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

Dato: 27 september 2022, kl. 18.30.
Sted: Teams
Til stede Vigdis, Odd Magne, Harriet, Torill, Marta og Trine og Linn
Forfall: Ingrid

Sykehusinnkjøp:
Vigdis har hatt teamsmøte med Tollerud i Coloplast: ikke aktuelt å skrive kronikk med ham.
Lill Sverresdatter skulle ta dette med helsemyndigheter. NSF skal hjelpe med å skrive en
kronikk. Norilco/Roy hadde inntrykk av at sykehuspartner ikke forsto helt hva dette med ulikt
stomiutstyr handlet om. Avventer kronikk fra NSF. Vi kan evt sende mail til sårgruppe for å
høre deres prosess som var lik vår når det gjelder sårutstyr. Helse Vest sykehusinnkjøp har
konkludert med at det ikke lønner seg med Nasjonalt anbud. Vi diskuterer på sykepleiemøtet i
morgen.

Fagseminaret 2022:
Vi går gjennom program. Og hva Vigdis skal snakke om: bla. De som søker om stipend skal
søke NSF først, 4 muligheter per år, elektronisk søknad. Deretter kan man søke SiSK.
Møte med levarandører 17.30. etter stomispl.møte. Våren 2023: Scandic Flesland, tar opp om
firmaene kan vise sine filmer i et eget rom, de må betale for dette. Rollup settes opp.

Fjord og fjell viste oss rundt.

Dekning av utlegg forelesere:

Urobrosjyre:
Vurderes brosjyre, hvilket format, antall sider.

Loddsalg:
Selge lodd hele torsdagen. Harriet og Trine. Torill selger utenfor døren.
5 gavekort pol 200 + hovedgevinst.
10 kr/lodd.
Loddtrekning før takk for mat.

Fagseminar 2023: 16. og 17.03.23.
GF 16.mars.
Webinar fra firmaer hvis de ønsker.
Scandic Flesland vis a vis Flesland (best lokaler av alternativene).



Stomispl.møte:
Forslag til team:
Smiso, hvordan møte de som har vært utsatt for overgrep.
Biofeedback, elektrostimulering.
Bekkensmerter.
Diskutere 4 gode vaner, samt Førdeprosjekt med filming av mulige scener møter på
poliklinikk. Hva var bra/feil.
Koding.

Seminaret 2023:
Forslag til tema:

Torsdag
Brokk Lambrect fra Hamar
Brokkforebygging.
Tømmingsproblemer og obstipasjon, farmasøyt.
Pas historie ved Linn Beate Brattli Isachsen.
kl 16.30 GF (generalforsamling)
Kirsten Indrebø om sin doktorgrad.

Fredag:
IBD ny behandling.
Snorri Takeda. Kort tarm og high output.
Hyperbar behandling.
Fistler
Refeeding: spesielt utstyr som kan brukes til reefeeding – Camilla.
(Seksualhjelpemidler, hva finnes av hjelpemidler, hvordan bestille.
Forskningsprosjekt på St.Olav for stomipas.
LARS ved Torill.

Podcast:
Finnes et gratis redigeringsprogram. «The Anker.» Prøve å ha et styremøte med NSF –
podcast. Kan NSF lage et podcastmøte for faggrupper. Du trenger bare en pc og microfoner.
Finnes ulike sett  du kan kjøpe 399,-. Odd Magne kjøper inn 2 headset og microfoner. Vi kan
låne lokaler på NSF. Skjema med informert samtykke er viktig. Odd Magne er podcastsjef.

Ny roll up: Ser på den i morgen.

Vervekampanje: Hva har vi å tilby til de som er medlemmer?

Nytt møte 08.nov heildagsmøte NSF Tollbugata Oslo

Referent: Trine Standal


