
Kandidater som stiller til valg FKS hovedstyre 

for perioden 2020/21 

Stiller til valg som leder:  

 
Navn: Tanja Yvonne Alme 
Alder: 45 
Arbeidssted: Kreftkoordinator/prosjektleiar Sula Kommune 
 
Utdanning: 
Sjukepleiehøgskule, 1992-1995 
Vidareutdanning i palliasjon 30 stp 
Vidareutdanning i arbeidspsykologi og personalledelse 
Vidareutdanning i veiledingspedagogikk 60 stp 
Vidareutdanning i kreftsjukepleie 60 stp 
  
Praksis og organisasjonserfaring: 
Medisinskavdeling Ålesund sykehus 1995-1997 
Fransiskushjelpen 1997-2002 
Hjemmesykepleien Sula Kommune 2002-2008 
Kreftavdelingen Ålesund sykehus 2008-2009 
Hjemmesykepleien Sula Kommune 2009-2011 
Prosjektleder palliativ prosjekt Sula kommune 2011-2016 
Prosjektmedarbeider KS «samarbeid om etisk kompetanseheving» 2015-2016 
Prosjektleder Palliativ Plan Møre og Romsdal 2016-…. 
Kreftkoordinator Sula kommune 2012-……….. 
Leder refleksjonslederforum Sula Kommune 
 
Tidligere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) : 
Har vært aktiv i FKS i mange år. 
Styremedlem FKS Sunnmøre 2008-2009 
Lokallagsleder FKS Sunnmøre 2009- 2018 
Varamedlem FKS 2 år 
Styremedlem FKS 2015-2017 
Nestleder FKS 2017-2019 
 
Hvorfor ønsker  du å gjøre en innsats for FKS? 

For meg er FKS ein viktig arena der vi kan dele erfaringar og kompetanse og 



dermed fremje faget vårt. Vi må hjelpe kvarandre å løfte faget vårt og gjere 

kvarandre gode.  På denne måten kan vi betre samarbeidet, samhandle og dermed 

gje pasient og pårørande eit betre tilbod.  

Eg ynskjer å fortsette i FKS då dette er eit viktig arbeid både for å fremje fag og for å 

være synlig og delta fagpolitisk. Vi treng kompetanse i kreftsjukepleie og vi treng at 

denne kompetansen vært nytta rett. 

 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  

FKS er en viktig arena for å synliggjøre og løfte betyding av 

kreftsykepleiekompetanse.  

Vi trenger en synlig og aktiv faggruppe, med aktive lokallag. 

FKS kan være høringsinnstans og en viktig bidragsyter både lokalt og nasjonalt.  

    

  



Stiller til valg som styremedlemmer: 

 
 
Navn: Maren-Kathrine Guriby Spillum 
 
Alder: 34 
Arbeidssted: Forløpskoordinator/Kreftsykepleier Brystdiagnostisk senter, Drammen 
Sykehus 
 
Utdanning:  
2005-2008: Grunnutdanning Sykepleie, Høyskolen i Buskerud 
2013-2015: Videreutdanning i Kreftsykepleie, Høyskolen Diakonova  
 
Praksis og organisasjonserfaring: 
 
2008-2017: Sykepleier og Kreftsykepleier, Kirurgen 1, Drammen sykehus VVHF 
2017-2018: Kreftsykepleier, Palliativt team, Drammen Sykehus VVHF 
2018- D.D: Forløpskoordinator/Kreftsykepleier, Brystdiagnostisk senter, Drammen 
Sykehus VVHF 
 
Da jeg var ansatt ved gastrokirurgisk avdeling jobbet jeg med palliative og alvorlig 

syke kreftpasienter. På Drammen sykehus har man ikke egen palliativ/onkologisk 

sengepost. Etter noen år i sykepleieryrket så jeg behovet for økt kompetanse hos 

ansatte til å ivareta de palliative og alvorlig syke pasientene på en bedre måte. Jeg 

startet derfor oppbygning av en egen palliativ gruppe innad på posten.  Fokuset var 

kontinuitet for pasient og pårørende, noe finere omgivelser og økt kompetanse hos 

sykepleiere. Etter 3 år med fagansvar for den palliative delen på sengeposten gikk 

jeg ett år i vikariat i palliativt team før jeg i 2018 startet som forløpskoordinator på 

Brystdiagnostisk senter på Drammen sykehus. Brystdiagnostisk senter på Drammen 

sykehus ivaretar og behandler alle pasienter med brystkreft som bor i tiknytning til 

sykehusene i Vestre Viken HF.  



