
 

 

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

Dato: 24.09.2020 

Sted: Skype Buisness  

Tilstede: Harriet Iren Olsen, Vigdis Halvorsen Dagsland, Karen Martine Flaten, Rakel Bekkevold, Wenche 
Backstøm, Caroline Moe Bedell 

Forfall: Kasserer Helen Sæther 

Sak nr Saksnr.  Ansvar Frist 
Sak nr 1. 
Budsjett 

3 / 2020 Budsjett. Denne saken utgår da kasserer har meldt 
forfall 

  

Sak nr 2. 
NSF nettsiden 

21/2020 Presentasjon nettsiden NSF. Den nye nettsiden til NSF 
er nå lansert ( 18/9-20). Siden er informativ og lettlest. 
Denne skal også tilpasses blinde og hørselshemmede. 
Vår side her er pr i dag uten bilder og ikke helt 
oppdatert vedrørende styreinfo. Dette jobbes det med 
sentralt. Web-ansvarlig i styret har vært på kurs 
vedrørende bruk. All relevant fra den gamle siden er ført 
over. Det skal ikke ligge «gammel» informasjon her. 
Informasjon eldre enn to år skal tas bort. Viktig derfor å 
ha egen lagring på ting som vi vil beholde. 
Vi får daglig mail fra nettjenesten Retriver og relevant 
informasjon herfra deles på Facebook og ev. 
hjemmesiden vår.  
 

  

Sak nr 3 
Covid-19 / 
Corona 

20/2020 Evaluering av Covid 19: 
-Telefonkonsultasjoner, bedre tid for noen i forhold til 
stomipoliklinikk, 
-Pårørende har ikke fått bli med inn, kan ha påvirket 
konsultasjonen?  
-Delte meninger om arbeidsmengde på post.  
-Etterslep av oppfølging kan bli en belastning, for liten 
tid til konsultasjon, dokumentasjon o.l 
-Det er sendt ut mail fra NSF undersøkelse om 
sykepleiers erfaring med pandemien (svarfrist 7 okt). 
For omfattende? Mer konkrete spørsmål hadde vært å 
foretrekke.  

 

  

Sak nr 4 
LOGO 

10/2020 Helen har ordnet dette gratis for oss. Fantastisk. 

 

  

Sak nr 5 
Norsk 
anbefaling for 

15/2020 Distribuering av de faglige retningslinjene for 
oppfølging av stomiopererte: 

  



oppfølgning av 
stomiopererte 

  
-Målet er å bruke det som et 
oppslagsverk/verktøy på arbeidsplassen 
-Målet er å bli papirløs 
- Legges ut digitalt på vår hjemmeside. 
Medlemmer får det i nyhetsbrev. 
 -Vigdis skal administrere de som ønsker dette 
trykket opp på papirformat, det vil bli dekket for 
medlemmene. 
- Ikke-medlemmer må betale for trykk. 
-Alternativt kan den skrives ut på arbeidsplassen 
(ca 70 sider). 

Sak nr  6 
Kongens 
fortjeneste- 
medalje 

14/2020 Feiring av Torill Elin Olsen sin mottakelse av Kongens 
fortjenestemedalje 29 oktober 2020.  
  
-Sted: Bikuben (undervisningslokale på Haukeland) 
-SiSK støtter deler av arrangementet  
-Kan overrekkelsen gjøres digitalt? kan dette være et 
alternativ for oss som ikke kan delta? 
-Harriet og Vigdis vil representere styret 

  

Sak nr 7. 
Fagkonferansen 

5/2020 Fagkonferansen 2020 ikke diskutert grunnet at kasserer 
meldte forfall til møtet 

  

Sak nr 8. 
Fagkonferansen 

5/2020 Fagkonferansen 2021 
 -Det er bestemt at fagseminaret  i mars 2021 og 
stomisykepleiermøtet blir utsatt til mars 2022 
-Stomisykepleiermøtet høsten 2021 vurderes å holdes 
digitalt om mulig. Dette avgjøres etterhvert som vi vet 
mer 
-Styret blir sittende til mars 2022. Dersom noen trekker seg 
vil det bli avstemning om ny/nye representanter.  
-Det skal avklares om generalforsamlingen og valg kan 
utsettes ett år 
-Om avstemningen eventuelt kan skje digitalt vil vi komme 
tilbake til på et senere tidspunkt 

  
 



ANNET  Master i stomi vil være mulig å melde seg på.  
- Master i stomi blir per dags dato ikke dekket. 

Master blir på 4 semestre  

 
- Viktig at pasienter får mulighet til å følges opp 

videre på sitt lokale sykehus og slipper 
unødvendig lang reisevei. 
Stomisykepleierkoordinator sender epost om 
dette 

 
- Caroline har tatt over som sekretær i SiSK etter 

Daniella, inntrer i dag 24.k september 2020. 

 
- Stomisykepleier må bli en beskyttet tittel. I dag 

kan hvem som helst kalle seg stomisykepleier 
dersom en har erfaring. Wenche og Rakel tar 
denne saken videre. 

  
 

  

 


