Lokalgruppeledersamling	
  12.november	
  2020	
  
Skype	
  møte	
  
	
  
Deltagere:	
  
Rogaland Sør: Bjørg Gismervik Foldøy
Vest Agder: Roy Godhei
Sogn og Fjordane: Hedvig Hellebust Nesse
Aust Agder: Grethe Espenes Paulsen
Oslo/Akershus: Åse Nybø
Oslo/Akershus Aina Jøranli, nestleder
Troms, Harstad: Cathrine Lindrupsen
Østfold: Trine Hovland
Nord Trøndelag: Mona Osen
Sør Trøndelag: Toril Hanssen (hørte, men fikk ikke deltatt selv med lyd)
Følgende påmeldte møtte ikke/oppnådde ikke kontakt: Nina Guldal, Linda Bendiksen.

Styret NSLFOS: Aina Hauge, Marianne Jungersen, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Hanne Zachariassen, Hanne Sofie Yttervik
Invitert gjest: Sisilie Skråmm
Dette var første gang NSFLOS gjennomførte digital lokalgruppeledersamling. Dette gikk
ganske fint, selv om det var enkelte som bare var med over telefon. Vi var enig om at dette
var en bra erstatning når det ikke er mulighet å møtes, men vi savner å møte hverandre for å
utveksle erfaringer og danne nettverk som er viktige i vårt arbeid. Det er planlagt
lokalgruppeledersamling i april 2021, som vi håper å gjennomføre på vanlig vis.
Samlingen startet med «runde rundt bordet» hvor hver enkelt lokalgruppeleder hadde ordet og
fortalte om hvordan lokalgruppen har arbeidet siden siste samling. Det gjennomgående var at
lokalgruppene hadde hatt liten aktivitet på grunn av pandemi situasjonen. De fleste hadde pr
nå full drift på operasjonsstuene. Det kom også opp spørsmål om årsmøte i 2021. Styret
henstiller til lokalgruppelederne å avholde årsmøte digitalt. Alle lokalgrupper må informere
styret om lokal styrets sammensetning i 2021, selv om årsmøtet ikke blir avholdt som vanlig,
dvs innsende årsmelding.

	
  
«First	
  Assistant»	
  i	
  robotkirurgi	
  
Sisilie Skråmm var invitert til å snakke om Robot-kirurgi. Hun informerte om First Assistant i
robotkirurgi ved A-Hus. AHUS startet opp med robotkirurgi i september 2018 og opererer nå
flest pasienter pr år i Norge med robot. De har nå en gruppe med syv faste
operasjonssykepleiere som jobber som «First Assistant» + en gruppe med faste
operasjonssykepleiere i den koordinerende funksjon.
Det har vært vanlig i Norge å sende operasjonssykepleierne til Århus i Danmark for å
gjennomføre kurs i «first assistant». AHUS valgte å ikke gjøre dette. En av begrunnelsene for
dette var at utdanningen av operasjonssykepleiere i Danmark ikke kan sammenlignes med vår
utdanning. Operasjonssykepleierne i Norge innehar allerede mye av den basale kunnskapen
som det ble undervist om på kurset i Danmark. AHUS ønsket å lage et eget kurs. AHUS laget
et to dagers kurs basert på utdanningen i Århus og erfaringer fra Hamar. 12
operasjonssykepleiere fullførte det første kurset. Disse måtte lese seg opp på litteratur, se
videoer og trene på D-box før kursstart. Det har vært avholdt et kurs til for AHUS og Kalnes
denne høsten. Erfaringen fra disse kursene har vist at det er ønskelig med en dag til som
skulle inneholde leiring og instrumentlære.
Det har vært et ønske å gjøre dette kurset til et nasjonalt kurs i «First Assistant». Sisilie
Skråmm ønsket innspill fra NSFLOS på hvordan vi kan få dette til.
NSFLOS har vært i samtale med Mette Dønåsen, Sentralt Fagforum i NSF om denne saken.
Det har vært planlagt møter som har måttet gå ut pga covid 19.
Etter innlegget til Sisilie Skråmm ble det en meningsutveksling mellom lokalgruppelederne.
Spørsmål som arbeidstid og lønnskompensasjon var tema. Noen sykehus utbetaler et
funksjonstillegg for denne rollen, men de fleste gjør det ikke. AHUS har ingen lønnstillegg og
Kalnes har et funksjonstillegg som er større enn mastertillegget.

InspirA	
  	
  
Faggruppeleder informerte om at vi holder på å har signere kontrakt med Cappelen Forlag
sammen med NSFLIS og ANSF om et digitalt fagfellevurdert tidsskrift. Den første utgaven er
planlagt utgitt i mars 2021. Styret i NSFLOS henstiller til våre medlemmer til å benytte seg av
muligheten å publisere artikler i vårt nye tidsskrift. NSFLOS sine medlemmer i
redaksjonskomiteen er Stein Danielsen og Signe Berit Bentsen. Ni medlemmer av
lærernettverket, en med doktorgrad og åtte med førstelektorkompetanse, er fagfeller.

