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Sak 1:
Orienteringssaker
fra leder

Nasjonalt stomianbud:
Vigdis og Toril har hatt teams møte med sykehusinnkjøp. Vi orienterte
om vårt standpunkt. De orienterte om sitt standpunkt. Lite konkrete
resultater. Det var allerede bedt om at helseforetakene melder inn
fagpersoner til å sitte i anbudsgruppe før møte med oss samtidig som
de sier de er i en vurderingsprosess. Sykehusinnkjøp virker lite
lydhøre. Vi fikk inntrykk av at det blir et nasjonalt anbud. Lite trolig at
helse-vest blir med. Innkjøpsseksjonen i Helse-Vest har argumentert
imot med bakgrunn i retningslinjer som skal ligge til grunn for et
nasjonalt anbud skal være førende. Torill har representert oss i denne
saken. Endelig avgjørelse tas av leder i Helse-vest.
Vi har også hatt kontakt med forskjellige leverandører for rådgivning.
Også samarbeidet med Norilco.
Vigdis har kontaktet NSF via kommunikasjonsavdelingen. De bistår
oss i å skrive en kronikk. Leder av NSF skal forsøke å snakke med
helseministeren om dette førstkommende mandag.

Sak 2: Fagseminar
2022

Programmet stomisykepleiermøtet er ferdig og kvalitetssjekket.
Programmet torsdag og fredag er ok, men  Kirsten ønsker noe lengre
tid. Vigdis sjekker med Caroline om hun kan avgi noe tid.
De fleste kontrakter er sent ut og kommet i retur.
Vi har loddsalg. Trine har kjøpt lodd- 12 stk.  kr 10 pr lodd. Vipses til
Vigdis. 5 gevinster å kr 200- gavekort på vinmonopolet. Vigdis kjøper
inn. Hovedgevinst er deltakelse på vårens seminar. Vigdis lager diplom
til vinneren.
Evalueringsskjema skal vi ha. Vigdis lager et utkast.
Vi skal ha en eske bakers i forelesningssalen til oppsamling av disse.
Harriet ordner eske med brevåpning



Konferansier Arthur Rørseth honoreres med gavekort på kr 500. Vi
kjøper dette inn. Talerne honoreres med gavekort.
Gaver (sjokolade) til forelesere er innkjøpt. Harriet kjøper inn flere.
Vigdis har laget deltakerbevis og tar med.
Permer-Vigdis sjekker dette.
Kjøreplan til seminarmiddag gjennomgås. Vigdis orienterer Fjell og
fjord. Vigdis sjekker hvor lenge vi kan være i salen. Odd Magne lager
en spilleliste til evt dans etter middag. Hører med Arthur til å være med
på denne. Ordnes onsdagen

Sak 3: Podcast NSF har et fullverdig moderne podcast studio på NSF huset. Vigdis
sjekker om vi kan få bruke dette. Alle i styret leser seg litt opp på drift
av podcast-tas opp igjen på neste møte. Toril sjekker med personell på
HUS vedrørende deres erfaringer om oppstart av podcast.

Sak 4: Eventuelt Toril er vår delegat i WCET. Hun melder seg inn og SiSK betaler
medlemsavgiften.

Nytt møte 27.09.2022, kl 1830 Trondheim.

Referent: Vigdis Dagsland


