
   

  

 

 

Protokoll styremøte NSFLOS 

17. – 18 mars 2022 

Tollbugata 22 Oslo 
 

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

 

Forfall: Ingen 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

14/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09-10.11.21  

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 2. februar 2022 godkjennes 
 

12/22 Lokalgruppeledersamling/ Lærernettverk april 

Vedtak: Programmet til lærernettverket og lokalgruppelederne er godkjent.  Program 
og innkalling med frist 4. april sendes ut til lokalgruppelederne. Det blir arrangert 
kassererkurs for nye kasserere fredag 22. april. 

 

Lokalgruppeledersamlingen 21.-22. april 2022 

Styret ferdigstilte programmet til lokalgruppeledersamlingen. Hanne sender ut 
program og påmeldingsskjema til lokalgruppelederne. Påmeldingsfristen er satt til 4. 
april. Birgitte bestiller hotell og Marianne bestiller bord til middag på torsdagen.  

Hanne informerer styret om antall påmeldte etter fristen er gått ut. 

Lærernettverksmøte 22. april 2022 

Programmet til lærernettverksmøte er ferdigstilt. Så langt har det ikke kommet så 
mange påmeldinger slik at Birgitte bestiller et litt mindre rom til dette møtet.  

Nettverk for fagutviklingssykepleiere og ledere 29. april 2022 

Marianne og Sisilie har bestemt at de skal ha en hybridløsning hvor den første delen 
av møtet blir det mulig å delta på Teams og etter lunsj blir det kun fysisk program. 
Programmet er under arbeid. Spesialistgodkjenning, simulering og veiledning vil 
være tema. Det er også lagt opp til et etisk dilemma: «tør vi være pasientens 
advokat» 

Kassererkurs fredag 22. april 

Birgitte er ansvarlig for kassererkurset som avholdes på fredag. Hanne Zachariassen 
og Berit Digre Nor er kursholdere sammen med Birgitte. Kasserere som ikke har 



   

  

 

 

deltatt før på et slikt kurs før får dekket reise og kurs fra NSFLOS. De andre 
kassererne er velkommen til å delta, men de får da ikke dekket dette fra NSFLOS. 
Birgitte ordner med innkalling og lunsj til deltakerne.  

 

11/22 Seminardager 2022 Quality Hotel Fredrikstad 

Vedtak: Årets tema er: «FAGET I FRONT – operasjonssykepleie til pasienter av 
spesialister»  

Styret bestemte prisene som skal gjelde for årets seminardager.  

Invitasjon med foreløpig program og praktisk informasjon publiseres nå i våre digitale 
kanaler.  

Frist for innsending av frie foredrag er 30 mai. Frist for innsending av poster er 14. 
juni. Påmelding starter 3. mai.  

Styret vedtar for å benytte seg av APP fra «Fjell og Fjord».  

Styret vedtar å benytte seg av et bilde fra en fotograf i Fredrikstad på innkallingen. 
 

Styret fortsatte arbeidet med det faglige programmet til Seminardagene 2022. Flere 
mulige foredragsholdere er kontaktet.  

Gunn Berge deltok på styremøtet for å få på plass alt det praktiske rundt 
seminardagene. Birgitte undersøker om hva vi trenger av teknikk til å kunne 
gjennomføre dette arrangementet 

Styret går inn for å benytte seg av samme arrangement app som vi brukte på 
seminardagene i fjor. Det er Fjell og Fjord som administrerer denne appen. 

Styret vedtok prisene som skal gjelde på seminardagene dette året. 

 

15/22 Spesialistgodkjenning for operasjonssykepleiere 

Vedtak: Styret i NSFLOS har startet arbeidet med å utrede muligheten for 
spesialistgodkjenning for operasjonssykepleiere. Styret ønsker en sterk medvirkning 
av lokalgruppene i denne saken og spesialistgodkjenning for operasjonssykepleiere 
blir et hovedtema på lokalgruppeledersamlingen 21. – 22. april 2022 

 

Helsedirektoratet har nå sendt ut til ulike instanser et oppdrag å utrede 
spesialistgodkjenning av flere sykepleiergrupper. Det skal utredes ulike modeller som 
kan føre til spesialistgodkjenning av blant annet ABIOK-sykepleiere, jordmødre, 
helsesykepleiere og sykepleiere i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid. 

Det virker som NSF vil sende en samlet tilbakemelding fra alle disse 
sykepleiergruppene. Dette vil utfordre oss operasjonssykepleiere i å beskrive hva i 
vår operasjonssykepleiekompetanse er som gjør oss til spesialister i 
operasjonssykepleie. Det kan virke som om vi mange ganger kjemper mot et 
byråkrati som forstår lite av vår spesielle kompetanse Læringsutbyttene hos de ulike 



   

  

 

 

spesialistsykepleiefagene bør både være like og også fagspesifikk for det forskjellige 
sykepleiergruppene. 