Møte	
  med	
  Hdir	
  -‐	
  monitorering	
  av	
  tilgang	
  på	
  og	
  behov	
  for	
  spesialsykepleiere	
  
	
  
Aina informerte om at NSF sammen med de aktuelle faggruppelederne har vært i møte med
Helsedirektoratet hvor de blant annet etterspør en oversikt over hvor mange spesialsykepleiere

som finnes i Norge, gjelder ABIOK, helsesykepleierne, jordmødrene og psykiatri. Dette er et
tema vi som faggrupper i ABIO har jobbet mye med og som vi oppdaget var mangelfull i
forbindelse med arbeidet med Rapport ABIO ressurs i 2015. I denne anledning har
diskusjonen om spesialistgodkjenning og autorisasjon også kommet på banen igjen for våre
utdanninger som fortsatt ikke har dette.

RETHOS	
  3	
  	
  	
  	
  
Faggruppeleder informerte kort om RETHOS 3. RETHOS står for «nasjonale retningslinjer
for helse- og sosialfagutdanningene». Resultatet av dette arbeidet vil erstatte våre nåværende
rammeplaner som gjelder for utdanningene i dag. Regjeringen har igangsatt et stort
utviklingsarbeid for å utarbeide minstestandarder og sluttkompetansebeskrivelser for samtlige
grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Disse skal nedfelles i egne retningslinjer for hver
enkelt utdanning. Disse retningslinjene er under utarbeiding nå. Spørsmålet om
videreutdanning vs. Masterløp er viktig i denne forbindelse, og i denne saken er NSFLOS
fortsatt opptatt av at vår utdannelse skal være en toårig klinisk Masterutdanning på 120
studiepoeng, noe som er viktig at alle er med på å gi innspill på til det enkelte helseforetak
som deltar i høringene av RETHOS 3.

NORNA	
  
Den planlagte NORNA konferansen i Bergen i september ble som dere vet avlyst på grunn av
Covid 19. Vi har nå fått tildelt NORNA konferansen i 2022 og det ser vi fram til.

EORNA	
  
EORNA konferansen som skulle vært avholdt i Stavanger er utsatt et år til 12. – 15. mai 2022.

Metavisjon	
  (elekstronisk	
  kurve)	
  som	
  dokumentasjon	
  i	
  operasjonssykepleie	
  
Hvordan blir elektronisk kurve brukt som dokumentasjon i operasjonssykepleie hos de ulike
sykehusene? Noen sykehus dokumenterer operasjonssykepleie både i elektronisk journal og i
elektronisk kurve og andre sykehus dokumenterer operasjonssykepleie kun i elektronisk
kurve. Fordeler og ulemper med dette ble diskutert.

	
  

	
  

Kompensasjon	
  for	
  veiledning	
  av	
  studenter
Dette temaet var også innmeldt på forhånd av lokalgruppelederne. Dette blir gjort forskjellig
fra sykehus til sykehus. Noen veiledere får kurs og økonomisk kompensasjon og andre ikke.
De fleste steder går summen fra universitet og høgskoler som en kompensasjon direkte til det
enkelte helseforetak, og ikke til den enkelte operasjonsavdeling.

Vertsgruppe	
  seminardagene	
  2021	
  og	
  2022	
  
Vi behøver vertsgruppe til seminardagene/generalforsamling på Gardermoen september 2021.
Styret ber om tilbakemelding innen 1. desember (kort frist) fra de lokalgruppene som ønsker å
søke om å få være vertsgruppe i 2021. Vi åpner også opp for søknader til seminardagene
2022. Retningslinjer for vertsgrupper legges ut på nytt på hjemmesiden, alternativt sendes
disse til lokalgruppene.

Andre	
  spørsmål	
  som	
  kom	
  opp	
  i	
  møtet	
  
SPLINTS kom opp som tema. SPLINTS (The Scrub Practitioners list of Intraoperativ NonTechnical Skills) er et observasjons og vurderingsverktøy av ikke-tekniske ferdigheter hos
operasjonssykepleiere. Det er opprinnelig utviklet til bruk for steril operasjonssykepleier men
er oversatt og tilpasset norske forhold slik at den kan anvendes for begge roller. Dette
verktøyet brukes av studenter til egenrefleksjon og i vurderingssamtaler. Mer informasjon
finner du på nettsiden vår https://nsflos.no/den-norske-versjonen-av-splints-splints-no-etinstrument-for-a-utvikle-og-vurdere-ikke-tekniske-ferdigheter-hos-operasjonssykepleiere/
eller ta kontakt med Ida Mykkeltveit ( ida.mykkeltveit@uis.no)

Hanne Sofie Yttervik
Referent/sekretær

