
   

  

 

 

Protokoll styremøte NSFLOS 

13. juni 2022 

Teams møte fra kl 1900 – 2100 
 

Innkalling sendt til: Petrin Eide, Sisilie Skråmm, Astrid Wevling, Birgitte Kristensen, 
Hanne Sofie Yttervik, Marianne Jungersen, Cathrine Heen og Hanne Zachariassen 

 

Forfall: Hanne Zachariassen 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

36/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20 og 21.04 22 og 24.05.22 

Vedtak: protokollene fra styremøtet i april og styremøtet i mai godkjennes og legges 
ut på nsf.no  

 

11/22 Seminardager 2022  

Vedtak: Et firma som ønsker å ha et symposium på 20 min på seminardagene 2022 
får mulighet til dette med forbehold at de betaler for to slots (til sammen 20 000,-) 

Vedtak: Marianne har møte med Heidi Ståhl senest 3. august for å gå gjennom status 
for rombehov  

Vedtak: styret godkjente et forenklet budsjett som Faggruppeleder har utarbeidet 
sammen med Fjell og Fjord 
 

Styret gikk gjennom programmet som nå er på plass. Heidi Ståhl, vår kontaktperson i 
Fjell og Fjord deltok sammen med oss på denne saken. 

Så langt har vi fått 21 utstillere + sølv og gull sponsor. Et firma har ønsket å ha et 20 
minutt langt symposium i en av pausene. Styret godkjente dette med forbehold at de 
betaler for to slots (tilsammen 20 000,-). Frist for å melde inn symposium er 24. juni. 

Det er 96 som har meldt seg på seminardagene så langt. Frist for påmelding er 24. 
juni og frist for earlybird går ut 15. juni. Hanne Sofie sender ut en e-post  til våre 
medlemmer for å minne dem på om dette. 

Det er kommet inn tre søknader om frie foredrag. Styret gikk inn for alle disse og de 
settes inn i programmet. 



   

  

 

 

Faggruppeleder har i samarbeid med Fjell og Fjord utarbeidet et forenklet budsjett for 
seminardagene som kan distribueres til utstillere som ønsker dette. 

 

 

37/22 Aktivitetsmidler fra Sentralt fagforum 

Vedtak: Styret tar tildeling av aktivitetsmidler til et samarbeidsprosjekt mellom 
NSFLOS, NSFLIS og Anestesisykepleieren i Østfold fra Sentralt Fagforum til 
orientering 
 

Viser til sak 27/22 hvor NSFLOS har mottok to søknader om aktivitetsmidler: 

Begge prosjektene søkte om midler til å øke aktiviteten i lokalgruppene, samt 
tverrfaglig arbeid. 

Styret stilte seg bak søknadene og sendte dem videre til Sentralt fagforum.  

Sentralt fagforum besluttet å tildele aktivitet midler til et samarbeidsprosjekt mellom 
NSFLOS, NSFLIS og Anestesisykepleieren i Østfold. 

 

32/22 Fagportalen, NSFLOS.no 

Vedtak; Linda Eikemo får tilbud om jobben som redaktør for vår fagportal nsflos.no. 
Kristoffer Nome og Linda Eikemo avtaler overtakelse og legger en plan for videre 
arbeid. 
 

Kristoffer Nome har nå trukket seg som redaktør og Linda Eikemo har fått tilbud om 
jobben. Linda Eikemo Linda.Eikemo@so-hf.no. NSFLOS takker Kristoffer for en lang 
og god innsats. Styret sender han en oppmerksomhet for dette.  

Styret foreslår at honoreringen på 16 000,- i året deles likt mellom Kristoffer og Linda 
i 2022. 

 

38/22 Orienteringssaker 

Helsepersonell kommisjonen 
Regjeringen har oppnevnt helsepersonellkommisjonen som skal levere en NOU 
innen 1. februar 2023. Faggruppeleder Petrin har vært i et møte med Sentralt 
Fagforum hvor dette var tema. Styret i NSFLOS følger denne saken videre. 

Invitasjon til dialogmøte med HOD 
Helse og omsorgsdepartementet sendte ut en invitasjon til dialogmøte om 
utfordringer ved gjennomføring av praksis i ABIOK-utdanningene. Cathrine Heen 
skulle delta på vegne av NSFLOS. På grunn av feil på lenken kom ikke Cathrine seg 
inn på dette møtet. NSFLOS følger denne saken. 

mailto:Linda.Eikemo@so-hf.no


   

  

 

 

Nytt ansvars og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere 
Faggruppeleder Petrin orienterte styret om at gruppen som utarbeider et forslag til 
nytt ansvars og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere har hatt et møte, og 
de har et nytt møte i neste uke. Målsetningen er å ha et forslag klart til 
nettverksmøtene til høsten. 

 

39/22 Eventuelt 
 

Seminardagene og NORNA konferansen i Bergen i 2023 

Vedtak: NSFLOS går inn for å avholde seminardagene og NORNA konferansen som 
planlagt 6. – 9. september 2023 
 

Det er inngått avtale om at neste NORNA konferanse skulle avholdes i Norge i 
2020.  Planen var å avholde konferansen i Bergen sammen med våre egne 
seminardager.  Pandemien førte til at konferansen ble utsatt til 2023 og avtaler ble 
prologert.  

Astrid har vært på et møte i NORNA og hun har en oppfattelse at de andre nordiske 
landene er klar for en NORNA konferanse i Norge i 2023. 

Styret går inn for å avholde seminardagene og NORNA konferansen som planlagt 6. 
– 9. september 2023 på Radisson BLUE Royal Hotel Bergen. 

Astrid og Marianne er kontaktpersoner i styret når det gjelder planlegging av denne 
konferansen. 

 

Arendals uka 2022 

Vedtak: Styret i NSFLOS deltar ikke på Arendals uka 2022 men ønsker å se på 
muligheten for å kunne delta i 2023. 
Styret så på muligheten for at NSFLOS kunne delta på Arendals uka 2022. På grunn 
av at dette kom opp så sent så ser ikke styret mulighet til å delta i år. Petrin tar 
kontakt med lokalgruppen i Arendal Grethe Espenes Paulsen for å diskutere 
muligheten om NSFLOS-deltakelse neste år. 

Forespørsel fra EORNA 
EORNA har sendt en E-post med forespørsel om NSFLOS har forslag til motto eller 
bilde til operasjonssykepleiedagen 15.02.23. Forslaget måtte være inne innen slutten 
av juni. NSFLOS har dessverre ikke mulighet å svare på denne henvendelsen på så 
kort varsel. 

 

Neste styremøte blir onsdag 17. august på Teams 

 



   

  

 

 

 


