
   

  

Protokoll styremøte NSFLOS  
Onsdag 20 april kl. 15-19.00 og torsdag 21. april 08.30 – 14.30 
Tollbugata 22 Oslo 
 

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

Forfall: Hanne Sofie Yttervik torsdag 21. april 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

Sak 23/22  Godkjenning av protokoll 
Protokollen ble tatt til etterretning. 

Sak 12/22  Lokalgruppe leder samling / lærernettnettverk 21 og 22 april 
Lokalgruppeleder samling og lærernettverk blir avholdt som planlagt, med de 
programmene som foreligger.   

Sak 11/22 Seminardager Fredrikstad 
Arbeidet med seminardagene går som planlagt. Vi må arbeide videre med 
programmet som ikke er helt klart Invitasjon og påmelding til seminardagene legges 
ut tidlig i mai og programmet legges ut så snart de viktigste foredragsholderne er på 
plass. Vi må også etterlyse frie foredrag. 

Sak 15/22  Spesialistgodkjenning 
Petrin orienterer styret fra et møte med NSF og representanter fra Helsedirektoratet.  
Helsedepartementet har gitt helsedirektoratet et oppdrag om utredning av mulig 
spesialistgodkjenning av utvalgte videreutdanninger. Penger til utredningen er avsatt 
i statsbudsjettet. NSF har dedikerte personer til å behandle temaet. NSFLOS er bedt 
synspunkter. 
Styret diskuterer fordeler med en spesialistgodkjenning. Bla at man vil få et nasjonalt 
register og dermed oversikt over antall operasjonssykepleiere. Kompetansen til en 
spesialistgodkjent operasjonssykepleiere vil bli beskrevet og dermed også hvilket 
krav om kunnskap som stilles til de som skal utføre operasjonssykepleie. Det 
diskuteres også hvordan en spesialistgodkjenning kan fremme tverrfaglig 
kommunikasjon og - teamarbeidet rundt operasjonspasienten. Styret diskuterer 
videre om en spesialistgodkjenning kan gi uheldige konsekvenser, om en master må 
ligge til grunn for en spesialistgodkjenning i operasjonssykepleie og om mulig 
overgangsordninger i forhold til dette krav.  

Spesialistgodkjenning er et tema som styret vil arbeide videre med 



   

  

Sak 17/22 EORNA 
Eorna kongressen går som planlagt I Stavanger 12.-15 mai. Det er nå nok deltakere, 
men en trenger flere frivillige som kan være verter under konferansen. LOS 
medlemmer som melder seg som frivillig får dekket konferanseavgiften. 

Sak 24/22 Beredskap i operasjonsavdelinger 
Beredskap i operasjonsavdelingen vil bli tatt opp som sak på 
lokalgruppeledersamlingen og fagansvarlig/leder nettverket. Alt etter hva som 
kommer frem der vil denne saken tas med videre til NSF for at de skal undersøke 
den kirurgiske beredskapen på sykehusene i Norge. 

Sak 25/22 Revidering av skjema for årsmelding og årsplan for lokalgruppene 
Vedtak: Hanne utarbeider et forslag til nytt skjema for årsmelding og årsplan til neste 
styremøte  

Skjema for årsmelding og årsplan for lokalgruppene har ikke vært revidert på noen 
år. Styret ser det som mer hensiktsmessig at disse dokumentene blir samlet til ett 
dokument. Hanne utarbeider et forslag til nytt dokument til neste styremøte. 

Sak 26/22 Økonomi 
Økonomien i LOS følges kontinuerlig. Berit Nord hjelper kasserer med å holde 
oversikt. Det er ikke brukt mer penger enn normalt i perioden. Det avholdes 
kassererkurs 21 april for Birgitte og nye kasserere i lokalgruppen. 

Sak 27/22 Informasjons saker 
Søknad til sentralt fagforum om aktivitetsmidler. 

NSFLOS har mottatt to søknader om aktivitetsmidler: 

Prosjekt NSFLIS Østfold , Anestesisykepleierne NSF Østfold og NSFLOS Østfold  V / 

Trine Hovland 

Prosjekt: NSFLOS Hedmark V/Anita Walløe Haugseth (lokalgruppeleder) 

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

Styret stiller seg bak søknadene og sender dem videre til Sentralt fagforum. 

Det trykkes opp flayers til Norna konferansen som deles ut på EORNA-kongressen. 

Sak 28/22 Eventuelt  
Ekstra styremøte 24 mai på teams for å få ferdig program til seminardagene. 


