
 

Styrets beretning for perioden 2016 – 2017 
 
0.0 GENERELT 
Følgende årsmelding dekker den 17. styreperioden i NSFs FKS (heretter FKS) 
 
I denne perioden har styret  

 Videreutviklet  FKS Webside og facebook-gruppe som informasjonskanaler  

 Opprettet facebook-gruppe for de skandinaviske styrene 

 Satset på lokallagene og de 2 SIG-gruppene.  

 Samarbeidet tett med NSF sentralt 

 Leder deltatt i Sentralt fagforum to møter årlig 

 Deltatt i arbeidsgruppe i NSF i prosjekt om framtidens spesialsykepleier 2016 

 Deltatt i prosjekt Migrasjonshelse 2016 

 Deltatt på Workshop om rehabilitering 2016 

 Deltar i ressursgruppe Utarbeidelse av veiledningsmateriell for omsorg ved livets slutt (Helsedirektoratet) Oppstart 2016-
2018 

 Gitt innspill til Revisjon av NSF politiske plattform Folkehelse 2016 

 Gitt innspill til Nasjonal faglig retningslinje for fastlegers arbeid med røykeavvenning . 2016 

 Deltar i prosjekt digital formidling 2017 

 Deltatt på arbeidsseminar, videreutdanning for sykepleiere (Helsedirektoratet) 2017 

 Deltatt i prosjekt om veiledende planer og ICPN 2017 

 Utalt oss om nødvendigheten av kreftsykepleier i hver kommune på NRK 2017 

 Deltar med å stimulere og rekruttere til forskning. Kunnskaper om og holdninger til smerte og smertelindring blant sykepleiere 
i kreftomsorgen. HIOA 

 Påbegynt utarbeiding av ny roll-up  
 

 
1.0. ORGANER 
1.1 Den 16. generalforsamling ble avholdt i Stavanger den 24. september 2015 



 
1.2 Hovedstyret har i denne perioden bestått av: 

 Mona Grytten, leder, Oslo Universitetssykehus, DNR  

 Signe Øverland, nestleder, sekretær, stipendansvarlig, EONS kontakt, medredaktør Stavanger Universitetssykehus  

 Marte Wolden, redaktør tidsskriftet, St Olavs hospital, Trondheim 

 Evelyn Karlsen, kasserer, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

 Åse Grøthe, redaksjonsutvalget, medredaktør, EONS kontakt, Skandinavisk kontakt, Sunniva senter for lindrende 
behandling, Bergen 

 Bjørn Holtbråten, WEB og medlemsansvarlig, Odalen 

 Ellen Rosseland Hansen, annonseansvarlig og lokallagskontakt, Halden kommune 

 Tanja Yvonne Alme, lokallagskontakt, Face-book og Web ansvarlig. Sula kommune 

 Elianne Ulsaker, redaksjonsutvalget, Hallingdal sjukestugu, Vestre Viken, varamedlem 

 Irene Vivian Bjällhag, redaksjonsutvalget, Tønsberg kommune, varamedlem 

 Eli Bente Lote Henden, lokallagskontakt, Eid kommune, varamedlem 
 
 
Styret har 4 styremøter pr. år, hvorav varamedlemmene har deltatt på 2 pr. år. I 2017 har vi hatt et ekstraordinært styremøte 
 
1.3 Valgkomité 
Leder av valgkomiteen 2017 har vært Eva Mari Harboe, Oslo.  
De øvrige medlemmene har vært Kristin Bergum, Tromsø og Britt Ingunn Wee Sævig, Bergen 
 
 
1.4 Medlemmer 
NSF sentralt er sammen med medlemsansvarlig i FKS ansvarlig for medlemsregisteret. Antall medlemmer er økende, i 2017 er vi 
1710 medlemmer. Vi har innført vervekampanje fra mai 2017. 
 
1.5 Kasserer 
Styremedlem Evelyn Karlsen 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. 125 000,- i 2016 + kr. 205 000,- i 2017 
                      
                                                           
2.2 Stipendmidler 
Nestleder Signe Øverland har vært stipendansvarlig. Hun har sammen med leder Mona Grytten 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. 
 
