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Innkalling til styremøte NSFs Forum for kreftsykepleie FKS 

18-19 Januar  i NSFs lokaler Tollbugata 22, møtelokale rom 108 begge dager. 

Torsdag 18/1-18 kl 11.00-16.00   Fredag 19/1-18 kl  09.30-16.00 

Tilstede : 

Mona Grytten, Evelyn Karlsen, Ellen Rosseland Hansen, Eli Bente Lote Henden, 
Marit Klævold og referent Tanja Yvonne Alme 

Vara: Anne-Lene Bull 

SAKSLISTE 
 
01/18 Godkjenning av saksliste. Innmelding av saker til evnt. 
 Gjennomgang av referat fra november 2017 
Godkjent 
 
Dato for styremøter 2018: 
18-19 januar styremøte Oslo, vara Anne Lene 
6-7 juni styremøte Tromsø, vara Merete og Anne-Lene 
29-30 aug styremøte Ålesund, vara Merete 
15-16 nov styremøte Oslo, vara Merete og Anne Lene 
 
02/18   Økonomi og budsjett v/Evelyn 

 Mye arbeid med medlemsregister, inn/utmeldinger. 
150 medlemmer meldt ut i år. 1693 medlemmer pr i dag. 
 
Prosjektmidler for 2017 på kr 50 000, blir utbetalt i år da det fortsatt jobbes med. (Prosjekt 
ved Haraldsplass, innleggelse av kateter- utarbeiding av prosedyrefilmer). De vil gjerne 
presentere dette i tidsskrift i etterkant. 
 
Stipend 2017 8 stipend ikke utbetalt, så 40000 til gode her. Dette pga de ikke har deltatt på 
konferanser likevel, eller de ikke har sendt krav.  Beløpet går videre i stipendpott.  
 
Vipps, sentral kasserer må bestille dette. Lokalkasserere kan ikke bestille dette selv. 
NB lokallagene må huske å føre skyggeregnskap selv. 
 
Reiseregning for sentralstyre gjøres etter hvert. 
Honorar vår utbetales i mars, honorar høst  i september. 
 
Nordland har tatt initiativ til å starte opp nytt lokallag. Ble satt på vent pga liten oppslutting.   
Inntekt fra annonse: et firma som ikke har betalt (37500 kr). 
Dette etterlyses. Ellen annonseansvarlig og Evelyn kasserer jobber med dette  
 
 
03/18 Tidsskriftet v/ Marit   
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Neste tidsskrift 14 mars. Tema Humor. 
Artikler og annonser ok.  
Bladet skal være på 44 sider i 2018. To blad i 2018 
Digitale prosjekt, målet er 9 artikler som går via dette. Må oppfordre medlemmer til å sende 
inn via dette. Med bare 2 tidsskrift er det ikke sikkert en klarer så mange som 9. 
 
FKS ønsker styringsrett på valg av framside på tidsskriftet. Hele styret og flere medlemmer 
reagerer på flere av bildene som har blitt brukt til nå. Spesielt det siste bladet 2017, der er 
det en sykepleier med både ringer, klokker, store øredobber osv. Dette er ikke i tråd med 
hygiene retningslinjer eller det vi ønsker å stå for som kreftsykepleiere. Mona skriver om 
dette i neste leder i tidsskriftet. Det har også kommet med ordet eldre i tittel på tidsskriftet. 
Dette er ikke den tittel som fks har sendt fra seg til sykepleien. Tittelen skulle være den 
erfarne kreftsykepleieren.  
 
Målet er at tidsskriftet skal være så faglig og interessant at leserne leser fra fremside til 
bakside. 
 
Tema neste tidsskrift: ikke klart enda. Forslag: Å leve hele livet (mange perspektiv, også i 
tråd med ny NOU, ny eldrereform + veiledningsmateriell).  
Annet tips til tema: Kreftomsorg og rus/ kreft og psykiatri 
 
Må ha sendt forespørsel til alle artikkelforfattere før sommeren. Trykkes i november. 
 
 
Sak neste styremøte: skal vi fortsette å trykke tidsskift selv eller bare digitale artikler.  
 
I løpet av styremøte hadde redaktør + en fra redaksjonsutvalg i møte med fagdirektør for det 
digitale prosjektet og med desk journalister i sykepleien. Her kom det klart frem at vi skal 
godkjenne alle bilde og tittel på bladet. 
 
04/18 Lokallagssamling og lokallag v/Ellen og Eli Bente 
12-13 april, NSF lokaler, 3 etasje, store møterom , Tollbugt 22. Oslo. 
Se egen invitasjon. Påmeldingsfrist 15 februar.  FKS dekker for en fra hvert lokallag. 
Program ikke helt klart. Ønske fra medlemmer er bla mindfullness.  
 
