
 

 
 

Styrets beretning for perioden 2012 og 2013  
 
0.0 GENERELT 
Følgende årsmelding dekker den 15. styreperioden i NSFs FKS (heretter FKS) 
 
I denne perioden har styret arbeidet med: 

 Videreutvikling av WEB  

 Satset på lokallagene og de 2 SIG-gruppene.  

 Tett samarbeid med NSF 

 Deltatt på NSF jubileumskonferanse 2012 

 Leder deltatt i Sentralt fagforum 

 Utarbeidet nye vervebrosjyrer og roll up 

 Utarbeidet nye retningslinjer for lokallagene  

 Blitt medlem av EONS 

 Retningslinjer for stipend, se vedlegg 
 
 
1.0. ORGANER 
1.1 Den 15. generalforsamling ble avholdt i Trondheim den 6.oktober 2011 
 
1.2 Hovedstyret har i denne perioden bestått av 

 

 Britt Ingunn Wee Sævig, leder, Kreftforeningen Distrikt Vestlandet 

 Lillian Rolfsen Grønsund, nestleder, stipendansvarlig og nordisk kontakt, Sørlandet sykehus, Flekkefjord 

 Mona Grytten, kasserer, Oslo Universitetssykehus, DNR  



 Sissel Hynne Moås, sekretær og annonseansvarlig, Sykehuset Levanger, Levanger 

 Marte Wolden, redaktør tidsskriftet, St Olavs hospital, Trondheim 

 Synøve Revling Holm, WEB ansvarlig og ansvarlig for medlemslister, Søndre Land kommune 

 Kristin Bergum, lokallagskontakt, Tromsø Kommune 

 Åse Grøthe, redaksjonsutvalg og lokallagskontakt, Haraldsplass høgskole, Bergen 

 Ellen Rossland Hansen, varamedlem og annonsemedansvarlig, Halden kommune 

 Bente Aasheim, varamedlem og kontakt kurs/konferanser, Vågå kommune 

 Signe Øverland, varamedlem og redaksjonsutvalg, Stavanger Universitetssykehus 
 
 
Styret har avviklet 10 styremøter i perioden, 8 ordinære hvorav varamedlemmene har deltatt på 4 møter hver. 
Det har vært holdt 2 ekstrastyremøter med de faste styremedlemmene. 
 
1.3 Valgkomité 
Leder av valgkomiteen 2013 har vært Ingrid Lotsberg Norås, Klepp.  
De øvrige medlemmene har vært Kristin Wolden, Trondheim og Eva Mari Harboe, Oslo  
 
 
1.4 Medlemmer 
NSF sentralt er sammen med medlemsansvarlig i FKS ansvarlig for medlemsregisteret. Antall medlemmer er økende, i juni 2013 
var medlemstallet 1492. 
 
1.5 Kasserer 
Styremedlem Mona Grytten har vært kasserer i perioden.  
Kasserer har sammen med leder signatur- og prokurarett.  
 
1.0 ØKONOMI 
Revidert regnskap og rapport fra NSF vil bli lagt fram på generalforsamlingen. 
 
  
2.1 Økonomisk støtte fra Norsk Sykepleierforbund  
115 000 kr 



                                                                                  
2.2 Stipendmidler 
Nestleder Lillian Rolfsen Grønsund har vært stipendansvarlig. Hun har sammen med leder Britt Ingunn Wee Sævig vurdert 
søknadene i henhold til kriteriene i utlysningsteksten. De prioriterte anbefalinger er lagt frem, diskutert og godkjent av styret.  
Tildelingen er foretatt etter FKS`s retningslinjer om stipend som vurderes hvert år etter FKS`s økonomi. 
Utlysningstekst med søknadsfrist 15.desember i Tidsskriftet og på web.  
 
2012 
16 stipend a kr 4000, 2 ikke benyttet 
Ingen stipend på 10 000  
 
2013 
20 stipend på 4 000 
1 stipend på 10 000 
 
2.3. Årets sykepleier i kreftomsorg 
FKS deler årlig ut pris til en sykepleier som utmerker seg spesielt i kreftomsorgen. 
 
