Protokoll styremøte NSFLOS
16. – 17. januar 2020
NSFs lokaler i Tollbugata 22, Oslo
Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie
Yttervik, Marianne Jungersen, Cathrine Heen
Tilstede:

Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie Yttervik,
Cathrine Heen, Marianne Jungersen

Forfall:

Ingen

Godkjenning av innkalling og saksliste.

01/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28-29.november 2019
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 28.-29.11. godkjennes.

02/20 Økonomirapportering
Vedtak: Styret tar kasserers gjennomgang av økonomisk status for 2019 til etterretning.
Kasserer Hanne Zachariassen ga styret en oppdatering av den økonomiske statusen for
NSFLOS.
Tilbakebetaling av medlemsavgift til lokalgruppene ifølge generalforsamlingsvedtak på kr
120,- pr ordinære medlemmer, utbetales i januar.

62/19 NSFLOS Handlingsplan 2020
Vedtak: NSFLOS Handlingsplan 2020 vedtas
Det vises til sak 62/19, handlingsplanen for 2020 ble gjennomgått på nytt etter innkomne
innspill, og ble endelig vedtatt av styret.
Handlingsplanen publiseres på vår nettside på nsf.no.

03/20RETHOS 3 – Innspills konferansen 09.-10.12.19 i regi av NSF
Vedtak: Styret tar faggruppeleders orientering fra NSF inspillskonferanse vedrørende
RETHOS 3 til orientering.
Viser til sak 64/19 fra styremøtet 28.-29. november 2019. Faggruppeleder Aina Hauge
orienterte styret om innspillskonferansen vedrørende RETHOS 3 som ble avholdt 9. – 10.
desember 2019.
Styret fikk også en oppsummering av work-shopen som ble avholdt i forbindelse med dette.

65/19 Seminardagene 2020/NORNA kongressen 2020 – brainstorming
Vedtak: Foreløpig program planlegges ferdigstilt i løpet av styremøtet 13.02.20.
Styret fortsetter programarbeidet til NORNA kongressen. Det er hittil innkommet forslag på
«Key note speakers fra 4 av medlemslandene, og alle vil bli antatt. Det er en egen «Scientific
Committee» som tar imot abstraktene og vurderer disse. Det vil bli avholdt fellesmøte med
«Scientific Committee» på styremøtet i februar.
Seminardagene sammenfaller med NORNA kongressen i 2020, og det vil derfor avholdes to
paralleller. Den ene parallellen går på engelsk, den andre går på norsk. Deltakerne velger selv
hvilken parallell de ønsker å delta på.

04/20 Lokalgruppeleder- og nettverkssamlinger 2020
Vedtak: Programmene ferdigstilles på styremøtet i mars.
Lokalgruppeledersamlingen starter torsdag 23. april kl 17.30. Det blir middag sammen med
styret på kvelden. Samlingen avsluttes på fredag ca kl 15.00.
Styret startet planleggingen av programmet. Møterom er bestilt. Kasserer har bestilt rom,
lunch og hotell til deltakerne. Dette justeres når påmeldingen er på plass, og man har korrekt
antall. Restaurant for middagen på torsdag bestilles av Åse Lill.
Faggruppeleder sender ut første varsel til lokalgruppelederne i slutten av januar/ begynnelsen
av februar. I dette varselet blir det etterspurt innspill til tema fra lokalgruppene til
lokalgruppeledersamlingen.
Lærernettverket er på fredag 26. april. Cathrine Heen og Gunilla Fredheim har ansvar for
programmet og gjennomføringen av dette.
Ledernettverket og nettverk for fagutviklingssykepleiere skal møte den 15. mai 2020.