2016 
Bevilget 12 stipend inntil kr 5000,  
Bevilget 1 stipend kr 10 000,- 
 
2017 
Bevilget 30 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 2016 ble det ikke utdelt pris 
Årets pris blir offentliggjort under konferansen 2017 
 
3.0 ARRANGEMENTER 
3.1 Konferanser 
FKS arrangerer i denne styreperioden den 18. landskonferanse i Ålesund 27. - 29. september 2017 



 
3.2 Lokallagsledersamling 
25.-26 august 2014 ble det arrangert lokallagsledersamling i Oslo. Det var 14 lokallagsledere som var representert.  
Tema for samlingen var: Erfaringsutveksling, gjennomgang av økonomi og regnskap ved Wieslawa Johnsen fra NSF. Immunterapi 
ved Elin Aamdal. Motivasjonsforedrag ved Per Anders Nordengen. 
 
 
3.2 Faglige møter/konferanser  

 Fire medlemmer deltok på Landskonferanse i palliasjon Liv til dagene september 2016 

 To medlemmer deltok på EONS i Dublin oktober 2016 

 To medlemmer på Sykepleierkongressen.  Ny tid- nye roller i innovasjonskraft september 2016 

 Fire medlemmer deltok på kreftREHAB 2017 Fra drøm og virkelighet- med fokus på fremtidens kreftrehabilitering. 
Vi representerer FKS med stand og Roll-up på de fleste konferanser hvor vi deltar. 

 
4. Lokallag 
To styremedlemmer er oppnevnt som hovedkontakt for lokallagene. 
 
Lokallagene er en viktig del av FKS. I 2017 har vi 15 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 stamcelle 
 
 
Lokallagslederne inviteres til landskonferansen. I 2017 får de dekket konferanseavgift, reise og opphold. Det er FKS`s økonomi som 
til enhver tid avgjør hva FKS dekker 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 2016 kom Tidsskriftet Kreftsykepleie ut med 3 nummer: 
1. Sykdom og helse i et flerkulturelt samfunn 
2. Lindring av plagsomme Symptomer 
3. Å stå i jobben som kreftsykepleier 
 
I 2017 utgis 3 nummer  
1. Alternativ behandling og kreft 
2. Utviklingshemming og kreft 
3. Den erfarne kreftsykepleieren 
 
Tidsskriftet sendes ut til alle medlemmer/abonnenter. Tidsskriftet består i all hovedsak av fagstoff (fag- og forskningsartikler, nyheter 
fra klinisk praksis mm)  
Det trekkes årlig et gavekort på kr 2500,- blant artikkelforfatterne. 
Tidsskriftet finansieres delvis fra annonseinntekter.  
 

 

 
5.2 WEB  
WEB ligger under 
www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/kreftsykepleiere    
Det er få lokallag som henvender seg med stoff fra sitt lokalområde. Tidsskriftene legges ut på WEB. Vi jobber kontinuerlig med å 
legge aktuelle saker på facebook. 
 
 
 
 
6.0 SAMARBEID MED AKTUELLE NASJONALE OG INTERNASJONALE ORGANISASJONER/ INSTITUSJONER 
 

6.1 NSF 

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


FKS er som faggruppe i NSF medlem av Sentralt Fagforum (SF). Dette er et sentralt koordinerende organ for samtlige av NSFs 34 
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. Ny medlemmer skal registrere seg via nsf.no 
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 
pluss et styremedlem har vært kontaktpersoner denne styreperioden www.cancernurse.eu 
EONS arrangerte/opprettet den 1. europeiske kreftsykepleiedagen18. mai 2017. FKS oppfordret sine medlemmer på face-book og 
WEB-siden til å markere denne dagen.  
 
 
6.3 Nordisk samarbeid  
Nordisk samarbeidsgruppe (NSG) fungerer gjennom EONS. 
 
 
7.0 Kontingent 
Kontingent for denne perioden har vært kr 300,- for ordinært medlem.  
150 for pensjonister. 
 
 
8.0 Styrehonorar pr år 
Styreleder;    75 000 kr  
Redaktør                       45 000 kr  
Kasserer                            45 000 kr  

http://www.cancernurse.eu/


Styremedlemmer  16 000 kr   
Varamedlemmer     1 000 kr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redigert 3.juli 2017 
Mona Grytten 

Leder FKS 
                                                                                                                                                                                          

                                                                           


