Protokoll styremøte NSFLOS
2. februar 2022
Teams møte fra kl 17.30 – 19.30
Innkalling sendt til: Petrin Eide, Sisilie Skråmm, Astrid Wevling, Birgitte Kristensen,
Hanne Sofie Yttervik, Marianne Jungersen

Forfall: Ingen

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent

09/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20 og 21.01 22
Vedtak: Den endelige protokollen fra forrige styremøte sendes ut til alle
styremedlemmer for godkjenning.
Utkast til protokollen har vært sendt ut til gjennomsyn og den den endelige
protokollen med endringer sendes ut til styremedlemmene for godkjenning.

10/22 Oppsummering av Seminar dager 2021 på Scandic Oslo Airport Hotel,
Gardermoen 11. – 12. november 2021
Vedtak: Styret tar Gunn Berges oppsummering av Seminardagene 2021 til
orientering. Vi har et foreløpig overskudd på kr 342 000,- på Fjell og Fjords
avregning.
Gunn Berge fra vårt arrangement selskap Fjell og Fjord var innkalt som gjest på dette
styremøtet for å oppsummere resultatet fra Seminardagene 2021.
Styret hadde fått tilsendt Fjell og Fjords avregning i forkant av styremøtet. Gunn
Berge gikk gjennom hver enkelt post i dette dokumentet. Ifølge utregningen går
NSFLOS med et foreløpig overskudd på 342 000,- på Fjell og Fjords avregning. Våre
egne kostnader til foredragsholdere, reiseregninger og eventuelle andre utgifter må
trekkes fra dette overskuddet for å få det nøyaktige tallet på hva NSFLOS har i pluss
på Seminardagene 2021.

Overskuddet fra Fjell og Fjord blir nå overført til vår konto. Det gjenstår noen få
innbetalinger som Fjell og Fjord nå purrer på som vil bli overført oss i ettertid.
Økonomiavdelingen på NSF arkiverer alle bilag fra seminardagene. Vår nye kasserer
Birgitte skal ha et møte med Hanne Zachariassen i neste uke for blant annet å få
bedre oversikt over dette.
Gunn Berge informerte og om at hun har fått gode tilbakemeldinger fra de fleste av
de 26 utstillerne som var representert på Seminardagene. De var fornøyde med både
den praktiske gjennomføringen og besøk i utstillingene.
Det ble ikke sendt ut evalueringsskjema til deltakerne denne gangen. Styret vil se på
muligheten til å få dette til på Seminardagene i 2022 i Fredrikstad.
Styret er fornøyd med årets resultat og er også fornøyd med samarbeidet med Gunn
Berge fra Fjell og Fjord.
Det som vi ønsker å jobbe ekstra med til Seminardagene i Fredrikstad er å få inn
flere betalende deltakere.

11/22 Seminardager 2022 Quality Hotel Fredrikstad
Vedtak: styret har utarbeidet en arbeidstittel for årets seminardager
Styret begynte planleggingen av årets seminardager som avholdes i Fredrikstad
Gunn Berge og Birgitte Kristensen har vært på befaring på seminarhotellet. De er
positive til dette hotellet både når det gjelder beliggenhet og fasiliteter. Styret fikk en
grundig presentasjon av dette hotellet.
Utstillingslokalene kan være litt utfordrende i forhold til at dette fordeles på flere rom.
Vi må tenke på å finne på noen aktiviteter som gjør at deltakerne benytter seg av alle
utstillingene.
Vi må også ta stilling til om utstillerne skal få velge stand selv.
Utstillerinvitasjonen sendes ut i midten av mars. Påmeldingskjema til deltakerne
sendes ut i begynnelsen av mai. Fjell og Fjord er ansvarlig for dette
Styret må finne et bilde som kan benyttes på disse invitasjonene.
Styret må også ta stilling til prisene som skal gjelde på seminardagene 2022 på neste
styremøte. (Seminaravgift, utstillerpris, logo i app osv.)
Styret bestemte at arbeidstittelen for seminardagene 2022 skal være: «Faget i front,
operasjonssykepleie for pasienten av spesialister»
Bakgrunnen for valg av tema er at vi ønsker at faget skal dominere mer enn
økonomi. Det er operasjonssykepleiefaget som skal belyse operasjonssykepleie

praksis og ikke kravet om effektivitet og produktivitet. Vi ser nå at det primære er drift
og faget kommer sekundært. På disse seminardagene ønsker vi å tydeliggjøre hva
operasjonssykepleierfaget dreier seg om. Vi ønsker å vise fram og tydeliggjøre
bredden i vårt fag. Alt dette for å bygge under på vårt krav om spesialistgodkjenning.
For å få til dette ønsker vi foredrag som omhandler forebygging av skader (leiring og
pasientsikkerhet) og optimalisering av pasientforløp på operasjonsstuen ( logistikk,
planlegging, instrumenthåndtering, testing av utstyr, anbudshåndtering, planlegging
av nye operasjonsstuer)
Jan Thore Lockertsen vil være ferdig med sitt arbeid som gjelder NSFLOS historie til
seminardagene i Fredrikstad og vil da være en av foredragsholderne.

12/22 Lokalgruppeledersamling/ nettverksamlinger april 22.
Vedtak: Lokalgruppeledersamling blir avholdt med fysisk oppmøte 21. – 22. april
2022 i NSF’s lokaler i Oslo. Petrin, Hanne Sofie og Birgitte er ansvarlig for denne
samlingen.
Lærernettverket blir avholdt med fysisk oppmøte 22. april fortrinnsvis i NSF’s lokaler i
Oslo. Astrid er ansvarlig for dette møtet.
Fagutviklingssykepleier og ledernettverket blir avholdt med fysisk oppmøte på Ullevål
Sykehus 29. april. Sisilie og Marianne er ansvarlig for dette
Lokalgruppeledersamlingen 21. – 22. april 2022

Tema på lokalgruppeledersamlingen blir
•
•

Omorganisering av lokalgruppene jfr vedtak på GF 2021
Spesialistgodkjenning av operasjonssykepleiere og kjernen i
operasjonssykepleierfaget

Lokalgruppelederne møter på ettermiddagen torsdag 21. april. Marianne reserverer
bord på restaurant til alle deltakerne. Birgitte reserverer hotell for de påmeldte samt
møtelokaler i Tollbugata 22. Birgitte reserverer også rom til styremøtet 20. april fra kl
15 i Tollbugata.

Lærernettverksmøte 22. april 2022
Astrid er ansvarlig for denne samlingen. Tema på denne samlingen vil bli integrering av
RETHOS 3 inn i nye lærerplaner.
Spesialistgodkjenning og kjernen i operasjonssykepleiefaget vil også bli et tema. Det er
ønskelig å ha dette sammen med lokalgruppelederne.

Nettverk for fagutviklingssykepleiere og ledere 29. april 2022

Sisilie og Marianne er ansvarlig for dette møtet som vil bli avholdt fysisk i auditoriet
på Ullevål Sykehus. Programmet er under planlegging.
13/22 Informasjonssaker
Vi viser til sak 03/22: «Konstituering av styret for perioden 2021-2023» hvor vi skulle
forespørre Kristoffer Nome om han kunne være ansvarlig for nettsiden vår nsflos.no.
Han er forespurt og har takket ja.
Styremøtet som skulle være 9.–10. mars 2022 flyttes til 17. – 18. mars 2022. Dette
avholdes fysisk i Tollbugata 22. Birgitte reserverer møterom.