Aina Hauge og Åse Lill Ellingsæter har ansvaret for programmet og gjennomføringen av
Ledernettverksamlingen.
Marianne Jungersen og Sigrid Helgesen har ansvaret for programmet og gjennomføringen av
nettverk for fagutviklingssykepleiere.
Kassererkurs for nye kasserere avholdes fredag 15. mai 2020. Hanne Zachariassen sender ut
innkalling og bestiller møtelokale. Kassererkurset blir holdt av en representant fra NSF.
Alle forelesere til de ulike nettverkene og samlingen honoreres med legeforeningens satser.

05/20 Fagpolitiske satsningsområder 2020
Vedtak: NSFLOS fremmer tre fagpolitiske satsingsområder som vil få fokus i 2020:
• NSFLOS vil arbeide for at alle universiteter og høyskoler skal tilby master
til sine operasjonsutdanninger og jobbe aktivt med utfordringene knyttet til
RETHOS 3
• Ledelse av eget fag
• NSFLOS vil jobbe for at det blir en nasjonal utdannelse til funksjonen
«first assistant i robotkirugi»
Styret i NSFLOS har utpekt tre fagpolitiske saker som vil få økt oppmerksomhet i 2020. Disse
sakene må vi følge videre med argusøyne, og involvere oss der det er behov, både alene og
sammen med NSF, og sammen med andre aktuelle faggrupper.

06/20 Trekning - vinner av vervekampanjen 2019
Vedtak: Styret trekker vinneren av vervekampanjen 2019. Vinneren vil bli kontaktet av
faggruppeleder.

07/20 Vervekampanjen 2020
Vedtak: Vervekampanjen 2020 iverksettes og publiseres på www.nsf.no og
www.nsflos.no
Nye medlemmer som i perioden 01.01.20 -31.12.20 melder seg inn i NSFLOS er med i
trekningen om gratis deltakelse på våre seminardager i 2021.

66/19 Gjennomgang av de nye websidene for faggruppene
Vedtak: Styret tar Tone Stidahls informasjon om forsinket lansering av nye nettsider i
NSF til orientering

Lanseringen av de nye nettsidene i NSF er forsinket og vil ikke bli lansert før i begynnelsen
av april. Hanne Sofie Yttervik vil i første omgang være publiseringsansvarlig for
Operasjonssykepleierne når denne siden lanseres.
Styret fikk informasjon om den nye nettsiden fra Tone Stidahl, Web redaktør/seniorrådgiver
NSF

68/19 Fellesmøte for styrene NSFLOS, ALNSF og NSFLIS
Vedtak: Styret i NSFLOS flytter styremøtet som er planlagt 18. – 19. juni til 15.- 16. juni
slik at det sammenfaller med styremøtet til NSFLIS. Hvis et fellesmøte ikke er mulig
beholder vi vår opprinnelige møtedato.
Lokalgruppeleder tar kontakt med faggruppeleder i NSFLIS for å avtale et eventuelt
fellesmøte i juni. Hvis dette ikke passer inn for NSFLIS beholder vi vår opprinnelige
møtedato.

08/20 NSFLOS på sosiale medier
Vedtak: NSFLOS oppretter en bedriftsprofil på Instagram.
For å være mer synlig for våre medlemmer og samfunnet for øvrig, ønsker NSFLOS å være
aktiv på sosiale medier.
NSFLOS har egen åpen side på Facebook. Vi ønsker nå også å være tilgjengelig på Instagram.
Cathrine Heen undersøker og får i oppdrag å opprette en profil på Instagram

09/20 Forespørsel vedrørende en masteroppgave som har til hensikt å kartlegge
operasjonssykepleiernes vaner når det gjelder kunnskapsbasert praksis
Vedtak: NSFLOS stiller seg positiv til forespørsel om å videresende en henvendelse til
våre medlemmer på E-post om deltakelse i kartlegging av operasjonssykepleiers vaner
når det gjelder kunnskapsbasert praksis.
NSFLOS mottok en epost fra Anner Lerdal, forskningssjef Lovisenberg Diakonale sykehus,
hvor han på vegne av masterstudent Tone Sandvik ber om at vi videresender en henvendelse
til våre medlemmer på E-post om deltakelse i kartlegging av operasjonssykepleiers vaner når
det gjelder kunnskapsbasert praksis.
Styret diskuterte saken og stiller seg positiv til forespørselen.
Faggruppeleder informerer Anners Lerdal om styrets beslutning.

