
 

Årsrapport 2015 - 2016 - FKS TELEMARK    
 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:  

leder Anne Torill Tufte Regnskap for perioden: se eget vedlegg 

Nestleder/sekretær Sigrid Skarholt 

kasserer Morten Holt 

styremedlem Anne-Lene Watland 

styremedlem Elin Bredsand 

styremedlem Kjersti Junker 

Styret har avholdt fire styremøter. (25/4, 26/9, 21/11, 30/1) Ved siden av det har vi jobbet via mail, telefon og lukket gruppe på Facebook. 

Styret har sendt inn innspill til arbeid med NSF fagpolitiske plattform.  Styret skrev kronikk i lokalaviser i anledning internasjonal kreftdag 4/2. 

Nestleder deltok på lokallagslederkonferanse i Oslo i august og lokalt fagpolitisk forum.  

Fylkesstyrerepresentant for faggruppene i Telemark: Intensivspl. v/ Siw Ø Heimdal. (valgt for to år)  

Mål Tiltak  Rapport /  Status 

Rekruttere 

medlemmer 

 

Synliggjøring av 

FKS 

 

 

 

 

 

 

 

  - Informere kollegaer – vektlegge at 

faggruppa er åpen for alle   sykepleiere  i   

NSF 

  - Bruke vervemateriell – invitere med 

kollegaer. 

  - Samarbeide med 

kontaktsykepleiernettverket i forhold til 

kurs/fag 

  - Delta og ha stand på 

kontaktsykepleiesamlinger i 

kreftkontaktnettverket 

  - Bidra ned faglig tema på NSF  fagcafe 

  - Etablere samarbeid med NSF og andre 

aktuelle faggrupper ang. temaer og 

gjennomføring av fagkvelder. 

 - Bruke Facebook side for våre medlemmer 

Kontinuerlig arbeid, vi forsøker å informere om vårt arbeid og verve nye 

medlemmer i de fora vi befinner oss. 

Medlemmer pr 1. april 2016: 61 

Medlemmer pr 1. mars 2017: 66 

Opplever å ha funnet vår plass i forhold til å være en arena for fagutvikling og 

kompetanseheving blant våre medlemmer. 

Fagkvelder viser seg å være populære  

Styret i FKS arrangerte to fagkvelder pr år – hvorav ett i forbindelse med 

Årsmøtet 

Faggruppe-stand på markering av internasjonal spl dag og 

kontaktsykepleiersamling november 2016 

Ikke utført 

Ikke utført 

 

 

Det er opprettet en egen Facebook side (åpen) hvor vi legger ut aktuelle artikler 

og informasjon for våre medlemmer / andre interesserte. 

 

 

Øke medlemmenes 

kompetanse i 

kreftsykepleie 

- Årsmøte med faglig innhold 

- Arrangere 1 fagkveld i året i tillegg til 

årsmøtet som nevnt ovenfor, evt se på 

muligheten for fagcafe i samarbeid med 

NSF 

Årsmøtet 2016 ble avholdt 21.04.16 på STHF. 

Styret + 3 medlemmer møtte  

Fagtema etter årsmøtet:  

Tema: Tilbake til fremtiden – en faglig bekymringsmelding. 

Innledning v/ overlege Ronny Dalene og kreftsykepleier Torunn Haugstøl. 
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- Informere medlemmer om hva som skjer 

innefor fagfeltet, bruke kontaktspl nettverket 

sin avis til dette 

- Vurdere samarbeid med andre faggrupper 

lokalt i forhold til å arrangere møter og/eller 

seminarer 

 

 

 - Bruke Facebook aktivt 

Diskusjon. Møtet var åpent, det var deltakere (ledere og medarbeidere) fra 

praksisfelt i kommune og sykehus, fra høgskolen som deltok. 

Antall deltakere:  53 

 

Fagkveld Bryggeparken hotell: 27.10.16:  

Tema: Immunterapi.  

Foredrag ved overlege Dalia Diezel 

Antall deltakere: 62 

Sponsor:  MSD og Astra Zeneca 

Informasjon om nyheter via Facebooksiden  

Ha fokus på å øke 

antallet 

øremerkede 

kreftsykepleie 

stillinger der hvor 

kreftpasienter 

behandles 

- Veilede, rådgivende 

- Motivere 

- Komme med innspill til / etterspørre 

kompetanseplaner 

 

- Informasjonsarbeid mot tillitsvalgte NSF 

Fungerer som motivatorer og rådgivere.  

 

Påvirket politisk og administrativt ifht kommunedelplan helse og velferd (Skien) 

Orientering om kreftsykepleietilbudet i kommunen i politisk hovedutvalg for 

Helse og Velferd (Skien)  

 

Etterspurt utlysning av spesialstillinger i stedet for spl stillingen (Skien) 

Kreftsykepleiere 

skal være 

oppdatert på 

forskningsbasert 

kunnskap 

-Oppmuntre til deltagelse i forsknings – og 

fagutviklingsprosjekter, samt informere 

medlemmene til å søke midler fra NSF 

-Stimulere medlemmene til å holde foredrag 

ved lokale, nasjonale og internasjonale 

konferanser 

-Minne om FKS stipend 

Kontinuerlig arbeid, informerer via facebook og nettverket for kontaktsykepleiere 

i Telemark 

 

 

 

 

Informert om stipend på konferanse og via facebook 

Det skal være 

kreftsykepleier der 

kreftpasienten er 

-Argumentere for betydningen av 

kreftsykepleiere i sykehusene og i 

kommuner 

-Profilere FKS på Høgskolene 

Kronikk i lokalaviser i anledning Verdens kreftdag 4/2 

Politisk og administrativ påvirkningsarbeid (se over) 

 

Inviterere høgskolen (studenter/lærere )til fagmøter 

 

FKS WEB siden 

skal brukes aktivt 

for å nå flest mulig 

medlemmer 

Åpen Facebook side for medlemmer og 

andre interesserte  

Facebook : God respons  

 

NSF nettside: Styret har sendt inn årsmelding og informasjon om lokale 

aktiviteter til NSF nettside.  Brukes lite p.t. 

 

Skien 15/3-17 

Sigrid Skarholt 


