Styremøte15 og 16 November i Oslo Tollbugata 22 ( i nsf lokaler)
15/11 Rom 207 Tid 11- 15.45

16/11 Rom 410 Tid 9.30- 15.30

Tilstede:
Mona, Tanja, Marit, Ellen, Evelyn, Merete (vara), Anne-Lene (vara).
Ikke tilstede: Eøli Bente
01/18 Godkjenning av saksliste. Innmelding av saker til evnt. v/Mona
Gjennomgang av referat fra august
17/18 Endring av styresammensettingen v/Mona

Eli Bente Lote Henden går ut av styre fra januar 2019. Vara Merete Kløvning går inn i stedet
for henne. Eli Bente tar imot stipend og leverer til leder og nesteleder innen 10. januar. AnneLene tar over ansvar for ny Rull-up.
Anne-Lene fortsetter som vara. Vi har da bare en vara.

02/18 Økonomi og budsjett v/Evelyn
Ingen endring siden sist i budsjettet. Er i balanse. 1760 medlemmer
Kassererkurs : 6 lokallag var med på kasserer kurs her på NSF. Positivt. Gjennomgang av
oppgaver. «Hva forventes av en kasserer» Gjennomgang brukermanualer.
God investering å ha slike kurs. Bør gjentas ved behov, minimum annen hvert år.
Ønsker sjekkliste for overføring av kassererrolle. Evelyn lager dette.

03/18 Tidsskrift og bokasinet v/ Marit
Bokasinet om senskader etter kreft kom sammen med siste tidsskrift Kreftsykepleie.
Gode tilbakemeldinger på siste tidsskiftet vårt rus/psykiatri og kreft og pårørende var tema.
Marit har innhentet priser på design og trykking/utsendelse.
Pris for 2 blader i året blir ca 130 000 med alt. Marit forhandler videre om pris.
Fortsatt 3 annonsører (3,5 side). Kan vurdere å øke dette til 4 sider, 1-2 nye annonsører.
Obs om vi skal lage «småstoff» i tidsskriftet selv. – åndsverkloven.
Digital prosjekt fortsette, nytt møte 4 desember.
Tidsskrift 2019: mars og november.
Aktuelle tema:
Utgangspunkt i for eksempel ny kreftstrategi og nye tall fra kreftregisteret- hvor er det skoen
trykker- fremtidens utfordringer og behov for kreftsykepleie.. ulike kreftsykdommer,
forebygging osv.
Ulike typer behandling.

04/18 Lokallag v/Ellen
Lite kontakt fra lokallagslederne utenom samlingene
Ellen lager sjekkliste/mal for arrangering av temakveld/fagdag.
Aktivitet i lokallag: Brev sendes ut om dette i januar, Mona og Tanja ansvar for dette.
05/18 Web og Facebook v/Tanja
Gjort noen endringer/ryddet.
Blir enig om å ha linker til de ulike videreutdanningene liggende under utdanning.
Tanja: sjekker mulighet for eget arbeidsrom for styre.
Vervekampanje, kun en som har sendt inn verving. Husk å dele på facebook.
11/18 Orienteringssaker:
 Skandinavisk samarbeid konferanse i Danmark v/ Ellen og Mona
God konferanse. De arrangere konferanser hvert år, ca 200 deltakere. Fremtidens
kreftsykepleie var tema. Viktig å opprettholde samarbeid med kontakter i Skandinavia. Styre
bør være representert ved neste års konferanse.
 Eons v/Mona
Er fortsatt medlemmer, men passive. Leder og nestleder bør prøve å dra på neste års
konferanse.
 Div Høringer:
Pakkeforløp hjem / Mona
Ellen og Mona var med på en work shop i regi av helsedirektoratet. Usikkert hvordan
fremdriften skal være og hvor delaktige vi skal være. Leder Mona har sendt bekymring til
NSF på dette. Hvem er egentlig i referansegruppen og i arbeidsgruppen.
Utviklingsplaner for helseforetakene
Samarbeid med ABIOK om samlet felles innspill til disse.
Dialogmøte mellom HOD, NSF med faggrupperepresentanter fra
anestesi, barn, operasjon, intensiv, kreftsykepleie og psykisk helse og rus.
Målet med møte er dialog rundt ny nasjonale helse og sykehusplan. Dialogen vil dreie seg
om hvordan de ulike faggruppene vurderer faglig utvikling, kompetansebehov, arbeidsformer
og om utdanningene møter det fremtidige behovet for speseialsykepleiere.
Mona deltar på dette


SF : En spørreundersøkelse om sykepleiernes kompetanse og betydningen
av denne v/Mona
Styre svarer på denne og den sendes ut til alle medlemmer.
13/18 Funksjonsbeskrivelse v/Mona
Møte i arbeidsgruppen i oktober, kommer en revidert utgave som skal ut på høring.
15/18 Konferansen 2019 v/ Ellen
Møte med Mona, Inger Lise og lokallag 17 januar i Oslo.
Midlertidig program snart klart.
Dag 1: kreft, kreftbehandling, sen skader
Dag 2: Palliasjon + paralellsesjoner
Dag 3: Ivareta hjelperen

Finest mulighet for å bruke app via NSF til programblad osv. Slipper da utgifter til trykkeri.
Dette drøftes på møte 17 januar.

18/18 Konferanse 2021 v/Mona
Flere søknader har kommet. Styret har vurdert søknadene. De aktuelle har fått svar, og fylket
som får ha konferanse i 2021 blir offentliggjort på landskonferansen.
16/18 Saker til evt.

Forespørsel fra munn og hals kreftforeningen om samarbeid om en fagdag.
Vi svarer at vi må vite mer om hva dette innebærer, kan ikke gå på bekostning av vår egen
konferanse.
Referent
Tanja Alme

