
Møtereferat Styremøte i SiSK, NSF`s faggruppe for sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg

Dato: 20.04.22, kl. 10:00
Sted: NSF huset, Tollbugata 22 Oslo
Til stede Vigdis, Harriet, Torill, Marta, Ingrid og Trine.
Forfall: Odd Magne
Referent: Trine Standal

Saksnummer Kommentarer Ansvar Frist
Godkjenning /
kommentarer til
sakslisten.

Ingen kommentar

Godkjenning
/kommentarer til referat
fra sist møte

Ingen kommentar

Sak 1: Presentasjon nytt
styre- konstituering

Ingrid Faller og Odd Magne Bekkelund

Sak 2: Orienteringssaker
fra leder

Ny urobrosjyre: Susann Bakke, Marianne Asak
m.fl. er ferdig med litteratursøk.

Norilco avholdt møte 06.04.22 Ikke mottatt
oppsummering. I høst skal Norilco gå gjennom
oppfølging av stomiopererte. Faglig anbefaling
for stomiopererte tas med her.
Ileostomikateter-saken. Trine orienterer.
Medena utgår, «Tarmsond» kommer på
helfo-listen, og det jobbes med å få inn et tysk
ileostomikateter.
Ny KK-artikkel ligger på nett på vår fb-side:
Om det å ha stomi.
Anbud: Diskusjon; nasjonalt anbud på
stomiutstyr og ikke knyttet til helseregioner.
Helse Vest ønsker ikke dette.
Tankekors angående fistelposer: Kun Coloplast
sin fistelpose er tilgjengelig på HELFO-liste, og
de har dermed monopol

Sak 3: Fagseminar 2022 27.09.22 (tirsdag)
Styremøte kl. 17:00. Middag kl. 19.30.
28.09.22 (onsdag)



Møte for stomi- og kontinenssykepleiere.
29.09.22 (se program for innhold)
30.09.22 (fredag)
Espen Pirelli sier han kommer.

Sak 4: Fagseminar 2023 15.03. Møte for stomi- og
kontinenssykepleiere.
16.03.23 og 17.03.23 seminar:
Blir i Bergen

Sak 5:
Konseptgodkjenning til
fagseminaret?

Arrangementer industrien skal støtte eller
delta som utstillere på må være
konseptgodkjent.

Vigdis søker
konseptgodkjenning

Sak 6:
Utviklingsprosjekt NSF
– Status

Omhandler organisering av faggrupper. SiSK
svarte ut høringsforslaget. Lill Larsen gikk på
valg for fag i front.
Vedtatt:
- Innfører ny formålstekst for faggruppene i
NSFs vedtekter.
- Dagens organisering av faggruppene
videreføres. (Sentralt fagforum som består av
36 selvstendige enheter/faggruppene,
representert ved faggruppelederne. 1
faggruppe = 1 stemme)
- Innføres kriterier knyttet til erfaring fra
faggruppearbeid.
- Innfører ikke stemmerett i faggruppene.
Dette ivaretar det faglige i gruppene.
- Viderefører faggrupper som selvstendige
organisasjoner
- Innføres kriterier for oppretting av nye
faggrupper
Medlemskap: Videreføres som i dag. Alle skal
få tilbud om medlemskap i en faggruppe ved
innmelding i NSF.
Profilering: Ikke vedtatt, men foreslått
helhetlig profilering med felles NSF-logo.

Det diskuteres om styremedlemmer i
faggruppe skal regnes som tillitsvalgte

Sak 8: Medlemsverving
kampanje?

Alle stomisykepleiere kan være med på
stomisykepleiermøte, ikke-medlem i SiSK må
betale full pris. Kun medlemmer kan delta på
aktiviteter som zoom-møter.

Vigdis tar kontakt
med Gunn Berge
ang. deltakerpriser

Hvem skal vi forsøke å verve:
Forslag: sykepleiere på gastrokirurgisk
sengepost. Studenter på videreutdanningen.



Sak 9: Eventuelt Stipendsøknad fra Kjersti Runden og kollega
for økonomisk støtte til ERAS-kurs.
Konklusjon; ERAS omhandler generell
kirurgi, og er for lite spisset mot pasient
gruppen vi ivaretar.

Vigdis sender svar.

Danske stomisykepleiere ønske å lage
retningslinjer med bakgrunn i «Faglig
anbefaling for oppfølging av stomiopererte».
De har allerede oversatt norske retningslinjer
til dansk. Torill ønsker at den gis ut som den er
i dag (etter oversetting), og suppleres med
appendix (når det gjelder nasjonale
tilpassinger, lovgivning og ny litteratur).

Torill tar saken.
Vigdis skal spørre
juridisk avdeling i
NSF hva man
eventuelt kan
kreditere, om vi har
copyright osv

Norwegian stoma trial (utsatt til september) i
regi av Tønsberg: Lars Grønvold som skal
gjøre sin doktorgrad. Stomi- og
kontinenssykepleiere kan få ha med 3
spørsmål i studien.

Neste styremøte er 8. juni kl. 19.00 på web.


