
 
  

 

 

ÅRSMØTE LOKALLAG HEDMARK/OPPLAND 

 
Sted         :  Honne hotell og konferansesenter, Biri 

Tid            :  Tirsdag 5.mars 2013 kl 17.30 – 20.30 

Frammøtte:  27 (derav 25 medlemmer) 

 

Møtet startet med registrering og bevertning, deretter ønsket leder  

Grete Nyeggen Leonardsen velkommen. 

 

”HVORDAN VARE LENGE I JOBBEN?” 

Kveldens hovedforeleser og inspirator, sogneprest Dagfinn Follerås, delte mye av 

sin egen erfaring med oss da han snakket omkring emnet og om egenomsorg. 

Stikkord for å lykkes som terapeut:  Entusiasme, empati og tilstedeværelse.  

Væremåte i relasjoner (klær, håndtrykk, blikk, ro/rastløshet), terapiteknikk, 

utenomterapeutiske forhold hos pasienten, bedriftsanoreksi (nedskjæring 

helsepersonell, dårlig tid), grensesetting/avstand, anerkjennelse/validering – er 

viktige faktorer i rollen. Helsearbeiderkvinne ”alltid på vakt/være i 

beredskap” fører til langvarig stress. Når vi mislykkes handler det om at vi 

blir ”slitne”. 

Utbrenthet:  Når du ikke lenger er effektiv – og/men ikke bryr deg om det. 

Def.: langvarig trøtthet, konstant tidspress, utålmodighet, irritasjon, høye krav 

og perfeksjonisme, relasjonsstress… bevisstgjør hvor du er i eget liv.  

 

Velg å endre – begynn med deg selv: Vær mulighetsopptatt, ikke 

problemopptatt: 

Fokuser på: 

-det du faktisk mestrer 

-innse mangler og begrensninger 

-kommuniser tydelig og grensesettende 

-ha balanse i arbeid/hvile - avspenning 

-vær kroppsbevisst – ”the body never lies” 

-rydd plass til hobby, interesser, avfokusering 

-krev veiledning, faglig utvikling 

-foreslå fellestiltak på arbeidsplassen: Lønningspils, fellestrim, kultur 



PRODUKTOMTALER/UTSTILLING - nyheter                   

Janne Christoffersen, Jansen:  

Velcade cellegift (fra 2004) kan nå adm.som s.c. injeksjon, og kan også gis av 

lege/sykepleier i kommunehelsetjenesten. 

Indikasjon myelomatose til pas > 65 år som ikke kan transplanteres og ved 

residiv. Ellers som forbehandling før HMAS.  Sc injeksjon kan medføre mindre 

nevropati enn iv behandling.   

 

Christin Kajander, Amgen: 

Xgeva. Ved skjelettmetastaser. Forebygging av SRE (skjelettrelaterte 

hendelser).  Påvirker ikke nyrene i samme grad som Zometa– trenger ikke 

nyrefunksjonsprøver. 

Adm.som s.c. injeksjon hver 4.uke og kan gis av lege/sykepleier i 

kommunehelsetjenesten. 

Obs! Hypokalsemi – Calcigran forte gis forebyggende 

 

ÅRSMØTE – ÅRSMELDING/ÅRSREGNSKAP/VALG 

Møteleder:         Grete Nyeggen Leonardsen.  

Referent  :         Kari Smeby Lium 

Medreferenter:  Randi Aalborg og Berit Aarlien  

 

Årsmelding og årsregnskap ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteen har bestått av:  Heidi Ous, Hanne Ulsrud Bergum og Marit Hole.  

 

Marit Tømmerbakk, Bente Opsahl og Kari Smeby Lium går ut av styret. 

4 kandidater stilte til valg som nye medlemmer.  

I alt 22 fylte ut stemmesedler  – ingen sedler ble forkastet. 

Resultatet førte til at følgende 3 kandidater ble valgt inn i styret: 

 

Anne Nordheim, Gjøvik kommune:  - styremedlem 

Guro Nørstebøen Blikset, Søndre Land kommune:  - styremedlem 

Line Vasaasen, med. avd. SI Elverum:   - varamedlem 

Heidi Nordsveen, Ringsaker kommune ble ikke valgt inn. 

 

Styret består fra før av: 

-Grete Nyeggen Leonardsen, Kreftenheten SI Gjøvik, leder 

-Gerd Ida Aakeren Røste, Kreftenheten SI Hamar, nestleder 

-Bente Møller Nyen, Våler kommune, styremedlem 

-Evy Rita Hagen, SI Tynset, varamedlem 

 



Gamle og nye styremedlemmer møtes på Hamar torsdag 4.april kl.18.00. 

Det nye styret vil da konstituere seg. 

 

INFORMASJON FRA FKS  

Leder Grete orienterte fra lokallaget. Ønsker/muligheter fra medlemmene 

mottas gjerne fortløpende.  

-Øremerkede kreftsykepleierstillinger er høyt prioritert i handlingsplanen. 

Leder og nestleder jobber med utkast/argumenter som tenkes sendt som et 

veloverveid dokument til alle kommuner og sykehusavdelinger i fylkene. 

-Lokallaget har utlyst 2 stipender til Landskonferansen med søknadsfrist 3.april.  

-Det er innkjøpt ny Roll-up og kommet nye vervebrosjyrer som var framlagt. 

-Alle medlemmer minnes på å  oppdatere e-mailadresser på NSFs web-side, 

dette letter arbeidet med utsendelse av post fra styret. 

-Videomøter vurderes i framtida og jobbes videre med å etablere. 

 

Web-ansvarlig Synøve Revling Holm fra Hovedstyret orienterte om at det 

arbeides med en ”Faktaboks” for bl.a. beskyttelse av kreftsykepleiertittelen, og 

et høringsdokument for ny kreftstrategi er vurdert. Videre krever utgivelse av 

tidsskriftet ”Kreftsykepleie” mye tid pga kommunikasjons- og 

forsendelsesproblemer. 

Sentralstyret er også travelt opptatt med Landskonferansen i Tromsø 19.-

21.september. 

 

Honne, 5.mars 2013 

 

Kari Smeby Lium, referent 

Sign 

 

 

 

Randi Aalborg, medreferent                         Berit Aarlien, medreferent 

Sign                                                             Sign    