 

 

Tidligere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) : 

Jeg har ingen tidligere verv i FKS. 

 

 

Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS? 

I hele min yrkeskarriere har jeg jobbet med kreftpasienter. Dette er ett fagfelt jeg 

brenner for og har god kunnskap om. Jeg er opptatt av at sykepleie til kreftpasienter 

skal utføres med en høy faglig standard. Med min kunnskap og erfaringer har jeg 

mye å bidra med i arbeidet til FKS. Jeg ønsker også å utvikle meg selv og tilegne 

meg ny kunnskap. Behandling av kreftpasienter er i kontinuerlig utvikling. Jeg 

ønsker å være med å bidra til at sykepleiefaget følger med i utviklingen.  

 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  

FKSs arbeid er viktig for å fremme sykepleierfaget i kreftbehandlingen. Kursene og 

konferansene som arrangeres av FKS er viktige møtepunkter og samarbeidsarenaer 

for sykepleiere som jobber med kreftpasienter.  

Jeg har stor tro på at faglig nettverk som etableres gjennom FKS er av stor 

betydning for sykepleiere over hele landet.  

FKS sitt arbeid bidrar også til økt fokus og økt motivasjon til å drive 

sykepleierforskning og fagbladene bidrar til å gjøre forskningen og det som skjer i 

fagfeltet lett tilgjengelig for sykepleiere med interesse for faget. 

  



 

Navn: Anne-Lene Bull 
Alder: 40 år 
 
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling, Kreftsenteret, 
Ullevål 
 
Utdanning: Grunnutdanning i sykepleie, HiAk, 2002 
  Videreutdanning i kreftsykepleie, HiO, 2010 
  
Praksis og organisasjonserfaring: 
Sykepleier, sengepost B6, DNR, 2002-2007 
Sykepleier, sengepost 2.etg, Kreftsenteret, Ullevål, 2007-2009 
Kreftsykepleier, sengepost 2.etg, Kreftsenteret, Ullevål, 2010-13 
Fagutviklingssykepleier, sengepost 2.etg, Kreftsenteret, Ullevål 2012-13 
Kreftsykepleier, onk poliklinikk, Kreftsenteret, Ullevål,  
Kreftkoordinator, Bydel Grorud, 2013-2015 
  Forløpskoordinator, Kreftsenteret, Ullevål, 2015=> 
  Verneombud på sengepost (DNR + Ullevål) 
 
 
Tidlegere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) : 

  Varamedlem og medlem av redaksjonsutvalget i FKS siden 2018 

Hvorfor ønsker  du å gjøre en innsats for FKS? 

Det er viktig at vi som kreftsykepleiere fremmer vårt fag for å bli sett og 

hørt i samfunnet. Vi har en viktig funksjon både i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten, samt hos utvalgte private aktører.  

Jeg ønsker å være med  å synliggjøre det arbeidet vi gjør og jobbe for at 

kreftsykepleiererne har en god arbeidshverdag.  

 

Kreftinsidensen øker i samfunnet og det er viktig at det finnes et godt 

tilbud til både pasienter og pårørende, både på sykkehus, i kommunen og 



i hjemmet. Det er viktig at kreftsykepleierne er synlige og har en stemme. 

 

 

 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  

Det er viktig at FKS fremmer krefsykepleiernes interesser, ser til at vårt 

fag blir sett og hørt.  

