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

Dato: 23.08.22, kl. 19:30
Sted: Teams
Til stede Vigdis, Odd Magne, Harriet, Torill, Marta, Linn, Ingrid og Trine.
Forfall:
Saksnummer Kommentarer
Godkjenning /
kommentarer til
sakslisten.

Ingen kommentar

Godkjenning
/kommentarer til
referat fra sist møte
(juni 2022)

Ingen kommentar

Sak 1:
Orienteringssaker
fra leder

● Vigdis orienterer;
● Vi ønsker møte med Norilco, om nettopp tettere dialog. Norilco

har møte med helsedirektoratet i oktober ang. pasienter som
ikke får stomiopplæring på Ahus.

● Norilco ønsker å oppdatere deres fagstoff på sine nettsider. En
kvalitetssikring. De som ønsker det, kan gi en tilbakemelding.
Tas opp på SISK-møtet 22.

● Gode tilbakemeldinger på brev/tilbakemelding til
avtaleforvaltere i helseregionene som gjelder nasjonalt anbud,
nettopp at vi anser nasjonalt anbud på stomiutstyr som en
katastrofe.

● Vi har fått 30.000 kr i støtte til podkast. Lansere dette på
stomisykepleiermøte.

● Torill har svart danske stomisykepleiere ang. oversettelse av de
faglige anbefalingene for oppfølging av stomiopererte.

Vi ønsker ikke store endringer når det gjelder oversetting.
Sak 2: Fagseminar
2022

● Vigdis melder ifra om hva som trengs av teknisk utstyr.
● Møte tirsdag begynner klokken 18.30. Onsdag,

stomisykepleiermøtet: treretters middag ink., dekker ikke
drikke. Det er 127 er påmeldt hittil. Det er plass til 150 per i
dag, dette kan økes. På selve seminaret torsdag og fredag
fordelt ordstyrer oppgave på styremedlemmer: Vigdis tar
torsdag før lunsj, Harriet etter lunsj. Odd-Magne før lunsj på
fredag, etter lunsj Trine. Marta og Linn styrer app/lyd/hjelper til
med det tekniske.



● Alle foredragsholdere må sende inn foredraget på mail til
Vigdis. Trine sender ut kontrakt.

● Marianne Asak trekker seg fra foredraget om
urin-prøvetakning. Trenger ny foredragsholder. Hører med de
som jobber på Aker.

● Marta minner deltakerne om å melde inn Case som kan
diskuteres. Maks 3 case. Honorar: ikke satt. Foreslår 500 kr
som et gavekort. Eks. Kopp til alle foredragsdeltaker.

● Kursbevis kan fås i PDF.
● Gjennomgang av festmiddagen: Forslag til herrene- og damenes

tale, takk for mate-tale: Vigdis sender forespørsel.

Loddsalg: Premier; gavekort polet 200 kr. Hovedpremie gratis seminar
for et valgfritt år.

Sak 3: Fagseminar
2023- program

● Program tas opp på neste møte.

Sak 4: Eventuelt ● Honorar til forelesere. Vi følger legeforeningens satser.
● Trine ordner kontrakter.

● Møte med firmaene på onsdagen, før middagen 17.30

● Søknad om stipend til fagseminaret. Karoline Båtnes, SISK
medlem, men er ikke stomi- og kontinenssykepleier. Fyller ikke
kriteriene. Vigdis svarer.

● Mohammed (hudlege) ønsker et teams-møte med oss. Er en
kommersiell aktør, de har allerede et samarbeid med Norilco.
Det må bli etter fagseminaret.

● NSF tjenesteportal er det kanskje mulig å søke støtte for de som
ikke får dekt fri med lønn av arbeidsgiver for deltagelse på
SISK møte og seminar

Nytt møte 27.09.2022, Trondheim.

Referent: Ingrid Faller


