Protokoll styremøte NSFLOS
15. juni 2020
Skype-møte
Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie
Yttervik, Marianne Jungersen, Cathrine Heen, Sigrid Helgesen og Gunilla Fredheim
Tilstede:

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

Forfall:

Sigrid Helgesen og Gunilla Fredheim

Godkjenning av innkalling og saksliste.

27/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.0.420
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 24.04.20 tas til orientering.

28/20 Økonomirapportering
Vedtak: Kasserers gjennomgang av økonomien i NSFLOS tas til orientering
Det har ikke vært mye aktivitet siden siste møte. Vi har ingen utgifter sett bort fra løpende
utgifter.
Det har ikke kommet kreditnota fra Berg Hansen for flybilletter.
Det er sendt inn skjema til NSF om tap i forbindelse med Covid19. Vi avventer svar på dette.

17/20 Funksjonsbeskrivelsen, engelsk versjon
Vedtak: Revidert utgave av engelsk versjon vedtas, og legges ut på hjemmesiden.
Viser til styremøtet i april hvor saken ble behandlet, og der vi besluttet at denne skulle
ferdigstilles på styremøtet i juni. Sigrid skulle foreta en siste språkvask.
Styret er meget godt fornøyd med resultatet etter Sigrids språkvask. Faggruppeleder
renskriver den engelske utgaven i hht de små forslag til endringer som er framkommet i
møtet.
Sendes ut til styret for gjennomsyn og kvalitetssikring. Dette ønskes gjort innen fredag
19.06.20. Den er da vedtatt og kan publiseres.

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)
Vedtak: Styret i holder seg orientert om det som er på gang i Helse Vest. NSFLOS holder
kontakt med NSF sentralt slik at vi kommer raskt på banen hvis dette blir nødvendig.
Styret ble kontaktet av et av våre medlemmer pr mail. Hun hadde hørt at en som er tillitsvalgt
i fagforbundet, fikk beskjed på en felleskonferanse med Helse Vest og Fagforbundet i Bergen
at de vil prøve helsearbeidere/hjelpepleiere som koordinerende opr.spl.
På bakgrunn av denne mailen tok leder av NSFLOS straks kontakt med NSF sentralt, Grethe
Dåvøy og Petrin Eide ved HVL, da hun er kjent med at disse har god kontakt med
praksisfeltet og de som utdanner helsefagarbeidere i Bergen. Dette var helt ukjent for alle
parter. Ingen kan så langt verifisere ryktene.
NSF sentralt varslet videre i Tillitsvalgs apparatet i Helse Vest område, og fylkesleder i
Rogaland har bedt om at saken settes opp til diskusjon i det sentrale dialogmøtet i NSF.
NSFLOS vil holde seg orientert videre i denne saken.
Faggruppeleder tar kontakt med medlemmet som varslet om dette og informerer om at dette
er diskutert på styremøtet og at vi følger saken videre.

30/20 Bemanningsnorm operasjonssykepleiere
Vedtak: NSFLOS vil utarbeide et forslag til anbefalt retningslinje for bemanningsnorm for
operasjonssykepleiere. Styret forbereder en slik retningslinje til neste styremøte.
NSF vil gjerne ha innspill fra oss blant annet på hva som er normal nasjonal bemanningsnorm
for vår spesialitet. NSF viser da til innføring i nasjonal bemanningsmodell som grunnlag for
denne diskusjonen. NSF ønsker også at hver faggruppe sier noe om hva vi tenker rundt
framskrivningsarbeidet for våre områder. NSFLOS vil utarbeide en anbefalt retningslinje for
bemanningsnorm for operasjonssykepleiere. Saken blir tatt opp på neste styremøte i
september.

31/20 Fellesmøte med NSFLIS og ALNSF
Vedtak: NSFLOS tar de foreløpige planene om et elektronisk tidsskrift samarbeid til
orientering.
Under vårt styremøte ble det avholdt et virtuelt fellesmøte på 30 minutter med NSFLIS og
ALNSF hvor det ble diskutert et eventuelt samarbeid om et elektronisk tidsskrift.
I den forbindelse viser vi til sak 23/18 hvor NSFLOS gjorde følgende vedtak: «NSFLOS er
positiv til å diskutere et samarbeid med NSFLIS og ALNSF for å få et felles fagfellevurdert
blad for operasjon, anestesi og intensiv. Faggruppeleder NSFLOS vil ta kontakt med de to
faggruppelederne for nærmere diskusjoner.»
I saksfremlegget i denne saken ble det også sagt at tema som må diskuteres før et slikt
samarbeid er blant andre økonomi, redaksjonskomite og vitenskapelig nivå.

