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Forum for kreftsykepleie er en 
av Norsk Sykepleierforbunds 

faggrupper og har lokalgrupper 
spredt over hele landet.



Les mer om oss: 
www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/kreftsykepleiere

Mål for Forum for kreftsykepleie:
•	 Spre kunnskap om utviklingen av 

kreftsykepleie til sykepleiere.

•	 Bidra til økt samhandling mellom de 
ulike nivåene i helsetjenesten, for å bedre 
kvaliteten på tilbudet til pasienter med kreft 
og deres pårørende.

•	 Øke medlemmenes kompetanse i 
kreftsykepleie

•	 Være pådrivere til at kreftsykepleiere skal være 
oppdatert på forskningsbasert kunnskap

•	 Arbeide for øremerkede stillinger for 
kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten

•	 Etablere et tett samarbeid med det palliative 
fagmiljøet i Norge

•	 Samarbeide med andre nordiske og 
europeiske kreftsykepleieorganisasjoner

•	 Arbeide for at kreftsykepleier blir en beskyttet 
tittel

•	 Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter

•	 Representere faggruppen som aktiv 
høringsinstans

•	 Arrangere landskonferanser i kreftsykepleie

•	 Gi ut fagtidsskrift i samarbeid med NSF

Medlemsfordeler
•	 Du vil kunne søke stipendmidler som tildeles 

kreftsykepleiere fra interne og eksterne fond

•	 Du vil få rabatt på Norsk konferanse i 
kreftsykepleie som FKS arrangerer hvert 2. år

•	 Fordeler ved deltakelse i lokalgruppe av FKS

•	 Du får tilsendt fagtidsskriftet «Kreftsykepleie» 

Hvem kan bli medlem?
•	 Sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, 

eller som er interessert i kreftsykepleie og er 
medlemmer av NSF

•	 Medlemskap oppnås ved å betale kontingent

•	 Sykepleiere som ikke er medlemmer av NSF 
kan tegne abonnement på fagtidsskriftet 
«Kreftsykepleie»

•	 Høgskoler, universiteter, helseinstitusjoner 
og firma kan også tegne abonnement på 

tidsskriftet.


