Protokoll styremøte NSFLOS
03. – 04. september 2019
Scandic Hell Hotell, Stjørdal
Innkalling sendt til: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne
Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen, Cathrine Heen og Birgitte Kristensen
Forfall: Ingen
Tilstede: Aina Hauge, Petrin Eide, Åse Lill Ellingsæter, Gunilla Fredheim, Hanne Sofie
Yttervik, Hanne Zachariassen, Cathrine Heen og Birgitte Kristensen
___________________________________________________________________
Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent
___________________________________________________________________

45/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.08.19
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 23.08.19 godkjennes.

46/19 Foreløpig regnskapsrapport 2019
Vedtak: Styret tar kassereres gjennomgang av regnskapsrapporten hittil i 2019 til orientering
Kasserer informerte styret om regnskapet hittil i 2019.

03/19 Seminardagene 2019
Vedtak: Endelig program til seminardagene 2019 anses som ferdigstilt.
Styret gikk gjennom programmet til seminardagene og anså dette som ferdigstilt. Cathrine
Heen hadde en gjennomgang av arrangement appen til medlemmene i styret.
Styret fordelte oppgaver/forberedelser til seminardagene og GF.

05/19 Saker til GF
Vedtak: Personer som ikke er medlem i NSFLOS kan være med på GF hvis GF godkjenner
dette. De har da ikke uttale eller stemmerett.

Styret gikk gjennom GF dokumentet og forberedte fremlegg til GF. Styret ble presentert for
kandidatene til styrevervene og nominasjonskomiteen.
Det kom opp et spørsmål om personer som ikke er medlem av NSFLOS kan delta på GF.
Dette kan de hvis GF godkjenner dette. De har da ikke uttale eller stemmerett.

47/19 Gjennomgang av NSF Landsmøtesaker som omhandler faggruppene
4.-8. november 2019 arrangerer NSF landsmøte på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.
Styret gikk gjennom Landsmøtesakene som omhandlet faggruppene. Hver faggruppe kan
sende et medlem av faggruppestyret til Landsmøtet som avholdes. Dette personen har uttale
og forslagsrett men ikke stemmerett.
Faggruppeleder er forhindret til å dra på Landsmøte på grunn av EORNA Board meeting.
Forespørsel om deltakelse sendes til alle styremedlemmene i det nye styret.

48/19 Vertsgruppe i forbindelse med NORNA-kongress og seminardagene
2020
Vedtak: Nestleder tar en ny oppklarende runde med lokalgruppeleder Hordaland for å se om
det er foreligger mulige misforståelser, og.evt oppklare disse.
Styret viser til protokoll fra styremøtet 22.-23. august 2019 sak 44/19. Denne saken
omhandlet lokalgruppen i Hordaland sine forespørsler i forbindelse med det å være
vertsgruppe til NORNA kongressen og seminardagene 2020.
Lokalgruppeleder sendte mail til lokalgruppeleder og informerte om styrets vedtak i
ovennevnte sak. Lokalgruppen i Hordaland har i etterkant av dette svart at de ikke ser seg i
stand til påta seg oppdraget som vertsgruppe til NORNA kongressen og seminardagene 2020.
Styret håper på en ny og positiv tilbakemelding fra lokalgruppen Hordaland innen utgangen
av seminardagene.

49/19 Orienteringssaker
Diverse innkommen post/epost kommunikasjon
NSFLOS fikk en mail fra en person som jobber i privat virksomhet vedrørende lover /
retningslinjer for fagkompetanse ved kirurgisk virksomhet. I denne forbindelse lurte hun på
om det finnes noen lovkrav, retningslinjer eller anbefalinger for fagkompetanse i private (og
offentlige) virksomheter som driver med operasjoner / kirurgiske inngrep?
NSFLOS ved Faggruppeleder sendte følgende svar:

