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En sektion inom Svensk sjuksköterskeförening 

 

Sektionen för Omvårdnadsinformatik (SOI) 

 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 

Styrelsen 
Efter sektionens årsmöte 2020-04-22 har styrelsen bestått av följande ledamöter och 

suppleanter: 

 
David Liljequist ordförande/kassör     

Henna Haapa Hybinette vice ordförande    

Joakim Falk sekreterare 

Josefin Wiking ledamot  

Agnetha Perlkvist ledamot 

Karin Nilsson ledamot   

Elvira Avdic ledamot     

Elisabeth Strandberg ledamot 

Anette Danielson ledamot 

Mattias Georgsson suppleant 

Carina Kapraali suppleant 

 

Allmänt om verksamheten 
Verksamhetsåret 2020 har på grund av coronapandemin varit särskilt utmanande. Styrelsen har under 

året haft 9 protokollförda möten, samtliga på distans. Den planerade årskonferensen ställdes in och 

årsmötet den 22 april genomfördes digitalt med 23 deltagare. 

Antalet medlemmar var 2020-12-31 86 st.  

Sektionen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) och vi har en 

överenskommelse om samverkan med föreningen. Sektionen har även ett samarbetsavtal med 

Vårdförbundet. Genom detta avtal har sektionen tillgång till bland annat ett gratis 

medlemsregister och avgiftsavisering till självkostnadspris. Under året har medlemsbrev samt 

våra Facebook-, Twitter- och LinkedIn-grupp använts för att öka interaktionen med 

medlemmar.  

 

Ekonomi 
Medlemsavgiften för 2020 har varit 200 kronor. Det arbete som styrelsemedlemmar och andra 

förtroendevalda utfört för sektionen 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 2020 antogs en verksamhetsplan som pekade ut de områden som sektionen skulle 
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prioritera under verksamhetsåret. Som svar på en motion skrevs det in att arbetet med dessa 

områden skulle ske genom arbetsgrupper med intresserade medlemmar som leds av styrelsen. 

En intresseförfrågan skickades ut i medlemsbrevet i juni. Ett fåtal svar inkom som främst rörde 

medverkan i arbetet med ICNP. Två arbetsgrupper har bildats som arbetar med ICNP i Sverige 

samt kommunal eHälsa. Dessutom har arbete för att kartlägga omvårdnadsinformatiken inom 

sjuksköterskeutbildningarna och revision av kompetensbeskrivningen påbörjats. 

  
Arbetet med ICNP i Sverige 
Under sommaren blev det klart med ett avtal mellan ICN och SNOMED International om 

integrering av ICNP i Snomed CT. Det innebar att Sektionen och SSFs arbete med frågan 

kunde gå in i en ny fas. Då Socialstyrelsen som ansvarar för det Nationella Fackspråket endast 

vill ha kontakt med en professionsorganisation beslutades att kontakten sker med Svensk 

sjuksköterskeförening. En expertgrupp har bildats med fyra ledamöter som stöd för föreningens 

arbete gentemot Socialstyrelsen. Som stöd till expertgruppen och för utbildning och 

implementeringsstöd i verksamheterna har Sektionen tagit initiativ till organiseringen av en 

referensgrupp där alla intresserade medlemmar kan ingå. Detta i enlighet med årsmötesbeslutet 

2020. 

 
Kommunal e-hälsa 
En arbetsgrupp för att utveckla sektionens arbete med kommunal e-hälsa. Gruppen har tagit 

fram en enkät som ska skickas till MAS i 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.  

 

Det planerade utförandet med enkät påverkades av corona pandemin. Kommunens MAS-ar som 

är målgrupp för enkäten, har under corona pandemin fått  i hög grad utökad arbetsbelastning och 

enligt vår bedömning skulle inte ha möjlighet att besvara SOI-s enkät. Styrelsen fattade beslut 

om att avvakta med utskick pga. den uppenbara risken för en låg svarsfrekvens. 
 
Sektionens årskonferens 
Styrelsen planerade att genomföra en konferens i april under rubriken ”Sjuksköterska 2025 – 

digitala verktyg för framtidens omvårdnad”. På grund av pandemin fick konferensen ställas in. 

En digital konferens på samma tema och med i princip samma program kommer att genomföras 

i april 2021. 

 

 

Stockholm 2021-03-17 

 

 

 

David Liljequist    Henna Haapa Hybinette  Joakim Falk 

Ordförande/kassör  Vice ordförande   Sekreterare 
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Josefin Wiking   Agnetha Perlkvist  Elisabeth Strandberg  

Ledamot   Ledamot   Ledamot 

 

   

 

Karin Nilsson   Elvira Avdic   Anette Danielsson   

Ledamot   Ledamot   Ledamot 

 

 

 

Mattias Georgsson  Carina Kapraali 

Suppleant   Suppleant 


