Årsberetning NSF faggruppe av sykepleiere i urologi 2019
Medlemmer
Ordinære medlemmer pr. 31.12.2019: 269 medlemmer
Medlemmene er sykepleiere og uroterapeuter.

Medlem- kontingent på 300 kroner.
Medlemmene av faggruppen må være medlem i norsk sykepleieforbund.
FSU har hatt stabilt antall medlemmer det siste året. Inn og utmeldinger
kan komme i forbindelse med skifte av jobb. FSU har lagt vekt på å
markedsføre faggruppa i fora der det er naturlig.
Styret fortsetter vervekampanjer.

Lokalgrupper
FSU har nå 13 grupper. Noen få aktive grupper. Styret jobber for aktive
lokalgrupper med å holde lokalgruppesamling ifb med FSU konferansen.
De fylkene som ikke har lokallag har vi kontaktpersoner i.
Det prøves å få til Lokalgruppelederkonferanse hvert partall år(sist
Ålesund 2018).

Styret i FSU 2019
Generalforsamling og valg av nytt FSU-styre under FSU konferansen i
Bodø. Margrete Ronge gikk ut av styret.
Nytt styre 2019

Leder: Heidi Nikolaisen
Nestleder og Webansvarlig: Anette Terese Nyvold
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Varamedlem 1: Wendy Petersen
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Aktivitet i FSU 2019
Styrets aktivitet:
Det har vært avholdt 3 styremøter i 2019. Et styremøte har vært i
forbindelse med konferanse(Bodø) og NUF (Island)
Vi drøfter også en del saker fortløpende både på telefon, via mail og
egen Face book side.
Heidi /leder har vært på to møter i Sentralt Fagforum(SF) og en
Samhandlingskonferanse.
Heidi/leder har deltatt på NSF landsmøte.
Forslag om at uroterapeuter skal få skrive ut resept på §5.1-2 er
utarbeidet og ute til høring hos sentrale politikere. Fortsatt usikkert
hvordan den saken står.
Tone er kontaktperson til Helfos fagråd / urinkontinensprodukter.
Tone har vært i møte med Helfo høsten 2019
Tone har skrevet et innlegg om FSU i svensk sykepleier bladet “ Urologi”

Uroinfo
URO INFO har kommet ut 3 ganger. Redaktør har en del jobb med å få
inn artikler og stoff til bladet. Det er forholdsvis greit å få inn stoff til
bladet. Det er viktig å oppfordre til at alle som får stipend fra FSU sender
inn bidrag i etterkant. Styret jobber kontinuerlig med å skaffe annonsører
til bladet.
Ansvarlig redaktør er Katrin Valaas Isaksen.

Nettsiden
Styret har en oppdatert nettsiden. Anette og Margrete har samarbeidet
om web-siden siste året. De har gjennomgått opplæring/oppdatering i
publisering. Dette fungerer nå greit. Her blir vi stadig bedre. Vi oppfordrer
våre medlemmer til å bruke vår nettsider.
Innmeldingsskjema og søknadsskjema for stipend og informasjon om
dette ligger på nettsiden.
Kurs og konferanser oppdateres kontinuerlig.
FSU finnes på facebook: Urologiske sykepleiere – NSF.

Styret har jobbet aktivt for å promotere faggruppa og verve nye
medlemmer.
Styret sendte 2 representanter til EAUN Barcelona. Hele styret reiste til
NUF kongressen på Island. Brukte Air B&B- leilighet og kom svært billig
ut av det.

Stipend
Det er innvilget 6 reisestipend av 4000 kr i året som har gått. 
Det er kommet inn en søknad til Medac stipend på 1 5000 kr, som er
innvilget.
En søknad om utdanningsstipend 10 000, som er innvilget.
Stipend til neste års FSU kursholder er lagt inn i budsjettet.
2 stipend opprettet i samarbeid med BANDA og MEDAC.

Konferanse
Det er avholdt en Nasjonal konferanse i år 2019. Konferansen ble
arrangert i Bodø i september.

Nordisk/Europeisk samarbeid
Hadde møte med de europeiske sykepleierne på NUF konferansen på
Island, NNU, (Nordic Nurses in Urology ) Da det ikke lar seg gjøre å ha
samarbeidsgruppe holdes det kontakt via Facebook siden.
Prosjekter
FSU støtter et prosjekt «Vanntanken».
FSU er i kontakt med NNU via Facebook
Følger utviklingen av Mastergradsutdanningen
FSU styret jobber med å få til et «Prosedyrearbeid» innen kateterbruk,
bl.a suprapubis kateter

Økonomi
FSU har en stabil økonomi. Gikk med overskudd året 2019.

Heidi Nikolaisen

Leder FSU

