
 

 

Referat Styremøte NSFs Forum for 
kreftsykepleie 

Onsdag 06.06 kl 09.00-15.00 og torsdag 07.06 kl  10.00-16.00 

Til stede: 

Mona Grytten, Evelyn Karlsen, Eli Bente Lote Henden, Marit Klævold, Ellen 

Rosseland Hansen, Anne Lene Bull (vara) og Merete Kløvning (vara) 

 

Meldt forfall: Tanja Alme 

 

  

SAKLISTE: 
 

01/18 Godkjenning av saksliste. Innmelding av saker til evnt. 
v/Mona 
 

 Godkjent 
 

 

02/18 Økonomi og budsjett v/Evelyn 
 

 1720 medlemmer per i dag. 

 Inntekt fra annonser 37500 kr fra forrige referat er nå betalt 

 Prosjektmidler til Haraldsplass er overført  

 Alle lokallag er nå i pluss 

 Kasserere i lokallag – viktig å satse på opplæring av disse. Forslag om å 
sende ut spørsmål til alle lokallag om det er behov for mer opplæring, da i 
form av et dagsmøte i Oslo i november. Mona sender ut mail på dette. 

 Budsjett ok, i balanse med et lite overskudd. Ingen store endringer i 2018, litt 
mindre utgifter pga mindre styre, mindre reiseutgifter. 

 Fastrente med låsing av midler: Forslag om å sette inn 500 000. for 1 år 
Evelyn ordner dette 



 Tidsskriftet – betaler 85 000 til NSF 

 

 

03/18 Tidsskrift v/ Marit  
             
 

 Marit har faste møter med NSF vedrørende det digitale prosjektet. 50 artikler 
totalt per år. (Fra alle faggrupper) Fra vår faggruppe er det ønske om 9 artikler 
per år. Det er litt vanskelig å få inn artikler, men vi håper å nå målet. De som 
får publisert artikkel i prosjektet får 2000 kr i honorar.  

 Sykepleien skal lage temahefte om senskader etter kreft. Mona og Marit har 
vært i dialog med Sykepleien og gitt innspill til temaheftet i form av forslag om 
artikler og pasienthistorier.  

 Neste tidsskrift sendes ut ca 1 november. Det blir to temaer: Pårørende, og 
rus/psykisk helse og kreft. Artikler og annonser ok. Blader skal være på 52 
sider. Gjennomgang av status og avtaler for denne utgaven. Marit, Anne-Lene 
og Merete jobber videre med dette 

 «Tre på gangen»: Enighet om å fortsette med denne spalten som var ny 
forrige utgave. Må prøve å få med en fra rus/psykisk helse og to om 
pårørendeomsorg i neste blad. Skal ikke være for langt, (rundt 300 ord) og 
geografisk spredning: Evelyn vil spørre noen som jobber med rus/psykisk 
helse. (Troms) Eli Bente spør en om å skive om pårørende (Sogn og 
Fjordane) Og Anne Lene spør noen i Hedmark. 

 EONS: Viktig å informere medlemmene om hva EONS er – skrive litt om det i 
neste fagblad. Mona 

 Veien videre for Tidsskriftet: Skal digitaliseres. Diskusjon rundt hvordan vi kan 
gjøre det videre. En mulighet er å samle artikler publisert på nett gjennom året 
til ett hefte/kompendium ( x 1 per år.) Dette blir da et fagblad med ulike 
temaer. Formen blir enklere enn dagens blad. (Ikke smånytt osv)  

 Nyhetsbrev: Ligger mal ute hvis vi skal bruke det. Maks 8 linker fra ett brev. 
Styret må ta stilling til hyppighet og innhold. Marit sjekker hva andre 
faggrupper gjør, og styret diskuterer dette videre neste styremøte 

 Bladet i dag sendes ut til alle medlemmer, biblioteker, høgskoler og 
universitet. Må sjekke hvordan annonsering blir videre. Marit 

 Bruk av NSF logo – etiske retningslinjer rundt bruk av reklame. Marit sjekker 
mer opp dette 

 

 
 
 



04/18 Lokallagssamling og lokallag v/Ellen og Eli Bente 
           
 

 Lokallagsledersamling 12-13 april i Oslo med 22 deltakere  

 Variert program med blant annet immunterapi, gatehospitalet og praktisk 
gjennomgang av medlemsregistrering og kursrom.  

 Tilbakemeldinger om ganske tettpakket program, noen ønsket mer luft i 
programmet. 
  

 Ellers svært gode evalueringer på samlingen. Lokalitetene var gode, og 
prismessig ok. Bruke samme neste gang.  

 
 
 

05/18 Web og Facebook v/Tanja 
 

 Tanja er med via facetime og orienterer:  

 Facebooksiden og websiden er linket til hverandre. Begge sidene er aktive og 
oppdaterte.  

 Det blir en felles gjennomgang og rydding neste styremøte. Ansvar Tanja 

 

 
 

11/18 Orienteringssaker: 
            
 

 Hele styret reiser til Palliasjonskonferanse i Bodø i september. Reise og 
opphold bestilt 

 Landskonferanse i Danmark i november – Ellen og Mona reiser 

 Arendalsuka: Anne-Lene reiser 

 Skandinavisk samarbeid: Samarbeidet ellers er ikke så aktivt per nå. Ellen har 
fått tilsendt tidsskrift fra Sverige. 

 Trekning av vervepremie gjøres i august i Ålesund 

 Sentralt fagforum: Det er endring i ledelse: Frank Oterholt går over i ny stilling 
og Edel Bruun Bastøe er ny leder.  

