
Møtereferat Styremøte i SISK., NSF s faggruppe for sykepleiere i stomi- og
kontinensomsorg  

Dato: 27.01.22

Sted: Digitalt møte

Tilstede: Vigdis, Torill, Karen, Trine, Linn, Marta og Harriet

Forfall: Rakel

Sak nr Ansvar Frist
1 Kommentarer til
sakslisten

Ingen kommentar

2 Godkjenning av
referat fra siste møte

Ingen kommentar

3 Fagseminar Vårens fagseminar utsettes til uke 39. Da har
hotellet kapasitet. 
Vi har ikke fått svar fra Calum Lyon enda om
hvorvidt han har anledning da. 
Det er usikkert om Pirelli-Benestad kan stille
pga annen oppgave og hans sykdom. Han får
vi svar fra i mai/juni. 
KEF fra St.Olav har svart at det er langt
enklere å stille i uke 39 enn i mars, men har
ikke sagt klart ja. Vi har backup.

Vi avventer med kontraktene til sommeren.

Vigdis holder kontakten med Fjord og fjell.

Vigdis setter F&F igang med å finne
alternativer for fagseminar 15.-17. mars 2023.
Da med ordinært GF
Mulige tema; Korttarm-high output, 
                      Åpen buk
                      Fistler
                      Vac
                      Trykk (hyperbar) behandling
                       Stråleskadet tarm

Forslag til 2024 Bekkenbunnsdysfunksjon,
Kontinens, obstipasjonsproblematikk.

alle



4 Ekstraordinært GF Ine Myren fra Sentralt Fagforum vil bistå oss i
år. Vigdis skal ha et møte med henne. 

Valgkomiteen jobber med å finne 2
styremedlemmer og 1 medlem til
valgkomiteen.

GF blir holdt digitalt i år også. 10. mars kl
18.00

Vigdis

5 Nyhetsbrev Marta skriver sitt første nyhetsbrev med
Karen i bakhånd.

Marta

6
Stomisykepleiermøte

Holdes på Zoom tirsdag 8. februar 19-21 Torill

7 Eventuelt a) Skulle det vært laget en kodeveileder for
stomi- og kontinensspl, som ble årlig
oppdatert?

b) Det jobbes med å finne ut av
katetersituasjonen for Kocks reservoarene 

c) Vi har blitt kontaktet av Rune Bergersen fra
Banda. De ønsker å høre hvordan SiSK stiller
seg til alle disse appene og pasientgruppene
som blir opprettet av forskjellige firmaer og
privatpersoner. F.eks Heal (Svein Sørum),
Stomiklubben (Boots), Stomiliv (Coloplast),
Salts Trainer app (Salts) Styret beslutter at
Norilco kontaktes for å se om de faglige
anbefalingene kan brukes sammen med noe
fra dem.
Datatilsynet kontaktes for å undersøke
hvordan de stiller seg til evt lagring av
personopplysninger på appene. Brevet dit
sendes på høring i styret før utsendelse.

d) Gruppen som skrev de faglige
anbefalingene har kommet til at de først og
fremst bør gjøres kjent i Norge. Det jobbes
med å skrive dem om til en artikkel som skal
publiseres i Sykepleien. Senere finner vi en
løsning på hvordan de kan gjøres kjent
internasjonalt. 

 

En
gruppe
kunne
vært satt
ned for
dette

Trine

Vigdis og
Torill

Harriet

Torill 



Neste styremøte: 5. april 10.00 i Oslo

Referent: Harriet Olsen


