
Verksamhetsberättelse 2021-2022

1. Verksamhetsberättelsen
Beskriver verksamhetsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.

2. Medlemmar
Föreningen har under året fått 37 nya medlemmar och har avregistrerat 36 medlemmar. Detta
innebär att föreningen idag består av 266 medlemmar varav 13 är pensionärer och 12 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 skrev i juni föregående år ett avtal med företaget JS Sverige för att ta fram ett
informationsmaterial åt föreningen både digitalt och i papper, främst med syfte att locka nya
medlemmar. Under året har informationsmaterialet utarbetats och en ny folder har blivit tryckt i
1500 exemplar. Framtagande av det digitala materialet är klart, men ännu ej publicerat.

3. Mötesplatser
3.1 Styrelsens inre arbete
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten, varav ett konstituerande styrelsemöte. Ett
möte hölls fysiskt i Malmö. Styrelsen besökte i samband med mötet lokalerna för årets
Urologidagar. De övriga mötena har skett digitalt via Teams. Mellan mötena har konversation
och överläggningar skett via mail.

3.2 Nationella mötesplatser
Arbetsgrupper
Relaterat till efterdyningar av 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,
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).
Styrelsen har varit med i olika arbetsgrupper för att främja Nationell kunskapsstyrning bl.a NPO
och genomlysning Urologi.
Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
Vi har tagit del av motioner och remissvar. Ordförande och Vice Ordförande i RSU har deltagit
på ordförandekonferens som anordnats av SSF.
Styrelsen har fått tillgång till TAM-Arkiv via SSF för arkivering av RSU:s handlingar.
Arkivering av material fram till 220630 har utförts.

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 215 följare. Styrelsen
har även ett Instagram konto (www.rsu.se). Styrelsen har under året försökt att synkronisera de
båda  konton, men tekniska problem har gjort att detta inte gått. Instagram kontot har 33 följare.

4. Stipendier
6 nya ansökningar har kommit under året. 4 stipendium har beviljats.
Årets Urologisjuksköterska 2021 tilldelades efter nominering från urologisektionen i Dalarna till
Charlotte Hedlöf och Anki Andersson. Styrelsen har tagit emot två stipendieansökningar som
delas ut av Medac.

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 7300 sidvisningar under året.
Avtal med MediaHuset gäller från 2020-06-01-2024-12-31

6. Tidskrift
Antal nummer per år: 4 st
Mottagare/läsare: BUS, RSU, SAF, SFUO, SPUF, SUF, SUF företagsmedlemmar, SUF
hedersmedlemmar.
Redaktionsarbete: För verksamhetsåret har det inkommit bra och varierande bidrag. Alla
föreningar bidrar till tidningen. Lars Henningsohn ansvarar för SUF och SAF. Helena Thulin
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ansvarar för RSU och UTF. Helena Thulin har ej varit med i RSU-styrelsen, men varit utsedd
redaktör för RSU/UTF. Elisabeth Gunnarsson Blomqvist har varit med i redaktionskommittén
från styrelsen. Mediahuset är mycket nöjda med samarbetet med tidningens redaktörer.
Fördelar med Svensk Urologi: Pappersformat. Interdisciplinärt och interprofessionellt
samarbete. Glädje.
Ansvarig utgivare: Lars Henningsohn
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 arrangerades Urologidagarna 2021 som ett hybridmöte, dvs både
som ett fysiskt och digitalt möte. Urologidagarna 2022 genomförs 2022-10-05 - 2020-10-07 på
Congress Malmö Live i Malmö. Planeringen inför mötet inleddes i samband med
Urologidagarna 2021 och ett program har tagits fram tillsammans med lokala
organisationskommittén i Malmö och SUF. Kongressen 2023 är under planering och kommer
hållas i Sundsvall.

8. Utbildning
Urologisk omvårdnad 15 hp genomfördes under våren. Utbildningen administreras av Lunds
universitet. RSU har spridit information om kursen, utan kostnad, via föreningens hemsida,
facebooksida och tidskrift. RSU är positiva till samarbetet och ser utbildningar som viktiga för
utvecklingen av urologisk omvårdnad.

9. Internationellt samarbete
9.1 Nordiskt samarbete
Under året har det inte varit något Nordiskt samarbete.

9.2 EAUN
Samarbetet föreningarna emellan fortsätter genom det automatiska medlemskapet i EAUN. Den
planerade kongressen som skulle genomförts i mars flyttades fram till juli månad på grund av
Covid pandemin.

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

Styrelsen
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