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Mål:
Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå
tilsluttet Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere i stomi- og
kontinensomsorg som det beste alternativet for å realisere egne og fellesskapets interesser.

Prioriterte arbeidsområder:
• Rekruttere og beholde medlemmer
• Stimulere til fagutvikling
• Styrke organisasjonen både sentralt og lokalt
• Opprettholde aktiviteten på nettsiden og sosiale medier

Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Delmål1:

Rekrutterer og beholder
medlemmer til faggruppen.

Arrangere årlige fagseminar med
presentasjon av oppdatert
kunnskap innen forskning og
fagutvikling.

Arrangere et fysisk møte i stomi-
og kontinenssykepleier gruppen i
tilslutning til fagseminaret. I tillegg
til zoom møter.

Gi medlemmer redusert pris på
fagseminar, stomisykepleiermøter
og evt. andre kurs arrangert av
SiSK.

Utdele stipender til fagutvikling
(kurs, seminarer/kongresser,
hospitering, videreutdanning etc.).

Ha oppdaterte nettsider.

Honorere faglige artikler (eks
studenters fordypningsoppgave
publisert i nyhetsbrev)

Markedsføre vår kompetanse på
ulike arenaer.

Delta på ulike arrangementer for å
presentere faggruppen, f.eks.
Sykepleierkongressen (NSF).

Styret

Koordinator for faggruppen

Styret

Styret

Webansvarlig

Styret

Styret/webansvarlig

Styret

Delmål 2:

Det settes av en pott til bruk ved
lokale aktiviteter.

Nestleder/kasserer
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Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Stimulere til faglig kurs
lokalt/fagdager inkludert
eventuelle lokallag

Delmål 3:

Legger til rette for faglig utvikling
hos medlemmene.

Gi redusert pris på fagseminar og
stomisykepleiermøtet slik at flest
mulig får mulighet til å delta.

Forvalte eventuelle stipender som
stilles faggruppen til rådighet.

Forvalte eventuelle stipend fra
næringslivet ved å ha et godt
samarbeid med
produsenter/leverandører av
stomi- og kontinensprodukter.

Øremerke SiSK-midler til
fagutviklingsstipend.

Stipend til videreutdanning og
masterutdanning i stomi- og
kontinenssykepleie.

Stimulere medlemmer til å dele
kunnskap og erfaring med
hverandre.

Ferdigstille og trykke opp ny
brosjyre om prøvetaking i
urostomi

Gi støtte og oppfordre til faglige
prosjekter som utarbeidelse av
brosjyrer, poster til faglige
kongresser etc.

Oppstart av Podcast.
Stomipodden

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret

Styret
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Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Delmål 4:

Styrker organisasjonen både
sentralt og lokalt

Publisere styremøtereferater på
nettsiden.

Ha kontakt med andre
faggruppeledere gjennom Sentralt
Fagforum

Tilstrebe at de faglige
anbefalinger for oppfølgning av
stomiopererte gjøres gjeldende i
hele landet. Parallelt med dette
presisere overfor Helse- og
omsorgsdepartementet behovet
for utdannede stomi- og
kontinenssykepleiere.

Webansvarlig

Leder

Styret

Delmål 5:

Opprettholder en aktiv, informativ
og oppdatert nettside og
Facebookside

Oppdatere jevnlig for å holde
nett- og Facebook sidene
«levende».

Opprette instagramprofil for SiSK.

Legge ut nyheter og informasjon
jevnlig.

Sende ut nyhetsbrev per e-post til
medlemmer og abonnenter. Målet
er fire nyhetsbrev i året.

Webansvarlig

Webansvarlig

Styret/webansvarlig

Mål:
En utdanning, forskning og fagutvikling som gir sykepleiere kunnskap og
kompetanse som grunnlag for god pasientbehandling og som synliggjør
sykepleiernes bidrag i helsetjenesten.

Prioriterte arbeidsområder:
• Arrangere fagseminar
• Delta på utdanningspolitisk strategi i samarbeid med NSF
• Samarbeide med andre aktører
• Videreutdanning og masterutdanning i stomi- og kontinenssykepleie
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Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Delmål 1:

Arrangerer fagseminarer

Arrangerer todagers fagseminar
med høyt faglig innhold en gang i
året.

Styret

Delmål 2:

Samarbeider med NSF sentralt

Delta på Sykepleierkongressen,
Sentralt Fagforum og
Samhandlingskonferansen.

Delta på det årlige økonomimøtet.

Samarbeid i forhold til
medlemstjenesten.

