Protokoll styremøte NSFLOS
28. -29. april 2021
Virtuelt møte på Teams
Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Marianne Jungersen, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen

Virtuell deltakelse: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Marianne Jungersen, Hanne Zachariassen og Hanne Sofie Yttervik

Innkallingen og sakslisten godkjennes
Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble fortsatt ikke gitt dispensasjon fra
Generalsekretæren i NSF til å avholde fysiske møter i T22.
Vi startet med en runde rundt bordet også denne gangen med status på hvordan
korona situasjonen og hvor vi står per dd. De fleste sykehus er nå i grønn beredskap.

24/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.-26.03.21
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 25.-26-03.21 tas til orientering.

25/21 Økonomirapportering
Vedtak: Styret tar kasserers informasjon om resultatregnskap2020 og
regnskapskontroll til orientering
Kasserer informerte styret om den økonomiske status i NSFLOS.
Resultatregnskapet for 2020 er kommet. Styret fikk informasjon om innholdet i denne.
Resultatet er i pluss fra i fjor. Noe som skyldes liten aktivitet grunnet pandemien.
Det er gjort en forenklet regnskapskontroll med følgende konklusjon: «Basert på vår
forenklede regnskapskontroll er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss
grunn til å tro at dette regnskapet ikke gir uttrykk for den finansielle stillingen til
Faggruppen for Operasjonssykepleiere per 31. desember 2020, og av selskapets
resultater for det avsluttede regnskapsåret, i samsvar med beskrevne prinsipper»
Tilbakebetalingen til lokalgruppene er utført.

04/21 INSPIRA
Vedtak: Styret tar faggruppeleders informasjon om «Retningslinjer for samhandling
med annonsører i INSPIRA» som ble vedtatt på møte 16. april 2021 til orientering.
NSFLOS fikk i oppgave å lage et skriv om betingelser for de som skal annonsere i
INSPIRA. Aina og Cathrine utformet et dokument som heter: «Retningslinjer for
samhandling med annonsører i INSPIRA», Dette dokumentet ble lagt fram og vedtatt
på møte med NSFLIS og Anestesisykepleierne 16. april 2021.

54/20 Seminardagene og GF 2021
Vedtak: Frist for saker til GF er satt til 10. august 2021
Styret forsatte planlegging av Seminardagene og Generalforsamling 2021. Frist for
saker til GF er satt til 10. august 2021 jfr § 4 i våre vedtekter.

26/21 Valg av Lokalgruppe som vertsgruppe for Seminardagene 2022
Vedtak: Østfold er valgt som vertsgruppe for seminardagene 2022 med Fredrikstad
som vertsby
Det kom inn søkere fra to lokalgrupper om å bli vertsgruppe for Seminardagene
2022. Dette var Aust-Agder ved Grethe Espenes Paulsen og Østfold ved Trine
Hovland. Styret vurderte disse to søknadene og valget falt på Østfold med
Fredrikstad som vertsby.
Dette vil bli offentliggjort på lokalgruppeledersamlingen 29. april 2021.

17/21 Forslag til faggruppenes generalforsamlinger - omorganisering til ny
fylkesstruktur for lokale faggrupper
Vedtak: Lokalgruppene diskuterer denne saken i medlemsmøte og kommer med
forslag til hvordan eventuelle nettverk kan organiseres etter ny fylkesstruktur til styret
innen 17. juni 2021
Vi viser til protokollen fra styremøtet i mars hvor det ble informert om at det foreligger
et landsmøtevedtak som innebærer at alle faggrupper må strukturere sine
lokalgrupper etter fylkesmodellen som ble vedtatt i 2019. Faggruppene fikk i 2020
midlertidig dispensasjon fra vedtektene til å gjennomføre generalforsamlinger før de
omorganiserer sine lokalgrupper etter ny fylkesstruktur.
Styret i NSFLOS ber våre lokale faggrupper å diskutere på medlemsmøter og
sammen med berørte lokalgrupper hvordan er er mulig å danne nettverk på tvers i
fylket som best mulig styrker lokalt faglig engasjement blant operasjonssykepleierne
Nettverk kan være:

•
•
•

Lokale nettverk tilknyttet sykehus.
Lokale nettverk tilknyttet kommunestruktur.
Lokale nettverk etter befolkningstetthet.

Frist for tilbakemelding til styret settes til 17. juni 2021.