10/20 Orienteringssaker
Kommunikasjon medlemmer/andre
«Sykepleiens leserpanel»
Fagbladet «Sykepleien» sendte ut en forespørsel til faggruppene om at de ønsker å opprette et
leserpanel, som en lukket facebookgruppe, som kan gi innspill og tilbakemeldinger.
De ønsker å involvere dette panelet når de planlegger nye utgaver. Og vi vil bruke panelet til å
se om de «treffer» med stoffet sitt.
I den forbindelse ønsker de å rekruttere ca 50 stk fra forskjellige faggrupper i et leserpanel
NSFLOS sendte ut forespørsel til våre medlemmer på vår Facebook side og har fått to av våre
medlemmer som har sagt seg villig til å sitte i dette leserpanelet

NSFs forespørsel om å presentere operasjonssykepleierne med bilde og tekst
Viser til orienteringssak 69/19 fra vårt styremøte i november 2019 hvor vi informerte om
forespørsel fra NSF sentralt om å få presentere operasjonssykepleierne med bilde og tekst på
sine plattformer (Facebook, Instagram og Twitter).
Faggruppeleder skriver en kort presentasjon av operasjonssykepleie som kan følge bilde, og
melder aktuelt navn til NSF leder av Sentralt Fagforum.
Medlemskontigent
Faktura til medlemkontigent er nå sendt ut. Se etter denne på din E-post.
Vedrørende masterstipend i NSFLOS
Det har kommet flere henvendelser fra studenter som tar master i forbindelse med sin
utdanning kan søke om masterstipend hos NSFLOS. Masterstipend hos NSFLOS gjelder kun
for de som er operasjonssykepleiere og har vært medlem av NSFLOS i minimum 3 år.
Spørsmål om å sende ut nettlenke til våre medlemmer
NSFLOS har fått en mail fra Kari Lillemoen -Johansen. Hun driver et prosjekt med
arbeidstittel: «Operasjonssykepleieres behov for simuleringbasert trening- sett i lys av deres
holdninger til pasientsikkerhet, alder, erfaring, arbeidssted og fagretning». I den forbindelse
spør hun om NSFLOS kan være behjelpelig å utdele en nettlenke til et spørreskjema til våre
medlemmer.
Dette stiller styret seg positivt til hvis det praktisk sett lar seg gjøre.

Sentralt Fagforum
Nyhetsbrev 18.12 og referat fra møte i Sentralt Fagforum publiseres på våre nettsider.
Samordnet registermelding i Brønnøysundregistrene
Nytt styre i NSFLOS er nå registrert i Brønøysundregisteret
Nytt lokalgruppestyre i Møre og Romsdal
Lokalgruppen i Møre og Romsdal har hatt liten aktivitet de siste årene. Nå ønsker de å holde
årsmøte med valg av nytt styre 28. – 29. februar. NSFLOS sentralt ved kasserer Hanne
Zachariassen kan møte som representant fra styret hvis dette skulle være ønskelig.

11/20 Eventuelt
Revidering av ansvars og funksjonsbeskrivelsen for operasjonssykepleiere.
Styret gjennomgikk reviderte utgave av «ansvars og funksjonsbeskrivelsen for
operasjonssykepleiere fra 2019, og med en siste oppdatering av litteraturlisten publiseres
denne nå på nsf.no.
Viser til sak10/19 fra styremøte i januar 2019 vedtak 2 som lyder: «Styret ønsker å utdype
punkt 4 i den reviderte ansvars- og funksjonsbeskrivelsen for å belyse de spesifikke
arbeidsoppgavene til operasjonssykepleieren».
Denne utdypingen legger vi foreløpig på is i påvente av konklusjonen i RETHOS 3.