 

Det er viktig at det arrangeres en egen konferanse for kreftsykepleie, slik 

at man har et forum for utvikling, læring og nettverksbygging 



 

 

Navn: Merete Kløvning 
Alder: 51 år 
 
Arbeidssted: Ålesund kommune, Pårørendekoordinator 
 
Utdanning: 

 Bachelor i sykepleie 2003 

 Videreutdanning i kreftsykepleie 2008  

 Kognitiv teori og mindfulness 2009 

 Vitenskapelig skriving og forskningsmetode 2015 

 Flerkulturell forståelse 2017  
 
Praksis og organisasjonserfaring: 

Arbeidserfaring:  

Har mange års erfaring fra hjemmesykepleie og sykehjem, langtid- og 

korttidsavdelinger som sykepleier. Har også vært prosjektleder og 

fagutviklingssykepleier ved sykehjem i flere år. Var med å bygge opp 8 sengs 

Lindrende enhet ved et sykehjem i kommunen i 2006, samtidig som jeg tok 

videreutdanning i kreftsykepleie. Jobbet ved Lindrende enhet i seks år. Har fra 2012 

- 2019 arbeidet som kreftkoordinator i Ålesund kommune. Arbeidet da både på 

systemnivå med rutiner og prosedyrer, kompetanseheving og fagutvikling, samt 

forebyggende og direkte pasient/pårørenderettet. I den pasientrettede delen møtte 

jeg kreftpasienter i ulike sykdomsfaser og i alle aldersgrupper.  Spesielt har jeg 

jobbet mye med barn som pårørende. Som kreftkoordinator har jeg også vært 

initiativtaker eller delaktig i opprettelse og drift av ulike lavterskeltilbud som 



temakafe, mestringskurs for etterlatte og pårørendegruppe for barn og ungdom. Jeg 

sitter videre i fagråd for kreftutdanningen ved NTNU, ressursgruppe for innføring av 

palliativ plan i Møre og Romsdal, arbeidsgruppe Barn som pårørende i Ålesund 

kommune, Arbeidsgruppe EIR ved sykehjem, Ålesund kommune. Høsten 2018 var 

jeg ansatt i BarnsBeste som spesialrådgiver i en tidsavgrenset periode. Var da med 

å utarbeide et nasjonalt E-læringsprogram om barn som pårørende som skal være 

rettet mot kommunehelsetjenesten.  

Fra 1 juli 2019 gikk jeg inn i nyopprettet stilling som Pårørendekoordinator.  Som 

pårørendekoordinator bidrar jeg til å iverksette kommunens pårørendestrategi, og 

håper på lengre sikt å kunne være med å bygge opp et eget pårørendesenter i 

kommunen.   

  

Privat: 

Vært engasjert i ulike verv som for eksempel leder av velforening, oppmann i 

idrettslag, styremedlem og grunnlegger av sangkor. 

 

Tidlegere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) : 

Nestleder i FKS Sunnmøre i en periode på 7 år, gikk ut av styret i 2016. 

Vara Hovedstyret FKS 2018 

Styremedlem Hovedstyret FKS 2019 

 

Hvorfor  ønsker du å gjøre en innsats for FKS? 

FKS er et viktig felles forum for sykepleiere i kreftomsorg. Jeg er en person som har 

lett for å engasjere meg, har god arbeidskapasitet, er ryddig og aktiv. Jeg har sittet 

en periode i hovedstyret, første året som vara og siste som ordinært styremedlem. 

Det har vært veldig spennende og lærerikt så langt, og jeg ønsker å bidra videre i 

dette arbeidet.   

 

Organisasjonsarbeid forutsetter dessuten dugnadsånd, der alle må kjenne ansvar 

for å bidra i en periode. Jeg er nå i en livsfase der det er praktisk mulig, jeg har tid 

og overskudd til å aktivt delta.   

 

 



….og hva meiner du er viktig med FKS sitt arbeid?  

