
   

  

Protokoll styremøte NSFLOS 
17. – 18. januar 2019 

NSFs lokaler Tollbugata 22 

Oslo 

 

Innkalling sendt til: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne 

Zachariassen og Hanne Sofie Yttervik 

Tilstede: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne Sofie 

Yttervik, Hanne Zachariassen  

 

Forfall: Ingen  

Referent:  Hanne Sofie Yttervik 

 ___________________________________________________________________  

Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent  

___________________________________________________________________ 

 

01/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.-16.11.18 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 15.-16.11.18 godkjennes. 

 

02/19 Foreløpig regnskapsrapport 2018 og 2019 

Vedtak: 1) Styret tar kasserers oppdatering av regnskapet til orientering. 

    2) Web redaktørens honorar reduseres fom regnskapsåret 2019. 

    3) Honoraret til styrets kasserer reduseres fom 01.10.2019 

Kasserer Hanne Zachariassen ga styret en oppdatering av den økonomiske statusen for 

NSFLOS. 

Styret evaluerte honoraret til web redaktør etter initiativ fra webredaktør høsten 2018.Styret er 

enige om å redusere dette beløpet med bakgrunn i at arbeidsmengden er mindre. Endringen 

gjøres fra 2019. Faggruppeleder orienterer webredaktør Kristoffer Nome vedrørende dette. 



   

  

Det kom også forslag på å endre honorar for kasserer med samme begrunnelse. Denne 

endringen gjøres gjeldende fra neste styreperiode, som starter 01.10.19. De nye satsene vil 

settes inn i budsjettet etter saldering/revidering av dette. 

 

03/19 Seminardagene 2019 - Brainstorming 

Vedtak: Styret startet programarbeidet til seminardagene som finner sted på Hell 05.- 06. 

september 2019.  

04/19 Lokalgruppeleder- og nettverkssamlinger 2019 

Vedtak: Styret startet planlegging av vårens lokalgruppeleder samling og nettverksamlinger 

for 2019. Programmene ferdigstilles på neste styremøte i mars. 

Lokalgruppeleder sender ut første varsel til lokalgruppelederne i slutten av januar 

måned/begynnelsen av februar. Innspill til tema på lokalgruppeledersamlingen ønskes fra 

lokalgruppene. Programmet til lokalgruppeledersamlingen ferdigstilles på neste styremøte i 

mars. 

Lokalgruppeledersamlingen starter på torsdag 25. april 2019 med lunch. Middag sammen med 

styret på kvelden. Lokalgruppeledersamling avsluttes på fredag 26. april ca kl 1500. 

Planleggingen startet på dette styremøtet. Det kom flere innspill og ideer fra medlemmene i 

styret. 

Lærernettverket er på fredag 26. april.  

Gunilla Fredheim og Petrin Eide har ansvar for programmet og gjennomføringen av 

Lærernettverkmøtet. Gunilla tar kontakt med aktuell foredragsholder (Cathrine Krøger). 

Alle forelesere honoreres med legeforeningens satser. 

Ledernettverket og nettverk for fagutviklingssykepleiere skal møte den 10. mai 2019.  

Åse Lill Ellingsæter og Aina Hauge har ansvaret for programmet og gjennomføringen av 

Ledernettverksamlingen 

Cathrine Heen og Birgitte Kristensen har ansvaret for programmet og gjennomføringen av 

Nettverk for fagutviklingssykepleierne. 

 

 

 

 

 

 



   

  

05/19 Saker til GF 

Styret startet arbeidet med Generalforsamlingen 2019, som avholdes på Scandic Hotel Hell 

onsdag 4. september 2019. 

Styret begynte arbeidet med sakspapirene til generalforsamlingen i september 2019. 

Styremedlemmene bes lese gjennom NSFLOS vedtekter, for eventuelt å foreslå endringer på 

denne, til neste styremøte i mars. Det samme gjelder for «Retningslinjer for seminardager og 

GF» og «Retningslinjer for NSFLOS nominasjonskomite». 

Arbeidet med GF-sakene vil foregå i begge de kommende styremøtene. 

 

15/18 50 års jubileum 2020 – NSFLOS historie 

 
Styret arbeider videre med å planlegge feiring av vårt 50 års jubileum i forbindelse med 

seminardagene og NORNA kongressen i Bergen 2020. 

Styret ønsker å samle inn gamle bilder av operasjonssykepleie og operasjonssykepleiere. 

Bildene sendes faggruppeleder. Forespørsel om dette vil sendes ut til alle medlemmene i 

NSFLOS via SMS og tas opp på Lokalgruppedersamlingen og nettverkssamlingene våre. 

 

06/19 Fagpolitiske satsningsområder 2019   

Vedtak: Styret vil for resten av styreperioden prioritere de fagpolitiske sakene som ligger i 

handlingsplanen for 2019.  