18/21 Lokalgruppeledersamling og nettverksmøter våren 2021
Styret hadde en siste gjennomgang av status for lokalgruppeledersamlingen og
nettverkssamlingene denne våren med henhold til program og gjennomføring

27/21 Møte med NSF/SF leder og A-Hus opr.spl angående 1.assistant ved
robotkirurgi - plan for evt utdanning?
Vedtak: styret tar informasjon om møte vedrørende robotteknologi og
operasjonssykepleie som var avholdt 16. mars 2021 til orientering.
Det ble avholdt et Teamsmøte 16. mars 2021 hvor representanter fra A hus, Sentralt
Fagforum og NSFLOS v/Aina, Cathrine og Marianne deltok. Tema for møte var
robotteknologi og operasjonssykepleie.
Møtet kom i stand som oppfølging fra et år tilbake før pandemien kom. Det skulle
opprinnelig ha vært et møte om saken i mars 2020. Mange sykehus har tatt i bruk
robotkirurgi hvor operasjonssykepleiere er involvert både som medhjelpere, utøvere
og begrepet «First assistens» anvendes. Ahus sine operasjonssykepleiere ønsker en
kvalitetssikring av utøvelse, systematisk kompetanse og pasientsikkerhet.
På dette møtet ble de enige om at operasjonssykepleieren ved Ahus utformer et
samledokument som sendes Aina og Mette før pinse. Dette skal kunne anvendes
som utgangspunkt for møte med fag-og helsepolitisk avd NSF, politisk ledelse.
Dette dokumentet burde inneholde:
•

Beskriver situasjonen, intensjon og mål

•

Områder/sykehus i Norge og hvilke felt som det utøves robotkirurgi

•

Beskrive og legge ved pågående kurs/opplæringsprogram, - hva skal til for å
få studiepoeng, inkludere utdanning etter hvert

•

Tall og relevant statistikk

•

Begrepet first assistanse bør endres

Faggruppeleder Aina tar på ny kontakt med Legeforeningen for å høre hvor de står i
denne saken.

20/21 Ny kursløsning tilgjengelig hos NSF - opplæring
Vedtak: Styret tar informasjon om ny kursløsning i NSF til orientering
Hanne Zachariassen, Marianne Jungersen og Hanne Sofie Yttervik har gjennomgått
opplæringskurs i ny kursløsning SCHOO i NSF.
Styret ble orientert om innholdet i kurset.

28/21 NORNA - Brev fra SEORNA, Sverige om det fremtidige
nettverksamarbeidet med NORNA
Vedtak: NSFLOS tar brev fra SEORNA til orientering
NSFLOS fikk brev fra SEORNA hvor informerer om at de vurderer å ta en pause i
NORNA samarbeidet på grunn av at de mener nettverket ikke fungerer optimalt. Hvis
de bestemmer seg for å fortsette samarbeidet ønsker de fysisk møte en gang i året
og flere kortere virtuelle møter.
Danmark innkaller til nytt NORNA møte i september 2021 hvor denne saken vil bli
diskutert.

29/21 Orienteringssaker
Kommunikasjon medlemmer/andre
Sentralt fagforum - 3. virtuelle møte våren 2021 avholdes 31.05
Faggruppeleder orienterte styret om virtuelt møte i Sentralt fagforum. Neste møte
avholdes 31. mai 2021
Diverse oppdateringer:
Høring: Forslag til ny forskrift om medisinsk utstyr.
Leder Webinar 04.05.21
NSF Strategi for perioden vedtatt
Utviklingsprosjektet i NSF - Faggruppene
NORNA/ EORNA
Marianne Jungersen orienterte styret om virtuelt møte i NORNA. Det er planlagt
NORNA kongress i Bergen i september 2023. Danmark innkaller til nytt møte i
NORNA i september 2021.
Cathrine om EORNA: Frist for innsending av abstract til EORNA kongressen i
Stavanger i 2022 er 20. august 202

30/21 Eventuelt
Nedleggelse av faggrupper
Styret har fått e-post fra lokalgruppen i Sogn og Fjordane hvor de informerer om at
de legger ned faggruppen på grunn av at det er vanskelig å få representanter til
styret.
Det er styret i NSFLOS som godkjenner en eventuell nedlegging av lokalgrupper jfr §
7 i våre vedtekter.
Med bakgrunn av den pågående saken vedr ny organisering av lokalgruppene i
NSFLOS, avventer styret denne godkjenningen til etter GF i november 2021.