Leder (nestleder)

Kasserer

Nestleder

Delmål 3:

Samarbeider med andre aktører
Stomikoordinator bør ha kontakt
med fagansvarlig på
videreutdanningen i stomi- og
kontinenssykepleie for å evaluere
innhold og påpeke endringer i det
kliniske fagfelt som kan få
konsekvenser for utdanningen.

Motivere og stimulere til at
medlemmer skal ta
videreutdanning / master i klinisk
stomi- og kontinenssykepleie

Stipend til videreutdanning og
masterutdanning i stomi- og
kontinenssykepleie.

Samarbeide med aktuelle
pasientorganisasjoner (Norilco,
Mage-tarm forbundet, etc.).

Samarbeide med
stomiutstyrsleverandører og
-produsenter.

Opprettholde vervet som
Helfo-kontakt.

Koordinator for faggruppen

Styret

Styret

Styret

Koordinator for faggruppen
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Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Delmål 4:

Er pådriver for at videreutdanning
i stomi- og kontinenssykepleie
skal videreføres

Samarbeide med Norilco når det
gjelder å vise at det er behov for
flere stomi- og
kontinenssykepleiere.

Presisere overfor Helse- og
omsorgsdepartementet behovet
for å få utdannet flere stomi- og
kontinenssykepleiere.

Oppmuntre medlemmer og
sykepleierkolleger til å søke
videreutdanning og stipend.

Styret

Styret/alle medlemmer

Delmål 5:

Stimulerer til deltakelse på
internasjonale kongresser

Legge til rette for deltakelse ved
at det kan søkes om
fagutviklingsstipend.

Informere om kongresser og
stipend på nettsiden, Facebook
og via nyhetsbrevet vårt.

Styret

Webansvarlig

Mål: Sykepleietjeneste med fokus på kvalitet og tilgjengelighet

Prioriterte arbeidsområder:
• Innføring av kvalitetssystemer
• Sikre god kvalitet på stomi- og kontinensomsorgen
• Økte stillingshjemler for stomi- og kontinenssykepleiere

Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Delmål 1:

Revidere de nordiske standarder Finne aktuelle kandidater til
revideringen

Styret

Delmål 2:

Innføring av kvalitetssystemer for
sykepleietjenesten vedrørende
stomipasienter

Distribuere Norsk faglig
anbefaling for poliklinisk
oppfølgning av stomipasienter til
medlemmer og aktuelle aktører.

Styret
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Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Delmål 3:

Bidrar til at stomipasientene får
god kvalitet på pleien i møtet med
helsetjenesten

Delta på fagkonferanser med
innlegg.

Presentere anbefalingene på
verdenskongressen i Glasgow
2024.

Delta med innspill til NSF i forhold
til vårt fagområde.

Være i dialog med
Helsedirektoratet og evt. Helse-
og omsorgsdepartementet
vedrørende:
* Forskrivningsrett av
medisinsk forbruksmateriale

Samarbeide med aktuelle
pasientforeninger.

Videreformidle vår kunnskap til
kommunehelsetjenesten i forhold
til den enkelte stomipasient
(Samhandlingsreformen).

Utarbeide oversikt over koder
anvendelig ved polikliniske
konsultasjoner

Alle

Styret

Styret/Koordinator for faggruppen

Styrets utnevner Helfo kontakter

Styret

Styret/ Koordinator for
faggruppen

Styret/Koordinator for faggruppen

Delmål 4:

Er en pådriver for at det opprettes
flere poliklinikse stillingshjemler
for stomisykepleiere ved
sykehusene.

Kartlegge antallet og behovet for
polikliniske stillinger.

Utarbeide registreringsmatrise for
merarbeid utført utover gjeldende
stilling som stomi- og
kontinenssykepleie
(dokumentasjon av behov for evt
økt stilling).

Styret

Koordinator for faggruppen

Mål: Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens
kompetanse, utdanning og ansvar og som ivaretar likelønn for den enkelte og for
yrkesgruppen.

7 av 8



Prioriterte arbeidsområder:
• Spesialsykepleierlønn til stomi- og kontinenssykepleiere

Mål Aktiviteter Ansvar/kommentarer

Delmål 1:

Er en pådriver for at
stomisykepleiere som er ansatte i
det offentlige, avlønnes som
spesialsykepleiere

Kartlegge hvordan stomi- og
kontinenssykepleiere lønnes i
dag.

Kontinuerlig oppdatere og
publisere liste over stomi- og
kontinenssykepleiere i SiSK.

Revidere funksjonsbeskrivelsen
for stomi- og
kontinenssykepleiere og formidle
den til arbeidsgivere.

Styret

Koordinator for faggruppen

Styret/Koordinator for faggruppen
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