Protokoll styremøte NSFLOS
17. -18. juni 2021
Møterom OUS, Søsterhjemmet Ullevål Sykehus
Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Marianne Jungersen, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen

Tilstede: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen, Hanne Zachariassen, Hanne Sofie
Yttervik, Gunilla Fredheim (vara for Marianne på torsdag 17.06.29)
Forfall: Marianne Jungersen
Innkallingen og sakslisten godkjennes
Det gis fortsatt ikke dispensasjon fra Generalsekretæren i NSF til å avholde fysiske møter i
T22, men på bakgrunn av pandemiens utvikling, endring i de nasjonale regler og
vaksinestatus blant helsepersonell har styret besluttet å avholde fysisk styremøte denne
gangen.
Møtet startet med en runde rundt bordet. Det store tema var mangel på sommervikarer i år.
Sykepleierstreik i Danmark og pandemien bidrar til denne mangelen. Dette gjør at driften må
reduseres på mange avdelinger.
Søknaden til operasjonssykepleierutdanningen er gledelig høy i år med svært gode
kandidater.

31/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.-29.04.21
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 28-29-04.21 tas til orientering.

32/21 Økonomirapportering
Vedtak: Styret tar kasserers økonomirapportering til orientering
Kasserer informerte styret om den økonomiske utviklingen siden siste styremøte.
Det har fortsatt ikke kommet krav vedrørende utbetaling i forbindelse med INSPIRA.
Faggruppeleder tar kontakt med Anestesisykepleierne og NSFLOS og undersøker denne
saken.
Lokalgruppene har fått sine tilbakebetalinger

33/21 Evt revidering av budsjett
Vedtak: Endelig revidering av budsjettet gjøres på neste styremøte i
august
Styret gikk gjennom budsjettet for 2021. Kasserer skal undersøke med NSF om vi skal
revidere budsjettet totalt i forhold til faktisk gjeldende forhold, eller om vi skal la budsjettet stå
som det er med merknader, fotnoter under. Hun skal samtidig undersøke hva som ligger i
beløpet som er kommet inn fra NSF på 3701 Samarbeidsavtale NSF drift og 3701
kontigenter.
Endelig revidering av budsjettet gjøres på neste styremøte i august

54/20 Seminardagene
Vedtak: Programmet er snart ferdigstilt. Det foreløpige programmet og
påmeldingen legges ut på våre digitale kanaler.
Frist til påmelding frie foredrag og poster settes til 12. september.
NSFLOS vi benytte seg av Fjell og Fjords kongressapp på denne
konferansen.
Styret fortsatte planleggingen av seminardagene i Oslo til høsten. Vi gikk gjennom
programmet og dette er stort sett ferdigstilt.
Gunn Berge deltok på styremøtet via Teams på torsdag 17.06.21. Hun oppdaterte styret om
hvor langt planleggingen har kommet , og vi fikk avklart detaljer vedrørende diverse priser og
datoer.
Siden NSF ikke har kongressapp tilgjengelig nå så går styret inn for å benytte seg av Fjell og
Fjords kongressapp på Seminardagene.
Invitasjon til frie foredrag og poster sendes ut og fristen til dette settes til 12. september.

34/21 GF-dokument 2021
Vedtak: Styret undersøker om NSF har system for elektronisk
avstemming på GF 2021.
På bakgrunn av arbeidet med å lage GF-dokumentet opprettes det et eget saksnummer slik
at dette arbeidet skilles fra sak 54/20 Seminardager og GF 2021. Sak 54/20 omfatter heretter
bare seminardagene.

Styret fortsatte arbeidet med GF dokumentene.
Det er en mulighet for elektronisk avstemming i konferanse appen Tappin, men det er
kostbart å benytte seg av denne. Styret vil undersøke om NSF har et system for elektronisk
avstemming og om vi kan benytte oss av denne på Generalforsamlingen.
Styret minner om at frist for saker til GF er satt til 10. august 2021 jfr § 4 i våre vedtekter.

