
 
 

                 FKS lokallag Kristiansund og omegn. 

  

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2016 

 
 

Styrets sammensetning: 

 

Leder:  Laila M. Andersen   Kreftsykepleier. Medisinsk avd. 

Kristiansund.                                 

Sekretær:  Lillian Karlsen,  kreftkoordinator i Kristiansund 

kommune. 

Kasserer:  Ragnhild Bjerkås ,kreftsykepleier i Kristiansund 

kommune. 

Styremedlemmer:        Liv Astrid Faksvåg, kreftsykepleier i Kristiansund 

kommune. 

 Ann Helen Strand, kreftsykepleier. Avdelingsleder i 

hjemmesykepleien Averøy kommune. 

 

 

 

Aktiviteter siste året : 

 

Vi arrangerte årsmøte ved kreftpoliklinikken 15 mars 2016 

 

Første temakvelden arrangerte vi ved det nyåpnede Storhaugen helsehus  i Kristiansund 

1. juni 2016 fra kl:1830 til 2145. 

 

Tema for kvelden var fokus på lokale lag og forskningsprosjekt i regionen.  

 

Ann Helen Strand, kreftsykepleier i Averøy kommune, presenterte prosjektet: 

”Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet” 

 

Deretter fulgte Kreftkoordinator Lillian Karlsen i Kristiansund kommune på ved å presentere 

prosjektet: 

”Livets siste dager” 

 

Lillian Karlsen presenterte også sin masteroppgave i kliniske hjelperelasjoner: 

”Informasjonsbehov og medbestemmelse i livets siste fase- en survey i et utvalg av 

befolkningen i ROR- kommunene. 

20 påmeldte denne kvelden 

 

Andre temakvelden arrangerte vi ved Auditoriet i Kristiansund 2. November 2016. 



Program for kvelden var Av og kreft. 

Trond Ludvigsen , genetisk veileder fra MSc.St.Olav sørget for en informativ tema-kveld med 

mange oppfølgings spørsmål fra deltakerne. 

Produktinformasjon fra AstaZeneca og Amgen 

21 påmeldte denne kvelden. 

 

Vi har hatt 3 styremøter dette året. 

 

Lokallagsleder deltok på felles lokallagledersamling - noe som er veldig givende og 

motiverende for å fortsette på frivillig basis med dette arbeidet. 

 

Lokallaget fungerer som treffsted for travle kollegaer med temakvelder som favner spredte 

kommuner  

 

Pr 15.mars 2016 har vi 30 medlemmer som naturlig hører under lokallaget i Kristiansund og  

som deltar på våre møter. 

 

Satsingsområder: 

Verve flere medlemmer. Være aktive ut mot medlemmene våre ,være mer synlige i fagmiljøet 

ved å bidra til opplysning og informasjon vedrørende faget vårt. Målet vårt er å være 

bidragsyter ut mot fagmiljøet og fokusere på alle aspekter ved kreftykepleie. 

 

Fortsette å bruke Facebook som informasjon side som er åpen for alle, ikke bare FKS 

medlemmer 

Fortsette tverrfaglig samarbeid  på tvers av faggrupper. 

Informere om NSF  og FKS stipend ,om hva som skjer av forskning og kunnskapsbasert 

praksis ut til våre medlemmer. 

Informere om ulike kurs og konferanser. 

 

 

FKS 

Kristiansund 

31.03.2017 

Laila Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


