Protokoll styremøte NSFLOS
14. – 15. mars 2019
NSFs lokaler Tollbugata 22
Oslo
Innkalling sendt til: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne
Zachariassen og Hanne Sofie Yttervik, med kopi til vara.
Tilstede: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne Sofie
Yttervik, Hanne Zachariassen og Cathrine Heen

Forfall: Gunilla Fredheim fredag 15.03.19, 1. vara Cathrine Heen innkalt og møtte denne
dagen
Referent:

Hanne Sofie Yttervik

___________________________________________________________________
Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent
Runde rundt bordet jfr kjørereglene
___________________________________________________________________

01/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.-18.01.19
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 17.-18.01.19 godkjennes.

02/19 Foreløpig regnskapsrapport 2019
Vedtak: Styret tar kasserers orientering om økonomisk status til NSFLOS til orientering.

Regnskapet for 2018 er ikke avsluttet slik at årsresultatet ble ikke fremlagt av kasserer.
Den økonomiske statusen for NSFLOS er stabil.
Det er kommet en forespørsel fra en lokalgruppe om det er mulig å ha to kasserere i
lokalstyret i med tanke på opplæring. Styret i NSFLOS ønsker ikke at det skal være mer enn

en kasserer i lokalgruppen. Det skal uansett være mulig å gjennomføre intern opplæring i
styret. Nye kasserere får tilbud om kassererkurs hos NSFLOS.

03/19 Seminardagene 2019 - Brainstorming
Vedtak: Det besluttes å benytte seg av NSF’s arrangement-app på GF og seminardagene i
2019.

Styret fortsatte programarbeidet og arbeidet med overordnet tema. Tema er klart og
programmet er nesten ferdigstilt, noen detaljer gjenstår mot aksept fra alle foredragsholderne.
Styret diskuterte hvilken arragement-app som skal benyttes under konferansen. Det ble
bestemt at vi denne gang vil benytte oss av NSF egen arrangement-app. Faggruppeleder vil
forespørre en representant fra NSF til å komme på neste styremøte og orientere og
demonstrere appen for styret.
Gunn Berge fra Fjell og Fjord informerte styret hvor vi ligger i forhold til framdriftsplanen for
seminardagene 2018. Gunn Berge skulle undersøke pris på monitor og teknikk til neste
styremøte.
Seminaravgiften og andre priser holdes likt fra forrige år.
Faggruppeleder og kasserer var på befaring på Scandic Hell Hotell fredag 25.januar 2019
sammen med Gunn Berge fra Fjell og Fjord.

04/19 Lokalgruppeleder- og nettverkssamlinger 2019
Vedtak: Styret fortsatte planleggingen av lokalgruppeledersamlingen 25.- 26. april og
Lærernettverket 26. april.

Lokalgruppeleder gikk gjennom forslag fra lokalgruppene til tema på
lokalgruppeledersamlingen. Disse forslagene ble diskutert og implementert i programmet.
Programmet til lokalgruppeledersamlingen er nå klart. Hovedtema vil bli «first assistant» i
robotkirurgi. Petrin Eide vil innlede i denne saken. Styret vil ta kontakt med Helse og
Omsorgsdepartementet vedrørende denne saken i etterkant av lokalgruppeledersamlingen.
Tidsplan blir som følger:
Styremøte onsdag 24. april 17 – 19-30
Styremøte torsdag 25. april 08.30 – 12.00

Lokalgruppeledersamling: 13.00 – 17.00 (middag kl 1900)
Lokalgruppeledersamling: 09.00 – 15.00
Programmet for lærernettverk samlingen fredag 26. april er klart og innkalling er sendt ut med
svarfrist 5. april 2019.
Ledernettverket og nettverk for fagutviklingssykepleiere har samling 10.05.19. Cathrine har
sendt ut varsel med forslag til tema for fagutviklingssykepleierne. Påmeldingsfrist er satt til
03.05.19. Aina vil sende ut varsel og påmelding til ledernettverket. Det planlegges også felles
undervisning om 1.assistant på denne samlingen.

05/19 Saker til GF
Vedtak: Denne saken ble ikke jobbet med på dette styremøte og tas opp på neste styremøte i
april

51/18 50 års jubileum 2020 – NSFLOS historie
Vedtak: Jan Thore Lockertsen har sagt seg villig til å skrive en historisk oppsummering av
NSFLOS historie til vårt 50 års jubileum i 2020. Han vi få full tilgang til våre arkiver i
forbindelse med dette arbeidet.

Det videre arbeidet med planlegging av feiringen av vårt 50 års jubileum i forbindelse med
seminardagene og NORNA kongressen i Bergen i 2020 vil fortsette etter at GF og
seminardagene for 2019 er overstått.

15/19 Presentasjon av NSFLOS under EORNA Congress – EORNA Booth
Vedtak: Det utarbeides en presentasjon av NSFLOS til EORNA Booth på EORNA congress
16.-19. mai 2019 i Den Haag, Nederland.

