
 

 

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

Dato: 23.03.2021 

Sted: Teams digitalt. 

Tilstede: Webansvarlig Harriet Iren Olsen, leder Benedicte Larsen, nestleder Vigdis Dagsland, webansvarlig 

Karen Martine Flaten, stomisykepleierkoordinator Torill Elin Olsen, kasserer Trine Standal, sekretær  Rakel 

Bekkevold, vara Linn Kristin Halvorsen, vara Marta Nes Frøystad.  

Forfall: Ingen 

Sak nr  

9 Styrets 

sammensetning 

Fordeling av verv i det nye styret. Hver enkelt sender bilder 

til Karen som legges på SiSK sin hjemmeside. 

11 Handlingsplan Håndboken må revideres. Alle leser gjennom den og noterer 

kommentarer til endring til neste styremøte. 

12 GF Vervekampanje digitalt diskuteres. Sak i neste GF, hvem skal 

være medlemmer av SiSK. 

 

13 Eventuelt SiSK sin historie er vanskelig å få tak i. Ligger dokumenter i 

mapper på NSFs hovedkontor, som vi må få scannet inn 

digitalt. Må gjøre når Corona opphever og vi kan møtes 

igjen. 

Alle gjør seg godt kjent med nettsidene til SiSK + 

arbeidsrom. Harriet undersøker om lagringsplass i 

arbeidsrommet.  

Samarbeid med pasientorganisasjoner. Torill og Astrid 

Ingeborg Austrheim har et pågående samarbeid med 

NORILCO, artikkel kommer. Hvordan skal det samarbeides 

videre. Hva med andre pasientorganisasjoner. 

Haukeland/Torill med flere har laget flere 

informasjonsbrosjyrer som de bruker aktivt. Kan flere bruke 

dette? Finnes det en plass på nett dette kan legges slik at flere 

får tilgang? Torill må få godkjenning fra Haukeland for å 

videreformidle disse først. 

 



Firma er “på”, kan vi ordne en “kanal” eller et forum der 

saker kan diskuteres av medlemmer. Settes på agenda på 

neste styremøte. 

15 Norsk anbefaling 

for oppfølging av 

stomiopererte 

Faglig anbefaling på vei ut fra trykkeriet til medlemmer. 

Den er ferdig oversatt til engelsk, korrekturleses av forfattere 

før godkjenning.  

23 HELFO Digitalt møte med HELFO 14.04. Torill og Rakel fra styret 

møter. Wenche Rannestad stiller som uavhengig stomi- og 

kontinenssykepleier. Torill varsler HELFO. 

5 Fagseminar Planlegge fagseminar 2022. Skal vi arrangere et digitalt 

Webinar dette året? Diskuteres videre på neste styremøte.  

21 NSF Benedicte refererer fra sitt første møte i Sentralt fagforum. 

12. mai er Sykepleierdagen. Skal SiSK markedsføre faglig 

standard fra faggruppen digitalt? 

Tore Bollingsmo kan hjelpe oss med media-kommunikasjon.  

 

Neste styremøte: 04.05.21 kl. 19.30 Teams digitalt. Invitasjon kommer i Spond. 

 

Referent: Rakel Bekkevold 

 

 

 

 