Å ha sitt daglige virke i kreftomsorgen er både krevende og utfordrende. Faglig 

identitet, trygghet og tilhørighet er viktig for å «stå i det». FKS er en felles arena og 

et felles forum for alle som jobber i kreftomsorg, både i kommunehelsetjenesten og i 

helseforetakene, og som bidrar til nettopp dette. Lokallaget og FKS sentralt har vært 

viktig for meg og for mange andre, og gir anledning til nettverksbygging, utvikling og 

påfyll. Samtidig fyller FSK en viktig samfunnsoppgave ved å sette kreftsykepleie og 

kreftomsorg på dagsorden, synliggjøre og fremme fagområdet vårt 

 
  



 

Navn: Marit Klævold 

Alder: 43 

Arbeidssted: Stavanger Universitessjukehus, lungepoliklinikk/medisinsk dagpost  

Utdanning: Høgskulen i Stavanger, sjukepleiar utdanning frå 1996-1999 

                  Universitetet i Stavanger, kreftsjukepleiar utdanning frå 2008-2010 

                  

Veldig «kort» CV:  Vore på lungeseksjonen i heile «min karriere», borsett frå 4 

månader på kirurgen rett etter endt studier. Har arbeidt mange år på lungeavdelinga 

(sengepost), deretter lungedagpost og har frå 2015 vore forløps- /kreftkoordinator for 

lungekreft. 

 

Praksis og organisasjonserfaring: 

Leiar for ressurssjukepleiarane på Stavanger Universitetssjukehus i fleire år. 

Leiar for lokalkomiteen til den 17.landskonferansen i kreftsjukepleie i 2015. 

 

Tidlegare verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) :  

Styremedlem frå 2012-2013 i Rogaland. 

Lokallagsleiar frå 2013-2017 i Rogaland 

Redaktør i FKS hovudstyret frå 01.01.18 og ut 2019 

 

Kvifor ønskjer du å gjera ein innsats for FKS? 

Eg ynskjer å vere med og bidra til at andre sjukepleiarar/kreftsjukepleiarar skal få lov 

til å jobbe med det dei likar best: å gjere ein god jobb for kreftpasienten og deira 

pårørande. Men for å få det til, krev det at sjukepleiaren/kreftsjukepleiaren får tid og 

rom til fagleg påfyll, samt bli sett og tatt vare på i den jobben ein gjer.  Vi møter 

dessverre mange som ikkje blir friske av kreftsjukdommen eller må lære seg å leve 

med kreftsjukdommen på godt og vondt.   



Det er også viktig at vi treffer kvarandre både frå kommunen og sjukehuset, slik at vi 

kan lære av kvarandre. Det er berre slik vi blir sterke ilag. 

Tida står ikkje stille. Vi er stadig i utvikling, og det ynskjer vi å vere. Utfordringar og 

nye muligheiter skjer i ein forrykande fart. Pasientrollen er også i endring.  Vi som 

helsepersonell, må «henge med» på denne utviklinga. Og det ønsker eg å vere med 

og tilrettelegge for sjukepleiaren/kreftsjukepleiaren gjennom FKS. 

 

….og kva meiner du er viktig med FKS sitt arbeid?  

Vi må ta vare på kreftsjukepleiaren. Mi erfaring frå sjukehuset, er at 

kreftsjukepleiaren får meir og meir ansvar i jobben sin. Pasienten får meir og meir 

behandling og lever lenger, men skal samtidig ikkje vere innlagt på sjukehuset. Det 

stiller store krav til kommunane og spesialisthelsetjenesta, som skal stille opp for 

desse pasientane. Vi opplever at det stadig tilbys nye og avanserte 

behandlingsmetoder, som krev at kreftsjukepleiaren er fagleg oppdaterte. 

Som forløpskoodinator/kreftkoordinator ser eg kor viktig det er at pasienten møter 

ein kreftsjukepleiar i alle «ledd», frå utredning/gjennom behandling og oppfølging 

etter behandling. Dessverre har vi ikkje nokon kreftkoordinator på sjukehuset hos 

oss i Stavanger, som kan følgje pasienten opp etter avslutta behandling. Pasienten 

opplever eit «tomrom» her. Heldigvis er «Pakkeforløp hjem» under utarbeidelse hos 

Helsedirektoratet, der eg håper dette vil bli ivaretatt. FKS er invitert med inn i 

arbeidsgruppa der, og det hadde vore spennande å følgt vidare. 

 

Fleire og fleire vidareutdanningar går over til Master. Kanskje er tida «moden» for at 

FKS også burde «frontet» det meir ? 

