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

Dato: 11.01.23

Sted: NSF Tollbugata

Tilstede: Vigdis, Torill, Marta, Harriet og Trine.

Forfall: Odd Magne, Ingrid og Linn.

Sak nr Ansvar Frist
1 Sak orientering Anskaffelsesprosess: Sykehusinnkjøp vil 19/1

avgjøre vil type anskaffelsesprosess de går for.

2
Kategoristruktur

Ikke revidert siden 2011.Torill og Vigdis har deltatt i

møte Melanor bransjeforening. De største firmaene

var representert. Vi gjennomgår prisskjemaliste for

forbruksmateriell, og legger til mangler.  Sendes til

Melanor for vurdering, og deretter sykehusinnkjøp.

Vigdis/Torill

3 Fagseminar /
Sykepleiermøte
15.-17.03.

Stomispl.møte fra 10.30: Gjennomgår program:

Usikkerhet ang Ine Myren fra NSF/

spesialrådgiver/koordinator Sentralt Fagforum, og

alternativ er gjennomgang av koding ved Torill.

Studentene får delta på stomispl.møte.

Fagseminar: Usikkert ang pasienthistorie.

Stand: Invitere firma med inkontinensprodukt

(bleie/bind). Interessegrupper kan ha gratis stand:

Vigdis sjekker kapasitet i utstillerlokalet, og sender

da evt til Norilco, Mage- tarmforbundet, Knappen,

Blærekreftforeningen. Nofus?

Hattefest, premie for beste: ??

Ingrid

Torill?
Vigdis

4 Handlingsplan:

2023-2024.
Reviderer. Legges ut på nettsiden Vigdis

5 Budsjett Gjennomgås Trine



6 GF Gjennomgår årsberetning.
Siste gjennomgang og innsending til NSF Ingrid

7 Eventuelt a) diskusjon dato 2024 videreutd/seminar, vi
beholder uke 10
b) Støtte til pc: Kan få 2000 kr som støtte ved kjøp

av pc.

c) Angående styremøter og manglende
permisjon fra arbeidsgiver. Skal diskuteres på GF

hva vi skal ha som politikk. (Forslag: En må sende

dokumentasjon på at en har søkt om fri med kopi til

styret, agenda og innkalling kan legges ved. Svar på

dette må legges ved). Vi undersøker med NSF hva

politikken er hos de andre gruppene, og en hører

med Trine Høvik hva en skal gjøre med

lønnsutgifter.

d) Om deltakere på coloplast sitt kurs kan søke

stipend hos oss. Vi må gjennomgå reglementet vårt

for støtte: vi skal ikke gi støtte til kurs arrangert av

private firma. Vi må vurdere om vi kan endre

stipendordning/ retningslinjer for å søke støtte til

vårt eget seminar.

e) Mangler stomibrosjyre til blinde. Vi reviderer

SiSK sin veileder for stomiskift, og kan gi ut denne

på ulike språk og med punktskrift. Søker

utviklingsmidler NSF? (I Helse Vest sitt prosjekt er

det søkt om midler til å lage en nøytral nettside

med film og tale lest til film.)

g) Kodeveileder lages. Presenteres på Zoom før

sommer.

Trine

Trine

Neste styremøte ikke satt, men et zoom-møte før seminar

Referent: Trine Standal


