HANDLINGSPLAN 2017-2019, NSFs Forum for kreftsykepleie (heretter FKS)
Hovedmål:

Bidra til god kvalitet på tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende på alle nivå i
helsetjenesten.

Mål

Aktivitet

1.
Øke
medlemmenes
kompetanse i
kreftsykepleie

 Arrangere
landskonferanser
annen hvert år
med presentasjon
av oppdatert
kunnskap innen
forskning og
fagutvikling

Ansvar
 Hovedstyret i
samarbeid med
lokallaget der
konferansen
holdes

Økonomi
 Konferansen skal
være selvfinansierende.
Lokallaget som
arrangerer får
20 %, minimum
kr. 20 000,- av
overskudd

Tid
 Overskuddet
utbetales til
lokallaget når
oppgjøret er klart.

 Mulig støtte fra
legemiddelindustrien: NSFs
retningslinjer følges.
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 Arrangere
temakvelder og
fagmøter

 Styret for
lokallagene

 Samarbeide med
andre faggrupper
lokalt med å
arrangere møter
og seminarer

 Styret for
lokallagene

 Gi ut 3 tidsskrift i
året med oppdatert
kunnskap innen
fagområdet.

 Hovedstyret ved
redaktør
og redaksjons
utvalg i
samarbeid med
redaksjonen i
Sykepleien.

 Delta i digitalt
pilotprosjekt i
NSF

 Annonseinntekter
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 Oppfordre
medlemmene til å
holde foredrag ved
lokale, nasjonale
og internasjonale
konferanser

 Hovedstyret /
Lokallagene

 Prioritere stipend til
de som skal holde
foredrag eller
presentere posters på
konferanser
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2.
Sykepleiere i
kreftomsorgen
jobber
kunnskapsbasert

 Delta i forsknings- og
fagutviklingsprosjekter

 Medlemmene

 Presentere artikler basert
på forskning i tidsskrift

 Redaktør og
redaksjons utvalg

 Oppfordre medlemmene til
å holde foredrag ved lokale,
nasjonale og internasjonale
konferanser

 Hovedstyret/lo
kallag

 Oppfordre
medlemmene til å
søke midler til
fagutviklingsprosjekter fra
NSF /FKS
 Prioritere
stipendmidler til
de som skal holde
foredrag
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3.
Pasient og
pårørende møter
kreftsykepleier på
alle nivå i
pasientforløpet.

 Påvirke
organiseringen
av kreftomsorgen
i Norge.
 Være med som
høringsinstans
sammen med
NSF
 Samarbeide med
utdanningsinstitusjoner om
innhold i og
rekruttering til
videreutdanning i
kreftsykepleie.

 Hovedstyret
 Lokallag
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4.
Opprettholde
kontakten og
bygge nettverk
med nordiske og
europeiske
faggrupper innen
kreftomsorg

5.
WEB – siden og
sosiale medier
brukes aktivt

 Delta på nordiske
kreftkonferanser
og EONS

 Hovedstyret

 Oppdatere Websiden
 Oppfordre
lokallagene til å
bruke web-siden
og sosiale medier
aktivt

 Hovedstyret
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