
   

  

Referat fra nettverk for fagutviklingssykepleiere 07.05.21 

 

Ny rekord, over 40 deltagere, noen tekniske problemer for enkelte deltakere med Skype. 

 

Sisilie Skråmm presenterte samarbeidsprosjektet A-hus har med Lovisenberg diakonale 
høgskole hvor de har sett på ikke-tekniske ferdigheter i utøvelsen av operasjonssykepleie. 
Arbeidet har så langt resultert i artiklen Communication as a non-technical skill in the 
operating room: A qualitative study. Se vedlegg   

Under Sisile sitt foredrag kom det bl a spørsmål om SPLINTS. Her finner dere noe mer 
informasjon. 
SPLINTS-no – Vurdering av operasjonssykepleiernes ikke-tekniske ferdigheter | NSFLOS 

 

Wenche Oksavik, Cathrine Heen og Kristin Heggedal har gjort en kvalitativ studie om 
operasjonssykepleiers erfaring med kirurgisk telling. Kirurgisk telling som verktøy for sikker 
pasientbehandling ved kirurgi: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer 
Artikkelen ble presenter av Cathrine Heen. Se vedlegg.   

 

Runde rundt bordet med bakgrunn i de to presenterte tematikker og fagutvikling under 
pandemien: 

Erfaringsdeling rundt kontrolltelling. Det brukes ulike hjelpemidler for kirurgisk telling. 
Hjelpeark, laminerte ark, dokumentasjon på papir, emballasje ol. Hvordan telles nåler? Dette 
er utfordrende når det brukes mange nåler og sutur med dobbelt nål.  Sterilt utøvende har 
ansvar, noen steder telles også nåler av både steriltutøvende- og koordinerende 
operasjonssykepleier. Kontrolltelling dokumenteres i DIPS og elektronisk kurve. 

Har alle innholdslister på brikker/rister/siler? Ja alle har det.  

Vanskelig å drive fagutvikling under pandemien. Vanskelig med møterom. Utfordringer med 
motivasjon hos operasjonssykepleiere. 

Undervisning og simulering med undertrykk på operasjonsstuene i forbindelse med Covid på 
operasjon RH. 
Store utfordringer på nevrokirurgisk opr på Ullevål med flytting til andre lokaler pga 
omdisponering i forbindelse med pandemien. Kompetanseportalen er tatt i bruk og har 
muliggjort ansvarliggjøring av ansatte for fagutvikling. 
AHUS har gjennomført noe kursvirksomhet. Bla undervisning i nytt MTU, undertrykk på 
Covid stue og obligatorisk e-læring. 

Tynset har opprettholdt den faste fagutvikling på torsdager på slutten av dagen. 
Operasjonssykepleierne er brukt til opplæring av annet personell i av og påkledning av 
smittevernsutstyr. 

https://nsflos.no/splints-no-vurdering-av-operasjonssykepleiernes-ikke-tekniske-ferdigheter/


   

  

Stavanger har brukt mye film. Filmet for eksempel blanding av sement. Filmene legges inn i 
Kompetanseportalen i Stavanger. 

https://drive.google.com/drive/folders/18nj_jRGbB9C4axvVnXra44RByO-
Y5My8?usp=sharing 

 

Etter lunsjepausen fikk vi en presentasjon av det nye digitale Inspira  (inspiratidsskrift.no) 

ved redaktør Ann-Chatrine Leonardsen. Vi hørte om utviklingen fra et fagtidsskrift i papir til 

nå å være et fagfellevurdert nivå 1 tidsskrift for intensiv, operasjon og anestesi. Bruk 

tidsskriftet  

flittig!  

Ann-Chatrine delte også sine synspunkter om videreutdanning som masterforløp med 

mulighet for avhopp. Vi fikk mange godt begrunnede argumenter for at videreutdanningene 

bør være et fult masterforløp. 

Begge presentasjoner er vedlagt. 

 

Dagen ble avsluttet med informasjon fra NSFLOS.  

GF og NSFLOS seminardager 2021 er utsatt til 10.-12. november, da vi håper å kunne møte 

fysisk. 

NSFLOS GF og Seminardager 2021 Gardermoen | Utsatt til november 2021 | NSFLOS  

Petrin fra Nominasjonskomiteen minner om at det er valg og at vi behøver kandidater til 

styret. Det er ønskelig med en spredning i styret geografisk, erfaring og alder.  

Virtuell EORNA-kongress i mai 2021 Virtual Congress 2021 — EORNA CONGRESS 

(eorna-congress.eu) 

EORNA-kongress 2022 er 12.-15.mai i Stavanger. Vi håper fagnettverket kan bidra til at vi 

får mange flotte norske «abstract». EORNA 2022 | Innsending av abstracts | NSFLOS Frist 

20.08.21. 

NORNA er også utsatt grunnet pandemien, men det planlegges nå for kongress i Bergen 

september 2023. 

Faggruppeleder Aina Hauge informerte også om styrets arbeide. Det er bla utarbeidet en 

anbefaling av normering på operasjonsstuene. Se vedlegg.   

 

Til tross for litt oppkoplingsproblemer var store deler av landet representert på møtet. Vår 

erfaring med digitale møter øker, og aktiviteten var stor og mange gode innspill ble delt ☺ 

Referent Cathrine Heen og Marianne Jungersen 
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