Verksamhetsberättelse för 2016
Sinobas verksamhet har under 2016 präglats av främst två saker; Certifieringen av
kontinensmottagningar, som vi drog igång i november 2015, och att försöka finna former för
fortsatt verksamhet med hänsyn till de nya riktlinjer som alla våra sponsrande företag anslutit
sig till, LIF:s etiska regler. Det tredje projektet som styrelsen satsade på redan i inledningen
av verksamhetsåret, att göra en total översyn av hemsidan med hjälp av Webbdesignern ETC,
fick avbrytas i och med att företagen, ett efter ett förklarade att de inte längre fick lov att
lämna bidrag till ideella föreningars hemsidor eller till sådana föreningars allmänna
verksamhet. Det som dessa företag i fortsättningen kan bidra med är endast särskilt
definierade samarbetsprojekt.
Certifieringen av kontinensmottagningar inom primärvården har mottagits mycket väl, men
att få uppmärksamhet för en sådan ny företeelse kräver stora marknadsföringsinsatser. Som ett
led i detta, förlade Sinoba sitt Årsmöte år 2016 i anslutning till UroTerapeutisk Förening i
Norden, UTF:s konferens i Uppsala i slutet av maj månad, där ordföranden var inbjuden att
hålla ett anförande. Under 2016 fick vi därefter in fyra ansökningar om certifiering, varav två
från specialmottagningar. För att kunna certifiera även dessa, har vi genomfört en revidering
av förutsättningarna och välkomnar även dessa. Utarbetandet av ett nytt material har påbörjats
under året. Ansvaret inom styrelsen för certifieringen har Gregor Larsson.

Certifierade kontinensmottagningar under 2016:
Törnrosens Vårdcentral, Rosengård i Malmö
Stockholms Urogynmottagning, Stockholm som var den första specialmottagningen
Kontinensmottagningen vid Kvinnokliniken, Sundsvalls Sjukhus
Ytterligare en mottagning i primärvården lämnade in sin ansökan, som var under bearbetning
över årsskiftet mot 2017.

Marknadsföring av certifiering på olika nivåer i samhället
Vår vision är att vara med och skapa ett samhälle där alla med problem avseende blåsa och
urinvägar får den hjälp de behöver och kan uppleva full social acceptans och livskvalitet.
Generellt kan sägas om ett sådant stort projekt som det här handlar om, att en väl utarbetad
marknadsföringsstrategi är av allra största vikt. Detta borde kunna göras som ett
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samarbetsprojekt med något företag, t ex Allergan, som bidragit med hjälpen till tryckningen
av materialet.
När väl fördelarna med att certifiera sin verksamhet sjunker in hos personalen vid
mottagningarna, kommer också antalet ansökningar att öka drastiskt. Vi befinner oss ännu
bara i början av en med tiden brant stigande tillväxtkurva.
Ett hinder för utvecklingen av certifieringsprogrammet, som Sinoba har identifierat, är bristen
på stimulans från vårdcentralernas huvudmän, d v s landstingen. Dessa ger inga s k
extrapoäng och därmed extra medel för behandlade patienter med diagnos inom området
urininkontinens eller andra blåsrubbningar.
Sinoba har här en mycket angelägen uppgift framöver, nämligen att förmå sjukvårdens
huvudmän att inse det värdefulla, även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, att en patient
som är beroende av hjälpmedel eller inte kan arbeta fullt ut kan återfå ett fungerande liv,
många också gå från ett tillstånd av inkontinens till kontinens.

Hemsidan
Den revidering och förnyelse av hemsidan, som Sinoba genomförde och sjösatte lagom till
årsmötet 2015, blev inte riktigt så genomgripande som styrelsen hade hoppats. Det har efter
hand visat sig att den i vissa delar är mycket svårnavigerad och att man helt enkelt inte hittar
mycket av det material som en besökare kan vara intresserad av.
Därför inledde vi ett projekt under vintern 2016 tillsammans med webbutvecklaren ETC, som
bl a har god erfarenhet av ”branschen” och har utformat Nikolas nya hemsida på ett
förtjänstfullt sätt. ETC utarbetade en arbetsplan tillsammans med en offert, initialt
innebärande en omfattande enkät till medlemmar och besökare till hemsidan vad man
förväntar sig av Sinobas hemsida kontra vad den erbjuder, hur lättnavigerad den är, etc. Efter
diskussioner och förhandlingar om arbetsfördelning mellan ETC och Sinoba, så antogs
offerten och fick frågepaketet lagom till årsmötet.
Ungefär samtidigt fick styrelsen samstämmig information från samtliga sponsorer att de inte
längre kunde stödja Sinobas verksamhet på samma villkor som under alla år hittills, med
hänvisning till det nya regelverket, LIF, som man anslutit sig till.
I detta läge såg sig Sinobas styrelse nödsakad bryta avtalet med ETC och lägga planerna på en
ny hemsida på is. Enkäten med frågepaketet som ETC levererat och Sinoba betalt, finns det
all möjlighet att genomföra på egen hand vid lämpligt tillfälle.
Under 2016 har vi haft 54.000 besökare, varav 79 % är nya. Antalet sessioner är närmare
68.000. Den genomsnittlige sessionen öppnar 2,1 sida under 1 minut 40 sekunder.