 

 

  



 
Navn: Linda Mannes 
Alder: 54 
 
Arbeidssted:  
50 % stilling i Aurland kommune, kreftkoordinator og koordinerande eining 
50 % stilling i Helse Førde, Lærdal sjukehus; kreftsjukepleiar på infusjonspoliklinikk  
 
Utdanning: 
Hjelpepleiar 95 -96 
Sjukepleiar  2003 – 2007 
Kreftsjukepleiar 2010 - 2012 
  
 
Praksis og organisasjonserfaring: 
Aurland kommune 1984 – d.d 
Lærdal sjukehus 2013 – d.d. 
 Vore ressurssjukepleiar i kommunen og vore med i nettverket i Sogn og Fjordane 
sidan 2007. Frå 2007 – 2014 var 10 % av stillinga «øyremerka» kreftomsorg. Frå 
2014 – 2017, 50 % stilling som kreftkoordinator i 3 kommunar ( Aurland, Lærdal og 
Årdal). 
Har vore og er aktiv i NSF. Var ein periode HTV, no er eg PTV og er med i 
forhandlingsutvalet. 
Har i tida som tillitvald vore med på tilsettingsprosessar, prosjekter og 
omorganisering i kommunen. 
 
Andre prosjekt eg har og fortsatt deltek i:  

- Faggrupper i pleie- og omsorg 

- Pasientansvarleg sjukepleiar på institusjon og heimetenesta 

- Implementering av Livets siste dagar 

- Oppfølging av etterlatne 

- Utarbeida plan for barn som pårørande i kommunen 

- Temakafe for dei som har/har hatt kreft, pårørande, vener og etterlatte 

- NORPAL – ein plan for palliasjon – prosjekt pågår 

- Kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer –pågår 

- Folkehelseoversikt i Aurland kommune  - pågår 
 



 

Hvorfor ønsker  du å gjøre en innsats for FKS? 

Det er mykje spennande som skjer innan kreftomsorg og ved å vera med i FKS så 

får eg ein mulegheit til å vera med å påverke både på lokalt og nasjonalt nivå. 

 

Eg er oppteken av at pasientar og pårørande skal få eit godt tilbod uansett kvar dei 

bur i landet. Bruk av telemedisinsk konsultasjon til oppfølging av pasientar som har 

lang reiseveg til spesialist-tenesta kan til dømes nyttas i større grad.  

 

Andre ting eg synes det er viktig at FKS fortsatt har fokus på: 

- «øyremerka» kreftsjukepleiararstillingar både i spesialist – og 

primærhelsetenesta 

-  gode rutinar for samhandling på tvers av faggrupper og nivå.  

- fokus på kvalitetssikring av tenestene 

- kompetansebygging 

- ivareta pasientar og pårørande 

- behandling 

- seinskader 

- barn og unge 

- gode rutinar for å ivareta barn som pårørande 

- fokus på fagutvikling og forsking 

 

 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  

Dei synleggjer at kreftsjukepleie er ei viktig faggruppe. Dei er opptekne av fag, 

utvikling og forsking. Set viktige tema i kreftomsorg på dagsorden.  

 



 

Navn: Kristin Bergum 

Alder: 57år 
 
Arbeidssted: Tromsø kommune, Kreftsykepleier  Nordøya hjemmetjeneste. 
 
 
 
Utdanning: 
Røde kors sykepleierskole for Nord Norge Tromsø 1985-1988 
Spesialsykepleier i Kreftsykepleie Universitetet i Tromsø 1997-1998 
Videreutdanning i Pedagogisk veiledning Universitetet i Tromsø 2001-2002 
Videreutdanning  Fordypning i Veiledning Universitetet i Tromsø 2006- 2007 
Videreutdanning i Livsstyrketrening, oppmerksomt nærvær  og mestringsfremmende 
kommunikasjon – Diakonhjemmet høgskole i Oslo.  2013-2014 
 
