Verksamhetsberättelse 2018
Under året har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten via Skype och Adobe connect,
samt en arbetande konferens i samband med ÖNH-dagarna i Linköping. Vidare har mindre
arbetsgrupper från styrelsen haft möten och arbetat med bland annat ÖNH-dagarna, Nordisk
kongress, Temadagar, GDPR-lagen och kompetensbeskrivningen.
Vi har under början av året arbetat med att planera det sista inför ÖNH-dagarna i Linköping
2018 och deltagit vid ett avslutande planeringsmöte på plats och ett per telefon.
Vi har under året deltagit i planeringsmöten gällande ÖNH-dagarna i Lund/Malmö 2019. En
till två representanter från styrelsen har deltagit vid tre olika planeringsmöten på plats och ett
per telefon.
ÖNH-dagar Linköping 11-13 april 2018, skedde i samarbete med Svensk förening för
otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) och den lokala kommittén. FÖNHs
vetenskapliga program handlade om: snarkande barn, yrsel, kontaksjuksköterskeskap, akut
omhändertagande, aktiviteter som skapar Flow hos personer som lider av huvud- och
halscancer, riktlinjer för trakeostomi, obstruktiv sömnapné, förbättringsarbete,
smärtbehandling och rehab och ÖNH-omvårdnad av intermediärvårdkaraktär samt två
multidisciplinära programpunkter/falldiskussioner om yrsel och huvud- och halscancer.
Minikurser var insprängda i programmet och handlade om luktutredning,
mottagningsoperationer och trakeostomi. Efter årsmötet, tillsammans med Atos Medical,
delades pris ut till Årets ÖNH-sjuksköterska Lena Tinebo, enhetschef och Leg. sjuksköterska
vid ÖNH-avdelningen Helsingborgs lasarett. Årets stipendium från FÖNH, gällde deltagande
vid Nordisk kongress och delades ut till tre sjuksköterskor: Ann-Marie Johansson, Leg.
sjuksköterska, ÖNH-mottagningen, Angereds Närsjukhus, Charlotte Ryman Leg.
sjuksköterska. Vårdenhet hud, plastik och öron på Universitetssjukhuset i Örebro och Li
Nyman, Leg. sjuksköterska, ÖNH-avd A16b Karolinska universitetssjukhuset Solna.
Nordisk kongress för sjuksköterskor den 7-8 september 2018 var i Helsingör, Danmark.
Programmet bestod av blandande föreläsningar från våra kollegor från Danmark, Norge,
Nordirland och Sverige. Vi i Sverige bidrog med två av föreläsningarna: Agneta Hagren och
Ulrika Fyrhag kontaktsjuksköterskor från Lund föreläste om Cancerrehabilitering för patienter
med huvud- och halscancer. Brith Granström, Leg sjuksköterska, forskarstuderande från
Umeå föreläste om att återerövra sin vardag - Livet efter behandling av huvud- och
halscancer. På kvällen var det rundtur, mingel och festmåltid på Kronborgs slott.

Vi har på olika sätt arbetat aktivt med att synliggöra vår specialistförening, FÖNH. Vi har
fortsatt med att utveckla och förbättra vår hemsida. Välkomstbrev har skickats ut till alla som
betalat in medlemsavgiften. FÖNH har faktagranskat och lämnat skriftliga synpunkter och
förslag på tillägg till omarbetade vårdprogram inom huvud- och halscancer,
cancerrehabilitering och barncancer. Vi har haft ett aktivt samarbete med Svensk
sjuksköterskeförening och SFOHH. Vi har blivit intervjuade av Omvårdnadsmagasinet om
vår förening.
SFOHH har bildat ett bolag för de årliga ÖNH-dagarna. I och med att SFOHH har bildat ett
bolag för ÖNH-dagarna så står FÖNH ej som ekonomisk garant vid en eventuell förlust.
Representanter från styrelsen har under 2018 arbetat fram en uppdatering av
Kompetensbeskrivning inom ÖNH-sjukvård. Texten är nu ute på remiss.
Delar av styrelsen planerade att vara redaktörer och skriva en ny ÖNH-bok, tyvärr fick
förslaget nej från Studentlitteratur på grund av att den typen av litteratur säljs det för få
exemplar av.
General Data Protection Regulation, GDPR lagen trädde i kraft 2018-05-25. Inför
lagändringen har delar av styrelsen i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram
mallar angående medlemsregister, stipendieansökningar och Årets ÖNH-sjuksköterska.
Information har skickats till våra medlemmar per post och information finns på vår hemsida.
En arbetsgrupp från styrelsen har påbörjat arbetet med att planera för 2019 års Temadagar i
Stockholm en för undersköterskor 2019-10-03 och en för sjuksköterskor 2019-11-15.
Styrelsen har använt sig av en gemensam Google kalender för årsplaneringen. Det digitala
mötesforumet via Skype har byts ut till Adobe Connect.
Yttrande yrkar på att årsmötet kan godkänna verksamhetsberättelsen för år 2018.
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