
   

  

Protokoll styremøte NSFLOS 
10.-11. september2020 

NSF lokaler i Tollbugata 22, Oslo 
 

Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie 

Yttervik, Marianne Jungersen og Cathrine Heen 

Tilstede:  Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie Yttervik,  

Cathrine Heen, Marianne Jungersen (deltakelse på skype fredag 11.septermer) 

Forfall:  Ingen 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

34/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.20 - Skype møte 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 15.06.20 tas til orientering. 
 

35/20 Økonomirapportering 
Vedtak: Kasserers gjennomgang av økonomien i NSFLOS tas til orientering 

Medlemstall pr dd: 1659 medlemmer 

Det har ikke vært mye aktivitet siden siste møte. Vi har bare løpende utgifter.  

Vi viser til protokoll fra styremøtet i april 2020 sak 24/20: Søknad om kompensasjon for tapte 

utgifter i forbindelse med covid-19. Faggruppeleder i samrps med kasserer sendte inn søknad 

til Norsk sykepleierforbund. NSFLOS har nå fått vedtak om kompensasjon for tapte utgifter 

og inntekter som følge av pandemisituasjonen.  

NSFLOS har også fått melding av skatteetaten om tilbakebetaling av tilgodebeløp. Det 

etterlyses fra dem kontonummer for tilgodebeløp. Faggruppeleder vil ta kontakt og melde inn 

dette.  

Masterstipend tildelt på seminardagene 2019 er utbetalt nå.  

NSFLOS har ikke brukt mye penger dette året slik at vi går i pluss i forhold til budsjett. Det er 

også lite aktivitet i lokalgruppene. 

Det er planlagt et felles webinar for kasserere i ABIO nå i høst. Forslag til program er klart. 

Kasserer vil informere lokalgruppene. 

36/20 InspirA 

Vedtak: NSFLOS går videre i forhandlinger med ANSF og NSFLIS om etablering av et 
felles elektronisk tidsskrift.  Cathrine Heen og Aina Hauge representerer NSFLOS ved 
utarbeidelse av den endelige samarbeidsavtalen. 
 



   

  

Det er siden sist avholdt Skype møte mellom ANSF, NSFLIS og NSFLOS for å diskutere 

saken videre, og eventuelt ta stilling til endelig valg av forlag. Det har vært to tilbydere på 

banen. Vårt vedtak fra GF i 2019 gir NSFLOS fullmakt til å inngå en intensjonsavtale for å 

etablere et elektronisk tidsskrift sammen med ANSF og NSFLIS, som innebærer at vi går i 

videre forhandlinger.  

Det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom de tre faggruppene, som evalueres etter to år. 

NSFLIS, ANSF og NSFLOS deler etableringskostnadene og evt påøpte kostnader likt. 

Alle tre faggrupper må bidra med to medlemmer til redaksjonskomiteen i dette nye 

elektroniske tidsskriftet. Disse må ha PhD eller annen nødvendig kompetanse. Styret kom 

med forslag på to operasjonssykepleiere med PhD. Disse ble forespurt og begge har takket ja 

til oppdraget. Dette er: Signe Berit Bentsen og Stein Danielsen. 

Det skal også utarbeides en liste over aktuelle fagfeller med første kompetanse som skal 

fagfellevurdere innkomne artikler. NSFLOS sender ut forespørsel til våre nettverk om 

personer som er villig til å stå på en slik liste. 

Styret i NSFLOS informerer våre nettverk og lokalgruppeledere om at vi er et skritt nærmere 

et samarbeid med NSFLIS og ANSF om et elektronisk tidsskrift. 

 

37/20 Monitorering av tilgang på og behov for sykepleiere/spesialsykepleiere - 
felles innspill til H-dir fra NSF og faggruppene AIOB med flere. 

Vedtak: Norsk Sykepleierforbunds brev til H-dir vedrørende monitorering av tilgang på 
og behov sykepleiere/spesialsykepleiere tas til orientering 
 

NSF er av Helsedirektoratet bedt om innspill på monitorering av tilgang på og behov for 

sykepleiere/spesialsykepleiere. Innspillet har en generell del, og en spesiell del som 

innbefatter faggruppene. NSFLOS ved faggruppeleder har deltatt i dette arbeidet som startet i 

juni 2020.  Kapittelet om Operasjonssykepleierne har Faggruppeleder forfattet i samarbeid 

med styret, og som NSF har tatt med videre i sitt innspill til H-dir. Det meste av våre innspill 

ble videreført av NSF. Det er Trude Hagen som har vært saksbehandler for NSF i dette 

innspillet. 

Brevet er nå sendt til H-dir, og styret er nå orientert. 

 

29/20 Rykter om ny planlagt utdanning for Tekniker i «gå-til-hånde-funksjon» på 
opr.stuene i Helse Vest? Medfører dette riktighet? (foreløpig unntatt offentlighet) 
 

Det er foreløpig ikke noe nytt i saken, og ingen kjennskap til at dette skal finne sted i Helse 

Vest området. Det er mys som tyder på at det det er blitt referert til på en samling av 

Fagforbundet i Helse Vest, er planen om oppstart av videreutdanning innen kirurgisk 

virksomhet ved Fagskolen i Østfold. Detter er jo allerede kjent av NSFLOS og vi har hatt 

egne medlemmer involvert i dette arbeidet.  