Som operasjonssykepleiere jobber vi selvstendig uten delegasjon fra andre 
yrkesgrupper. Vi utfører spesialiserte oppgaver som ingen andre yrkesgrupper kan 
gå inn å utføre på stående fot. Vi er bla annet spesialister i pasientomsorg, prinsipper 
for leiring, forebygging av trykksår, forebygging av hypotermi, logistikk, administrering 
og prioritering.  

Det er mange temaer som må diskuteres når det gjelder spesialistgodkjenning for 
oss som operasjonssykepleiere. Et viktig tema er om spesialistgodkjenning bare skal 
gjelde de operasjonssykepleierne som har mastergrad. For de sykepleierne som fikk 
spesialistgodkjenning i fjor (Spesialist i avansert klinisk sykepleie i kommunene) er 
mastergrad et kriterium. Styret diskuterte denne saken og mener at dette ikke bør 
være et kriteria for operasjonssykepleierne. Helse og omsorgsdepartementet satte et 
krav i RETHOS at operasjonssykepleierutdanningen skulle være et masterløp med 
mulighet for avhopp på 90 studiepoeng. Det er et av argumentene for at det må være 
mulig å få en spesialistgodkjenning uten å ha en mastergrad.  

Styret i NSFLOS ser likevel for seg at mastergrad skal være et kriterium på sikt. Det 
må utarbeides en romslig overgangsordning hvor blant annet ansiennitet som 
operasjonssykepleier og ulike sertifiseringer vi har i kompetanseportalen kan ha 
betydning.   

Styret i NSFLOS ser flere utfordringer hvis ikke master på sikt blir er et kriterium for å 
få spesialistgodkjenning.  

Styret i NSFLOS ønsker å «være på ballen» i denne saken og ønsker sterk 
medvirkning av lokalgruppene. Spesialistgodkjenning vil være et hovedtema på 
Lokalgruppesamlingen 21.-22. april 2022.  

  

16/22 Videreutdanning i Robot kirurgi 

Vedtak: Styret tar Sisilie Skråmms informasjon om planlagt videreutdanning for 
operasjonssykepleiere i robotkirurgi til orientering. Styret i NSFLOS mener at det er 
gjort et godt forarbeid og vi ønsker å gå videre i denne saken. 
 

Robotkirurgi ble for første gang utført i Norge i 2004. Pr mai 2022 utføres robotkirurgi 
ved 15 norske sykehus med totalt 20 operasjonsroboter. I 2020 var det 7158 
pasienter som ble operert robotassistert i Norge.  

Oppgavedeling innen spesialisthelsetjenesten har utfordret operasjonssykepleiere til 
å ta på seg rollen som kirurgens assistent under robotutførte inngrep på enkelte 
sykehus.  Dette fordrer at operasjonssykepleiere får en grundig opplæring da hen 
skal utføre noe som tidligere var definert som en legeoppgave. Denne opplæringen 
har blitt gitt av det firma som leverer robotene og mange operasjonssykepleiere har 
deltatt på et kurs i Aalborg, Danmark som består av 3 dager x 2 med vekt på 
lapraskopitrening. 



   

  

 

 

Flere operasjonssykepleiere som jobber med robotkirurgi, mener at denne 
opplæringen ikke er tilstrekkelig. De ønsker en formalisert, systematisk og helhetlig 
opplæring på universitet/høgskole som vil utløse studiepoeng for de som 
gjennomfører. Derfor har operasjonssykepleiere på A hus i samarbeid med NSF og 
NSFLOS begynt å arbeide med å utvikle en videreutdanning i robotkirurgi for 
operasjonssykepleiere. Dette er en videreutdanning på 15 studiepoeng og som går 
over 12 uker. 

Sisilie Skråmm informerte styret om denne planlagte utdanningen. Styret i NSFLOS 
mener at det er gjort et godt forarbeid i denne saken og vi ønsker å gå videre med 
arbeidet å utarbeide en videreutdanning for operasjonssykepleiere i robotkirurgi. 

 

17/22 EORNA kongressen i Stavanger mai 2022 

Vedtak: NSFLOS opprettholder tildelte stipend til 6 foredragsholdere ved EORNA 
kongressen. Fire av stipendmottagerne har fått antatt sine abstrakter som "oral 
speaker", en er satt som reserve "oral speaker" og en er foreslått som "e-poster".  

NSFLOS ønsker deltakerne lykke til. 

 

NSFLOS dekker reise, kongressavgift og hotell for faggruppeleder Petrin Eide 
 

NSFLOS har tildelt stipender i 2021 til mulige foredragsholdere på EORNA 
kongressen under forutsetning av at de får antatt sitt foredrag. Det kan se ut som at 
flertallet har fått tilslag. 
Alle disse foredragsholderne har trolig arbeidet med sin presentasjon og har sett frem 
til kongressen. Derfor mener styret at de skal få stipend. Det er fint at så mange som 
mulig deltar fra Norge, selv om de ikke får presentere. 
 
