
   

  

Protokoll styremøte NSFLOS 

9. – 10. november 2021 

Scandic Hotell Gardermoen 

 
Innkalling sendt til: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen, 

Marianne Jungersen, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen 

 

Til stede: Aina Hauge, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen, Marianne Jungersen, 
Hanne Sofie Yttervik og Hanne Zachariassen 

Forfall: ingen 

 

50/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.-24.09.21 

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 23.-24.09.21 tas til orientering. 
         

51/21 Økonomirapportering 

Vedtak: Kasserers gjennomgang av økonomien tas til orientering  
 

NSFLOS sin andel av utgifter vedr INSPIRA blir utbetalt i slutten av året.  

54/20 Seminardagene  

Vedtak: Styret er samstemt om at rating av foredragsholdere ikke skal være mulig i 
appen 
 

Styret tok en siste statusoppdatering angående seminardager og programmet. 
Programmet ble gått igjennom og sjekket at alle endringer er kommet med. Det er 
ingen frie foredrag denne gangen. Et samstemt styre er enig om at vi ikke skal ha 
mulighet til rating av foredragsholdere 

34/21 GF-dokument 2021 
 

Styret gjorde en siste gjennomgang av sakene til GF 2021. 

Ordstyrer Dag Andre Werner Larsen, NSF fylkesnestleder Viken har mottatt 
sakspapirer og valgdokument. 

 



   

  

52/21 Status for utviklingsprosjektet i faggruppene - høringsfrist 10.01.22  

Vedtak: Faggruppeleder har avtalt et møte med NSFLIS 19. november 2021 hvor 
høringen «Utviklingsprosjekt i faggruppene» blir diskutert. Det sittende styret 
forbereder og skriver et høringssvar i denne saken etter dette møtet. 
 

Styret diskuterte denne saken og begynte arbeidet med å fylle ut høringsmalen som 
vi har fått tilsendt 

Det planlegges et teams møte med Faggruppeleder NSFLIS den 19 november 2021 
hvor denne saken skal diskuteres for evt samordning av svar. 

 

53/21 Tildeling av stipend - siste sjekk 
 

Styret gikk gjennom navnene til de som får tildelt stipend på Seminardagene 2021 
som en siste sjekk. 

 

54/21 NSFLOS innsatsområder / Handlingsplan 2022 

Vedtak: NSFLOS innsatsområder / handlingsplan for 2022 overlates til det nye 
styret. 
 

Styret finner det mest riktig at det nye styret utarbeider sin handlingsplan / 
innsatsområder for deres videre arbeid. Normalt ferdigstilles denne i november 
møtet, men pga forsinkelser mht seminardager kan det utsettes til det nye styret sitt 
første møte i januar. 

 

55/21 Orienteringssaker  
 

Kommunikasjon medlemmer/andre 
 

Nord Norsk seminar 2022 avlyst 

Styret i Tromsø har valgt å utsette nord norsk seminar 2022 til 2024. Dette på grunn 
av den økte smitten og tiltakene som kommer. Dette ble bestemt av et enstemmig 
styre. 

 
 
 

 



   

  

Lokalgruppen Møre og Romsdal revitalisert 27.10.21  

Faggruppeleder Aina og kasserer Hanne deltok på medlemsmøtet hvor et nytt styre 
ble valgt. Leder for lokalgruppen i Møre og Romsdal er Solveig Ullaland 

 

Møte Sentralt Fagforum 25-26.10.21 
 

Aina informerte styret om møte i sentralt fagforum hvor det ble valgt et nytt 
arbeidsutvalg. Leder Mette Dønåsen var ikke på valg. 

EORNA oppdateringer etter Board meeting 05-06.11.21 
 

Cathrine og Aina orienterte fra møtet og fra SC og OC i EORNA Congress. Det 
jobbes med programmet, og å invitere foredragsholdere. Det er et ønske fra vår side 
å få foredragsholdere fra Norge. Under «seksjonen» Covid-19, er Nakstad spilt inn 
som foredragsholder fra oss. Cathrine vil foreta en formell henvendelse til ham om 
dette. Ellers må alle som har sendt inn abstrakt i forrige runde, melde disse inn på ny 
om de fortsatt ønsker å stå oppført for 2022. Hvert land vil få tilsendt en liste over de 
aktuelle kandidatene, og evt sende påminnelser og minne dem på om dette. Ber om 
at alle som har forslag på norske foredragsholdere tar kontakt med Cathrine og/eller 
Aina. 

 

56/21 Eventuelt 
 

Henvendelse fra Finnmarksykehuset vedrørende bruk av sykepleiere på 
operasjonsstua. 
 

Styret diskutere denne henvendelsen. Faggruppeleder svarer henne ut. 

 

Eventuell nedleggelse av nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering. 
 

NSFLOS ble kontaktet av et medlem som har hørt at nasjonalt kompetansesenter for 
dekontaminering er planlagt nedlagt i 2022 og hun ønsket at NSFLOS skulle se på 
denne saken. Styret kontaktet Seksjonsleder Eivind Espeland for å høre om dette 
medførte riktighet. Vi fikk et utfyllende svar fra han. Det stemmer at tjenesten har fått 
muntlig, men ennå ikke mottatt en skriftlig bekreftelse på opphørsdato. Det er gitt 
signaler på at det er gitt bevilgninger for drift gjennom 2022. 
 
Grunnlaget for avvikling er Helse- og omsorgsdepartementet (HoD) sin helhetlige 
evaluering av nasjonale tjenester som ble gjennomført 2018.   

 


