Hej!

VERKSAMHETSPLAN 2017
RIKSFÖRENINGENS FOKUS ÄR ATT:


Öka samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar med traumapatienter och deras närstående, längs
hela vårdkedjan.



Främja forskning, utveckling, utbildning och kompetenshöjning inom traumavård.



Bedriva kursverksamhet och därmed initiera och stödja fortbildning inom akut- och traumavård.



Fortsätta främja nationellt och internationellt samarbete med andra föreningar och yrkesgrupper
inom traumavård och traumatologi.



Med hjälp av www.trauma.se sprida kunskap och information.

KONGRESSER OCH KONFERENSER


Genomföra årsmötet för 2017 den 5 april på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna



Medverka vid paneldebatt på SWEETS - det nationella mötet i Akutsjukvård - den 23/3, tillsammans
med RAS och SWESEM



Genomföra Nätverksmöte för Nationell Traumastrategi 30/11 i samarbete med Svensk Traumatologisk Förening och SweTrau.



Beslut om medverkan vid fler kongresser sker löpande under verksamhetsåret.



Medverka vid SSF:s utbildningsdag för ordförande och kassörer i ideella riksföreningar.



Medverka i SSF:s arbete med Specialistsjuksköterskeutbildningen i Sverige.



Medverka vid den årliga ordförandekonferensen för sektioner och nätverk, anordnat av Vårdförbundet.

EKONOMI
Inga medlemsavgifter tas ut under året.
Inkomster från kursverksamheten är nödvändig för föreningens fortsatta utveckling. Föreningens ekonomiansvarige har uppdraget att sköta bokföringen med datorstöd av bokföringsprogram. Auktoriserad
redovisningskonsult anlitas för sammanställning av bokslut.
SAMVERKAN


Riksföreningen medverkar fortsättningsvis i SSF:s utveckling av samarbetet mellan SSF och sektioner/nätverk.



Aktivt deltagande i det webbaserade traumaregistret SweTrau. Gunilla Wihlke från RST är sjuksköterskerepresentant i styrgruppen för SweTrau.



Samverka med SweTrau och Svensk Föreningen för Traumatologi i arbetet för en nationell traumastrategi. En del av detta är Svenska Traumadagen i november.



Medverka i projektgruppen med uppgift att ta fram Teamledarutbildning inom Säker traumavård
Deltagare från RST är Agneta Brandt



Medverka i projektgruppen Immobilisering inom Säker traumavård. Deltagare från RST är Ola Johansson
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Samverkan med LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) i arbetet med ”Säker Traumavård”. Ann-Christin Johansson fortsätter som delegat i styrgruppen och flera revisorer återfinns
bland instruktörer i RST. Under 2017 granskas Södra Sjukvårdsregionen på vårterminen och Sydöstra delarna under hösten.



Samverkan fortsätter med Vårdförbundet. Medlemshantering fortsätter att hanteras via Vårdförbundets register Robin, men kommer ev. att avvecklas, då systemet saknar funktion för kommunikation
med medlemmarna. Ansvarig för uppdatering av vårt medlemsregister är Patrik Abrahamsson och
utredning om ett alternativ till Robin-systemet sker tillsammans med Johan Svensson.

KURSVERKSAMHET
Kursverksamheten genomförs under ledning av Kommittén för TNCC/ENPC enligt fastställda rutiner.
Samverkan sker med kursledare alt. kontaktpersoner på de respektive sjukhusen. Kommittén redovisar
sitt arbete till Styrelsen som har det övergripande ansvaret för kursverksamheten enligt avtal med ENA.
Under året kommer flera möten (fysiska och telefonmöten) genomföras mellan Styrelsen och Kommittén i syfte att fördela arbetsuppgifter, fastställa rutiner och färdigställa kursplaneringen. Kurserna ENPC
och TNCC läggs ut på hemsidan. Anmälan till öppna kurser sker via anvisningar på hemsidan. Till region- och uppdragskurser sker anmälan till kursledare. Anmälningsrutinerna på hemsidan utvecklas med
obligatoriska uppgifter om fakturamottagare för deltagaravgifter, i syfte att fortsätta med en kostnadseffektiv administration av kursverksamheten.
Kursadministrationen övertas enligt avtal med Clinicum i Linköping, med början 1 mars 2017. Kursledare och instruktörer får information via mail om detta.
Under året kommer vi att göra flera åtgärder för att stärka vår ställning som ledande vad gäller traumautbildning för sjuksköterskor med TNCC.
ENPC undervisas fortsättningsvis efter 4:e upplagan.
TNCC undervisas efter 7:e upplagan.
INFORMATION OCH UTVECKLING
Styrelsen kommer under året att satsa på information för att öka medlemsantalet och för att sprida kunskap och information om vår verksamhet, bl.a. genom att använda hemsidan.
Bland medlemmar i styrelse och kommitté fördelas ansvaret månadsvis avseende aktuella artiklar och
information för publicering på hemsidan. En plan läggs efter årsmötet på ansvarsfördelningen kring arbetet med hemsidan.
Fortsatta ansträngningar att utöka hemsidan som debatt- och informationsforum kommer att göras. Föreningen vill bidra till att kunskap sprids även utanför det egna sjukhusets väggar.
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