
Innkallelse til (digital)generalforsamling i FSU 2021 
Tid:  9 sept 2021 kl 14.00-16.00 

Saksliste: 

1/2021 Åpning av generalforsamlingen 

2/2021 Registrering av antall stemmeberettigede 

3/2021 Oppnevning av ordstyrer 

4/2021 Godkjenning av saksliste  

5/2021 Oppnevning av tre medlemmer til å signere protokollen 

6/2021 Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske føringer 

• Handlingsplan 2021 (vedlegg) 

• Årsrapport 2020(vedlegg) 

• Regnskap/økonomi 2020(vedlegg) 

Innkomne saker.  

7/2021  -FSU støtter vanntanken (se vanntanken.no) med en årlig sum på kr 5000.– skal vi 
kontinuere denne støtten?  

8/2021 Reisestipend fra FSU. 6 stipend på inntil 4000 kroner i året. 3 deles ut vår og 3 deles ut høst.  

9/2021 FSU kan ha mulighet til øke sideantall i fagbladet URO-info hvis behov, som vil føre til 
ekstra utgifter. 

10/2021 Godkjenning av endring/oppdatering av FSU-vedtekter 

11/2021 Medlemskap, igangsetting av gratis medlemskap til studenter 

12/2021 Budsjett til underholdning  under FSU konferanser. Styret foreslår et budsjett til dette på kr 
20.000  

13/2021 PC støtte til styremedlemmer 

14/2021 PC til Redaktør 

15/2021 Valg av: 
• Faggruppeleder 
• Øvrige styremedlemmer og Varamedlemmer 
• Medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen. 

Det forventes at deltagere av generalforsamlingen setter seg inn i sakene i forkant av 
generalforsamlingen. 
Vel møtt! 



Vedlegg: 

7/2021 Regnskap 2020 

8/2021Årsrapport 2020 

9/2021 Handlingsplan 2021 



 

Årsberetning NSF faggruppe av sykepleiere i urologi 2020  

Medlemmer  
Ordinære medlemmer pr. 31.12.2020 269 medlemmer. 
Medlemmene er sykepleiere og uroterapeuter.   

Medlem- kontingent på 300 kroner.  
Medlemmene av faggruppen må være medlem i norsk sykepleierforbund.               
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.   
Lokale kontaktpersoner  

FSU har til nå hatt 16 lokale kontaktpersoner fordelt ute i fylkene. 
Styret jobber for få i gang aktive lokalgrupper, ved å holde lokalkontakt-samling ifb 
med FSU konferanser. Det prøves å få til konferanse får våre lokale kontaktpersoner 
hvert partall år (sist Ålesund 2018).   

Styret i FSU 2020  

Leder: Heidi Nikolaisen. 
Nestleder og Webansvarlig: Anette Terese Nyvold.  
Redaktør: Katrin Vaalaas Isaksen.  
Kasserer: Mette Sjåvik Vatnan.  
Lokalgruppeansvarlig: Sissel Alstad Berg. 
Varamedlem 1: Wendy Petersen. 
Varamedlem 2: Tone H. Storebø. 

Valg komité for neste GF: Margrete Ronge   
og Kjerstin Olaussen.  



Aktivitet i FSU 2020  

Styrets aktivitet:  
Det har vært avholdt 3 styremøter, i tillegg et ekstraordinært styremøte i 2020.         
Et styremøte avholdt i Ålesund, og de 3 andre møtene har vært Web/Teams -møter 
pga Covid-19. Vi har i tillegg hatt kontakt via mail, telefoni og egen Facebook side. 
Dette for samhold, kontinuitet  og for å drøfter en del saker fortløpende.  
Nestleder har deltatt på et av to møter i Sentralt Fagforum(SF) og en  
Samhandlings konferanse. Leder har deltatt på Sentralt Fagforum møte på Web/ 
Teams. Har i tillegg deltatt på Teams-møter en gang i mnd siden april-2020.  
  
Følger fortsatt saken om at uroterapeuter skal få skrive ut resept på §5.1-2              
Vara 2 er kontaktperson til Helfo`s fagråd / urinkontinens produkter og har vært i 
møte med Helfo.   

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 oppfordres 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   

NSF har startet en  omlegging/omstrukturering av sine nettsider, også for 
faggruppene. Nestleder har jobbet en del med omstrukturering av FSU sin web-side 
siste året. Det har vært gitt opplæring/oppdatering i publisering.   

Medlemmer oppfordres til å bruke nettsiden for å finne frem til:  

-Kurs og konferanser, oppdateres kontinuerlig.                                     
-Innmeldingsskjema og søknadsskjema for stipend, og annen informasjon.  
-FSU finnes på facebook: Urologiske sykepleiere – NSF.                                        
Styret har jobbet aktivt for å promotere faggruppa og verve nye medlemmer.           
Har hatt verve konkurranse og fotokonkurranse høsten -2020.  

