
   

  

 
 

 

Protokoll styremøte NSFLOS 

17. august 2022 

Teams møte fra kl 1900 – 2100 
 

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

Gjest: Heidi Ståhl og Trine Hovland 

Forfall: Cathrine Heen og Trine Hovland 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

40/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15 juni 

Vedtak: Protokoll fra styremøte godkjennes. 

 

11/22 Seminardager 2022 

Vedtak: Nettverksmøtene i forbindelse med seminardagene 2022 vil ha et felles 
program. Det vil bli mulig å delta på deler at dette digitalt  
 

Styret jobbet vider med programmet til Seminardagene i Fredrikstad 2022 og 
ferdigstilte dette.  

En av de som har fått tildelt fritt foredrag har trukket seg. Petrin Eide stepper inn med 
et foredrag om dagkirurgi. 

Heidi Ståhl fra Fjell og Fjord deltok på denne saken og informerte styret om det 
praktiske rundt arrangementet og fikk svar på sine spørsmål. 

Alt går som planlagt og vi har så langt flere betalende deltakere enn i fjor. Vi har litt 
færre utstillere men de som kommer har bestilt større plasser.  

Vår redaktør for nsflos.no, Linda Eikemo, deltar på seminardagene sammen med oss 
og lager en sak på vår nettside i etterkant. 

 

 



   

  

 
 

41/22 Stipender 2022 

Vedtak: styret tildeler NSFLOS stipendene på neste styremøte 31.august med 
forbehold om det innkommer søknader etter denne dato. Søknadsfrist er satt til 2. 
september 2022. Stipendene deles ut på Seminardagene i Fredrikstad. Styret åpner 
for å forlenge denne fristen hvis det ikke kommer flere søkere. 
 

Styret vil diskutere NSFLOS stipendene i de kommende styremøter. 
 

Det er utlyst flere NSFLOS stipender som skal deles ut på Seminardagene 2022 i 
Fredrikstad. Et doktorgradstipend, to mastergradstipend, et FOU-stipend og 1 
reisestipend. 

Til nå er det kommet kun en søknad. Søknadsfristen er satt til 2. september. Styret 
tildeler stipendene på neste styremøte med forbehold om det innkommer søknader 
etter dette styremøtet. Styret åpner for å forlenge denne søknadsfristen hvis det ikke 
kommer inn flere søknader. 

Styret vil diskutere NSFLOS stipendene i de kommende styremøter. Dette med 
bakgrunn i liten søknad dette året. 

 

   

42/22 NORNA konferansen i Bergen 2023 

Vedtak: Styret starter aktivt med planleggingen av denne konferansen på styremøtet 
6. september. 

Astrid og Marianne forbereder en sak på dette til dette møtet. 
 

Det er 30 år jubileum for NORNA kongressen i 2023. Dette ønsker styret å markere. 
Styret ønsker å komme fort i gang med planleggingen av denne kongressen og setter 
det opp som sak på styremøtet 6. september  

Astrid delte også noen nye tanker som gjelder samarbeid over faggrupper i et felles 
NORNA samarbeid. Styret ønsker å diskutere disse tankene i tiden framover. 

 

37/22 Aktivitetsmidler fra Sentralt Fagforum 
Denne saken gikk ut 

43/22 INSPIRA 
Denne saken gikk ut 

 

44/22 Orienteringssaker 
 



   

  

 
 

Arendalsuka 2023 
 

Lokalgruppen i Aust Agder har tradisjon for å delta på Arendalsuken. Petrin har vært i 
kontakt med lokalgruppeleder der og NSFLOS sentralt er velkommen å delta 
sammen med dem på dette arrangementet. Styret tar denne saken videre. 

 

Høringer 
 

Høring prosedyrer for låneinstrumenter 
 

Foreningen for sterilforsyning har utarbeidet en veileder for håndtering av 
låneinstrumenter i sykehus og sendt denne ut på høring. Sisilie har utarbeidet et 
høringsvar på dette og sender inn dette. Høringsfrist er 25. august 2022. 

 

Høring: revisjon av NSF prinsipprogram og innsatsområder 
 

Revisjonen har sin opprinnelse i landsmøtesak 8/2019: Revisjon av 
prinsipprogrammet, vedtakspunkt 3 som lød: 

«NSF nedsetter en gruppe bestående av deltagere fra forbundsstyre, faggrupper og 

fylkeskontor som ser prinsipprogram og innsatsområder i sammenheng, samt 

reviderer med tanke på gjentagelser, konkretisering og tydeliggjøring. Nytt utkast 

foreligger i god tid før neste landsmøte.»  

Styret i NSFLOS har lest igjennom forslaget som er presentert av denne gruppen og 
vi mener at de ikke har kommet helt i mål og at det må arbeides videre med teksten. 
Petrin sender dette svaret til NSF. 

 

Videreutdanning i Robotkirurgi 
 

Sisilie informerte styret om hvor arbeidet med denne videreutdanningen står i dag. Vi 
avventer nå svar fra OsloMet. 

 

Ny «Ansvars og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere» 

 
Gruppen som jobber med utarbeiding av ny ansvars og funksjonbeskrivelse for 
operasjonssykepleier jobber aktivt med denne saken. Gruppen består av Petrin Eide, 
Linda Hansen, Jan Thore Lochertsen, Trine Hovland og Monika Sæle. 



   

  

 
 

De arbeider denne funskjonsbeskrivelsen mot Rethos 3 forskriften. De er i rute for å 
kunne presentere dette arbeidet på nettverksamlingen nå i september i Fredrikstad. 
Av denne grunn blir nettverksamlingene samlet denne gangen. 

 

Spesialistgodkjenning av operasjonssykepleie 
 

NSF jobber aktivt med denne saken. Vi har fått en forespørsel fra NSF sentralt om å 
svare på noen konkrete spørsmål når det gjelder dette. Petrin innkaller til et ekstra 
styremøte 31. august hvor dette blir det eneste tema.  

Representant fra NSF sentralt kommer på Seminardagene i Fredrikstad og har et 
innlegg om spesialistgodkjenning. 

 

45/22 Eventuelt 
 

Det innkalles til et styremøte på Teams 31. august hvor tema er 
spesialistgodkjenning av operasjonssykepleiere. 

 

 

 


