
   

  

 
 

Protokoll styremøte NSFLOS 

31. 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 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

46/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17 august 
Vedtak: Protokoll fra styremøte 17. august 2022 godkjennes 

 

11/22 Seminardager 2022 i Fredrikstad 
 

Styret gikk gjennom programmet sammen med Heidi Ståhl fra «Fjell og Fjord» og 
lokalgruppeleder i Østfold Trine Hovland. Programmet er ferdigstilt og vi gleder oss til 
årets seminardager. 

Første foreleser på nettverkssamlingen vil være mulig å få med seg på Teams. 
Hanne Sofie lager invitasjon på Teams og sender denne linken til 
lokalgruppelederne. De ansvarlige for de andre nettverkene videresender linken til 
sine deltakere. 

 

41/22 Stipender 2022 
Vedtak: Fristen for å søke på NSFLOS stipender forlenges til 15. november 2022 og 
tildeling vil skje på styremøtet 17. – 18. november 2022.  
 

Vi viser til denne saken på forrige styremøte 17. august hvor det ble vedtatt at styret 
ønsket å forlenge fristen på årets stipender hvis det ikke var kommet inn flere 
søknader til dette styremøtet. Det har ikke kommet inn flere søknader og styret 
ønsker nå å forlenge fristen for å søke på NSFLOS stipender for 2022 til 15. 
november 2022. Stipendene vil da bli tildelt på styremøtet 17. – 18. november 2022. 
Stipendmottakerne vil bli kontaktet etter dette møtet.  



   

  

 
 

Styret vil informere om denne forlengelsen på seminardagene i Fredrikstad i 
september, og publisere det på nsflos.no. Hanne Sofie tar kontakt med vår web 
redaktør for å få dette publisert 

42/22 Seminardagene og NORNA konferansen i Bergen i 2023 
 

Viser til samme sak på styremøtet 17. august. Denne saken blir satt opp på neste 
styremøte 6. – 7. september. 

 

47/22 Ny ansvars og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere 
 

Viser til orienteringssak fra styremøtet 17. august. 

Gruppen som jobber med utarbeiding av ny ansvars og funksjonsbeskrivelse for 
operasjonssykepleiere har utarbeidet en skisse over tema som de ønsker inn i dette 
dokumentet. 

Denne skissen vil bli langt fram for styret på neste styremøte 6. – 7. september og 
også presentert på nettverkssamlingen 7. september 

48/22 Orienteringssaker 
 

Arendalsuka 
Cathrine Heen deltok på Arendalsuka i år og informerte styret om hennes erfaringer 
med dette arrangementet. Dette hørtes interessant ut og styret i NSFLOS vil se på 
muligheten for å delta neste år. 

Høring Prinsipprogram NSF 
Viser til orienteringssak fra styremøtet 17. august 

Høring: Låne instrumenter 
Viser til orinteringssak fra styremøtet 17. august 

Videreutdanning i operasjonssykepleie i robot kirurgi 
Sisilie informerte styret om hun skal delta på et møte i morgen vedrørende denne 
saken. Styret vil bli orientert om dette møtet på neste styremøte 

37/22 Aktivitetsmidler fra Sentralt Fagforum 
 
Viser til denne saken på styremøtet 13. juni 2022 hvor Styret tok tildeling av 
aktivitetsmidler til et samarbeidsprosjekt mellom NSFLOS, NSFLIS og 
Anestesisykepleieren fra Sentralt Fagforum til orientering. 

Disse midlene har ikke vært benyttet. NSFLOS tar kontakt med de andre 
faggruppene for å planlegge hvordan disse midlene kan benyttes  

 



   

  

 
 

43/22 Kontaktperson fra NSFLOS i INSPIRA  

Denne saken diskuteres på neste styremøte 

 
 