05/18    Web og Facebook v/Tanja 
 
Både Mona og Tanja har hatt møte med Tone Stidahl, komm.avd NSF, for opplæring. 
Det viser seg at medlemmer som har tilgang til kursrom også har automatisk publisering og 
redigerings tilgang til web side. Det skal være kune leder og web ansvarlig som har denne 
tilgangen. Tanja/Mona tar tak i dette. 
 
Mona blir medadministrator på facebook side. 
Vi må være dele aktuelle nyhet både via web og facebook. 
 
06/18   Stipend v/Mona og Tanja  
Eli Bente tar over ansvar for dette.  
I år 39 søkere på 5000 og 3 på 10000. 
10 deles ut på 5000 og 1 på 10000. 
De årene vi ikke har konferanse selv deler vi ut 10 stipend (om økonomi tiltaler det) og evt 
flere det året vi har konferanse (ut ifra økonomi). 
De som har fått stipend får mail fra Eli Bente snarest. 
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FKS stipend 2018  kr 5000,- 
 

 

1. Jostein Kristoffer Stemland                               Vidareutdanning i 

barnepalliasjon 

2. Kristin Bergum                                                     Landskonferanse i palliasjon,- 

Bodø 2018 

3. Ragna Renna                                                        Landskonferanse i 

palliasjon,- Bodø 2018 

4. Øyvind Rød                                                           Landskonferanse i 

palliasjon,- Bodø 2018 

5. Marianne K. Holer                                               E-Helse 2018 

6. Tove Elisabeth Arstad                                         Onkologisk forum 2018 

7. Kari Sollesnes                                                       Landskonferanse i 

palliasjon,- Bodø 2018 

8. Maiken Røkke                                                      Landskonferanse i palliasjon,- 

Bodø 2018 

9. Anne Kine Torgersen                                          Landskonferanse i palliasjon,- 

Bodø 2018 

10. Elfrida Håstø                                                        Landskonferanse i palliasjon,- 

Bodø 2018 

 

 

FKS stipend 2018  kr 10 000,- 
 

Lotta Våde med fleire, OUS- Radiumhospitalet             

Utvekslingsprogram for spl OUS-Radiumhospitalet som jobber med pasientaer med 
sarkom. 

 

 

Frist for å søke til 2019 er 1 desember. 
Send til: 
 
Eli Bente Lote Henden 
6778 Lote 
Merk stipendsøknad FKS 
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07/18   Oppsummering/evaluering av landskonferansen i Ålesund v/Tanja 
 
Lokalkomite har hatt evalueringsmøte. 
Evaluering fra deltakerne, kun 144 stk som har svart. Skjema ble sendt ut alt for sendt etter 
konferansen. 
Ellers er de 144 som har svart stort sett svært fornøyd. Flere har bemerket at 
paralellsesjoner kunne vært organisert bedre, og at spesielt polarbjørn rommet var helt 
uegnet til dette. Her var det mange som ikke fikk plass, der var ikke lydanlegg/mikrofon. 
Komite var ikke klar over dette på forhånd. 
Til neste år: ha gjerne enda færre paralellsesjoner, bruk heller lengre tid på hver. Lurt å ha 
en forhåndspåmelding slik at en vet hvor mange en kan forvente sånn ca på hver. 
 
Så er det lurt å endre dato for innsending av abstract både til poster og paralellsesjon. I fjor 
var konferansen full før fristen for å sende inn abstrakt. Ble derfor mye arbeid i forhold til at 
de som skal holde sesjoner må ha plass på konferanse. 
Anbefaler frist i mars. Anbefaler også at det er kun 1 person fra eventbyrå som svarer på 
mailer ang dette, kan være lurt med et formøte mellom abstrakt ansvarlig og eventbyrå. 
Dette for å avklare ansvarsfordeling, praktisk gjennomføring og for å se til at de som skal 
holde paralellsesjon faktisk får plass på konferansen. 
 
Det er også flere som har bemerket at salen konferansen var i var lang, dermed vanskelig å 
se det som foregikk fremme på scene. Sterk anbefaling om at det videostreames dersom det 
er mange deltakere og lange saler. 
 
Samarbeid mellom kultur og kongress lokalkomite og med hovedstyre har fungert fint. 
 
Eget skriv med evaluering fra lokalkomite, pluss div aktuelle skriv/brev oversendes til Østfold 
som nå er arrangør. 
 