 
Praksis og organisasjonserfaring:  
Off.godkj.Sykepleier Sjøvegan sykehjem 1988 1989. 
Off.godkj.sykepleier Ibestad sykehjem 1989-1991 
Off.godkj.sykepleier  Universitetsykehuset Nord Norge Tromsø 
Hjerte og lungemedisink avd og gynekologisk avd.  1991-1994 
Off.godkj.sykepleier Tromsø kommune, Nordøya hjemmetjeneste 1994-1998 
 
Kreftsykepleier Tromsø kommune Nordøya hjemmetjeneste 1998-2000 
Kreftsykepleier Universitetsykehuset Nord Norge Kompetansesenteret for lindrende 
behandling, Kreftavdelingen  UNN 2000-2003 
Lærerveileder Grunnutdanning i Sykepleie, ulike stillingsbrøker 2008-2017 
Kreftsykepleier Tromsø kommune Nordøya hjemmetjeneste 2001- fortsatt 
 
 
Tidlegere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) : 
Lokallagsstyremedlem FKS Troms slutten av 90 tallet 
Lokalagsleder FKS Troms 2005-2008 
Styremedlem i hovedstyret fra 2009- 2015 
Lokallagsleder FKS Troms 2015- fortsatt 
 
 
Hvorfor ønsker  du å gjøre en innsats for FKS? 



Jeg mener jeg kan gjøre en jobb for hovedstyret i FKS fordi jeg har lang og bred 

erfaring som kreftsykepleier til å se de store utfordringer fagområdet kreftsykepleie 

står over for. Jeg har vært medlem av hovedstyret tidligere og er kjent med at 

arbeidet i hovedstyret krever en stor innsats av alle styremedlemmer. Jeg er 

lokallagsleder for FKS Troms og vet viktigheta av å drive fagutvikling gjennom 

fagkvelder for medlemmer og annet helsepersonell . 

 Jeg er engasjert i og stolt av sykepleiefaget og i å utøve kreftsykepleie spesiellt. 

I min funksjon som kreftsykepleier i kommunehelsetjenesten ser jeg mange 

utfordringer, blant annet at kompetanseheving til sykepleiere er nødvendig både 

innenfor kurasjon og palliasjon . Jeg opplever og ser hvor sårbare systemene er i 

både spesiallist og kommunehelsetjenesten pga mangel på kompetente sykepleiere 

og øvrig pleiepersonell.  

Oppgaveforskyvninga fra spesiallist til kommunehelsetjenesten fungerer mindre bra 

særlig i de store byene som ikke er rusta opp for å kunne ivareta kreftsyke og 

familien med store og omfattende behov.  I tillegg til å mangle kompetente 

sykepleiere og kreftsykepleiere brukes mer og mer av vår tid til dokumentasjon, 

skjema og økt tid foran Pc. skjerm.  

Dokumentasjon er viktig men den tar av den verdifulle tida hos pasienten og familien.  

Vi må hjelpe hverandre til å fokusere på faget, bruke tida hos pas på observasjon, 

symptomlindring, behandling, pleie, samtale og god sykepleie.  Det er der vi først og 

fremst skal være. 

Jeg mener FKS som faggruppe kan sortere i hvilken retning vi ønsker at 

kreftsykepleieren og sykepleieren skal.  

Framover vil vi ha for få kreftsykepleiere og sykepleiere til å ivareta pasientens og 

familiens behov. Hvordan skal kompetansen unyttes best mulig? Dette er også viktig 

for FKS å engasjere seg i. 

Jeg mener vi som faggruppe skal jobbe aktivt med at sykepleiere er organisert. Vi 

opplever og ser at arbeidslivet framover blir tøffere.  Økonomisk tenkning og 

inntjeneing er styrende. De rettigheter som er arbeidet fram er ikke kommet for å bli. 

Vi må stå sammen for å fronte sykepleie som fag, slik vi vil at det skal utøves. 

 

 

 

 



 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  

Det er viktig at kreftsykepleiere har en felles fagtilhørighet og identitet som er 

assosiert med FKS. 

FKS arbeid er viktig  ift. det jeg har sagt ovenfor . FKS  hovedstyre er en viktig 

representant for kreftsykepleiere i spesiallist og kommunehelsetjeneste . Et  organ 

som kan  belyse, være på banen for eksempel. i media når viktige 

kreftsykepleierfaglige saker skal diskuteres og belyses.    

