
   

  

Protokoll styremøte NSFLOS 
24. april  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, Sigrid Helgesen og Gunilla Fredheim 

Forfall:  Ingen 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 

Vi startet Skype møtet med en runde om hvordan korona situasjonen har påvirket 

operasjonssykepleierne rundt i landet. De fleste sykehus har nå begynt å lette på beredskapen 

mot grønn beredskap. Mange operasjonssykepleiere har vært omplassert til intensiv og 

postoperativ avdeling i denne perioden hvor elektiv drift har vært kraftig redusert. Det er også 

eksempel på at arbeidstokken har blitt delt i 2, hvor halvparten har vært på hjemmekontor 

(arbeidet med prosedyrer og fagutvikling) og halvparten på jobb. Dette for å begrense en 

eventuell smitte blant personalet. Mangel på kirurgiske munnbind med snor er gjeldene over 

hele landet. Det er også mangel på P2 og P3 masker. Tiltak for å begrense bruk av disse har 

vært gjort flere steder. 

 

22/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. – 12. mars 2020 
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 11.-12.03.20 tas til orientering. 

 

23/20 Økonomirapportering 
Vedtak: Kasserers gjennomgang av økonomien i NSFLOS tas til orientering 

Hver enkelt bes selv å avbestille sine planlagte reiser som ikke blir mulig å gjennomføre i 

denne pandemi situasjonen. 

Viser også til sak 24/20 i dette referatet. 

Økonomien i NSFLOS er stabil og etter budsjett. 

 

 



   

  

 

17/20 Funksjonsbeskrivelsen, engelsk versjon 
 

Styret ferdigstilte gjennomgangen av «Operating room nurse – job description and areas 
of responsibility».  

Sigrid Helgesen vil foreta språkvask, og oversettelsen legges den fram til vedtak på styremøte 

i juni. 

 

65/19 Seminardagene 2020/NORNA- kongressen  
 

Vedtak: NSFLOS har i styremøte i dag, i samråd med NSF og NORNA Board members, 
besluttet å avlyse NORNA kongressen i Bergen i september 2020 med bakgunn i Covid 
19 pandemi situasjonen i Europa. 

Styret har dessverre sett seg nødt til å avlyse NORNA kongressen i Bergen i september 

2020.Vi beklager dette, men ut fra den usikre situasjonen knyttet til pandemien, har vi ikke 

noe valg. Gunilla Fredheim har vært i kontakt med NORNA board members fra Sverige, 

Danmark og Island. Ingen av disse landene ønsker å sende deltakere til Bergen slik 

pandemisituasjonen er nå.  Finland har også vært kontaktet men har til nå ikke svart på vår 

henvendelse. 

Avbestillingsfristen fra hotellet i Bergen går ut i begynnelsen av mai, det er derfor viktig å 

komme til en beslutning i denne saken. 

Gunilla Fredheim sender mail til de som har sendt inn abstact og informerer disse om vår 

beslutning. Hun informer også våre key note speakers. 

Faggruppeleder tar kontakt med Fjell og Fjord for å informere dem om styrets beslutning om 

å avlyse NORNA kongressen 2020. Webredaktør Kristoffer Nome informeres også for å 

avlyse kongressen i fagportalen (www.nsflos.no) 

Styret ser nå på muligheten for å arrangere NORNA kongressen i 2022 i Bergen. Dette vil vi 

komme tilbake til. 

Styret vil også se på muligheten til å arrangere lokalgruppeledersamling og nettverksamlinger 

i november 2020. 

 

24/20 Søknad om kompensasjon for tapte utgifter i forbindelse med covid- 19 
avlysninger av faggruppearrangementer  
 

Vedtak: Kasserer sender inn søknad til NSF sentralt om kompensasjon for tapte utgifter i 
forbindelse med Covid-19 avlysninger  
 

http://www.nsflsos.no/


   

  

NSF har nå gjort det mulig for Faggruppene inkludert lokalgrupper å søke om kompensasjon 

for tapte utgifter i forbindelse med Covid-19 avlysninger. De har utarbeidet et skjema som vi 

kan fylle ut for å søke om kompensasjon for utgifter i forbindelse med avlysning av 

faggruppearrangementer. Disse må sendes inn innen 10. mai 2020 for å få vårt eventuelle tap 

behandlet. 

Styret har også vært i kontakt med lokalgruppen i Troms, avd Tromsø som har avlyst Nord 

Norsk Seminar for Operasjonssykepleiere og Lokalgruppen i Bukserud som har avlyst 

Klekkenseminaret, slik at de og kan søke om dekking av eventuelle tap. 

Vår kasserer har sett på våre utgifter som vi har hatt i forbindelse med 

Lokalgruppeledersamlingen og nettverksmøtene. Hun ser også på eventuelle flybilletter som 

ikke blir refundert av flyselskapene. Hun sender inne krav på dette innen 10 mai 2020. 

Det fylles ut ett skjema per arrangement som det søkes kompensasjon for. 

 

25/20 Orienteringssaker  

 

Kommunikasjon medlemmer/andre 
 

Faggruppeleder informerte styret om innkommen mail fra medlemmer og andre 

samarbeidspartnere. 

 

Hvordan påvirker koronasituasjonen studenter/lærere i videreutdanningene og Master 
utdanningene  
 

Marie Nystuen Pettersen NTNU, Gjøvik tok kontakt med NSFLOS for å informere at 

studentene her ikke fikk startet i praksis på grunn av pandemisituasjonen. I den forbindelse 

utarbeidet Cathrine Heen og Marie Nystuen Pettersen en spørreundersøkelse som ble sendt ut 

til 24 lærere i lærernettverket i NSFLOS. Tema for spørreundersøkelsen var «hvordan 

påvirker koronasituasjonen studenter/lærere i videre/masterutdanning i operasjonssykepleie». 

Undersøkelsen med kommentarer er publisert på vår side på nsf.no.  

Presentasjon av faggruppen i Sykepleien 
NSFLOS har oppdatert presentasjonen fra i fjor og har sendt den inn. 

EORNA  
 

Alle møter i EORNA foregår nå virtuelt på nett. Board meeting vil gjennomføres virtuelt 8. – 

9. mai 2020.  

 

AGM (Annual General Meeting) er utsatt til november 2020. Det er godkjent av advokater at 

AGM 2020 kan gjennomføres virtuelt på nett hvis dette skulle være nødvendig. 

 



   

  

Samarbeid mellom ALNSF, NSFLOS, NSFLIS og Analyses senteret angående nasjonal 
oversikt av spesialsykepleiere 
 

De tre faggruppene har tatt initiativ til å se på de nasjonalt oppførte spesialsykepleierne og har 

fått hjelp av Analysesenterert for å finne fram i registeret. Utfordringen er at det ikke finnes et 

korrekt nasjonalt register over antallet, noe også faggruppene tok opp sist i arbeidet med 

ABIO-rapporten. Faggruppene etterlyser enda dette, og håper at det vil komme på plass innen 

kort tid. Aina vil videresende mail om dette initiativet til styret.  

 

  

 


