Referat fra styremøte i NSFs faggruppe av sykepleiere i
stomiomsorg (SIS) 11.04.2019 og 12.04. 2019

Tilstede: Harriet Olsen, Wenche Backstrøm, Karen Flaten, Rakel Bekkevold, Helen Pedersen,
Vigdis Dagsland og Daniella Østenstad

Sted: NSF sine lokaler i Tollbugata 22, Oslo

Referat 11.04.2019
Sak 1/2019: ingen kommentarer til saksliste

Sak 28/2019 Vedtatt utenom styremøte og Sak 7/2019 Kvalitetshåndbok
Språkvask av Norsk faglig anbefaling av oppfølging av stomiopererte.
Rett etter årsmøtet ble det vedtatt at styre i SIS skal stå som oppdragsgiver på den faglige
anbefalingen og dermed betale for språkvansken
Torill Olsen skal være med også i sluttfasen av de faglige anbefalingene. Og at styre skal betale for
hennes reise utlegg.

Kirsten Indrebø har anbefalt en som kan språkvaske (Hovland), som er billigere enn NSF sin
språkvasker.
Pris når denne er ferdig er 6000 kroner
Videre må denne sendes til høring; bla til NSF, Norilco og gastro kirurgisk lege forening.
SIS styre søker NSF for økonomisk støtte til språkvask- Fagutviklingsstipend

Videre hvordan skal den sendes ut, forslag;
PDF fil og sendes på mail
Printe ut noen til antall
Printe ut kun til SIS medlemmer
Finne ut hvor mye det vil koste og printe ut noen og sende det per post

Helen Pedersen søke NSF for midler- Fagutviklingsstipend

Sak 16/2019 Sykepleierkongressen
Stomisykepleier koordinator Wenche Backstrøm får ikke fri fra jobb til å reise til ECET i juni 2019.
Det har senere blitt trukket blant styre og Vigdis Dagsland skal reise i juni og representere SIS
styre.

Sak 6/2019 Stipender
2 personer som har søkt om stipend for å reise til ECET.

Sak 30/2019
Edel leder for sentral fagforum kommer å informerer nytt styre.
SIS gruppe går under sentral fagforum grupper.
Harriet Olsen er medlem i denne gruppen og må komme på nasjonale konferanser, Hvis leder ikke
har mulighet til å stille er det nå tillatt at nestleder kan møte som vara.
Dette dekkes av NSF

Sak 25/2019 Hjemmesiden
September/oktober 2019 skal NSF sin web side for faggrupper oppdateres
Web ansvarlig Karen Flaten har ca 2-3 uker på å rydde opp siden.
Etterhvert vil det bli mulig med egen SIS/NSF email adresse

Sak 15/2019 Stomisykepleier møte
Blir 14 November på St. Olav Hospital.
Tas opp på stomisykepleiermøte under fagseminar 2020, om det er behov for 2 møter i året

Sak 14/2019 Fagseminar
Enighet om å beholde Fjord og hotell til i hvertfall første seminar.
Beholde samme hotell som ved sist seminar mars 19.
Men det skal sendes klage på maten som ble servert i år.
Foreløbig dato fagseminar den første uka u mars 2020 er ons- fre: 4-5 mars

Sak 11/2019 Synliggjøring av stomisykepleiers rolle
Enighet om at en agenda for SIS er å fremme Nord Norge og behovet for stomisykepleier

Sak 31/ 2109 Nytt navn og logo
Ble vedtatt på GF mars 2019 at faggruppen skal bytte navn:
Norsk Sykepleiers forbund (NSF) faggruppe for sykepleiere i stomi og kontinents omsorg.
Det må søkes til NSF om navneendring og ny logo

Sak 32/2019
Sende mail/brev til gastro-kir legeforening om de har en kvalitetplan for stomi nippel. Og om for
lav nippel går inn i Norges komplikasjons register- Leder er Dr Ole Sjo Gastro kirurg Ullevål AS
Sykehus

Sak 33/2019 Annet
Gammelt styre får honorar på 2000kr,- for dagens møte 12.04.2019
Nytt styre honorar vedtatt under 2019 GF må legges inn i håndboka.
Års Honorarsats
2000kr,- +
Og evt tapt arbeidsinntekt

Referat 12.04.19
Tilstede: Harriet Olsen, Wenche Backstrøm, Karen Flaten, Rakel Bekkevold, Helen Pedersen,
Vigdis Dagsland og Daniella Østenstad

Tilstede Tidligere styre: Astrid Austerheim, Vibeke Heen Torunn Vigdal, Marit Indrebø, Randi
Slåsletten og Grethe Følstad Lund (fra ca kl 9)

Sted: NSF sine lokaler i Tollbugata 22, Oslo

Sak 3/2019 Handlingsplan
Må revideres 2020

Sak 17/2019 konstituering av nytt styre
Tidligere styre er med på møte for informasjon og individuell opplæring av styreverv hos de
enkelte.

Sak 26/2019 Facebook
Karen er administrator- alle i styre skal også ha tilgang

Sak 4/2019 Medlemmer
Medlemmer: ca 170 personer

Sak 6/2019 Stipend
Gammelt styre kriterier
Styre dekker kun kriterier under studie: Opphold, reise + studieavgift. Dekker ikke mat
Man får ikke dekket dobbelt hvis man får dekket fra jobb

Fagseminar: Kun deltaker 5000kr,Deltaker, lang reise og innlegg 6000kr ,-

Nytt styre: revidere kriterier

NSF sentralt mye penger for dekking av reise + opphold- hvis man skal holde innlegg, studere
master/videreutdanning osv

Referent Daniella Østenstad

