
 
 

                 FKS lokallag Kristiansund og omegn. 

  

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2012 

 

 

Styrets sammensetning: 

 

Leder:  Laila M. Andersen   Kreftsykepleier. Medisinsk 

sengepost i  Kr.sund                                         

Sekretær:  Ann Helen Strand.   Kreftsykepleier. Averøy 

sykehjem/Kreftpoliklinikken i Kr.sund 

Kasserer:  Vibeche Fahsing.     Kreftkordinator i Kr.sund kommune 

Styremedlemmer:        Ragnhild Bjerkås     Kreftsykepleier . Palliativt team og 

kreftpoliklinikken Kr.sund 

 

 

Tema på medlemsmøtene/fagmøter/har vært:  
Vi arrangerte  årsmøte med temakveld  den 26.03.12. i audiotoriet ved Kr-sund sykehus, tema 

for kvelden var : ”Å leve i skjæringspunktet mellom å være kreftsykepleier og bror når søster 

fikk kreft og døde” ved Ole Kristian Gundersen. 

 

Fagdag i lindrende behandling  for sykepleiere, leger og helsepersonell ble arrangert  30 mai i 

Folkets hus. Tema for denne fagdagen var avansert smertelindring, behandling, bruk av 

medikamenter, utregninger og koverteringer v/overlege Terje Takle. Kreft i GI tractus; 

behandling-behandlingsutfordringer, bruk av tekniske hjelpemidler v/overlege Ralph Herter. 

Stråleterapi, behandling og oppfølging. Palliativ strålebehandling v/stråleterapeut Nils 

Skottner.. Rundt 70 deltakere hvor 10 kommuner var representert.  Fagdagen bidro til et greit 

overskudd til en slunken konto slik at vi har litt handlingsrom til kommende 

temamøter/fagdager etc. 

. 

 

Vi har hatt 4 styremøter i 2012. 

 

 

Produktinformasjon fra firma: 

Legemiddelfirmaene Mundi pharma og MSD var sponsorer under fagdagen og de presenterte 

produktinformasjon gjennom korte sekvenser denne dagen 

 

 

Annet: 

Vi har opprettet en facebook side for våre medlemmer og andre interesserte . Her kommer vi 

til å legge ut invitasjoner til fagdager/kurs,  relevante linker og generell informasjon. 



Oppfordrer medlemmer til å komme med innspill på hva som skjer rundt oss rent faglig  eller 

annet som er av interesse. 

FKS sentralt har nå kommet i gang med egne sider på NSF sine sider ,under lokallaggrupper. 

Her kommer leder til også å legge ut hva som skjer lokalt i vårt lokallag. Referat fra møter, 

årsrapport og handlingsplan etc. 

 

3 – 4 september deltok leder på lokallagsamling i Oslo. Her deltok det FKS ledere fra hele 

landet. Svært spennende og lærerikt å få å høre hva som skjer i andre lokallag. Stor variasjon i 

aktivitetsnivå. 

 

 

Regnskap pr. 31.12.20112 

 

Saldo kr : 21612,- 

 

 

Leder Kristiansund 

Laila Andersen      Vedlegg regnskap 2012 

 


