Protokoll styremøte NSFLOS
21.-22. januar 2021
Virtuelt møte
Innkalling sendt til: Aina Haugen, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Marianne Jungersen, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen
Gunilla Fredheim, innkalt 21.01.21

Virtuell deltakelse: Aina Haugen, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Marianne Jungersen, Hanne Zachariassen
Gunilla Fredheim 21.01.21

Forfall: Hanne Sofie Yttervik

Innkallingen og sakslisten godkjennes
01/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12-13.11.20
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 12.-13.11.20 tas til orientering.

02/21 Økonomirapportering
Vedtak: Styret tar kasserers gjennomgang av økonomisk status til etterretning.
Kasserer Hanne Zachariassen orienterer styret om den økonomiske status i NSFLOS.
Økonomien er fortsatt god og årsresultatet 2020 er i pluss. Det kommer stadig refusjoner fra
flyselskaper/reisebyrå, som følge av avlyste møter i 2021 pga Corona pandemien. Det er lite
aktivitet i lokalgruppene og dermed få utgifter.

03/21 Justering av møtedatoer i januar og februar
Vedtak: Styremøte 21.01 og 22.01 2021 omgjøres til 2 halve dager med virtuelt styremøte på
Skype, tilsvarer en hel dag. Styremøtet 18.02.2021 omgjøres til styremøte over to hele dager,
henholdsvis 18-19.02.21, og planlegges per dags dato som fysisk styremøte.
Hanne Z reserverer møtelokale i Tollbugata til styrtmøtet 18.-19. februar. Fysisk møte kan
endres til virtuelt møte i hht den pågående pandemien og retningslinjer gitt fra FHI/regjering.

Må neste styremøte gjennomføres virtuelt endres klokkeslett til 8.30 - 14.00, begge dager.

04/21 InspirA
Vedtak: Styret tar statusorienteringen fra faggruppeleder Aina Hauge og styremedlem
Cathrine Heen til orientering.
NSFLOS skal bidra med medlemmer til Inspira Redaksjonsråd. Anette Kock og Ingrid Husby
er aktuelle kandidater. Cathrine informerer redaktør Ann Katrine Leonardsen.
NSFLOS skal delta med både inspirator/foreleser og deltakere på workshop i forhold til
publisering av artikler i InspirA. Aina sender en forespørsel til aktuelle kandidater. Forslag til
kandidater som spørres i prioritert rekkefølge: 1. Hege Kaldheim, 2. Irene Sirevåg
Landsgruppene anestesi, intensiv og operasjon sender en felles annonsering i begynnelsen av
februar om første digitale utgivelse av InspirA.
05/21 NSFs nye nettsider - NSFLOS oppdateringer pågår
Vedtak: Styret tar statusorienteringen fra faggruppeleder Aina Hauge og styremedlem
Cathrine Heen til orientering.
Sekretær Hanne Sofie Yttervik, Cathrine og Aina har hatt 3 virtuelle møter med diskusjon og
innspill. Det pågående arbeid med å oppdatere nettsidene fortsetter og følgende retningslinjer
skal oppdateres:
Retningslinje for lokalgrupper som er vertskap under NSFLOS seminardager
Retningslinje for nominasjonskomitéen,
Retningslinje for søknad om kurs.
Den oppdaterte retningslinje for æresmedlemmer er klar for publisering på nettsiden.

54/21 Seminardagene og generalforsamling 2021
Vedtak: Oppsummeringen fra Fjell&Fjord om arbeidet så langt tas til orientering.
Styret diskuterer praktiske rammer for seminardagene og generalforsamlingen 2021 med
Gunn Berge fra Fjord og Fjell. Styret har brain storm om tema og foredragsholdere til
seminardagene
Praktiske rammer
Styret hadde virtuelt møte med Gunn Berge fra Fjell og Fjord. Deadlines og viktige datoer for
seminardagene ble gjennomgått.
Generalforsamlingen:
Styret gjennomgikk GF-dokumentet fra forrige GF, og merket av hvilke saker som skal med
denne gangen. Styret følger malen for GF saker.