Stipend   

Det er ikke innvilget  reisestipend av 4000 kr i året som har gått.   
Det var ingen søkere til Medac stipend på 15 000 kr.   

Ingen søkere til utdanningsstipend 10 000 kr.   

Stipend til neste års FSU kursholder er lagt inn i budsjettet. 2 
stipend opprettet i samarbeid med BANDA og MEDAC.   



Konferanse   

Den planlagte årlige Nasjonal FSU-konferanse i september 2020 ble avlyst/utsatt pga 
Covid-19. Konferansen skulle ha blitt arrangert i Tønsberg.                                       
Det er gjort avtale med 2 nye landsdeler om å holde konferanser i  2022 og 2023.  

Styret skulle ha delta på EAUN Amsterdam i mars 2020.  Denne konferansen ble 
avlyst/utsatt pga Covid-19.  

Europeisk samarbeid   

Da det ikke lar seg gjøre å samles til faggruppe samarbeid landene på tvers, holdes 
det kontakt via Facebook siden.  

Prosjekter   

FSU støtter et prosjekt «Vanntanken».  
FSU er i kontakt med NNU via Facebook.  
Følger utviklingen av Mastergrads-utdanningen.  
FSU styret søkte og fikk tildelt fagutviklingsmidler på 100 000 kr for å jobber med  
«Prosedyre arbeid» innen urinkateter, bl.a suprapubis-kateter.   

Det er av nestleder og 2 FSU medlemmer laget en film til suprapubis -prosedyren. 
Prosedyren er filmet ved St.Olavs hospital i Trondheim.Filmen/prosedyren skal 
legges frem på Samhandlings konferansen og på FSU konferansen når den er 
ferdigstilt.  

Økonomi   

FSU har en stabil økonom, og gikk med overskudd i året 2020.   

Kasserer  har tett samarbeid opp mot økonomi avdelingen i NSF.  

Heidi Nikolaisen   

Leder FSU   



Handlingsplan 2021 
FSU/Urologiske 

sykepleiere  

 

For 2021 legger FSU, NSF`s faggruppe av 
sykepleiere i urologi til grunn at vedtekter 
om oppfølging av NSF sine målsettinger 
følges.   

I tillegg vedtas disse målsettingene for 
faggruppen:  



INNSATSOMRÅDE 1: Økonomi  
Hovedmål: Økonomi i balanse  
Delmål: Tiltak på strategisk 

nivå evt. tidsangivelse:
Aktiviteter på handlingsplan 
nivå:

Status:

Økonomi  
At FSU får en 
bærekraftig 
økonomi.  

Styret jobber aktivt og 
holde budsjettet i 
balanse  

Når landet åpner opp 
igjen for at det er trygt å 
reise og delta på 
konferanser vil hele 
styret være aktivt  
deltagende.  

Ved å tilstrebe billigst 
mulig deltagelse, reise 
og bo billig.  

Vi vil satse på å beholde og evnt.øke 
antallet annonsører til URO info slik 
at bladet går i balanse.  

Jobbe for gode konferanser som gir 
stabil og god inntekt til faggruppen.  

For å kunne samarbeid med andre 
nordiske sykepleiere, bygge sosialt 
nettverk, ha en faglig kontinuitet, være 
synlig nok.

Pågår



INNSATSOMRÅDE 2: Nettsiden  
Hovedmål 2: En god og anvendelig nettside.  

Delmål: Tiltak på strategisk 
nivå evt. 
tidsangivelse:

Aktiviteter på handlingsplannivå: Status:

FSU har en 
oppdatert nettside 
også i denne 
perioden.  

Målet er at 
nettsiden er 
oversiktlig, 
oppdatert og 
informativ for 
medlemmer 

Egen webansvarlig.                
Nettsiden inneholder 
kontaktinformasjon for 
styret, Informasjon om 
stipend, oversikt over 
aktuelle kurs,  
handlingsplan, 
innmeldingsskjema, 
etc.  

«Uro Info» legges ut 
digitalt linket til 
innloggede FSU/NSF- 
medlemmer. 

Ny web-side under 
utarbeidelse 

Webansvarlig gjør oppdatering etter 
behov – og ha kontakt med NSF  
sentralt.   

