
   

  

 
 

 

Protokoll styremøte NSFLOS 

6.-7. september 2022 

Quality Hotel Fredrikstad 
 

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: ingen 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

49/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.08.22 

Vedtak: Protokoll fra styremøte på Teams 31.08.22 godkjennes 

 

11/22 Seminardager 2022 i Fredrikstad 

Vedtak: Styret ønsker at deltagerne skal få mulighet til å evaluere seminardagene 
2022. Evalueringsskjema som ble framlagt styre i dag benyttes. 
 

Programmet for seminardagene 2022 ble gjennomgått og kvalitetssikret av styret. Alt 
er på plass for en flott konferanse i Fredrikstad.  

Utleggskjema til foredragsholdere er kopiert opp slik at moderatorene kan dele disse 
ut til de som trenger det.  

Cathrine Heen har arbeidet ut et forslag til evalueringsskjema som ble gjennomgått 
av styret. Vi ønsker å benytte dette på seminardagene 2022. Hun presenterer 
resultatet av denne evalueringen på styremøtet i november. 

42/22 NORNA konferansen i Bergen 2023 

Vedtak:  
a) Faggruppeleder Petrin sender forespørsel til forbundsledelsen i NSF om vår 

forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen har mulighet til å et åpningsforedrag 
på NORNA konferansen 2023 

b) Styret sender forespørsel til de tre som var medlem av scientific commitee 
(vitenskaplig komité) til den planlagte NORNA konferansen i 2020 om de 
ønsker å være med i denne komiteen til neste års konferanse i Bergen.  



   

  

 
 

c) Styret går inn for å ha to paralleller, en på engelsk og en på norsk, to halve 
dager på NORNA konferansen 2023 

d) Faggruppeleder Petrin tar kontakt med lokalgruppen i Vestland for å avklare 
om de ønsker å være vertsgruppe og ansvarlig for det sosiale programmet på 
NORNA 2023 

e) Faggruppeleder tar kontakt med Jan Thore Lockertsen som er i gang med å 
skrive et hefte om NSFLOS’ historie. Vi ønsker denne ferdigstilt til våren 2023, 
slik at den en klar til NORNA konferansen i september. 

Styret startet arbeidet med planleggingen av NORNA konferansen som avholdes i 
Bergen 7. – 8. september på Radisson BLU Royal Hotel, Bergen. Styret tar 
programmet som var utarbeidet for konferansen som var planlagt i 2020 som 
råskisse for neste års program. 

Styret ønsker å holde deltageravgiften til denne konferansen på et lavt nivå som 
mulig slik at flere har mulighet til å delta. 

Styret gikk gjennom guidelines for NORNA konferanser for å forsikre oss om at all 
praktisk gjennomføring blir gjort rett. 

Petrin tar kontakt med Heidi i Fjell og Fjord for å høre hvor langt hun er kommet i 
denne prosessen og å få sendt inn søknad til Bergen Kommune om mottakelse i 
Håkonshall onsdag 6. september.  

Vi bruker samme flyer som til konferansen i 2020, bare med endrede datoer. 

43/22 Generalforsamling NSFLOS 2023 
Vedtak: 

a) Generalforsamlingen (GF) i NSFLS 2023 avholdes onsdag 6. september 2023 
fra kl 1300 

b) Styret jobber videre med GF sak: Nytt navn og logo for NSFLOS  

 

Generalforsamlingen i NSFLOS er vår organisasjons høyeste organ. Styret i 
NSFLOS vil at det skal være tid til å diskutere viktige saker som kommer opp. Derfor 
ønsker styret at GF skal starte litt tidligere enn de foregående år. Vi har satt start på 
Generalforsamlingen til kl 1300 onsdag 6. september 2023.  

ALNSF skiftet navn til Anestesisykepleierene i NSF i fjor. NSFLIS har nå nylig byttet 
navn til Intensivsykepleierne i NSF. Styret i NSFLOS vil nå utarbeide en sak til GF 
2023 om at NSFLOS bytter navn til Operasjonssykepleierne i NSF. 

 



   

  

 
 

44/22 Felles nordisk konferanse sammen med Anestesisykepleierne I NSF og 
Intensivsykepleierene i NSF  

Vedtak:  
a) Styret i NSFLOS arbeider videre med et forslag om i framtiden å ha en felles 

nordisk konferanse sammen med anestesisykepleierene og 
intensivsykepleierne 

b) Våre to representanter i NORNA starter en prosess innad i NORNA med tanke 
på en slik felles konferanse i fremtiden 

c) En sak legges fram på NORNA styremøtet i september 2023  

Anestesisykepleierene i NSF og Intensivsykepleierene i NSF har et felles nordisk 
samarbeid som kalles NOSAM. Dette samarbeidet er grunnlagt for å skape et forum 
for diskusjon, erfaringsutveksling og forskning på tvers av landegrensene på samme 
måte som NORNA fungerer for oss i NSFLOS. Med bakgrunn i dette samarbeidet har 
de en lang tradisjon med felles kongress innen anestesi og intensivsykepleie; 
NOKIAS. Årets NOKIAS konferanse ble avholdt i Trondheim 14. – 16. september. 