«Takk for din forespørsel. Det er synd at arbeidsgiver starter en diskusjon om hva som er
nødvendig kompetanse, og at jeg leser mellom linjene at lønnskostnader er mer styrende i så
måte enn kvalitet. Det finnes per dd ingen lovkrav, så på den måten kan jo arbeidsgiver gjøre
nøyaktig som han ønsker. Det finnes derimot sedvane ved alle offentlige sykehus, og en norm
for bemanning som er vanlig for å bemanne operasjonsstuene. Til operasjonsteamet regner
man vanlivis 2 opr.spl. i hhv steril assistanse funksjon og koordinerende funksjon, en
anestesispl, en anestesilege og en til to kirurger, alt etter inngrepets art. Her vet vi jo også at
ved såkalte enkle kirurgia minor inngrep kan stuen bemannes med en opr.spl, der det også
praktiseres at koordinerende opr.spl. kan gå mellom to stuer om nødvendig. På den andre
side har vi jo også inngrep der det er tre opr.spl per stue , feks ved store proteseinngrep
innenfor ortopedi, også her kan det praktiseres at opr.spl. tre betjener to stuer, og vi vet jo at
ved avanserte inngrep kan det også være to opr.spl i feltet.
Det som alltid settes høyt, og som den enkelte opr.spl og opr.spl.ledere er opptatt av er å ikke
fravike de hygieniske prinsippene eller kompetansekrav som kan sette pasientens liv og helse i
fare, dvs man setter kvalitetskrav og pasientsikkerhet først. Vi har ikke dikusjoner om hvorvidt
vi kan bytte ut en opr.spl. med en sykepleier eller hjelpepleier i teamet fordi det er billigere.
Fra tid til annen dukker det allikevel opp diskusjoner også i det offentlige, om man fordi det
i perioder med opr.spl. mangel, kan erstatte den ene av to i teamet med en sykepleier, og vi
kjenner jo også til de ulike diskusjonene rundt omfor å erstatte opr.spl med teknikere.
Kvalitet og pasientsikkerhet er alltid essensiell i slike diskusjoner. Det er klart vi kan ha
behov for hjelpepersonell i opr.avd, også i de offetnlige sykehus, men da ser man for seg det
arbeidet som ikke er direkte pasientrelatert, og ikke inne på stuene. Dette synes NSFLOS er
en riktig måte å utnytte ressursene på i en tid med knappe ressurser, og slik frigjøre opr.spl til
pasientarbeid på stuene.
Det du beskriver av type inngrep i din mail er blant annet implantat, og i likhet med
protesekirurgi er dette inngrep der det stillers de strengeste krav til å overholde hygieniske
prinsipper mht blant annet fare for postopr. infeksjoner. For å ivareta dette kreves det
kompetanse på opr.spl. nivå, slik NSFLOS ser det. Regner med at også i privat virksomhet,
der vi vet at opr.spl. tettheten kan være lavere, er det opr.spl. som bærer det opr.spl faglige
ansvareret for opr.pasienten, og at det ikke fravikes på hygieniske prinsipper. NSFLOS mener
at det må ansettes personer som har tilstrekkelig kompetanse for å håndtere protesekirurgi,
og der kvalitet og pasientsikkerhet er det viktigste mht pasienten»

Sentralt Fagforum
Faggruppeleder deltar på møte i Sentralt Fagforum 14. -15. oktober 2019. Det skal det være
valg av ny leder.

Basisopplæring for nye medlemmer i faggruppestyrene – NSF sentralt er arrangør
Det er nå tid for ny basisopplæring av nye styremedlemmer. Dersom det er aktuelt for evt nye
medlemmer i styret, har disse anledning til å melde seg på. Aina vil ta dette opp med de
aktuelle etter valget.

Automatisk utmelding av faggruppene (aut-ut) Medlemsoppfølging
NSFLOS har fått informasjon fra NSF sentralt at medlemmer som ikke har betalt
faggruppekontigenten etter 2 betalingspåminnelser og 2 SMS’er vil bli utmeldt per
31.12.2019.
Vi har mottatt listen over våre medlemmer som ikke har betalt faggruppekontigenten i år.
Styret sender en påminnelse til disse medlemmene.
Faggruppekontigenten for 2020 blir sendt ut i begynnelsen av januar måned, med forfallsdato
23.01.2020

Endring av dato på styremøte i november 2019
Styremøtet i november er endret til 28. – 29. november 2019

Folkehelsekonferansen 2019
Folkehelsekonferanser 2019 avholdes 15. -16. oktober 2019 (14. oktober er satt av til
prekonferanser) NSF skal delta på prekonferanse, selve konferansen og med stand.
Faggruppene er i den forbindelse blitt bedt om å vurdere om vi har gode eksempler knyttet
opp mot hovedtema for konferansen i år, som er «Livskvalitet og helse».
Styret i NSFLOS diskuterte dette og ble enige om at vi ikke har noen eksempler å bidra med
denne gangen.

50/19 Eventuelt
Viser til sak 42/19 vedrørende forespørsel om deltakelse med en representant fra
NSFLOS til arbeidet med å lage en katalog for anestesi-, operasjon-, og intensivsykepleie
i ICNP.

Liv Marie Loraas ble forespurt om å være NSFLOS representant. Hun takket nei til
oppdraget.
Styret sendte da en forespørsel til Bjørn Christensen. Han takket ja til oppdraget og blir da
NSFLOS representant i arbeidet med å lage en katalog for anestesi-, operasjon-, og
intensivsykepleie i ICNP.

Seminar om medisinsk og administrativ koding, DRG, ISF
NSFLOS mottok en mail fra Sentralt Fagforum hvor de informerte om at NSF arrangerer et
seminar i samarbeid med Analysesenteret A/S som har fått tittelen «Hvordan forstå og
påvirke egen virksomhet? – fra pasientmøte via koder og DRG til ISF» den 21. – 22.
november 2019
Faggruppene i NSF har fått tildelt ti plasser på dette seminaret. Frist for påmelding
10.september.
Denne saken ble tatt opp på styremøtet. Det var dessverre ingen i styret som hadde anledning
å dra på dette seminaret, men det gis mulighet for å spille inn andre kandidater.