   

  

Skulle det dukke opp noe mer konkret som tyder på enda en ny etablering, vil vi ta saken opp 

på nytt i styret. 

 

30/20 Bemanningsnorm operasjonssykepleiere 

Vedtak: Faggruppeleder utarbeider et forslag til bemanningsnorm for 
opersjonssykepleiere som legges fram for styret på neste styremøte 
 

Viser til protokollen fra forrige møte med følgende vedtak: «NSFLOS vil utarbeide et forslag 

til anbefalt retningslinje for bemanningsnorm for operasjonssykepleiere. Styret forbereder en 

slik retningslinje til neste styremøte». 

Styret diskuterte temaet. Styret er enige om at en slik nasjonal bemanningsnorm må ta 

utgangspunkt i gjeldene praksis både med henhold til eventuelle nedfelte eller ikke nedfelte 

retningslinjer som finnes i helseforetakene. Faggruppeleder vil på bakgrunn av diskusjonen og 

innspillene i styremøtet, utarbeide et forslag til nasjonal bemanningsnorm som legges fram på 

neste styremøte i november 2020. 

 

38/20 Lokalgruppelederkonferanse på skype - forslag til program 
Vedtak: Faggruppeleder sender ut 2. varsel på påmelding til virtuelt 
lokalgruppeledersamling i begynnelsen av oktober 

Virtuell lokalgruppeledersamling blir avholdt torsdag 12. november kl 1630-1800 

Fristen til å komme med innspill på program til denne samlingen var satt til 09.09.20. Det 

kom inn flere forslag og disse er tatt hensyn til når programmet ferdigstilles.  

 

39/20 Nettverkssamlinger i november - hvor står vi? 

Vedtak: Lærer og Ledernettverket avvikler sine nettverkssamlinger virtuelt fredag 
13.11.20 kl 13.00-1500.  

Nettverk for fagutvikling avholder en fysisk samling 27. november i Store auditoriet på 
Rikshospitalet.  

 

Der er det mulighet for streaming av møtet.  
De ansvarlige styremedlemmene er godt i gang med arbeidet mht tema og program, og vil bli 

sendt ut til medlemmene i nettverkene.  

 

40/20 NSFs strategi 2020-202 

Vedtak:  Vi forbereder handlingsplanen for NSFLOS 2021 i forhold til NSF 
strategi/innsatsområder for perioden 2020- 2024 til neste møte. 

 
 



   

  

Styret gikk igjennom Norsk Sykepleierforbunds strategi/innsatsområder fpr perioden 2020-

2024. Som vanlig er det tenkt at disse skal danne grunnlaget for våre 

innsatsområder/handlingsplan for 2021. 

På bakgrunn av diskusjonen i møtet vil et første utkast for NSFLOS handlingsplan for 2021 

blir framlagt på styremøtet i november. Faggruppeleder forbereder saken. 

 

41/20 Nasjonale prosedyrer og/eller sertifisering i regi av NSFLOS?  

Vedtak: Utarbeidelse av nasjonale prosedyrer i operasjonssykepleie i regi av NSFLOS vil 
bli diskutert i nettverk for fagsykepleiere og lærernettverket. Det vil bli foreslått fem 
områder i første omgang, hvor vi ønsker å ha nasjonale prosedyrer. 
 

I Norge har vi høy standard på utdanning i operasjonssykepleie, ved at de fleste universitet og 

høyskoler nå tilbyr Masterutdanning. Dette står ikke helt i stil med at vi samtidig er et land 

som ikke har nasjonale standarder for våre prosedyrer. Dette ønsker NSFLOS å gjøre noe 

med. NSFLOS ønsker å utarbeide nasjonale prosedyrer basert på norske normer og 

masterkompetanse i operasjonssykepleie. 

Styret hadde et en god diskusjon om dette, og starter med å løfte dette temaet inn i 

nettverkene våre. Cathrine og Marianne fremmer forslag til fem områder hvor vi ønsker å ha 

nasjonale prosedyrer. 

I forbindelse med denne saken har faggruppeleder også vært i kontakt med firmaet «Incision 

Academy» som blant annet tilbyr «digital scrub nurse portfolio», for om mulig se om dette 

kan være aktuelt å linke evt kommende nasjonale prosedyrer til. «Kompetanseportalen» som 

helseforetakene i dag benytter, ble også diskutert mht en eventuell fremtidig linking av 

prosedyrene. 

Saken følges opp på neste styremøte. 

 

42/20 Tverrfaglig søknad om aktivitetsmidler NSF - Sentralt Fagforum 

Vedtak: Innsendt søknad om aktivitetsmidler NSF tas til orientering 
 

NSFLOS v faggruppeleder har sendt søknad til Norsk Sykepleierforbund om aktivitetsmidler 

til planlegging og gjennomføring av felles workshop for operasjonssykepleiere, 

anestesisykepleiere og intensivsykepleiere i forbindelse ved lanseringen av InspirA som et 

nytt digitalt tidsskrift.  