35/21 Utlysning av stipend 2021
Vedtak: Det utlyses 6 stipend på kr 10 00,- som skal tildeles
foredragsholdere ved EORNA kongressen 2022 i Stavanger. Det utlyses
ett reise og studiestipend stipend inntil kr 10 000,-.
Søknadsfristen på disse stipendene settes til 12. september 2021
Styret i NSFLOS ønsker å motivere våre medlemmer til å bidra som foredragsholdere når vi
denne gangen er så heldig at kongressen finner sted i Norge. EORNA forventer at
vertslandet deltar med ulike prosjekt, slik at programmet synliggjør og reflekterer
operasjonssykepleiefaget i Norge. Vi oppretter derfor stipend forbeholdt de som ønsker å
være foredragsholdere på kongressen i Stavanger. Stipendet skal anvendes til å dekke de
faktiske utgifter i forbindelse med deltakelse på EORNA kongressen som for eksempel reise
og opphold.
Styret utlyser også et reise- og studiestipend på 10 000,- som kan brukes til hospitering eller
kurs med den hensikt å holde seg faglig oppdatert.
Kriterier og søknadskjema publiseres på alle våre kanaler og søknadsfristen settes til 12.
september 2021.

17/21 Forslag til faggruppenes generalforsamlinger - omorganisering til
ny fylkesstruktur for lokale faggrupper
Vedtak: Styret samordner innspillene som er kommet inn fra
lokalgruppene og utarbeider et forslag til styremøtet i august.
Det vises til tidligere styremøter og fremlegg for lokalgruppelederne på møtet med dem i
april. Lokalgruppelederne hadde frist til 17.06.21 til å komme med sine innspill til forslaget fra
NSF. Styret gikk gjennom de innkomne innspill og vi arbeider videre med dette på styremøtet
i august.

36/21 Rethos 3 - NSF videre strategi og tiltak
Vedtak: Styret tar faggruppeleders informasjon om møte vedr NSFs
arbeid med Rethos 3 til orientering
Faggruppeleder var innkalt til et oppfølgingsmøte om NSF’s arbeid med Rethos 3 17. juni
2021. Aina informerte styret om innholdet dette møtet.

30/20 Bemanningsnorm for operasjonssykepleiere
Vedtak: Faggruppeleder samordner innspillene fra lokalgruppene og
utarbeider et forslag til styremøtet i august
Lokalgruppelederne hadde frist 1. juni 2021 til å uttale seg om saken «Bemanningsnorm for
operasjonssykepleiere» Foreløpig er det bare noen få lokalgrupper som har levert inn
tilbakemeldinger til styret. Saken har vært oppe til diskusjon i noen ledergrupper ved
sykehusene våre, blant annet OUS og SUS, og innspill derfra vil også tas med inn i
diskusjonen.
Aina samordner disse innspillene til styremøtet i august hvor styret vil fortsette arbeidet med
dette.

37/21 Valg 2021
Vedtak: Styret tar informasjon fra leder av nominasjonskomiteen Petrin
Eide til orientering
Styret hadde et kort møte på teams med leder av nominasjonskomiteen. Hun kunne fortelle
at nominasjonskomiteen har utfordringer med å finne nye kandidater til styret. Hennes
tilbakemelding er at aktuelle kandidater er bekymret for arbeidsmengden i forbindelse med
NORNA og EORNA kongressen som skal finne sted i Norge de neste årene.
Det er viktig for oss i styret å understreke at EORNA styret med KIT-Group som arrangement
firma har det hele og fulle ansvaret med kongressen. NSFLOS styre bidrar med praktisk
informasjon til deltakerne slik at de føler seg velkommen. Når det gjelder NORNA
kongressen så arrangeres denne i stedet for seminardagene i 2023.
Styret legger denne informasjonen ut på facebook-gruppen til lokalgruppelederne og ber
dem ta kontakt med nominasjonskomiteen (petrin.hege.eide@hvl.no) om de kjenner noen
som kan passe til et slikt verv

38/21 Orienteringssaker
Kommunikasjon medlemmer/andre
Faggruppeleder informerte styret om innkomne mail siden forrige styremøte

Sentralt fagforum
Faggruppeleder orienterte styret fra virtuelt møte i Sentralt Fagforum 31.05.21.

Leder Webinar 04.05.21
Faggruppeleder refererte fra Lederwebinar i regi av NSF 4. mai 2021

Møte mellom redaksjonen Sykepleien, SF’s leder og INSPIRA
representert ved faggruppelederne
Vår faggruppeleder informerte hersket om at det har vært et møte mellom redaktør i bladet
«Sykepleien», leder av sentralt fagforum og INSPIRA representert ved faggruppelederene i
NSFLOS, Anestesisykepleierne og NSFLIS.
Dette var ment som et oppklaringsmøte siden redaksjonen i «Sykepleien» reagerte på at vårt
nye elektroniske tidsskrift INSPIRA kunne være en konkurrent for deres eget tidsskrift

39/21 Eventuelt

