
 

Styrets beretning for perioden 2014 – 2015  
 
0.0 GENERELT 
Følgende årsmelding dekker den 16. 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 sentralt 

 Leder deltatt i Sentralt fagforum 

 Deltatt i arbeidsgruppe i NSF i prosjekt om framtidens spesialsykepleier 

 Deltatt i referansegruppen om veileder for barn som pårørende (Helsedirektoratet) 

 Deltatt i referansegruppe Barns Beste 

 Deltatt i høringsgruppe angående fagrapport for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 

 Deltatt i arbeidsgruppe i NSF om forløpskoordinator/pakkeforløp 

 Leder deltatt på EONS jubileumskonferanse i London 2014 
 
 
1.0. ORGANER 
1.1 Den 16. generalforsamling ble avholdt i Tromsø den 19. september 2013 



 
1.2 Hovedstyret har i denne perioden bestått av: 

 Britt Ingunn Wee Sævig, leder, Barnekreftforeningen 

 Lillian Rolfsen Grønsund, nestleder, stipendansvarlig og EONS- kontakt, Sørlandet sykehus, Flekkefjord 

 Mona Grytten, kasserer, Oslo Universitetssykehus, DNR  

 Signe Øverland, sekretær, Stavanger Universitetssykehus  

 Marte Wolden, redaktør tidsskriftet, St Olavs hospital, Trondheim 

 Synøve Revling Holm, WEB ansvarlig og ansvarlig for medlemslister, Sykehuset Innlandet, Gjøvik 

 Kristin Bergum, lokallagskontakt, Tromsø Kommune 

 Åse Grøthe, redaksjonsutvalg og lokallagskontakt, Sunniva senter, Bergen 

 Ellen Rosseland Hansen, varamedlem og annonsemedansvarlig, Halden kommune 

 Tanja Yvonne Alme, varamedlem, redaksjonsutvalg, Face-book, Sula kommune 

 Kari Tveit Haugland, varamedlem, kurs- og konferansekontakt, Austevoll kommune 
 
 
Styret har 4 styremøter pr. år, hvorav varamedlemmene har deltatt på 2 pr. år 
 
1.3 Valgkomité 
Leder av valgkomiteen 2015 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 2015 er vi 
1628 medlemmer. 
 
1.5 Kasserer 
Styremedlem Mona Grytten har vært kasserer i perioden.  
Kasserer har sammen med leder hatt 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  
Kr. 115 000,- i 2014 + kr. 125 000,- i 2015 
                      
                                                           
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 og de prioriterte anbefalinger er lagt frem, diskutert og godkjent av styret.  
Tildelingen er foretatt etter FKS`s retningslinjer. 
 
2014 
Bevilget 14 stipend inntil kr 5000, utbetalte 12 stipend  
 
2015 
Bevilget 22 stipend inntil kr 5 000  
Bevilget 1 stipend inntil kr 10 000  
 
2.3. Årets sykepleier i kreftomsorg 
FKS deler årlig ut pris til en sykepleier som utmerker seg spesielt i kreftomsorgen. 
I 2014 gikk prisen til Christin Rosef fra Nesodden kommune 
Årets pris blir offentliggjort under konferansen 2015 
 
3.0 ARRANGEMENTER 
3.1 Konferanser 
FKS arrangerer i denne styreperioden den 17. landskonferanse i Stavanger 24. - 26. september 2015 



 
3.2 Lokallagsledersamling 
28. april 2014 ble det arrangert lokallagsledersamling i Oslo. Det var 14 lokallagsledere som var representert.  
Tema for samlingen var opplæring i nye økonomirutiner i NSF. 2 representanter fra økonomiavdelingen i NSF deltok.  
2 lokallag presenterte erfaringer fra lokallagsarbeid.  
Dagen ble avsluttet med felles middag for lokallagslederne 
 
 
3.2 Faglige møter/konferanser  

 To medlemmer på ECCO – konferanse i Amsterdam 2013 

 Ett medlem på Onkologisk forum november 2014 

 Ett medlem på dansk kreftkonferanse Vejle høsten 2014 

 To medlemmer på norsk konferanse i palliasjon september 2014 

 To medlemmer på EAPC kongress i Leida juni 2014 

 To medlemmer på NSF konferanse Folkehelse i Oslo januar 2014 

 To medlemmer på EONS konferanse i Istanbul 2014 

 Ett medlem på NSFs Fag–og forskningskonferanse i Oslo 2014 

 To medlemmer på Nasjonal Landskonferanse i Kreftrehabilitering i Trondheim 2015 

 Ett medlem på NSFs Fag- og forskningskonferanse i Oslo 2015 
 
4. Lokallag 
To styremedlemmer er oppnevnt som hovedkontakt for lokallagene. 
 
Lokallagene er en viktig del av FKS. I 2015 har vi 17 lokallag. 
 
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 
 
 
Det året landskonferansen arrangeres blir lokallagslederne invitert. De får i 2015 dekket konferanseavgift, reise og opphold. Det er 
FKS`s økonomi som til enhver tid avgjør hva FKS har mulighet til å dekke av utgifter.  



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, websiden og face-book er de sentrale redskapene FKS har for å nå medlemmene med informasjon 
 
5.1 Tidsskriftet  
I 2014 kom Tidsskriftet Kreftsykepleie ut med 3 nummer: 
1. Ny kreftbehandling 
2. Sen-effekter etter kreftbehandling 
3. Smerter og smertebehandling 
 
I 2015 utgis 3 nummer  
1. Forebygging 
2. Barn og ungdom med kreft 
3. Kreftsykepleie - mangfold 
 
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.  
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. 
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 denne styreperioden har websidene fungert bra. Det er fortsatt for få lokallag som henvender seg med stoff fra sitt lokalområde. Vi 
er kommet nærmere målet om at mest mulig informasjon om FKS finnes på WEB. Tidsskriftene legges ut på WEB. Internett er og 

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


blir en viktig satsing i årene som kommer. FKS har behov for og vil nå ut til medlemmene via nettet og har i denne perioden 
opprettet en face-book-gruppe. 
 
 
 
 
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.  
Leder eller nestleder i faggruppene inviteres også til NSFs samhandlingskonferanse.  
 
Betaling av kontingent skjer via medlemsservice i NSF. 
 
Nye medlemmer skal registrere seg direkte på WEB. Adresseendringer foretas direkte ved å logge seg inn via medlemsnummer og 
fødselsnummer.   
 
FKS er høringsinstans når NSF får presentert aktuelle saker innen vårt område.  
 
 
6.2 Internasjonale organisasjoner  
FKS er 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. www.cancernurse.eu 
 
 
6.3 Nordisk samarbeid  
Nordisk samarbeidsgruppe (NSG) fungerer gjennom EONS. 
 
 

http://www.cancernurse.eu/


7.0 Kontingent 
Kontingent for denne perioden har vært kr 300,- for ordinært medlem.  
 
 
8.0 Styrehonorar pr år 
Styreleder;    75 000 kr  
Redaktør                       45 000 kr  
Kasserer                            45 000 kr i 2014, (økt til 60 000 kr i 2015 pga stort arbeidspress ifm innføring av nye økonomirutiner) 
Styremedlemmer  16 000 kr   
Varamedlemmer     1 000 kr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redigert 14.september 2015 
Britt Ingunn Wee Sævig 

Leder FKS  