Cathrine Heen deltok på styremøtet for å informere styret om at det blir kongress i 
Stavanger i mai. Det er nå påmeldt 160 betalende deltagere pr dags dato.  
Hun informerte også styret om hvilke økonomiske forpliktelse NSFLOS har i 
forbindelse med EORNA og EORNA kongressen. 
 

Cathrine Heen informerte styret om at det er mulighet for medlemmer i styret å melde 
seg som frivillig på kongressen og få dekket seminaravgiften.  
 
Styret i NSFLOS ønsker at faggruppeleder skal delta på EORNA kongressen i 
Stavanger Hun får dekket reise, kongressavgift og opphold fra NSFLOS. 
 
 

18/22 Invitasjon av ATCN v Cathrine Heen  

Vedtak: NSFLOS sender et innspill til leder for ATLS Norge med ønske om oppstart 
av ATCN kurs i Norge 
 



   

  

 

 

NSFLOS har fått en forespørsel fra traumekoordinator på avdeling for traumatologi 
på OUS om et innspill fra Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av 
Operasjonssykepleiere (NSFLOS) om ønske om oppstart av Advanced Trauma Care 
for Nurses (ATCN) til Norge.  

Styret utformet et slikt innspill som sendes leder for ATLS i Norge Joakim Jørgensen 

 

19/22 Nettsider og mediestrategi 
Cathrine Heen informerte styret om NSFLOS` forskjellige digitale kanaler som 
Facebook side og Instagram.  

Nettsiden til NSFLOS på nsf.no 

Alle i styret har publiseringstilgang til disse nettsidene. Innholdet på disse sidene må 
revideres jevnlig. Dette bør bli sak på kommende styremøter 

20/22 Økonomirapport 
Denne saken ble utsatt til neste styremøte 

21/22 Orienteringssaker  

Vervekampanje 2021 
Styret foretok trekking av vervekampanjen 2021. Et medlem i lokalgruppen Troms, 
Tromsø var den heldige vinneren. (Wibeche Solli medl nr 1759691) Faggruppeleder 
orienterer henne om denne saken. 

INSPIRA 
NSFLOS har mottatt en forespørsel fra Ann-Chatrin om noen i vår faggruppe kan 
delta på et møte med Cappelen Damm Akademisk 19. april 2022. Astrid deltar fra vår 
faggruppe. 

Ifølge Paula Lykke har de møtt på uforutsette problemer ift. fakturering faggruppene 
imellom. De har sendt en henvendelse til Cappelen Damm om å få en tredeling av 
faktura. 

 

22/22 Eventuelt 
E-post fra operasjonssykepleier fra Levanger sykehus vedr svekket beredskap 

Vedtak: Faggruppeleder svarer ut denne henvendelsen fra vårt medlem. Denne saken blir 

tatt opp på lokalgruppeledersamlingen i april i år 

 

Det kom en henvendelse fra en operasjonssykepleiere i Levanger hvor hun var 
bekymret for beredskapen på avdelingen når operasjonssykepleierne må bistå på 
poliklinikken i helgene. Styret diskuterte denne saken og er enig med henne om at 
beredskapen svekkes når en operasjonssykepleier tas ut av avdelingen for å bistå på 
poliklinikken. Vi er bekymret over at beredskapen på Norske sykehus svekkes, og 
har derfor bedt alle lokalgruppeledere komme med eksempler fra sine sykehus. På 
den måten håper vi å få en oversikt over hvordan beredskapen håndteres, for i neste 



   

  

 

 

omgang lage en felles sak på det. Dette blir tatt opp på lokalgruppeledersamlingen i 
april 2022. 

 

E-post henvendelse fra studenter i utdanningsstilling 

Vedtak: Faggruppeleder lager en sak til juridisk avdeling i NSF hvor hun etterspør 

retningslinjer for utdanningsstillingene og hvilke rettigheter man har som student. 

 

NSFLOS har mottatt en epost fra studenter i utdanningsstillinger som er usikker på 
hvilke rettigheter de har de har når de har jobbplikt i deres kontrakt. Studentene 
opplever at dette blir praktisert ulikt i de ulike helseforetakene. Mange opplever at de 
ikke har oversikt over sin egen arbeidsplan slik at det går utover studiene.  

Faggruppeleder lager en sak til juridisk avdeling hvor hun etterspør retningslinjer for 
utdanningsstillinger og hvilke rettigheter man har som student når man i kontrakten 
har jobbplikt.  

Vervekampanje 2021 
Styret foretok trekking av vervekampanjen 2021. Et medlem i lokalgruppen Troms, 
Tromsø var den heldige vinneren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


