
   

  

Referat fra 10 mai 2019 Nettverksmøte for fagutviklingssykepleiere NSFLOS 

Det var 25 deltager fra forskjellige deler av landet, fra Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, 

Rogaland, Aust-Agder, Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo. 

Alle forelesninger blir lagt ut med referatet. 

Første foredragsholder var Sidsel Ragnhild Børmark. Hun har bakgrunn som 

anestesisykepleier og tok doktorgraden sin på dokumentasjon. Nå jobber hun i Helse Sør/ Øst, 

regionalt senter for Klinisk IKT systemer- RSKI.  

Foredraget hennes omfattet prinsipper ved dokumentasjon av helsehjelp i EPJ. EPJ ligger 

innunder IKT løsninger og omfatter både DIPS og andre systemer som omhandler 

pasientbehandling. Utfordringer er at systemene ikke kommuniserer og det resulterer i en del 

dobbelføringer. 

Det arbeides med nasjonale føringer for dokumentasjon som skal støtte våre arbeidsoppgaver, 

men det kan være ulike leverandører i helseforetakene. 

Lovverket stiller krav til journalføring og innhold. Journalen tilhører pasienten og skal følge 

på tvers av behandlingsforløpet. 

Best mulig tilbud bør kvalitetssikres gjennom kunnskapsbaserte prosedyrer. 

«Fra forteller kunst til koding» - Masteroppgave av Hynnekleiv, 2017. 

Målet er at alle aktuelle parter i pasientbehandlingen skal dokumentere i felles journal hvor 

hovedprinsippene er behandlingsplan i Dips og E- kurve i Metavision. Sykepleiediagnosene i 

DIPS er fra NANDA. NANDA diagnosene skal etterhvert erstattes av ICNP og det skal lages 

en kodekatalog for operasjonssykepleiere. 

Neste foreleser var Britt Hansen fra Tønsberg. Hun fortalte om sine erfaringer med 

dokumentasjon og behandlingsplaner, hvor hun delte sin historie/ bakgrunn for sitt 

engasjement. Hun opplevde at det er store variasjoner på sykehusene på hvordan 

dokumentasjonen blir gjennomført, og ønsker å samle dette, diskutere det og komme frem til 

hva operasjonssykepleiere som gruppe ønsker. 



   

  

Hvem skal dokumentere hva? Anestesi – Operasjon, det som er mine arbeidsoppgaver og mitt 

ansvarsområde skal jeg selv dokumentere. I Tønsberg bruker de den gamle papirversjonen 

ved nedetid i DIPS. Det samme planlegges for e-kurven. 

Britt Hansen viser et bilde av Metavision og forklarer bildet/ kurven. 

https://oslo-univeristetssykehus.no 

• Klikk på Fag og forskning 

• Tjenester 

• Gå til eHåndboken for Oslo universitetssykehus 

• Ligger under: 

o Fellesdokumenter – Nivå 1 – OUS  

o Pasientrettet 

o Pasientjournal – EPJ  

o Veiledende behandlingsplaner 

 

Cathrine Heen og Aina Hauge tar opp tema med RNFA og Robot kirurgi.  

Aina innledet med å fortelle litt om bakgrunnen for tema. NSFLOS har fått henvendelser fra 

medlemmer som lurer på hva styre tenker rundt tema. Aina mener at her er det mange faglige, 

etiske og juridiske sider som bør tenkes gjennom og faglig begrunnes. Hun og styre har ingen 

prinsipiell mening den ene eller andre veien, men ønsker at medlemmene skal komme frem 

med sine erfaringer, tanker og meninger. For deretter å finne ut hvilke rammer som skal ligge 

til grunn for veien videre. 

Cathrine gjennomgår en presentasjon om RNFA som er laget av Petrin Eide. Det som blant 

annet kom frem var at utdanningen i USA/England med samme tittel er langt mer omfattende 

enn den i Danmark. I Danmark så har man heller ikke utdanning som operasjonssykepleier 

slik vi har i Norge. Derfor ønsker noen at Norge kan lage et eget opplegg innen dette tema. 

Ledere fra A-hus, Aker og Stavanger forteller om sine erfaringer. I Stavanger har de hatt 

robotkirurgi i ca ti år, men ingen first assistent. Alle operasjonssykepleiere lærer seg på lik 

linje. Ved A- hus har ingen dratt til Danmark for opplæring da mye av kursets innhold ligger i 

operasjonssykepleieren sin videreutdannelse. Ved Aker har flere dette kurset som kvalifiserer 



   

  

for RNFA da operasjonssykepleiere selv ønsket kompetanseheving gjennom dette kurset og 

nye utfordringer. 

Ved andre sykehus har ikke operasjonssykepleiere selv ønsket å bli RNFA, men legene har 

hatt et sterkt ønske om egne operasjonssykepleiere med denne kompetansen som da fast kan 

assistere ved inngrepene. På denne måten slipper kirurgene konstant opplæring av nye LIS – 

leger. 

Noen operasjonssykepleiere mener man bør ha mer lønn for mer kompetanse og ansvar, andre 

mener at man ikke skal ha det fordi det er en naturlig utvikling. Ved Tønsberg sykehus får 

operasjonssykepleierne med RNFA et tillegg i lønn. 

 

Tjeneste design:  

Ulike systemer for å dokumentere de ansatte sin kompetanse som kom frem var 

Læringsportalen, Gat kompetanse og Kompetanseportalen. 

Andre igjen nevnte at de har lister i avdelingen eller andre systemer hvor kompetanse 

dokumenteres. 

Det kom frem et ønske om at NSF kunne jobbe mer målrettet for å lage bedre systemer i 

helsevesenet som kan legge grunnlaget for et felles nasjonalt system. 

 

Ingjerd Helleland snakket om kunnskapsbaserte prosedyrer 

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige. Operasjonssykepleiestudenter som 

skriver sin masteroppgave har mulighet til å lage kunnskapsbaserte prosedyrer. Når arbeidet 

er ferdig og masteroppgaven en vurdert til bestått, skal den sendes på høring i fagmiljøet. Da 

er det ønskelig med et register over operasjonssykepleiere, som har masterutdanning. Når en 

kunnskapsbasert prosedyre kommer til høring har NSFLOS en oversikt over hvem som kan 

bidra. Det er ønskelig med tre stykker hver gang, og man skal ikke lese/ vurdere 

fagprosedyren innen samme helseforetak. 

Her er det bare å melde seg! 

 



   

  

Til slutt informerte Cathrine Heen om Seminardagene med generalforsamling til høsten, 4-6 

september i Trondheim. Det er valg på nytt styre til høsten. Om noen ønsker å stille til valg 

kan man ta kontakt med leder av nominasjonskomiteen Ingrid Hinna Fisketjøn 

Ingrid.hinna.fisketjøn@sus.no. 

2020 NORNA + seminardager 9-11 september i Bergen. Viktig at Norge har mange gode 

innlegg / foredrag som kan legges frem. Oppfordrer alle til å finne temaer eller forelesere som 

kan bidra. I tillegg er NSFLOS 50 år og det skal markeres. 

2021 EORNA i Stavanger, 27-30 mai.  

 

Linda Eikemo informerer kort om fagskolesaken fra Østfold. Utdanningen er godkjent av 

Fagskolen i Østfold, da Nokut gav de mulighet til det. Endringene Fagskolen har gjort i 

studieplanen er foreløpig ikke kjent. Utdanningen er kun godkjent i Østfold. Om andre ønsker 

å lage lignende utdanning, må den igjennom en ny søknadsprosess. 

 

Referent Birgitte Kristensen 

 

 

 

 

 
 
 