Web ansvarlig kurses i takt med NSF

Pågår 



INNSATSOMRÅDE 3: Medlemmer / Faglig engasjement  
Hovedmål 3: Oppdaterte og fag interesserte medlemmer  
Delmål: Tiltak på strategisk 

nivå evt. tidsangivelse:
Aktiviteter på handlingsplannivå: Status:

Oppdaterte og 
faginteresserte 
medlemmer 

Styret vil fortsatt legge  
til rette for fagutvikling 
blant medlemmene   

Styret lager et 
undervisningsopplegg 
rettet mot  
kommune.  
helsetjenesten,          eks 
kateterkurs  

Det kan ytes stipender 
til søkere som ønsker å 
bidra til fagutvikling og 
egen kompetanseheving  

Motivere medlemmer 
til å søke stipend.  

Mail med  
søknadsfrister sendes ut 
til medlemmene

Det legges opp til at medlemmene 
utveksler kunnskap igjennom innlegg i 
«URO Info».  

Har fått tildelt prosjektmidler for 
utvikling av undervisningsopplegg, 
suprapubis kateter som første 
satsningsområde.  

Medlemmene skal kunne oppnå ny 
kunnskap gjennom:  

- Utdanning  
- Nasjonale kurs, både i regi av 

egen faggruppe eller andre.  
- Internasjonale kurs 

Engasjement i lokal gruppene  

Stipendene justeres ut fra FSU`s 
økonomi.   

Pågår  

Pågår



Øke 
medlemstallet 
igjennom 2021 

Bedre 
informasjon til  
medlemmene

Verve og foto 
konkurranse 

Styret vil aktivt bruke    
Nettsidene til FSU/NSF, 
Facebook og info 
gjennom bladet «URO 
info» til medlemmene.  

Styret stiller med        T-
shirt /Cardigan med 
FSU logo under 
konferansene  

Verve konkurranse: 
- Ny verve konkurranse .          

Den som verver flest nye 
medlemmer innen 1 juni 
vinner et hotellopphold for to, 
verdi opptil 4000 kr. 

Foto konkurranse : 
         -Vinner kåres for det beste 

toale1 bilde premieres 

Bruke medlemsregister mer aktivt  

Bestilles Basic Cardigan gråmelert 95, 
med FSU logo til styremedlemmene 
Bestilling av gave til FSU medlemmer 
.  
Tøy-nett med FSU logo,  
Evnt penner og annet

Pågår 

Pågår  

Pågår



INNSATSOMRÅDE 4: Lokale kontakter  
Hovedmål 4: Engasjerte lokale kontakter /lokalgrupper
Delmål: Tiltak på 

strategisk nivå evt.  
tidsangivelse:

Aktiviteter på 
handlingsplan 
nivå:

Status:

Engasjerte lokal 
kontaktpersoner/ 
lokalgrupper 

Opprettholde 
lokale 
kontaktperson-
engasjement 

Stimulere til 
aktivitet ut i lokal 
miljøet. 

Arr.konferanse til 
lokale  
kontaktpersoner i 
forkant av FSU-
konferanser 

Medlemskontakt 
-ansvarlig tar 
kontakt med lokale 
kontaktpersoner, 
etterspør om det er 
ønskelig med 
konferanse

FSU oppfordrer lokal 
kontaktpersoner å delta 
på lokale samhandlings 
konferanser eller fora i 
regi av NSF/fylke 

Det er ønskelig å 
arrangere lokal kontakt 
konferanse 2.hvert år. 

Invitere lokale 
kontaktpersoner. FSU 
dekker reise+ en 
overnatting på hotell.

Pågår



INNSATSOMRÅDE 5: URO info  
Hovedmål 5: Bevare og utvikle det gode fagbladet vi allerede har.  

Delmål: Tiltak på 
strategisk nivå evt.  
tidsangivelse:

Aktiviteter på 
handlingsplan 
nivå:

Status:

Bladet skal 
komme ut 3  
ganger i året  

URO INFO skal 
fortsatt holde høy 
faglig kvalitet og 
det bestrebes også 
her å øke 
engasjementet hos 
medlemmene  
slik at vi har nok 
faglige artikler til 
bladet. 

Stimulere 
medlemmer  
til deltakelse i 
utforming av 
innhold ved å 
motivere til innlegg 
til bladet

Ta opp dette ved jevne 
mellomrom i bladet og 
ved tilstelninger og 
konferanser  

Oppfordre medlemmer til 
å bidra med innlegg via 
facebook og sms/mail  

Få inn mer fagstoff. Ikke 
bare referater.  

Holde kontakten med 
andre faglige 
interessegrupper for 
utveksling av fagstoff/ 
artikler 

Pågår



INNSATSOMRÅDE 6: Nordisk og Europeisk samarbeid  
Hovedmål 6:  
Opprettholde kontakt og tilstrebe samarbeid med Nordiske og Europeiske urologiske 
sykepleiere  

Delmål: Tiltak på strategisk 
nivå evt. tidsangivelse:

Aktiviteter på 
handlingsplan 
nivå:

Status:

Kontakt og 
samarbeid med 
Nordiske og 
Europeiske 
urologiske 
sykepleiere  

Oppfordre 
medlemmene 
til 
internasjonalt  
nettverks 
bygging

Styret vil ha kontakt 
med ledere i de andre 
nordiske landene etter 
behov.   

