
 
 

                 FKS lokallag Kristiansund og omegn. 

  

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2013 

 

 

Styrets sammensetning: 

 

Leder:  Laila M. Andersen   Kreftsykepleier. Medisinsk avd. 

Kr.sund                                         

Sekretær:  Lillian Karlsen. kreftkodinator og kreftsykepleier i Eide 

kommune/sykehjem 

Kasserer:  Vibeche Fahsing. kreftkordinator i Kr.sund kommune 

Styremedlemmer:        Ragnhild  Bjerkås , Kreftsykepleier , palliativt team og 

kreftpoliklinikken Kr.sund 

 Ann Helen Strand, kreftsykepleier. Barmanhaugen kortid 

og ø-hjelps avdeling /Kreftpoliklinikken i Kr.sund  

Hanne Beate Mæle, kreftsykepleier , Aure kommune. 

 

 

Aktiviteter siste året : 
Vi arrangerte årsmøte med  bevertning den 20.03.13 i audiotoriet  ved Kristiansund sykehus.  

 

Vi har hatt 4 styremøter i 2013 

 

Flere  i styret sitter i ulike prosjekt , arbeidsgrupper eller er samarbeidspartner i forbindelse 

med kurs. På forespørsel samarbeidet vi med Norsk palliativ forening sitt  2 dager kurs ved 

Quality Hotel Grand, kristiansund 15-16 april 2013 

Tema: Palliasjon, bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi 

ovenfor? Det ble 98 påmeldte deltagere. 

Programmet disse dagene omhandlet: symptomer, økonomiske og sosiale konsekvenser, 

etikk, kommunikassjon, viktig hjemmetid, ernæring og bruk av verktøy. Forelesere har vært 

legespesialister, spesialsykepleiere, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, diakon og sosionom.  

Forelesere fra PF, kommune og sykehus. 

 

Vi utsatte temakveld /fagdag i FKS regi høsten 2013 til vår 2014  på grunn av flere 

konkurrerende arrangement hvor medlemmer i styret var med som arrangør, bla palliasjons 

seminar i regi Lindring på Tvers i Eide kommune. 

 

Produktinformasjon fra firma: 

Ingen produktinformasjon i FKS regi dette året 

 

 



Annet: 

Vi har gode erfaringer med å bruke facebook siden for å reklamere for våre kurs, temamøter 

etc. Oppfordrer medlemmene til å melde inn det som er aktuelt for faggruppen vår. 

 

FKS sentralt har nå kommet i gang med egne sider på NSF sine sider , her oppfordres 

medlemmene til å oppdatere profilen sin ,  e postadresser, tlf og stillingstørrelse etc. 

 

Den !6 Norske landskonferansen i i kreft ble arrangert i Tromsø den 19-21 sept. ” Heftige 

dager med begeistring”. Vi var 2 fra styret som deltok og her skulle flere ha fått 

anledning/mulighet  til å være med! Leder i FKS lokallag får utgifter dekt med FKS sentralt. 

 

Fra og med 01.04.2014 skal regnskap for lokallagene innlemmes i regnskap sentralt.  

 

 

Regnskap pr. 31.12.2013 

 

Saldo kr : 21612,- 

 

 

Leder Kristiansund 

Laila Andersen      Vedlegg regnskap 2013 

 