2011 Irene Hovden Edna, Levanger 
2012 Anne Mette Carlsen, Bodø 
2013 Navn bekjentgjøres under konferansen 
  
3.0 ARRANGEMENTER 
3.1 Konferanser 
FKS arrangerer i denne styreperioden den 16. landskonferanse i Tromsø 19. – 21. september 2013 
 
3.2 Lokallagsledersamling 
3. og 4. september 2012 ble det arrangert lokallagsledersamling i Oslo. Det var 16 lokallagsledere som var representert.  
Programmet for samlingen var videreføring av arbeidet knyttet opp mot kreftsykepleiertittelen. Hvordan skal vi som styre og 
faggruppe jobbe for å få tittelen beskyttet. Norsk sykepleierforbunds spesialrådgiver Øyvind Nordbø var invitert for å bidra med 
innspill i denne prosessen. 



I tillegg var faglig tema – Mindfullness- oppmerksomt nærvær- en nøkkel i faglig og personlig utvikling presentert med Anne 
Sælebakke, lærer, fysioterapeut og Coach. Hun ga både teoretisk og praktisk innføring i dette tema. Styret ønsket dette tema 
begrunnet i kreftsykepleierens tøffe og krevende jobb. Vi selv trenger å bli mer oppmerksom på hvordan tanker og følelser påvirker 
hverandre, og hvordan vi kan styrke oss selv i møte med pasienter, pårørende og kollegaer. 
Foruten faglig program er lokallagsledersamlingen en viktig arena for utveksling av erfaringer, utfordringer, ideer og innspill knyttet 
til både rollen som lokallagsleder og kreftsykepleierfunksjonen. 
  
 
 
3.2 Faglige møter/konferanser  

 Ett medlem på internasjonalt barnekreftkonferanse oktober 2012 

 To medlemmer på Onkologisk forum november 2012 

 Fem styremedlemmer på NSF jubileumskonferanse september 2012 

 To medlemmer på dansk kreftkonferanse Vejle november 2012 

 Fire medlemmer på norsk konferanse i palliasjon september 2012 

 Ett medlem på svensk kreftsykepleierkongress Sverige våren 2012 

 Ett medlem på EAPC kongress i Praha mai 2013  

 Ett medlem på E – helse konferanse, Gardermoen våren 2012 
 
4. Lokallag 
To styremedlemmer er oppnevnt som hovedkontakt for lokallagene. 
 
Lokallagene er en viktig del av FKS. Pr juni 2013 har vi 17 aktive lokallag, fordelt på 18 fylker.  
FKS har også 2 interessegrupper med fokus på spesielle områder innen kreftsykepleie (Spesiell Interesse Gruppe – SIG): 

 sykepleiere som arbeider med barn og ungdom med kreft  

 sykepleiere som arbeider innenfor benmargs-/stamcelletransplantasjon 
 
Styret har i denne perioden gjennomgått og revidert retningslinjer for lokallag og retningslinjer for lokallagsledersamling.  
Se vedlegg. 
 



Det har vært noe utskiftning av lokallagsledere denne perioden.  Noen lokallag har utfordringer med å få oppslutning på møtene, 
mens andre har stor aktivitet og økning av medlemstallene.  Det har det siste året vært en del fokus på de nye stillingene som 
kreftkoordinatorer som ble opprettet av Kreftforeningen. 
 
Det året landskonferansen arrangeres blir lokallagslederne invitert. De får i 2013 dekket konferanseavgift, reise og opphold. Det er 
FKS`s økonomi som til enhver tid avgjør hva FKS har mulighet til å dekke av utgifter til landskonferansen.  Under konferansens 
første dag samler lokallagslederkontaktene i hovedstyret alle lokallagslederne til felles lunsj.  
Lokallagene er oppfordret til å legge ut lokal informasjon via FKS`s hjemmeside. Den øvrige kontakt mellom styret og 
lokallagslederne foregår stort sett på e-post. Det er viktig med en god dialog mellom styret og lokallagene. 
 
5.0 INFORMASJONSVIRKSOMHET 

Tidsskriftet og websiden er de sentrale redskapene FKS har for å nå medlemmene med informasjon 
 
5.1 Tidsskriftet  
I 2012 kom Tidsskriftet Kreftsykepleie ut med 4 nummer: 
1. Ernæring 
2. Lindrende behandling 
3. Et helsevesen i endring 
4. Rehabilitering. 
 
I 2013 utgis 3 nummer med utvidet sideantall. ( se vedlegg fra NSF`s forbundsstyret) 
1. Kommunikasjon 
2. NSF og FKS – faglig samarbeid 
3. Pårørende 
 
Tidsskriftet sendes ut til alle medlemmer/abonnenter. Tidsskriftet består i all hovedsak av fagstoff (fag- og forskningsartikler, nyheter 
fra klinisk praksis mm) samt noe organisasjonsstoff. Tidsskriftet framstår i en moderne presentasjonsform, og det er gjort grep for å 
styrke den faglige diskusjonen. Intensjonen er å tematisere de ulike utgivelsene i den grad det er hensiktsmessig for det enkelte 
nummer.  
Det er god tilbakemelding på kvaliteten på tidsskriftet.  
I tett samarbeid med «Sykepleien» utformes og trykkes Tidsskriftet. Dette samarbeidet begynte i slutten av 2011. 