Vi viser også til GF vedtak fra 2019 sak 12 hvor NSFLOS har fullmakt til å inngå en
intensjonsavtale for å etablere InspriA som et elketronisk tidskrift
På dette virtuelle fellesmøte kom det fram at NSFLOS må påta seg 1/3 av kostnadene til et
elektronisk fagfellevurdert tidsskrift. Vi må også stille med 2 stk i redaksjonskomiteen. Det er
også ønskelig med en person som kan fagfellevurdere vårt eget fag. Foreløpig foreligger det
ingen prisoverslag som angir hva 1/3 av kostnadene innebærer.
ALNSF og NSFLIS skal ta stilling til saken i sine individuelle styremøter etter vårt
fellesmøte.
ALNSF og NSFLIS velger hvilken plattform dette tidskiftet skal ligge under, de har mottatt
tilbud fra to aktører.
NSFLOS tar denne informasjonen til orientering, og imøteser flere fellesmøter. saken.
Det ble i fellesmøtet også diskutert veien videre mht spesialistgodkjenning/autorisasjon for
master/spesialsykepleierne innen AIO. Hvilke muligheter er det og hvilken vei skal vi gå?
Faggruppelederne inne AIO (evt også flere) ønsker å stå sammen i denne saken, og i tett
dialog med NSF. Faggruppeleder følger saken videre.

32/20 Orienteringssaker
Kommunikasjon medlemmer/andre
Faggruppeleder informerte styret om innkommen mail fra medlemmer og andre
samarbeidspartnere.

EORNA
Virtual boardmeeting i EORNA ble gjennomført 8. – 9. mai 2020. Cathrine/Aina orienterte
styret om dette møtet.

NORNA
NSFLOS har sendt en forespørsel til Finland om mulighet for at Norge kan få arrangere
NORNA kongressen i 2022 i Bergen. Dette fordi det i utgangspunktet er Finland som skal
arrangere NORNA kongressen i 2022. Grunnlaget for denne forespørselen er at Norge måtte
kansellere kongressen i 2020 på grunn av Covid 19 situasjonen.
Finland har ikke svart på dette og NSFLOS avventer fortsatt svar. Gunilla og Marianne følger
saken.
KURSROM/KURSPROGRAM – løsning som erstatter dagens system
Faggruppeleder orienterte om at en ny løsning er på vei, og at alle da vil få tilgang til å
benytte dette.

NYE HJEMMESIDER I NSF, HVOR STÅR VI
Det gikk i mars ut beskjed fra generalsekretær ut til alle ansatte i NSF om at lansering av ny
løsning for sakshåndtering blir utsatt. Dette får konsekvenser også for ny nettside.
Ny lansering for nsf.no er derfor skjøvet til september.
Når de nye tekniske løsningene kommer på plass, vil det bli bedre funksjonalitet på mange
områder enn i dag, men vedtaket er gjort ut fra en helhetsvurdering mht ekstrabelastningen
koronavisruset har medført for NSF.
Det planlegges nå nye lanseringer på følgende datoer:
•
Sakshåndtering: 29. mai
•
Ny nettside: 23. september (da lansereres det med 11 fylkessider som opprinnelig
planlagt).
Nærmere beskjed om ny tidsplan for opplæring mm vil komme.

33/20 Eventuelt
Endring av møteplan for høsten 2020.
Behov for å endre styremøtene til høsten som følge av endringer i forbindelse med
seminardager/NORNA og pga endret tidspunkt for EORNA Board meeting som gir
møtekollisjon.
Følgende endringer ble vedtatt:
Styremøtet 08-09.09.20 i forbindelse planlagte seminardagene i Bergen endres til 10-11.09.20
i Oslo.
Styremøtet 19-20.11.20 endres til 12-13.11.20 pga av møtekollisjon me EORNA Board meeting,
der både Cathrine og Aina deltar.

Nettverksmøter høsten 2020
Det vil bli avholdt virtuelle nettverksmøter og lokalgruppeledersamling i høst. Fagutviklingsnettverket
planlegger fysisk møte. Marianne og Cathrine planlegger dette, og vil foreslå en dato som passer for
dem begge.
Virtuell Lokalgruppeledersamlig og evt (?) kasserersamling planlegges til torsdag 12.11.20 kl 16.30 –
18.00
Virtuelt Lærer- og ledernettverksmøte planlegges til fredag 13.11.20 kl 13.00 – 15.00
Cathrine Heen informerte om at det er igangsatt en oppfølging av spørreundersøkelsen i
lærernettverket som ble beskrevet i protokollen fra styremøtet i april 2020. NSF vil også denne gang få
rapport om denne oppfølgingen.