Vi fortsetter med å 
utveksle fagstoff til 
fagbladene. 

                                                
NNU, kontakt med de 
nordiske sykepleierne 
holdes via Facebooksiden  

Når det blir mulighet for å 
delta/representere Norge 
fordeles det av styret hvem 
av styremedlemmene som 
reiser til EAUN konferanse 

Det viser seg vanskelig å 
utveksle fagstoff «mellom» 
bladene i Norden.  

Jobbe aktivt med og  
oppfordre til hospitering  
(EAUN)  
Bruke Facebook for å 
promotere EAUN  

Pågår  

Pågår  

Dele referat 
med 
hverandre



INNSATSOMRÅDE 7: Sentralt Fagforum  
Hovedmål 7:Aktiv deltakelse i Sentralt Fagforum  
Dette er et forum for samarbeid og vi jobber med å løfte saker som kan ha 
innvirkning på flere fagfelt.   

Delmål: Tiltak på strategisk 
nivå evt. tidsangivelse:

Aktiviteter på 
handlingsplan 
nivå:

Status:

Aktiv 
deltakelse i 
Sentralt  
Fagforum 

Leder /stedfortreder fra 
FSU deltar på møter   

Det vil jobbes for at 
FSU blir hørt her og 
holde seg oppdatert på 
informasjon fra NSF.  

Leder bør delta på 
samhandlings-
konferanse, en samling  
i året der alle 
fylkeskontaktene/ 
fylkeslederne til NSF 
deltar i tillegg til 
faggruppeledere.  

Leder vil holde 
medlemmene i FSU  
oppdatert på aktuelle 
saker gjennom leder i 
«URO Info» og evt på 
nettsiden.  

Leder av FSU vil om 
mulig være med i 
prosjektgrupper etc i regi 
av NSF / SF hvis det kan 
være til nytte for våre 
medlemmer.  

Bruke Facebook for å 
informere medlemmer 
om Sentralt fagforum`s 
aktiviteter  



INNSATSOMRÅDE 8: Kurs og Konferanser  
Hovedmål 8: Delta på aktuelle kurs og konferanser   

Delmål: Tiltak på strategisk 
nivå evt. 
tidsangivelse:

Aktiviteter på 
handlingsplan 
nivå:

Status:

FSU vil 
fortsatt satse 
på å arrangere 
konferanser av 
høy faglig 
kvalitet hvert 
år. 

FSU-Webinar 

GF/General 
forsamling og 
valg av nytt 
FSU styre 

Styret vil forsøk å få =l 
webinar i løpet av året 
for sine medlemmer. 

Generalforsamling/GF 
og valg av ny1 FSU styre 
vil bli uCørt via ne1: 
Teams «Forms» 

Årets konferanse  
planlagt 9-10 sept -21      
I Tønsberg.  

Styret kurses i å bruke 
Teams/Forms for å kunne 
arr  Webinar/GF og valg

Utgår 
-Utsettes 
til neste år 

Pågår

Samhandlings 
konferanse på 
Webinar  

Sentralt 
Fagforum 
Webinar

Leder deltar/SF/NSF 
betaler. 

Uke 7  
16 -17 feb 

Uke 4 
28 jan 
Uke 43 
Dato 
25-25 okt

EAUN Milan 
2021

9-12 juli-21 Ingen fra 
styret reiser



INNSATSOMRÅDE: ANNET  
Hovedmål: Delta i diskusjoner omkring sykepleiefaglige aspekter  
Delmål: Tiltak på strategisk 

nivå evt. 
tidsangivelse:

Aktiviteter på 
handlingsplan 
nivå:

Status:

Uroterapi 
utdanningen  

Følge med utviklingen 
i forhold til dette.  
Holde kontakt med 
uroterapeut 
utdanningen /  
administratorene. /  
UTF 

Fortsette arbeidet med 
profilering av 
utdanningen og 
kompetansen dette gir.      

Pågår 
Uroterapi 
utdanning  
oppstart 
høsten 
2021 

Oppstart 
av master 
studie

Blåresept 
Ordningen – 
forskrivningsr 
ett / 
Lovendring i 
Lov om 
forskrivningsr 
ett § 5.14. / 
Blåresept 
forskriftene  § 
5.1 og § 5.2 i 
forskrift 

Følge denne saken Pågår

EAUN  
guidelines 

FSU følger prosessen i 
utarbeidelsen og 
oppdatering av EAUN 
guidelines. 

Pågår 