FKS v/redaksjonsutvalget er ansvarlig for innholdet. Medlemmer oppfordres til å sende inn fagstoff til bladet – alt stoff som kommer 
inn gjennomgår en kvalitetsvurdering. Det trekkes årlig et gavekort på kr 1000,- blant artikkelforfatterne. 
I forbindelse med samarbeidet med Sykepleien har FKS`s faktiske utgifter på tidsskriftet blitt redusert i 2013. 
Tidsskriftet finansieres delvis fra annonseinntekter. Det er ettertraktet å annonsere i Tidsskriftet og budsjettert inntekt er oppnådd.  
 

 

 
5.2 WEB  
FKS har i perioden hatt egen WEB som ligger under 
www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/kreftsykepleiere    
I forrige styreperiode fikk websidene en ny profil som er felles for alle faggruppene innen NSF. I denne styreperioden har websidene 
fungert bra. Vi mottar økende mengde stoff fra lokallagene, men det er fortsatt for få lokallag som henvender seg med stoff fra sitt 
lokalområde. Vi er kommet nærmere målet om at mest mulig om organisasjonen vår skal finnes på WEB. Tidsskriftene legges ut på 
WEB. Internett er og blir en viktig satsing i årene som kommer. FKS har behov for og vil nå ut til medlemmene via nettet.  
 
 
6.0 SAMARBEID MED AKTUELLE NASJONALE OG INTERNASJONALE ORGANISASJONER/ INSTITUSJONER 
 

6.1 NSF 
FKS er som faggruppe i NSF medlem av Sentralt Fagforum (SF). Dette er et sentralt koordinerende organ for samtlige av NSFs 33 
faggrupper. I dette rådet møter leder eller nestleder i faggruppen og det avholdes 2 møter pr år. SF er et rådgivende organ for den 
sentrale ledelsen i NSF. Frank Oterholt er valgt leder av SF. 
Leder eller nestleder i faggruppene inviteres også til NSFs samhandlingskonferanse. Leder har vært med i programkomiteen for 
konferansen som ble avholdt 5.-6. mars 2013.  
 
Betaling av kontingent skjer via medlemsservice i NSF. 
 
Målet er at nye medlemmer registrerer seg direkte på WEB. Adresseendringer foretas direkte ved å logge seg inn via 
medlemsnummer og fødselsnummer.   
 
Det har vært mange henvendelser til medlemsansvarlig, særlig med tanke på at firmaer og institusjoner ikke har mottatt Tidsskriftet. 
Dette skyldes at NSF ikke har benyttet de sist oppdaterte listene for utsendelse. Listene er gjennomgått og revidert.  

http://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/kreftsykepleiere


 
FKS er høringsinstans når NSF får presentert aktuelle saker innen vårt område.  
I samarbeid med fagavd i NSF v/ Kari Bugge har leder vært med i referansegruppen for «Ny nasjonal strategi for kreftområdet 
2013-2017» 
 
 
6.2 Internasjonale organisasjoner  
Fra januar 2012 er FKS medlem av the European Oncology Nursing Society, EONS. EONS består av medlemmer fra europeiske 
kreftsykepleieforeninger, sykepleierforbund, institusjoner og organisasjoner der det arbeider kreftsykepleiere. Styrets nestleder er 
kontaktperson. Nyhetsbrev fra EONS legges ut på web. 
 
6.3 Nordisk samarbeid  
Nordisk samarbeidsgruppe (NSG) ble opprettet i 1992, og består av en representant fra Sverige, Danmark, Færøyene, Island og 
Norge.  
 
 
7.0 Kontingent 
Kontingent for denne perioden har vært kr 252,- for ordinært medlem.  
 
 
8.0 Styrehonorar pr år 
Styreleder;    60 000 kr  
Redaktør og kasserer 30 000 kr  
Styremedlemmer    8 000 kr   
Varamedlemmer     1 000 kr  
 
 
 
Vedlegg 1: Retningslinjer for lokallag 
Vedlegg 2: Retningslinjer for lokallagsledersamlinger 
Vedlegg 3: Vedtak angående faggruppetidsskrift; fra NSF’s forbundsstyre 


