Referat fra styremøte i NSFs faggruppe av sykepleiere i
stomiomsorg (NSF/SIS) 19.06.2019
Tilstede: Harriet Olsen, Wenche Backstrøm, Karen Flaten, Rakel Bekkevold, Helen Pedersen,
Vigdis Dagsland og Daniella Østenstad

Sted: NSF sine lokaler i Tollbugata 22, Oslo
Sak 1/2019:
Ingen saksliste

Sak 27/2019 Annet:
Navnendring: Forslag beholde logo, men kun endre navn?
Sende mail til Edel om hvordan dette gjøres.

Sak 15/2019 Stomisykepleiermøte:
Forslag ingen betaling på stomisykepleier møte for medlemmer i SIS.
stomisykepleier møte 19
foreløpig agenda 10.30-17
minimum oppmøte ca.13 stk

Sak 14/2019 Fagseminar
Fjord og Fjell representant Mari øyre Westby informerer
De har alt med selve konferansen, utenom selve faglig innhold, som:
-på melding
-spørsmål ang hotell
-Booking av hotell
-Pris omslag og forhandling av pris med hotell
-Lager kontrakt med hotell
-Hjelper med å sette opp og lage budsjett

-Hva blir avgift pris for deltakere
-Stand priser + kontakt med firmaer
-kostnader
-faktura
-SIS betaler ingen ting til FF, dette legges inn i deltaker pris-375kr pr pers
-sende mail deltakere, er gratis
-Styre vil få tilgang til bookingsystem
-1 varsel seminar før jul, og så senest 1 mnd. før seminar
-sende mail til dem om forelesere og hotell
-FF tilstede under hele fagseminar

Fortsette med Fjord og hotell, bestemt av styre

Fagseminar 2020
Stomi sykepleier møte 5 mars 2020- Fagseminar 6-7 mars 2020. Styre kommer 4 mars senest kl
12.00

Forslag til økt oppmøte seminar:
Vervekampanje?
Høre med NSF om de vil støtte opp med midler mtp på jubileum
Bestemt underholdning for festmiddag
Vigdis sende mail mtp tidligere forelesere og powerpoint

Sak 8/2019 Nyhetsbrev:
Datoer for stomisykepleier møte og fagseminar 2020

Sak 7/2019 Kvalitetshåndtering:
Gjennomgang av nye faglige anbefalinger for stomiopererte
Harriet sende tilbakemelding fra styret til Torill Olsen
Noen skrivefeil, var den vi fikk språk vasket?

Sak 17/2019 Konstituering av nytt styre:
Datamaskin under styreverv på 3000kr
Styre vedtar at dette også gjelder alt knyttet til dette, f.eks. Word, minnepinne osv. hvis ikke man

trenger ny PC under styreverv.
Styre skal kjøpe sky for lagring av alle elektroniske dokumenter.

Sak 27/2019 Annet
Skal det lages retningslinjer/føringer for utprøving av utstyr hvor avdelinger får betalt av firma for å
prøve nytt utstyr?

Referent Daniella Østenstad

