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

Dato: 15.06.22, kl. 19:00
Sted: Teams
Til stede Vigdis, Odd Magne, Torill, Marta, Ingrid og Trine.
Forfall: Harriet og Trine

Saksnummer Kommentarer Ansvar Frist
Godkjenning /
kommentarer til
sakslisten.

Ingen kommentar

Godkjenning
/kommentarer til referat
fra sist møte (22 april
2022)

Ingen kommentar

Sak 1:
Orienteringssaker fra
leder

Vigdis orienterer; Logoene, enhetlig
profilering skal ses på. Faggruppene skal bli
mer profilerte

Sak 2. Fagseminar 2022 -Konseptgodkjenning er i orden
-Forelesere er i boks. Espen Pirelli sier han
kommer.
-Astrid og Hanne med 30 minutters foredrag
om appendikostomi - får et honorar 2700 kr
hver. De får ikke betalt reise.
-Andre foredragsholdere får betalt etter
legeforeningens satser
-SISK-møte blir klokken 18:00
-Kontrakter til foredragsholdere; senders i
midten av august. Trine sender ut
forelesningskontrakter og reiseregning til
alle. Damenes- og herrenes tale, avtaler når
påmeldingen er ferdig
-Til innspill; for å få dekt reise må
foredraget vare 45 minutter?

Sak 3: Stomispl
studenter og
stomisplmøte i
september

Egen pris for studenter? Vigdis inviterer til
stomi- og kontinenssykepleiermøtet. Torill
godkjenner stomi- og
kontinenssykepleiemøtet som en godkjent
praksisdag.



Sak 4: Eventuelt Søknad om stipend til fagseminaret 2022 fra
Helene Jensen Refsvik; Fyller ikke kravet.
Vigdis svarer.

Nasjonalt anbud for stomiutstyr, diskusjon
om konsekvenser av det. Skrive brev som
sendes ut i august – Vigdis lager utkast
Ingrid eller Torill kan se over.

Torill svarer danske stomisykepleiere, de
ønsker/har startet å oversette de faglige
anbefalingene for oppfølging av
stomieopererte. Vigdis har ikke mottatt svar
fra juridisk avdeling i NSF om man kan
kreditere og om vi har copyright

Nyhetsbrev; Marta sender ut en
sommerhilsen. Påminnelse om å melde seg
på fagseminar, søke stipend samt legge ved
kriterier

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens
og bekkenbunnsykdom. Bekkensenteret –
fronte e-læringskurset på Facebook. Legge
ved oppdatert oversikt over stomi- og
kontinenssykepleiere i landet.

Det er sendt inn søknad om Podcast. Ikke
mottatt svar.

Nytt møte 23. august 2022

Referent: Ingrid Faller