 

FKS  kan bidra til å fronte krefsykepleiere spesielt og sykepleie generelt inn mot NSF 

som igjen kan fronte fagpolitisk de saker vi mener skal på dagsorden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Navn: Åshild Knatten  

 

Alder: 53 år 

 

Arbeidssted: Kristiansand Kommune, hjemmebaserte tjenester  

 

UTDANNING 

1987-1988: Bedriftsøkonomisk Institutt, Bergen 

1992-1995:  Diakonhjemmets Høgskolesenter, Oslo 

2007-2008:  Høgskolen i Oslo, Videreutdanning i kreftsykepleie 

2009 vår:  Høgskolen i Bergen, Kunnskapsbasert praksis 

2015/2016:  Uia- 2 semester på masterstudiet i Helseledelse 

 

ARBEIDSERFARING 

 

1985-1986: Kontorsekretær, Norsk Luthers Misjonssamband, Oslo 

1986-1987: Husmor på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter, Sveio 

1988-1989: Pleiemedhjelper ved Kvam Sjukeheim, Norheimsund 

1989-1992: Økonomisekretær i Kristelig Folkeparti, Oslo 

1996-1998: Sykepleier, Rehabilitering og Korttidsavdeling, i bydel 1, Oslo 

  Ass. avd. spl. 20.8-31.12.97 

1998-2004: Sykepleier, Hjemmebaserte tjenester, Bekkestua 

 (Avd. spl. Stabekk bo og behandlingssenter 1.9.99-28.2.00) 

2004-2011: Sykepleier/Kreftsykepleier på poliklinikk for gynekologisk kreft,                  



             Radiumhospitalet i ulike stillingsbrøker. 1 års permisjon fra 1/8-10 

              til 31/7-11 pga flytting til Lillesand. 

2010-2011:  Sykepleier i hjemmebaserte tjenester, Høvåg i 40 % 

2010-2019:  Kreftsykepleier SSHF kreftpol. Arendal/Lindrende enhet  

            SFK/sengepost i Arendal 

2019-         : Kristiansand Kommune, hjemmebaserte tjenester. 

 

VERV 

 

2018: Leder for Forum for kreftsykepleie i Aust og Vest-Agder (faggruppe NSF) 

 

 

 

Tidlegere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) : 

 

FKS Agder:  2011: styremedlem 

  2016: nestleder 

  2018: leder 

 

Hvorfor ønsker  du å gjøre en innsats for FKS? 

Jeg har tid nå! Ønsker å bruke min erfaring til å synligjøre vårt fagfelt. Har erfaring 

fra kreftbehandling på poliklinikk og lindrende enhet som kan være nyttige bidrag for 

å videreutvikle faget. 

 

 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  

FKS sitt arbeid er viktig for den enkelte sykepleier som arbeider med kreftsyke på 

ulike nivåer i behandlingstilbudet. For pasientene er det avgjørende å møte 

engasjerte og oppdaterte sykepleiere!! 

Etter å ha arbeidet med dette i 15 år kjenner eg at faglig påfyll og fellesskap med 

andre som gir rom for utveksling er nyttig.  

FKS sitt engasjement for å stimulere til utvikling lokalt gjennom stipendordninger og 

landskonferanse er veldig bra 

  



 
Navn: Anne-Britt Hauge 
 
Alder: 53 år  
 
Arbeidssted: Kreftkoordinator i Lindås, Meland, Radøy kommune. (Skal bli Alver fra 
nyttår) 
Tidligere erfaring er innenfor hjemmesykepleie og forvaltning 
 
Utdanning: Etter bachelor ferdig i 2004 har jeg tatt videreutdanning i kreftsykepleie 
ferdig i 2009 og Aldring og eldreomsorg i 2012. 
 