Årsmöte 2016
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Årsmötet 2016 hölls som nämnts ovan i Uppsala, vid Norrlands Nation i slutet av maj för att
kunna dra nytta av UTF:s Nordiska Kongress. Ett intressant föredrag av Helena Öborn, med
dr, uroterapeut, om ”BARN OCH SÄNGVÄTNING - ETT VARDAGSPROBLEM MED
BEHANDLINGSMÖJLIGHETER” drog några besökare som inte tidigare hade kännedom
om Sinoba.
Ett par av de företag som vi hade sponsoravtal med närvarade vid årsmötet.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har bestått av
Peter Bernström ordförande
Gregor Larsson, vice ordförande
Agneta Zaar, sekreterare fram till årsmötet
Raija Nikka, kassör
Märta Lauritzen
Birgitta Lindehall
Anders Engelholm, Nyval. Distriktssköterska och MAS, Sundsvalls Kommun, aktiv i Nikola
Maria Elander, Nyval. Uroterapeut vid Kvinnokliniken, Sundsvalls Sjukhus
Vid årsmötet avgick Agneta Zaar och avtackades för sina insatser för Sinoba och alla de
tillfällen som styrelsen haft möjlighet att sammanträda kring hennes köksbord.

Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten, varav tre har varit fysiska möten, i
Stockholm med ETC, i Västerås efter årsmötet och åter i Stockholm i september.
Samarbetspartners har varit inbjudna till arbetsmöte i samband med årsmöte i Uppsala och
styrelsemöte i september. Övriga möten har varit telefonmöten. Skype har vi försökt att
använda för att reducera telefonkostnaderna. Därför införskaffades Office 365 så att alla
skulle kunna ansluta sig till Skype for Business, men det har inte lyckats p g a att alla i
styrelsen inte har tillräcklig internetkapacitet.

Media
Artikel av ordf. i Svensk Urologi om Certifieringen
Intervju med ordf. i Tidningen Sjukhusläkaren
Swedish Medtech: Sinoba har tagit en aktiv del i ny utformning av artikeln med titeln
”Alla måste få hjälpmedel på lika villkor”.
Pressmeddelanden på MyNewsdesk inför mässor och årsmöte etc.
Radiointervju i Radio Västernorrland med Maria Elander och Peter Bernström i
samband med Certifieringen av Kontinensmottagningen vid Sundsvalls Sjukhus.
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Artikel med foto i Västernorrlands Läns Landstings intranät i samband med
Certifieringen.

Mässor och föreläsningar
Sinobas deltagande i Seniormässan i Malmö blev en publiksuccé!
Föreläsning av ordf. vid PRO Ångermanlands Hälsodag.

Medlemsbrev
Utskick av medlemsbrev har inte fungerat tillfredsställande. De medlemsbrev som vi försökt
att distribuera till adresser som vi har i vårt medlemsregister, har inte nått mer än en bråkdel
av mottagarna. Inte ens styrelsens ledamöter har erhållit dessa, mer än i undantagsfall.
Undersökning varför detta inte har fungerat har inte givit tillfredsställande resultat.

Fråga Sinoba
Fråga Sinoba har fortsatt fått in ett antal frågor som besvarats av Sinobas panel. Maria
Elander har ansvaret att svara eller fördela frågorna.

Facebook-gruppen
Facebook-gruppen tar alltmer över den funktion med diskussionsinlägg som Forum på
hemsidan har haft. Raija Nikka har övertagit administrationen av denna efter Gitte Könyves.
Även Märta Lauritzen har gått in som administratör.

Ansökan om Statsbidrag:
Tillsammans med Nikola, Personskadeförbundet RTP och Svensk Sjuksköterskeförening,
som är huvudsökande sökt medel från regeringssatsningen ”bättre vård vid kroniska
sjukdomar”. Utmynnade i statsbidrag om 600 000 kr för ett webbaserat utbildningsprogram
för patienter, anhörig och vårdpersonal om kateterbehandling med självkateterisering,
kvarliggande urinrörskateter och suprapubisk urinkateter. Projektet genomfört 2016 och
publiceras februari 2017.
Ansökt om statsbidrag hos Socialstyrelsen för Funktionshinderföreninger för 2017. Avslaget
överklagat till Förvaltningsdomstolen.
Har fört samtal med handläggare på Socialstyrelsen som i december fått regeringens uppdrag
att se över reglerna för statsbidrag. I uppdraget ingår att samråda med olika berörda
organisationer. En dialog med Socialstyrelsen är således viktig i detta skede.

WFIP
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Sinoba är sedan 2005 medlem i den internationella organisationen WFIP, World Federation of
Incontinent Patients. Oenighet i styrelsen har präglat senaste året och inför årets möte i juli
ansåg styrelsen att det var viktigt att Sinoba företräddes av Märta Lauritzen, som dessutom
innehaft en styrelsepost.
En interimsstyrelse tillsattes. Årsmöte planerades med möjlighet att delta utan personlig
närvaro i februari 2017.

ICS
ICS Incontinence Products Working Group har vänt sig till Sinoba om hjälp att ta fram en
enhetlig nomenklatur för inkontinensartiklar. Tanken var att hitta gemensamma beteckningar
för olika absorberande produkter i alla länder. Man vände sig till både vårdpersonal och
brukare för att få synpunkter.

Samarbetspartners under 2016
Allergan AB
Astellas Pharma AB
Boston Scientific
Ferring läkemedel
SCA Hygien AB.
I samverkan med företagen har information om Sinoba spridits via företagens hemsidor
genom informationsmaterial samt muntlig information.

Tack
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla frivilliga krafter som under året hjälpt till vid mässor
och evenemang.
Stockholm i februari 2017

Peter Bernström, ordförande

Gregor Larsson, vice ordförande

Raija Nikka, kassör

Märta Lauritzen

Anders Engelholm, sekreterare

Birgitta Lindehall

Maria Elander
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