
   

  

Referat	  Skypemøte	  i	  lærernettverket	  13.11.20	  
 

Lærer- og ledernettverket startet møtet i fellesskap. Vi var 27 deltagere hvorav 20 lærere, 3 
ledere og 4 representanter fra styret. 

RETHOS	  
Guri Rasmussen, leder av programgruppen for operasjonssykepleie i «retningslinjer for helse- 
og sosialfagutdanningene» (RETHOS3), var invitert til å legge frem utkast til retningslinje for 
operasjonssykepleierutdanning. Se vedlagt presentasjon. Medlemmene i programgruppen 
hadde en bred sammensetning og utfylte hverandre. Medlemmene er oppnevnt for 4 år og 
studentrepresentanten for to år.  

Retningslinjene skal erstatte rammeplanen fra 2005. Guri fortalte om mandatet og rammen for 
arbeidet. Utviklingsarbeidet ledes av kunnskapsdepartementet. l Det har vært mange 
diskusjoner i prosessen med retningslinjearbeidet. Retningslinjene skal være overordnet og 
skal definere sluttkompetansen for utdanningen  

NSFLOS, helseforetakene og utdanningsinstitusjonene vil få utkastet på høring 27.11.20-
28.02.21. Høringsdokumenter blir også tilgjengelig på nettsiden regjeringen.no. Det vil følge 
høringsbrev med spørsmål det ønskes svar på. Programgruppen ønsker mange 
tilbakemeldinger på høringen slik at den nye retningslinjen blir best mulig. 

Det åpnes for spørsmål etter fremlegget. Her er noen av områdene: 

• Retningslinjene er generelle og operasjonssykepleiernes ansvar- og funksjonsområde 
ikke kommer tydelig frem. For eksempel hypotermiforebygging og 
infeksjonsforebygging – skal ikke være for detaljerte 

• Krav om gynekologisk praksis – naturlig del av bløtdelskirurgi, ikke alle kan tilby 
gynekologisk praksis 

• Krav om praksis i livreddende kirurgi alle må kunne 
• «Praksistilbyder har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølging av studentene, 

og skal sørge for at praksisveileder som normalt er av samme profesjon som den som 
blir veiledet. Normalt må ut – føring fra KD, diskusjoner 

• Antall uker i praksis, lengde på periode samme sted, minimum 28 uker, maksimum? 
Praksis i hvert studieår – kom med innspill 

• Simulering og ferdighetstrening i tillegg til antall uker – i tillegg til minimum  
• Veiledningskompetanse, kurs for praksisveiledere, kun semesteravgift i Trondheim 
• Høyskolene og universitetene må legge til rette for fullt masterløp 
• Samarbeidet på tvers ABIOK om felles kompetanseområder og 

læringsutbyttebeskrivelser (LUBBer)? – har vært utfordrende å enes om felles 
LUBerBakgrunn for valg av kompetanseområder, bygger på bachelorutdanningen 

• Det har kommet gode innspill fra utdanningen og helseforetakene underveis 
• Har ikke krav om to års praksis – opp til utdanningsinstitusjoner? 
• C-krav for å kunne skrive masteroppgave? 
• Hvor mange studiepoeng er praksis? – opp til utdanningene 
• Kapittel 7, masteroppgaven 



   

  

• Hva med ikke-tekniske ferdigheter? 

Orienteringer	  fra	  styret	  
InspirA	  	  
Cathrine informerte om at vi har signert en kontrakt med Cappelen Forlag sammen med 
NSFLIS og Anestesisykepleierne NSF om et digitalt fagfellevurdert tidsskrift. Den første 
utgaven er planlagt utgitt 1. mars 2021. Styret takker Signe Berit og Stein for å være 
medlemmer til redaksjonskomiteen og alle førstelektorene som har sagt ja til å være fagfeller. 
Styret i NSFLOS oppmuntrer alle til å benytte seg av muligheten å publisere artikler i vårt nye 
tidsskrift. 

NORNA	  og	  EORNA	  
Den planlagte NORNA-kongressen i Bergen i september ble som avlyst på grunn av Covid-
19. Den er utsatt til 2022. EORNA-kongressen som skulle vært avholdt i Stavanger i 2021 er 
utsatt et år til 12. – 15. mai 2022. 

Det kommer tilbakemeldinger fra nettverket om at det er utfordrende å bidra med abstrakt til 
to vitenskapelige program samme år. Videre at det er utfordrende for helseforetakene og 
deltagelse på begge arrangement. De støtter styret om å forsøke å utsette NORNA ett år. 

Møte	  med	  Helsedepartementet	  	  
Faggruppeleder Aina har med NSF vært i et møte med Helsedepartementet hvor de ønsket en 
oversikt over hvor mange spesialsykepleiere som finnes i Norge. I den forbindelse har 
diskusjonen om autorisasjon av operasjonssykepleiere kommet på banen igjen.  

Generalforsamling	  2021	  
Det er GF og valg i forbindelse med seminardagene på Gardemoen i september. Vi håper at 
det vil stille en lærer til valg som pedagogisk representant i styret. 

Spørreundersøkelse	  Covid-‐19	  
Cathrine legger frem resultater fra spørreundersøkelsen i juni 2020. Alt i alt ser det ut som det 
har gått bra med studentene, selv om noen ble hardt rammet i mars/april. Cathrine skal skrive 
en rapport på bakgrunn av de to spørreundersøkelsene. Det kan bli aktuelt med en ny 
undersøkelse på nyåret om smittesituasjonen påvirker operasjonsprogrammene og dermed 
praksis. 
Flere studenter fikk avkortet praksisperioden med flere uker. Noen har forlenget utdanningen 
med praksis etter jul. Grethe sier de har hatt sterke studenter og at det derfor har gått bra. 
Vi tar en runde til alle deltagerne og de deler hvordan høsten har vært. Mange har kombinert 
tilstedeværelse og digital undervisning. OsloMet (Magnhild) forteller at de nå har gått over til 
kun digital undervisning etter erfaring med fullt digitalt oppmøte. Lærerne har fått bedre 
digital kompetanse denne perioden. 

Nettverksmøte	  våren	  2021	  
Vi blir enig om å møtes digitalt til våren og håper å kunne møtes fysisk ved seminardagene i 
september. Fredag etter lunsj passer fint. Forslag til tema SPLINTS, profesjonsidentitet, 
utvikling i fht RETHOS, pensum mm. Kom med forslag til tema, foreleser og send en e-post 
til Cathrine cahe@live.no  

Referenter Hanne Zachariassen og Cathrine Heen 