Praksis og organisasjonserfaring: Har tidligere vært aktiv innenfor Noregs 
ungdomslag og vært fylkesleder i Hordaland. 
Er i dag med i Hovedstyret i Arna-Bjørnar Fotball der jeg har ansvar for kompetanse 
og organisasjon 
 
Tidligere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie) : Vært med i 
styret siden 2012. Vært lokallagsleder siden 2014 
 
Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats for FKS?  Jeg ønsker å være med å 

fortsette det gode arbeidet som FKS gjør i dag. Jeg ønsker å jobbe med rekruttering 

for at vi skal få flere av kreftsykepleierne til å være medlem i faggruppen. Jo flere vi 

er jo sterkere blir vi som faggruppe.   

 

Jeg ønsker og å være med å jobbe for at det skal være mer attraktivt for 

kreftsykepleiere å jobbe ute i kommunene. Drømmen er mer hospitering for å få et 

bedre innblikk i hverandres arbeidshverdagen både innen spesialisthelsetjenesten 

og kommunehelsetjenesten. Flere øremerkede stillinger ønsker vi. Vi vil være viktige 

når pakkeforløp heim kommer.  

 

Jeg ønsker å være en ressurs for lokallagsledere rundt om i landet. Støtte de i å 

fortsette med gode medlemsmøter og fagmøter. Både egne og sammen med andre 

faggrupper. Hvordan få flere til å komme på møter, oppfordre kreftsykepleiere til å 



dele gode prosjekter og arbeid som de har fordypet seg  i med hverandre.  

 

Så syntes jeg det er spennende å bli kjent med arbeidet innenfor kreftsykepleier som 

gjøres i Norden og ellers i Europa.     

 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  Jeg mener at det som står i 

formålet til FKS er viktig. Spre kunnskap, øke kompetanse, fokus på tverrfaglig 

samhandling og bidra til en bedre hverdag er viktig. Og at vi som kreftsykepleiere 

skal være Tydelig, Modig og stolt av yrket vårt. Det er viktig at vi har et styre som 

jobber for faggruppen og som har en oversikt over aktivitet og det som foregår rundt 

om i landet. Det er og viktig at noen skaper møteplasser som landskonferanse. 

Interessen for slike konferanser sier noe om viktigheten. Det er og viktig at noen 

jobber med vårt tidskrift der det er mulig å dele kunnskap og erfaring med andre. Der 

får vi og oppdatere oss om nytt bl annet innen forskning. Det er viktig å ha noen som 

snakker vår sak både mot politikere og de som jobber sentralt innenfor helse.   

 
 
  



 
 
Navn: Ingvild Ramberg 
Alder: 36 
 
Arbeidssted: Alta kommune 
 
Utdanning:  
Bachelor of Nursing ved Edith Cowan University, Perth, 2003-2005, Videreutdanning 
i kreftsykepleie ved HIO, 2011-2012. 
  
Praksis og organisasjonserfaring: 
Samhandlingskoordinator, Alta kommune (nåværende stilling). 
Forløpskoordinator for øvre og midtre GI cancer, OUS, sept. 2016 – sept. 2018   
Spesialsykepleier, BKL sengepost 3, OUS, sept. 2012 – sept. 2016  
Sykepleier, Barnemedisinsk avdeling, OUS. juni 2008 - september 2012   
-Lokalt verneombud 2008-2011. 
Sykepleier, Gastrokirurgisk sengepost, UUS , juni 2006 - juni 2008   
Sykepleier, Medisinsk avdeling, Kirkenes sykehus, des. 2005 – feb. 2006   
 
 
Tidligere verv i NSFs Faggruppe FKS (Forum for Kreftsykepleie): Ingen 
 
Hvorfor ønsker  du å gjøre en innsats for FKS? 

Har for kort tid tilbake flyttet fra Oslo til Alta og har et ønske om å kunne bidra til et 

større fagmiljø, samt økt bevissthet rundt behovet for kompetanse om kreftomsorg 

lokalt. Jeg ønsker å engasjere med i arbeidet med dette, både lokalt og nasjonalt, 

fordi eg syns det er både viktig og spennende. 

 

 

….og hva mener du er viktig med FKSs arbeid?  

Arbeidet med å synliggjøre krefsykepleiere som faggruppe og fokuset på behovet for 

bemanningsnorm for kreftsykepleiere. 

 



 
 

 

 
 
 
 