Med bakgrunn i at vi i NSFLOS allerede samarbeider med Anestesisykepleierne i 
NSF og Intensivsykepleierne i NSF i fagtidskriftet INSPIRA så ønsker styret i 
NSFLOS å starte en prosess med tanke på å få delta sammen med disse på 
NOKIAS konferansen. Vi ønsker ikke å legge ned NORNA samarbeidet. Vi ønsker at 
NORNA fremdeles skal være et forum for diskusjon, erfaringsutveksling og forskning 
på operasjonssykepleiefaget i de nordiske land.  Det er konferansen vi ønsker å 
undersøke muligheten til å delta sammen på. 

Dette er en sak som først må avklares i NORNA for så å bli lagt fram for videre 
behandling.  

 

50/22 Økonomirapport ved kasserer Birgitte 

Vedtak: styret tar kasserers informasjon om økonomien i NSFLOS til orientering 
 

Økonomien i NSFLOS er stabil. Det er litt etterslep etter nettverkssamlingene i april 
eller er alt på det normale. 

37/22 Aktivitetsmidler fra sentralt fagforum i forbindelse med INSPIRA 

Vedtak: styret tar faggruppeleders informasjon om forslag til bruk av aktivitetsmidler 
til orientering 
 

I forbindelse med at NSFLOS gikk inn i fagbladet INSPIRA sammen med 
Anestesisykepleierne i NSF og Intensivsykepleierne i NSF fikk våre faggrupper tildelt 
aktivitetsmidler fra Sentralt Fagforum. Disse midlene har ikke vært benyttet på grunn 
av pandemisituasjon. 

Faggruppelederne har nå hatt et møte og det er kommet et forslag til å arrangere en 
workshop/skrivekurs en plass i Norge for våre medlemmer som ønsker å komme i 
mål med en artikkel eller et skriv de jobber med. Dette vil være et kurs som går over 



   

  

 
 

en helg og som vil være tilgjengelig for alle medlemmer. Deltakerne vil få dekket 
kurs, mat og opphold. Reise må deltagerne ta på egen regning.  

51/22 Faggruppenes plassering i NSF 

Vedtak: styret tar faggruppeleders informasjon om faggruppenes plassering i NSF til 
orientering 
 

Faggruppeleder Petrin har vært i møte i Sentralt Fagforum hvor faggruppenes 
plassering i NSF har vært diskutert. 

NSF sentralt er fullstendig innforstått med at faggruppene er viktig for NSF, og derfor 
ønsker de nå å gå i gang med et pilotprosjekt som hvor NSF frikjøper 
faggruppeledere fra 7-8 faggrupper i forskjellige stillingsprosenter etter gitte kriterier. 
Pilotprosjektet skal gå fram mot Landsmøtet i 2023. Hensikten med dette prosjektet 
er å se om dette vil gi den enkelte faggruppe mer handlingsrom til å drive faglig 
arbeid og for å kunne måle effekt av frikjøp. NSFLOS er ikke blant de faggruppene 
som får frikjøp fra NSF. 

Det settes også av en pott på 500 000,- hvor alle faggrupper kan søke om penger til 
faglig arbeid. 

Det utbetales også en sum til alle faggrupper basert på antall medlemmer. NSFLOS 
vil få dette inn på konto i nærmeste framtid. 

47/22 Ny ansvars og funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere 

Vedtak: 

NSFLOS søker midler fra Sentralt Fagforum til utarbeiding av lay out og trykking av 
ny funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere 
 

Arbeidet med ny ansvars- og funksjonsbeskrivelse er i full gang. Petrin vil presentere 
et råutkast av dette arbeidet på nettverkssamlingen i forbindelse med seminardagene 
her i Fredrikstad. Hensikten med dette er å få innspill fra våre medlemmer til det 
videre arbeidet. Dette dokumentet skal kunne forstås av den enkelte 
operasjonssykepleier, men vil bli lest av politikere og andre grupper for få vite hvilken 
kompetanse operasjonssykepleierne har. Derfor må vi være bevisst på hva som 
beskrives i dokumentet. 

I forbindelse med at Sentralt Fagforum har satt av en pott på 500 000,- (se sak 51/22 
i dette dokumentet) vil vi i NSFLOS søke om midler til utarbeiding av lay out og 
trykking  av dette dokumentet. 

52/22 Orienteringssaker 
 

Gjennomgang av medlemslister 
Styret gikk gjennom listen over utmeldte medlemmer i 2022. Det har vist seg at flere 
har blitt ufrivillig utmeldt av ulike grunner. Vi tar kontakt med de som ikke har betalt 
for å sjekke om utmeldingen er reell.  



   

  

 
 

 

53/22 Eventuelt 
 

Neste styremøte er 17. - 18. november 2022 

 

 


