Nettverksmøte for fagutviklingssykepleier 27.november 2020
kl. 9.00 – 15.00
Nettverksmøtet for fagutviklingssykepleiere ble gjennomført på Skype på grunn av
smittesituasjonen rundt Covid-19. Vibeke Jahle, Marianne Jungersen og Cathrine Heen deltok
fra Ullevål sykehus. Vi startet opp i god tid, slik at de som ønsket kunne sjekke løsningen. Vi
erfarte at Skype er ikke så brukervennlig når det gjelder å dele presentasjoner, men vi løste
utfordringene fortløpende.
Faggruppeleder Aina Hauge startet med å ønske velkommen til nettverksmøtet. Hun
orienterte om noe av styrets arbeid og ønsket nettverket et godt møte.

Retningslinjer for helse- og sosialutdanningene RETHOS
Stein Ove Danielsen, førsteamanuensis fra OsloMet, har vært medlem i programkomiteen for
operasjonssykepleie. Han la frem utkast til nye retningslinjer. Se vedlagt presentasjon.
Medlemmene i programkomiteen hadde en bred sammensetning og utfylte hverandre.
Retningslinjene skal erstatte rammeplanen fra 2005. Stein fortalte om mandatet og rammen
for arbeidet.
Utkastet er lagt ut til høring 27.11.20-28.02.21 og alle kan delta.
Stein oppfordrer oss til å gå inn på nettsiden til kunnskapsdepartementet og gi bidra i
høringsrunden tilbakemeldinger og innspill. Det kan være lurt å ha den «gamle» rammeplanen
(beskriver input) fra Lovdata for å se forskjellene. De nye retningslinjene skal beskrive
«output». Hvilken kompetanse skal studentene ha når de er ferdig? Programgruppen ønsker
mange tilbakemeldinger på høringen slik at de nye retningslinjene blir best mulig.
Begge rollene for operasjonssykepleie, sterilt utøvende og koordinerende funksjon er
beskrevet i retningslinjen.
Krav om to års praksis før utdanning ligger ikke i retningslinjen. Det blir opp til skolene om
de ønsker å sette dette kravet.

Strategier for en mer effektiv operasjonsstue ved Vibeke Jahle
Vibeke er fagutviklingssykepleier Sykehuset Østfold i Moss. Hun la frem masteroppgaven
som hun skrev med anestesisykepleier Tonje Søfting Ringsrød. Ved oppstart av bariatrisk
kirurgi i Moss, gikk de gjennom rutiner og hadde fokus på hvor de kunne redusere tidsbruken,
bortsett fra knivtid. Fokus var standardisering, teamsamarbeid og jobbe parallelt. De klarte å
redusere tiden til pasient nummer to, med 46 minutter. Det var en spennende å høre om
arbeidet deres. Se forøvrig vedlagt presentasjon og masteroppgave.

Orienteringer fra styret
InspirA
Aina informerte om at NSFLOS har signert 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 Bentsen og Stein Ove
Danielsen for å være medlemmer til redaksjonskomiteen og alle førstelektorene som har
samtykket 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 september 2020 ble avlyst på grunn av Covid19. Norge får på ny muligheten og kongressen er planlagt september 2022.
EORNA-kongressen som skulle vært avholdt i Stavanger i 2021 er utsatt et år til 12.-15. mai
2022, men det planlegges en digital løsning/webinar mai 2021.
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 og seminardager 2021
Det er GF og valg i forbindelse med seminardagene på Gardemoen i september. Vi håper at
noen fra nettverket kan tenke seg å stille til valg i styret.

Utvikling av operasjonssykepleierfaget, robotkirurgi og kompetanse
Sisilie Skråmm er fagutviklingssykepleier ved operasjonsavdelingen på A-hus. A-hus startet
med robotkirurgi september 2018. De hadde opplæring av leverandør. De vurderte å sende
operasjonssykepleiere på kurs til Ålborg Danmark for å øke kompetansen, men valgte i stede
å starte prosessen med å lage et kurs i Norge på A-hus. Danmark har ikke egen utdanning for
operasjonssykepleiere og et norsk kurs vil være mer tilpasset behovet her. Sisilie har tatt
kontakt med sentralt fagforum i NSF og NSFLOS for å starte et samarbeid for å utvikle
kompetansen videre. Det har på grunn av pandemien blitt forsinkelser. A-hus har planlagt
flere kurs, men det har av samme grunn blitt endringer. Se for øvrig vedlagt presentasjon.

Coronapandemien. Hvordan har den påvirket operasjonsavdelingene og
operasjonssykepleierne?
Vi tar en runde blant deltagerne i nettverket og deler våre erfaringer.
Mange beskriver de samme utfordringene. Elektiv kirurgi ble i mars redusert til et minimum.
Mange fikk opplæring med tanke på andre arbeidsoppgaver, eLæringskurs, trening på å legge
i mageleie, lese smittevern og intensivprosedyrer. Alle beskrev ulike utfordringer på tilgang
på smittevernutstyr, hetter, munnbind, åndedrettsvern mm. I starten var testkapasiteten liten
og det tok tid å få svar, slik at pasienter måtte opereres mens de var uavklarte. Det var
usikkerhet rundt hvem som skulle bruke åndedrettsvern og uklare retningslinjer hvordan dette
skulle håndteres.
En beskrev at jobbsituasjonen har vært og er utfordrende pga omgjøring av lokaler, flytting av
lager og operativ virksomhet. Det sliter på personalet i lengden og noen har sagt opp trolig
som en konsekvens av dette.
Enkelte operasjonssykepleiere ble lånt ut til avdelinger de hadde jobbet på tidligere. Enkelte
har jobbet på kohorter og fått opplæring i å være slusevakter for å bistå med av og påkledning
av smittevernutstyr. Noen ble flyttet til postoperativ avdeling for å bistå der.
En operasjonssykepleier fortalte om kolleger fra en dagkirurgisk avdeling som ble flyttet til
intensiv med turnusarbeid for å jobbe med respiratorpasienter de opplevde de ikke hadde
kompetanse til. Det er nå lagt planer for å unngå denne situasjonen om behovet for hjelp på
intensiv oppstår igjen.

Alle har nå full drift på operasjonsstuene og situasjonen er mer normalisert når det gjelder
tilgang på smittevernutstyr. Fortsatt bruker koordinerende personell munnbind med strikk.
Det er lagt planer for nedtrekk i elektiv kirurgi om den andre bølge fortsetter.

Avslutning
Marianne takker for all deltagelse og bidrag til at dagen har blitt så spennende. Flere synes at
det har vært fint å treffe kolleger på denne måten. Vi håper vi kan treffes til våren, hvis ikke
planlegger vi nytt virtuelt møte. Kom gjerne med innspill eller forslag til tema på e-post til
Marianne ma.jungersen@gmail.com
Referent
Cathrine Heen