 Roll-up: Logo og navneendring må avklares. 1500 kr i engangsstøtte til 
lokallag til egen roll-up. Eli Bente 

 Forslag på tekst til roll-up: Som en del av beskrivelsen av kreftsykepleier sitt 
verdigrunnlag kan det stå: «Dedikert og kompetent»  



 Forslag om å lage små visittkort istedenfor vervebrosjyrer. Dette er enklere og 
mer oversiktlig. Visittkortene skal ha kortfattet tekst som viser til webside, 
facebook, og påmeldingsinfo. Anne Lene 

 Viktig at vi som utgjør sentralstyret markerer FKS der det er naturlig i ulike 
settinger, for eksempel når en holder innlegg, foredrag. 

 
 

13/18 Funksjonsbeskrivelse v/Mona 
 

Mona vært i møte med Tuva Sandsdalen som har tatt initiativ til å starte arbeid med 
opprettelse av felles funksjonsbeskrivelse for kreftsykepleiere. Det er satt sammen en 
arbeidsgruppe som utarbeider et forslag, Mona deltar i denne som leder i FKS. Mål: 
Felles funksjonsbeskrivelse for kreftsykepleiere. Det utarbeidede forslaget sendes ut 
til alle lokallag, aktuelle høgskoler og universitet på høring, før avstemming på 
Generalforsamling.  

Gjennomgang av forslaget:  

I funksjonsbeskrivelsen ligger punkt som dekker kreftsykepleiers kvalifikasjonskrav, 
kreftsykepleiens formål og hovedoppgaver, arbeidsfelt, kompetanseområder, 
funksjon og ansvarsområder, undervisning, forskning og utvikling, rådgiving. Styret 
har innspill til korrigeringer på en del av punktene. Mona tar dette med tilbake til 
arbeidsgruppen. Marit lager forslag på nytt punkt vedrørende kreftsykepleiers 
funksjon i utredningsfasen.  

 
 

14/18 Endring av navn v/ Mona 
 

Forslag om å endre fra «NSF Faggruppe Forum for kreftsykepleie» til «NSF 
Faggruppe for kreftsykepleiere». Og med undertekst på webside og facebookside 
som sier noe om hvem som kan være medlemmer. (Slik at det fortsatt er åpent for 
sykepleiere i kreftomsorg uten videreutdanning) Tas opp på generalforsamling i 
2019.  

Det er vanskelig å finne ut om eksisterende logo har et konkret meningsinnhold eller 
er laget av byrå uten spesiell betydning. Det undersøkes med tidligere styre om noen 
vet dette.  
 
 
 

15/18 Konferansen 2019 v/ Ellen og Mona 
 

 SIG stamcelle ønsker å ha prekonferanse dagen før landskonferansen. De vil 
selv ordne med organisering, eventbyrå og alle kostnader. SIG har sendt mail 
til lokallaget i Østfold med forespørsel om samarbeid rundt dette. Det kan bli 
ca 100 deltakere på prekonferansen. Ellen tar kontakt med dem videre, Mona 
på kopi.   



 Ellen informerer om status i arbeidet med Landskonferansen. Kommet langt i 
planleggingen, alt skal være i rute. Lokallagsleder har kontakten med Kultur og 
kongress. Det er bestemt hvem som skal åpne konferansen. 
Konferansekunstner er også på plass, og innen 1 desember skal alle inviterte 
forelesere være avtalt. Har kandidater til konferansier, men ikke gjort endelig 
avtale enda. Det jobbes også med det kulturelle programmet  

 Økonomi: Som tidligere arrangeres konferansen ved hjelp av midler fra 
påmeldingsavgift, egne midler fra lokallaget og støtte fra sentralstyret. 
Komiteen vil i tillegg prøve å få inn støtte fra lokale firmaer og kommuner. 
Viktig at lokalstyret har god kontroll på det økonomiske sammen med 
eventbyrået. Sentralstyret har til enhver tid det endelige beslutningsansvaret.  

 Faglig program:  

 Dag 1:Diagnose, behandling, kurasjon er temaer. Det er gjort avtaler med 
noen forelesere, flere kommer. «Get togheter» om kvelden. 

 Dag 2: Palliasjon, paneldebatt og parallelle sesjoner. Også her er flere 
forelesere på plass. 

 Paneldebatten: Det jobbes med å finne gode deltakere til denne. Ønsker å 
bruke en del lokale krefter, samtidig viktig å vise bredde både faglig ståsted og 
geografisk spredning. Ikke for mange deltakere. 

 Generalforsamling: Forslag fra Mona: Legge generalforsamling etter lunsj dag 
2 for å få med flere medlemmer på generalforsamlingen. Sette av 45 minutter 
til denne. Ellen tar med tilbake til lokalkomite og diskuterer der.  

 Festmiddag  

 Dag 3: Fokus på hjelperen og på kommunikasjon. Noen forelesere på plass. 
Avrunding av konferansen 

 Landskonferansen blir tema også på neste styremøte, og programmet skal i 
hovedsak være klart til styremøte i november. 

 

 
 

12/18 Saker til evt. 
 

 Stipend: kommet ønske fra medlemmer om 2 ganger i året. Dette blir 
vanskelig pga søknadsfrist tenkes tilpasset landskonferanse. Det medfører 
også et merarbeid å administrere. Eli Bente 

 Konferanse 2021: Mona sender epost til alle lokallag og oppfordrer til å melde 
seg som vertskommuner/arrangør. Må ha hotellkapasitet på minimum 550 
personer.  

 Eventbyrå: Det må lyses ut på anbud hvem som skal ha konferansen. 



 Gjennomgang av reiseregning og bestilling på nett ved Evelyn 

 

 

 

Neste styremøte blir i Ålesund 29 og 30 august. (Vara Merete møter) 

 

 

 

Referent: 

Merete Kløvning 

Varamedlem / Redaksjonsutvalg 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 