Lokalkomitéen i Ålesund er alt i alt fornøyd og takker for tilliten for å ha fått lov å være 
arrangør sammen med hovedstyre. Det har vært lærerikt og givende og vi anbefaler andre 
lokallag på det sterkeste til å melde sin interesse for å være arrangør. 
 
 
08/18   Godkjenning av tittel på ny landskonferanse 2019 v/Ellen 
 Tittel 2019 blir: «Hele menneske hele veien» Godkjent av hovedstyre. 
 
 
09/18   Budsjett landskoferansen i Ålesund v/Inger Lise 
Lokalkomite har selv ordnet støtte fra nærliggende kommuner og lokale bedrifter. Dette ble 
brukt til bla underholdning og enkelte foredragsholdere.  
 
Konferansen har totalt et overskudd på 164 744 kroner. 
 
            
 Orientering om konferansen i Østfold v/Inger Lise 

 
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/ 
 
Planleggingen er i gang. Link til konferansehotell er vedlagt. Hotellet skal pusses opp før vår 
konferanse. 
Det planlegges at en kan bestille buss til Sarpsborg fra Gardemoen når en melder seg på 
konferanse. 
 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/
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10/18   Digitalformidling v/Mona 
Marit som redaktør er vår representant inn i prosjektet. 
        
11/18   Orienteringssaker: 
           
 Konferanser 2018 
Hele styret skal til Bodø og palliasjonskonferansen. Alle må melde seg på snarest. 
Vi velger å ikke dra til Wien og Ecco konferanse i år. 
             
  
Skandinavisk samarbeid v/Ellen 
Mest kontakt med Danmark. Ellen og Mona drar på landskonferanse i Danmark i november 
 
             
Eons v/Mona 
Må betale faktura, vi er fortsatt litt «passive» medlemmer her, men likevel viktig å være 
medlem. Oppfordre medlemmer via web facebook til å for eksempel presentere prosjekt og 
forskning her. Kan også sette en notis i tidsskrift. 
             
Informasjon/markedsføring FKS 
Leserinnlegg evt annen media oppmerksomhet, hva er FKS og hva kan en kreftsykepleier 
bidra med. Kan man undersøke muligheten for et videointervju som kan legges på web, nsf, 
sykepleien osv?  
Tanja og Mona har ansvar for leserinnlegg. Ellen jobber videre med power point 
presentasjon m.m. 
 
            
 Trekning av artikkelforfatter v/ Marit 
Artikkel nr 8.  En helt vanlig kreftpasient? Stine Skorpen, nasjonalt kompetansesenter aldring 
og Helse. Publisert i tidsskrift nr 2 2017. Får et gavekort på kr 1000. 
 
            
 Trekning av vervepremie v/ Tanja 
Pga liten oppslutting har vi valgt å forlenge vervekampanjen til 1 august 2018. Vi oppfordrer 
medlemmer til å verve nye. 
 
            
 
 
 Div Høringer v/ Mona 

 Anne-Lene og Mona var på helsedirektoratet med innspill til nasjonal kreftstrategi 
2018-2022.  

 

 Mona deltok på blankhomsutvalget, prioriteringer i kommunehelsetjenesten. 
 

 Lovendring - Barn som etterlatte. Fagdag 12 februar. En av FKS medlemmene 
representerer oss der. 

            
 Roll-upp v/Eli Bente 
Eli Bente jobber med saken. Mona sjekker med NSF kommunikasjon om de kan veilede oss i 
forhold til hva som kan være lurt for å få budskapet best mulig frem.  
Anne-Lene sjekker med en grafiker om veiledning. 
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12/18 Saker til evnt. 
 
Honorar vara 
Endres fra 250 kr dag til 1000 kr pr møtedag for varamedlemmer ut 2018. Evalueres januar 
2019. 
 
 
Honorar kasserer 
Honorar endres fra kr 45 000 til kr 60 000 ut 2018.  Evalueres januar 2019. 
 
 
Endring sig stamcelle 
Ønsker å endrer navn fra SIG stamcelle til SIG-FKS hematologi. Mona tar dette opp med 
Frank Oterholt, sentralt fagforum.  
 
Navn på giro 
Står FSK på giro. Bytte til FKS. Evelyn sjekker opp dette. 
 
Presentasjon av FKS, power point osv 
Ellen jobber med dette. Må være i tråd med rullup og leserinnlegg. 
 
 
 
 
Neste styremøte Tromsø 6-7 juni. Begge vara møter. 
 
Referent: 
Tanja Yvonne Alme  
Sekretær FKS 
 

 
 
 
 