06/21 Høringsnotat Rethos 3 fra NSFLOS
Vedtak: Styremedlemmene sender innspill til Aina Hauge innen 01.02.2021 kl 10.00. Aina
samordner innspillene til høringsuttalelsen fra NSFLOS og bringer den videre i møtet med
NSF og berørte faggruppeledere 01.02.20021.
Styret diskuterer dokumentet Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
operasjonssykepleie og et utkast til høringsuttalelse fra NSFLOS utarbeidet av Aina Hauge.
Hvert enkelt styremedlem tilføyer sine innspill i utkast-dokumentet og sender til Aina innen 1.
feb. Aina samordner innspillene.
Lokalgruppelederne er også oppfordret til å sende inn innspill fra medlemmene i
lokalgruppene.
Faggruppelederne for faggruppene omfattet i RETHOS 3 skal ha virtuelle møter med NSF
sentralt, som vil sende 5 høringsnotat, en for hver utdanning. Man prøver å ivareta de
samme generelle betraktningene rundt Masterforløpet for alle utdanningene. De
fagspesifikke betraktningene har NSFLOS frist til 30.01 å videreformidle til NSF, og det
siste møte mellom NSF og berørte faggruppeledere vil finne sted 01.02.21.
Fagavdelingen i NSF har frist til 05.02 på å innstille til ledelsen. Anestesisykepleierne
NSF, NSFLIS og NSFLOS vil også sende eget notat. NSFLOS vil sende sitt endelig forslag
til høringsnotat inne fristen den 28.02.
07/21 Tilbakemelding fra Helsedirektoratets ekspertgruppe «Nasjonale faglige
råd - Trygg kirugi»
Vedtak: Styret tar orienteringen fra Aina til orientering
NSFLOS har foreslått to representanter som deltakere i gruppen som skal gi faglige råd til
Helsedirektoratet. Disse er Åse Nybø, Oslo/Akershus og Inger Skarung, Rogaland. Det er
hittil avholdt to møter, det siste møtet i forrige uke. Faggruppeleder har vært i kontakt med
Rogalands representant, som har gitt sin tilbakemelding så langt.
Ekspertgruppen er en bred tverrfaglig og geografisk sammensatt gruppe. Gruppen skal i korte
trekk utarbeide råd og anbefalinger for gjennomføring av sjekklisten etter nasjonale
retningslinjer, lokal utvikling av sjekklisten og monitorering av bruken av sjekklisten.

08/21 Status og tilbakemeldinger diverse pågående styresaker
Vedtak: Styret foretar en gjennomgang av pågående saker med hensyn til status og eventuell
revidering.
•
•

Møte med NSF ved Mette Dønåsen og Sisilie Skråmm A-hus angående first assistent
ved robotkirurgi er blitt forsinket pga Corona pandemien. Aina kontakter Mette
Dønasen, leder SF for å finne ny møtedato.
Bemanningsnorm - Utkastet gjennomgås på styremøtet og få justeringer gjøres. Aina
sender utkastet til høring til ledernettverket, Cathrine til lærernettverket og
fagutviklingssykepleiernettverket, og publiserer på lokalgruppeledernes facebook
gruppe.

•

•
•

Kassererkurs 2021, evt andre kurs for tillitsvalgte? Hanne vurderer behovet for
kassererkurs. Aina forhører seg med faggruppelederne for anestesi og intensiv om og
hvilke kurs de ha tenkt å gjennomføre. Også i forhold til NANO kurs og publisering?
Kurs kan evt gjennomføres som workshop på Teams.
Aina kontakter Lockertsen i forhold til progresjonen av historiebok i forbindelse med
50 års jubileet. Inviterer ham til åpningsforedrag på seminardagene
Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid i forhold til valg av styre på
generalforsamlingen i september 2021. Styrets medlemmer må gi beskjed til Petrin
Eide, lederen i nominasjonskomiteen, om avgang eller ønske om gjenvalg.

09/21 Orienteringssaker
• Kommunikasjon medlemmer/andre
- Diverse mail og orienteringer (videresendt fortløpende) Mail
angående medlemskap er sendt videre til medlemsservice
- Videreutdanningen NTNU Høyskolen i Gjøvik takker for
hilsen på avslutning
- Spørsmål til styret sentralt på vegne av styret i NSFLOS
Telemark
• NORNA kongressen i 2023 istedenfor 2022 v/Marianne
• Sentralt fagforum - møte våren 2021 28.januar. Aina er innkalt til
virtuelt møte og vil delta .
• EORNA og EORNAC har fusjonert. Ikke fysisk aktivitet planlagt.
Boardmeeting i mai virtuelt. Planlagt virtuel 3 dagers kongress i
mai. Fysisk boardmeeting til høsten.
• 15. februar. Perioperative day. Plakat på FB