Anestesisykepleierne og intensivsykepleierne har også sendt inn likelydende søknad til NSF. 

Midlene skal dekke workshop for 15 operasjonssykepleiere og deres reisekostnader mv. 

 



   

  

43/20 Orienteringssaker  

Kommunikasjon medlemmer/andre 
Faggruppeleder informerte styret om innkomne eposter siden siste styremøte med diverse 

spørsmål fra blant annet studenter, medlemmer og andre,  og styrets svar. 

Ny lokalgruppeleder 
Nord Rogaland har fått ny lokalgruppeleder; Mona Hovda Olsen, Haugesund Sykehus 

 

Sentralt Fagforum 
Det blir avholdt virtuelt møte i Sentralt Fagforum 17.09.20. Møte i oktober blir også gå på 

Teams. 

 

Henvendelse fra Trine Hovland på vegne av Lokalgruppen Østfold 
Styret diskuterte innholdet i henvendelsen fra Trine Hovland på vegne av Lokalgruppen 

Østfold. Faggruppeleder sender et svar til lokalgruppen. 

 

Henvendelse fra Anne Carhrine Abotnes, Lokalgruppen Aust-Agder 
Saken omhandler bruk av sykepleier i opr.spl funksjon. På grunn av kapasitetsvansker skal det 

opprettes en «småkirurgisk» stue på poliklinikken hvor småinngrep nå skal utføres, mot 

tidligere på en Dagkirurgisk enhet. Faggruppeleder har gitt et skriftlig utfyllende svar på 

forespørselen, med kopi til styret. 

 

Nordnorsk seminar 2021 i Bodø 
Lokalgruppen i Nordland planlegger å arrangere Nord-Norsk Seminar 11. – 13. mars 2021 på 

SAS hotellet i Bodø. 

 

NORNA 
Norge er interessert i å arrangere NORNA konferanser sammen med seminardagene i 2022. 

Det har fortsatt ikke kommet svar fra Finland. Vår representant i NORNA Marianne 

Jungersen innkaller til et skype styremøte i NORNA for å diskutere denne saken. 

 

Lansering av NSFs nye nettsider 18.09.20 
NSFs nye nettsider blir lansert 18.09.20. Styret vil ha et skypemøte for å  gjennomgå vår 

faggruppe side i løpet av høsten. 

 

Oppnevning av representanter fra NSFLOS til ekstern ekspertgruppe for utvikling av 
nasjonale faglige råd: Trygg kirurgi. 
NSFLOS har meldt inn Åse Nybø og Inger Skarung som våre representanter til ekstern 

ekspertgruppe for utvikling av nasjonale faglige råd: Trygg kirurgi. De har ikke fått noen 

tilbakemelding fra denne ekspertgruppen ennå. Styret vil følge denne saken. 

 



   

  

Webinar NSF 24.09.20  
På NSF-dagen 24. september skal NSF arrangere et webinar.Webinaret sendes klokken 13.00 

– 14.30 (til info så spilles det inn et par dager i forveien). Det vil også være tilgjengelig etter 

14.30 for de som ønsker å se det senere den dagen eller dagene etter. 

Webinaret vil ha et variert program med blant annet musikalske innslag fra Sanne Kvitnes, 

humorinnslag fra Lars Berrum og Ole Soo som begge er både stand-up komikere og 

sykepleiere, utnevning av æresmedlemmer og spennende samtaler mellom forbundsleder Lill, 

Mette Nord og andre gjester. 

 Programleder er Lars Bærurm 

 

Rådslag/møte med ledernettverk i faggruppene, samt faggruppen for sykeleierledere og 
Fag og helsepolitisk avdeling, NSF 
I forbindelse med utarbeidelse for handlingsplan 2021 ønsker NSF innspill fra 

ledernettverkene i faggruppene. De innkaller til digitalt møte på Skype. Aktuelle datoer er 7. 

og 13. oktober. 

Faggruppeleder Aina Hauge og Anne Kari Amundsen Bø, OUS, har mulighet for å delta på 

dette møtet 13. oktober.  Faggruppeleder melder dette inn til NSF. 

 

 

44/20 Eventuelt 
 

Utsettelse av tildelt reisestipend for 2020 

Vedtak: Reisestipend for 2020 på 10 000,-, som var tiltenkt brukt på den kansellerte 
NORNA kongressen i Bergen i september 2020, kan enten benyttes på EORNA 
kongressen eller på seminardagene/GF i 2021. Denne utsettelsen innvilges på grunn av 
Covid 19 situasjonen. 
 

Det har kommet et spørsmål fra vårt medlem som fikk utdelt reisestipend for 2020 om 

utsettelse av utbetaling. Dette stipendet var tiltenkt brukt på NORNA kongressen i september 

som ble kansellert på grunn av covid 19.   

 

Spørreundersøkelse blant lærerne 
Cathrine Heen redegjorde for resultatet av oppfølgingen av spørreundersøkelsen i lærernettverket som 

ble beskrevet i protokollen fra styremøtet i april 2020. NSF vil også denne gang få rapport om denne 

oppfølgingen. 

 