EORNA congress arrangeres 16.-19. mai 2019 i Den Haag, Nederland. I forbindelse med
denne konferansen har vi fått i oppdrag fra EORNA å lage en presentasjon av vår faggruppe
til EORNA Booth.
Styret utarbeider en presentasjon etter mal fra EORNA. Cathrine Heen, EORNA Board
member, tar ansvaret for dette arbeidet og hun presenterte forslaget i styremøtet som ble
vedtatt av styret. Cathrine oversender denne til EORNA innen fristen.

16/19 Omorganiseringer i helseforetakene – konsekvenser for
medlemstilhørighet i NSFLOS?
Vedtak: Styret i NSFLOS tolker det slik at medlemmene tilknyttet Kongsvinger sykehus
fortsatt skal ha tilhørighet til NSFLOS Hedmark. Dette på grunn av geografisk tilknytning.
Det er kommet spørsmål fra operasjonssykepleiere som er tilknyttet Kongsvinger sykehus,
tidligere sykehuset Innlandet, og som nå er blitt en del av Ahus fom 01.02.19, om de fortsatt
skal være medlemmer i NSFLOS Hedmark.
Dette er en sak som byr på utfordringer, da det viser seg at NSF ikke tolker
medlemstilhørighet på samme måte som NSFLOS. Vi har hatt liknende problemstillinger i
styret før, da mht Bærum Sykehus som ble en del av Vestre Viken, noe som da fikk
konsekvenser for medlemmer i OSslo/Akershus. Når sammenslåinger av helseforetak går på
kryss av fylkesgrensene ser vi at dette har uheldige konsekvenser. Faggruppeleder vil ta
problemstillingen opp på nytt med NSF sentralt.

17/19 Notat angående First assistant i robotkirurgi fra fagutviklingssykepleiere ved OUS
Vedtak: Faggruppeleder har gitt et foreløpig svar til fagutviklingssykepleierne, og vil gi et
mer utfyllende svar etter styremøtet.
Det har kommet et henvendelse til NSFLOS i form av et notat fra fagutviklingssykepleiere
ved Oslo Universitetssykehus, operasjonsavdelingen, med flere spørsmål vedrørende vårt syn
på utdanning av «first assistant» i robotkirurgi.
Styret gjennomgikk spørsmålene som var framsatt i notatet.
First assistant er allerede planlagt satt opp som tema på årets lokalgruppeledersamling,
lærernettverk, ledernettverket og nettverk for fagutviklingsykepleiere, og flere av disse
spørsmålene vil også bli diskutert der.
NSFLOS har ikke noe imot at operasjonssykepleiere utdanner seg på et høyere nivå, men
NSFLOS forutsetter at utdanningen skal være av høy kvalitet .

18/19 Fagredaktør fra Sykepleien - deltakelse på faggruppenes konferanser
Vedtak: NSFLOS støtter Sykepleien forslag om å delta på delta på konferansen til kostpris
den dagen de er der. Øvrige kostnader dekkes av «Sykepleien».
Faggruppeleder i NSFLOS har mottatt en mail fra leder i Sentralt Fagforum hvor de ber
faggruppene ta stilling til om en fagredaktør i Sykepleien kan få delta på konferanser som er i
regi av faggruppene. Dette for knytte kontakter og øke andelen av fagartikler fra faggruppene
i sykepleien.no.

19/19 Utdyping av operasjonssykepleierens ansvars- og
funksjonsbeskrivelse
Vedtak: Faggruppeleder utarbeider et forslag til mandat til gruppen som skal være ansvarlig
for utdyping av punkt 4 i den reviderte ansvars- og funksjonsbeskrivelsen for
operasjonssykepleiere. Denne utdypingen bør være avsluttet før NSFLOS sitt styremøte i
august 2019.
Viser til sak 09/19 og 10/19 fra forrige styremøte. Faggruppeleder orienterte om
sammensetningen av gruppen som skal være ansvarlige for arbeidet Faggruppeleder innkaller
gruppen til et innledende møte på universitet i Stavanger. Dato er ikke satt.

20/19 Orienteringssaker
Diverse innkommen post/epost kommunikasjon
Faggruppeleder informerte styret om diverse innkommen post/e-post.
EORNA
Se sak 15/19
Sentralt Fagforum
Faggruppeleder refererte fra møte i Sentralt Fagforum 11-12.03.19.

INSPIRA
Faggruppeleder informerte om at NSFLIS og ALNSF ønsker et samarbeid med NSFLOS når
det gjelder det fagfellevurderte fagbladet InspirA.
Denne saken kommer opp på nytt i senere styremøter.

21/19 Eventuelt
Forslag til endring av stipendordningen for 2020-2021 for å stimulere
medlemmer til å sende inn abstract til EORNA
Vedtak: Styret beslutter at stipendmidlene for 2020 og 2021, bortsett fra reisestipendet på
10000, skal benyttes til de som sender inn abstrakt og blir antatt til EORNA kongressen 2021
i Stavanger.
NSFLOS ønsker at flest mulig av våre medlemmer sender inn abstrakt til EORNA kongressen

2021 i Stavanger, da vi ønsker å sette Norge på kartet også faglig. Ved å tilrettelegge for dette
gjennom økonomisk støtte til for eksempel kongressavgift, hotell og reise, håper vi å
stimulere til at flere sender inn abstrakt og vil delta på kongressen

