Svensk förening för omvårdnadsinformatik

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021
Styrelsen
Efter föreningens årsmöte 2021-04-14 har styrelsen bestått av följande ledamöter och suppleanter:
Mattias Georgsson, ordförande
Henna Haapa Hybinette, vice ordförande
Joakim Falk, sekreterare
Elvira Avdic, ledamot
Anette Danielson, ledamot
Karin Nilsson, ledamot
Agnetha Perlkvist, ledamot
Elisabeth Strandberg, ledamot
Josefin Wiking, ledamot
Carina Kapraali, suppleant
Maria Åling, suppleant

Allmänt om verksamheten
Verksamhetsåret 2021 har på grund av Corona-pandemin varit särskilt utmanande. Styrelsen har
under året haft tio protokollförda möten. Samtliga styrelsemöten genomfördes som eMöten. Därtill
har flertalet eMöten hållits inom de olika arbetsgrupperna. Föreningens årskonferens och
föreningens årsmöte hölls båda den 14 april. Båda genomfördes som eMöten.
Antalet medlemmar var 2021-12-31 125 st vilket är en ökning med drygt 45% jämfört med året
innan.
Föreningen är en förening inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och föreningen har en
överenskommelse om samverkan med SSF. Föreningen har även ett samarbetsavtal med
Vårdförbundet. Genom detta avtal har föreningen tillgång till bland annat ett gratis medlemsregister
och avgiftsavisering till självkostnadspris. Facebook-, Twitter- och LinkedIn-har under året använts för
att föra ut information och öka interaktionen med opinion och medlemmar.

Ekonomi
Medlemsavgiften för 2021 har varit 200 kronor. Det arbete som styrelsemedlemmar och andra
förtroendevalda utfört för föreningen under året har varit ideellt. På grund av pandemin har den
ekonomiska aktiviteten varit låg. Ekonomiadministration och medlemsregister har skötts av
föreningens kassör. För bokföring och årsbokslut anlitas Huddinge revisionsbyrå.

Styrelsens arbete
På årsmötet 2021 antogs en proposition från styrelsen gällande namnbyte från föreningens
dåvarande namn Sektionen för omvårdnadsinformatik (SOI) till Svensk förening för
omvårdnadsinformatik (SFOI). Propositionen antogs av årsmötet. Under verksamhetsåret har
domänen sfoi.se köpts och registrerats, webbsidan uppdaterats, webb- och mailserver köpts och
funktions-e-postadresser skapats under domänen sfoi.se. Ny logga har skapats för föreningen.
Förberedande, underlagsskapande och effektuerande arbete har till delar skett i olika arbetsgrupper,
bla i gruppen ICNP (Classification of Nursing Practice) i Sverige och gruppen Kommunal e-hälsa.
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Arbetet med ICNP i Sverige
Avtalet mellan International Council of Nurses (ICN) och Systematized Nomenclature of Medicine
(SNOMED) International om integrering av International Classification of Nursing Practice (ICNP) i
Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms) ledde till att det uppdrag som
formulerats för nybildad expertgrupp, förankrad i SSF, SFOI, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen
sattes igång. Syftet med uppdraget bestod i kvalitetsgranskning och översättning av ICNP till svenska
versionen av Snomed CT. Mappning ICNP mot SnoMed CT har genomförts; ca 850
omvårdnadsdiagnoser, 1200 åtgärder samt ca 400 nya termer.
Nationellt nätverk för ICNP som startades året innan har endast haft ett digitalt möte till förmån av
expertgruppens arbete.
En domän, icnp.se har köpts in av SSF och SFOI och en webbsida skapats för att samla information
kring ICNP på en webbsida och öka tillgängligheten.
ICNP subsets för omvårdnadsdiagnoser och åtgärder har publicerats på E-hälsomyndighetens nya
NGS-tjänst, Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer som tillhandahåller hur information ska
skapas, användas och utbytas på ett entydigt och säkert sätt, så att informationen lättare kan
överföras mellan olika it-system.

Kommunal e-hälsa
En arbetsgrupp för att utveckla sektionens arbete med kommunal e-hälsa finns inom föreningen.
Gruppen har tagit fram en enkät som ska skickas till medicinsk ansvariga sjuksköterskor inom
Sveriges kommuner. Syftet med enkäten är att kartlägga vilka journalsystem som används inom den
kommunala hälso- och sjukvården, hur funktionella dessa system anses vara samt hur systemen
fungerar i informationsutbytet mellan olika vårdgivare. Enkätundersökningens resultat kommer bla
utgöra del i underlag för styrelsen fortsatta arbete inom området.
Det planerade utförandet med enkät påverkades av Corona-pandemin. Kommunens medicinskt
ansvariga sjuksköterskor som är målgrupp för enkäten, hade under denna period en ökad
arbetsbelastning och enligt arbetsgruppens bedömning fanns risken att de inte hade möjlighet att
prioritera föreningens enkätundersökning. Styrelsen fattade beslut om att avvakta med utskick pga.
den uppenbara risken för en låg svarsfrekvens. Arbetsgruppen har under året haft en till två eMöten
per månad för att följa läget och planera för enkätundersökningen. Under slutet av året beslutade
arbetsgruppen och föreningens styrelse att enkätutskick skulle göras under första kvartalet 2022.
Målet var att kunna redovisa resultatet vid föreningens årskonferensen 2022.

Föreningens årskonferens
Styrelsen planerade och genomförde föreningens årskonferens 14 april under rubriken
”Sjuksköterska 2025 – digitala verktyg för framtidens omvårdnad”. På grund av pandemin hölls
konferensen digitalt. Antalet deltagare vid konferensen ökade jämfört med tidigare årskonferenser
som genomförts fysiskt på en plats. Det framkom i utvärderingen av konferensen att möjligheten att
kunna delta vid konferensen digitalt var en fördel för flera.
Göteborg 2022-04-21
Mattias Georgsson
Ordförande

Henna Haapa Hybinette
vice ordförande

Joakim Falk
Sekreterare
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Elvira Avdic
Ledamot

Anette Danielson
Ledamot

Karin Nilsson
Ledamot

Agnetha Perlkvist
Ledamot

Elisabeth Strandberg
Ledamot

Josefin Wiking
Ledamot

Carina Kapraali
Suppleant

Maria Åling
Suppleant
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