Referat styremøte NSFs Forum for kreftsykepleie FKS
29 og 30 august i Ålesund.
Tilstede:
Mona, Tanja, Marit, Evelyn, Eli Bente, Ellen og vara Merete.
SAKSLISTE:
01/18 Godkjenning av saksliste. Innmelding av saker til evnt. v/Mona
Gjennomgang av referat fra juni
02/18 Økonomi og budsjett v/Evelyn
Medlemstall er stabilt, ca 1735 medlemmer.
Budsjettet er i balanse, ingen uforutsette hendelser.
Alle lokallag er i pluss.
Styre må sende inn styrehonorar for høsten 2018 i september
Kassererkurs:
Sendt ut invitasjon,9 stk har meldt sin interesse. Dato for kurset 15 november, NSF sine
lokaler i Oslo. Evt mulighet for å delta på skype.
03/18 Tidsskrift v/ Marit
Pårørende – rus og psykisk helse 52 side, kommer 1 november.
Godt i gang og bred dekking i artikler til dette nummeret.
3,5 sider med annonser (dette er fast for hvert tidsskrift)
Neste nummer:
Tema ikke avklart, men velferdsteknologi og innovasjon innen kreftsykepleie er et aktuelt
tema.
Nyere behandling, for eksempel immunterapi..
Skal vi fortsette å trykke tidsskift selv eller bare digitale artikler?
Usikkert hva andre faggrupper skal gjøre i forhold til digital eller papir tidsskrift.
Sykepleien kommer fra neste år kun digital. De vil lage et fagkompendium 1 gang pr år (
fagartikler)
Intensivsykepleiere skal fortsette med papir utgave.
Espen Gade Roland fra det digitale prosjektet kan evt komme på neste styremøte for å
informere og drøfte med oss før vi bestemmer oss endelig på hva vi vil gjøre.
En egen app vil koset ca 140 000. Undersøke videre om NSF kan bidra om å utvikle app for
faggruppene. Sykepleien har egen app for fagstoff og artikler.
Egen layout o.s.v vil koste 200 kr pr side, inkludert moms 13000 pr blad. Trykking koster
31250 med moms (1700 blad) , pluss port o.l 21250, totalsum i papir 65500 pr utgave. (x 2 pr
år)
Kostnadene vi har nå er 86000 pr år inkludert alt.
Marit vil videre sjekke flere trykkeri for å sammenligne priser.

Planlegges en kort spørreundersøkelse for å få svar på hva medlemmene ønsker, papir eller
digitalt. Denne vil sendes ut våren 2019.. Svarene her vil gi oss innspill til hva en skal gjøre
videre.
Styret vedtar at i 2019 vil vi gi ut to tidsskrift i papirutgave slik vi har gjort. Ca 52 side pr blad.
04/18 Lokallag v/Ellen og Eli Bente
Stille fra lokallagene siste måneder. Leder har sendt ut mail med ønske om innspill til div
høring. Lite respons.
Det er sendt ut invitasjon til lokallag om å arrangere landskonferanse 2021. Foreløpig ingen
som har meldt seg. Ellen sender ut ny mail om dette etter styremøte i november.
Forslag om at det bør være en viss aktivitet i lokallagene for at lokallagsleder skal få dekket
utgifter til landskonferanse. Dette kan være temakvelder, nyhetsbrev andre FKS aktiviteter.
En oppfordrer også lokallag til å sende inn handling/aktivitetsplan og årsmelding.
Lokallagslederkontaktene vil lage en «oppskrift« på hva som skal til for å arrangere
temakveld, og komme med forslag til andre aktuelle FKS aktiviteter. Dette legges ved
lokallagsmail som sendes i løpet av september/oktober.

05/18 Web og Facebook v/Tanja
Felles gjennomgang og rydding
Vi må oppdatere web side i forhold til hvor der er videreutdanning/master i kreftsykepleie i
Norge:
Styremedlemmene foredler regionsvis og sjekker ut hva som finnes.
Mona: Oslo/Akershus, Buskerud
Tanja/Merete: midt Norge
Marit: Hordaland og Rogland
Evelyn: Finnmark, Troms og Nordland
Eli Bente: Telemark, Oppland og Hedmark
Ellen: Agder, Østfold og Vestfold
‘11/18 Orienteringssaker:
 Skandinavisk samarbeid v/Ellen
Lite kontakt akkurat nå. Mona vært i kontakt med Danmark og Sverige for å se
deres funksjonsbeskrivelse. Fått svar fra Sverige.
 Eons v/Mona
Vi er «passive» medlemmer, men legger ut det som er aktuelt at info og
invitasjoner på facebook.





Trekning av vervepremie v/ Tanja
Vinnere ble May Gøril Berg og Kirsten Heimholt. Trekkingen er lagt ut på
facebook side, Evelyn sender gavekort i posten
Vi avtaler nye vervekampanje. De som har vervet minimum 5 medlemmer er med
i trekking av konferanseavgift på landskonferansen i Østfold. En plass holdes av
til dette. Tanja legger ut på Web og facebook. Trekning før sommeren 2019.
Div Høringer

Pakkeforløp hjem v/ Mona
Helsedirektoratet oppretter en gruppe som skal se på pakkeforløp hjem.
NSF/FKS skal delta i dette arbeidet/gruppen. Mona Grytten, leder, er vår representant
mens Ellen Rossland Hansen er vara.

SF v/ Mona:
Møte i sentralfagforum 24-25 sept. Her skal en bla gå igjennom ABIOK oppimot de
regionale utviklingsplanene.
Sentralt fagforum har ny leder , Edel Brun Bostø, skal sitte frem til landsmøte 2019.
Oppfordres til at FKS medlemmer søker på fagutviklingsmidler. Arbeid med nasjonal
overførings verdi vil bli prioritert.
Div høringer Regional utviklingsplaner
Styret har i forkant av møte lest planene og vi drøfter ulike utfordringer. Dette er et
stort arbeid. Innspill til planene skal sendes felles fra alle faggruppene og vil bli jobbet
med i under møte i sentralt fagforum 25 sept. Anne Lene stille i stedet for leder Mona
Grytten denne dagen pga sammenfallende dager med pakkeforløp hjem. Mona går
på dette møte.
13/18 Funksjonsbeskrivelse v/Mona
Vi får igjennom forslaget til funksjonsbeskrivelse på nytt med div endringer. Beskrivelsen
sendes tilbake til arbeidsgruppen. Nytt møte her i oktober.
15/18 Konferansen 2019 v/ Ellen
Må ha avklart bilde, hedding som skal brukes i tidsskrift.
Mange foredragsholdere og underholder på plass. Kostnader foreløpig under budsjett.
Godt i rute i forhold til arbeids tidsplan.
16/18 Saker til evt.
Stand BODØ:
Styret skal delta på palliasjonskonferansen i Bodø.
Vi skal ha stand under konferansen. De som har tidsskrift ta med dette. Vi har bestilt nye
visittkort med info om bla innmelding osv.
Styremøte 2019:
7-8 februar i Oslo
23-24 mai , ikke bestemt hvor
9-14 september Østfold (landskonferanse)
21-22 november Oslo

Referent:
Tanja Alme
Nestleder/sekretær

