2019 och ett program har tagits fram tillsammans med
lokala organisationskommittén i Örebro, RSU och SUF. Kongressen som var planerad i Malmö
2021 är flyttad till 2022. Vissa avgifter till Grand travel och Conventum har fått betalats till följd
av detta, men dessa kommer justeras efter att kongressen är genomförd 2021.

8. Utbildning
Urologisk omvårdnad 15 hp startade våren 2020 och till följd av covid-19 pandemin avslutades
kursen hösten 2020. Utbildningen ”Cystoskopi för sjuksköterskor vid icke invasiv blåscancer”
startades hösten 2019. Även den blev påverkades av covid-19, den teoretiska delen avslutades i
december 2020 och den praktiska examinationen genomfördes för de flesta deltagarna under
våren 2021. 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
Under året har det inte varit något Nordiskt samarbete.

9.2 EAUN
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Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det automatiska medlemskapet i EAUN. Årets
möte EAUN kongress planeras att hållas digitalt 2021-09-03--2021-09-04.

10. Övrigt
Föreningens ekonomi  redovisas som en separat punkt vid årsmötet.

Styrelsen
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