Styret gikk gjennom de fagpolitiske satsingsområdene som er blitt diskutert på tidligere 

styremøter. Disse satsingsområdene har alle fått plass i handlingsplanen for 2019. 

Eksisterende fagpolitiske satsningsområder vil bli diskutert videre på styremøtene dette året. 

   

07/19 Trekning - vinner av vervekampanjen 2018 

Vedtak: Styret trakk en vinner av vervekampanjen 2018. Vinneren vil bli kontaktet av 

faggruppeleder. 

 

08/19 Vervekampanjen 2019 

Vedtak: Vervekampanjen 2019 iverksettes og publiseres på www.nsf.no og www.nsflos.no 

Plakat i tråd med tidligere år gjøres kjent gjennom lokalgruppene og på våre nettsider. 

 

http://www.nsf.no/
http://www.nsflos.no/


   

  

09/19 Oppdatering/revidering av operasjonssykepleierens ansvars- og 

funksjonsbeskrivelse 

Vedtak: Styret reviderte ansvars- og funksjonsbeskrivelsen slik at den gjenspeiler 

handlingsplanen for NSFLOS og at den også er i samsvar med de etiske retningslinjer for 

sykepleiere. 

 

10/19 Revisjon Faghefte? 

Vedtak: 1) Styret går inn for å ikke revidere det eksisterende faghefte.  

    2) Styret ønsker å utdype punkt 4 i den reviderte ansvars- og                

        funksjonsbeskrivelsen for å belyse de spesifikke arbeidsoppgavene til  

       operasjonssykepleieren.   

 

Styret diskuterte om det er aktuelt å starte arbeidet med å revidere eksisterende Faghefte, eller 

om det skal utarbeides et nytt Faghefte med utgangspunkt i ansvars- og 

funksjonsbeskrivelsen.  

Faggruppeleder vil lede dette arbeidet sammen med medlemmer i styret og forespurte 

medlemmer av NSFLOS. 

 

11/19 Orienteringssaker 

Diverse innkommen post/epost kommunikasjon 

Faggruppeleder informerte styret om forespørsler fra medlemmer som har blitt besvart. 

 

Møte mellom NSF’s faggrupper og HOD i desember v/Petrin Eide 

Viser til sak 55/18. Petrin Eide representerte NSFLOS i faggruppeleders feriefravær, på møte 

med Anne Grethe Erlandsen i Helse og Omsorgsdepartementet i desember 2018. Hun ga 

styret orientering om dette møtet.  

Sentralt Fagforum 

Det har ikke vært møte i sentralt fagforum siden siste styremøte, nytt møte finner sted 11-

12.03.19. 

NORNA 

Aina Hauge og Gunilla Fredheim representerte NSFLOS styre på NORNA boardmeeting og 

congress i Stockholm. 28.- 30. november 2018.  

Gunilla Fredheim orienterte styret om denne konferansen. Referat vil bli lagt ut på vår 

hjemmeside 



   

  

Seminar om ICNP  

Faggruppene i NSF fikk invitasjon til seminar om ICPN (internasjonalt klassifikasjonssystem 

for sykepleiepraksis) 29. – 30 november 2018. 

Åse Lill Ellingsæter og Liv Mari Loraas representerte NSFLOS på dette seminaret. Åse Lill 

orienterte styret om dette seminaret. 

InspirA 

Faggruppeleder har ikke fått svar på vår henvendelse vedrørende mulighet for et samarbeid i 

InspirA. Hun tar kontakt på nytt for å forhøre om muligheter for samarbeid i dette fagfelle 

vurderte tidsskriftet.  

 

12/19 Eventuelt  

Høringssvar Kvalitetsregister 

Helse og Omsorgsdepartementet har sendt  «Forslag til forskrift om medisinske 

kvalitetsregistre» ut på høring med høringsfrist 20. februar 2019. Norsk Sykepleierforbund er 

høringsinnstans.  

I den forbindelse fikk NSFLOS invitasjon til å gi innspill på dette høringssvaret. NSFLOS 

støtter høringssvaret slik det foreligger og faggruppeleder sender vårt svar via Sentralt 

Fagforum. 

  

Forespørsel fra redaksjon i «Sykepleien» 

Redaksjonen i Sykepleien har sendt en forespørsel til NSFLOS hvor de ønsker å 

samarbeide med oss om utgivelse av fagartikler.  

De ønsker å vite om det er noen i vår faggruppe som har skrevet en oppgave i master- eller 

videreutdanning, eller jobbet med kvalitetsforbedringsprosjekter, som kan tenke seg å 

publisere en artikkel?  Eller har skrevet om forskning, prosjekter, nyvinninger i klinisk 

praksis, litteraturstudier, kommentarer eller faglig debatt. 

Fagartikkelen vil kunne publiseres på sykepleien.no, i nyhetsbrev fra faggruppene og/eller i 

fagbladene. 

Faggruppeleder tar kontakt med web ansvarlig og får publisert denne forespørselen på vår 

hjemmeside. 

 


