Styremøte NSF, Tollbugata 22. 23 og 24. januar 2020.

Tilstede: Tanja Alme, Merete Kløvning, Marit Klævold, Åshild Knatten, Anne-Britt Hauge,
Ingvild Ramberg, Kristin Bergum (kun tilstede 23.01.20) og Anne-Lene Bull (referent).

Runde rundt bordet.
Litt om hvem vi er og hvilke forventinger vi har til styreåret 
SAKSLISTE
01/2020 Godkjenning av saksliste. Innmelding av saker til evt.
Godkjent, det er innmeldt ekstra saker
03/2020 Gjennomgang handlingsplan 2020
Se vedlagt handlingsplan
02/2020 Gjennomgang roller i styret/konstituering
Roller: Se egen PP-presentasjon
Konstituering:
Tanja Alme: leder, eons-kontakt, stipendansvarlig
Anne-Lene Bull: nestleder, sekretær, eons- og nordisk kontakt
Marit Klævold: redaktør
Åshild Knatten: kasserer og medlemsansvarlig
Merete Kløvning: web- og Facebook-ansvarlig, stipendkontakt/ansvarlig og
redaksjonsutvalg
Anne-Britt Hauge: lokallagslederkontakt 1 og annonse 1
Kristin Bergum: vara og lokallagslederkontakt 2
Ingvild Ramberg: vara, redaksjonsutvalg og annonse 2
04/2020 Tidsskrift
Vanskelig å få inn artikler til neste tidsskrift. Mange ønsker å bidra, men at det ikke
passer å levere innen fristen 09.02.20.
Tema: Kommunikasjon og relasjonsbygging, avansert hjemmesykehus,
kommunesammenslåing ++,
Frist for å få inn annonser er 21.02.20.
Minne om søknad om stipend i begge årets tidsskrift.
Notis om Landskonferansen i Kristiansand.
Notis om Palliasjonskonferansen 2020.
Skrive litt om Rethos3 i neste tidsskrift.
Vi må undersøke hvordan/hvor vi skal sende det elektroniske tidsskriftet vårt til de
som abonnerer. Marit snakker med Evelyn for å få liste over alle abonnenter.
05/2020 Landskonferanse Kristiansand – status + gjennomgang av tilbud fra eventbyrå
Lokallaget skal snart ha styremøte, der planlegging står på agendaen.

Tittel er ikke klar.
Fokus på at alle hotellene skal være i nærheten av konferansehotellet.
Fokus på fag.
Husk å sette av plass i programmet til dagsaktuelle temaer innen kreft.
Åshild skal sende ut invitasjon/notis til lokalsamfunnet om at det skal være
konferanse i 2021, hva kan kommune og lokale bedrifter bidra med?
Arrangementskomiteen bør bestå av flere enn lokallagsstyret, f.eks. representant fra
utdanning.
Konferansekunstner er ikke klar.
Etter nøye gjennomgang velges Kongress og kultur som eventbyrå.
Lokallagslederne sender allerede nå ut følere/oppfordrer lokallagene til å begynne å
tenke på om de ønsker arrangere konferanse i 2023.
06/2020 Økonomi
- Inger Lise fra Kongress og kultur legger frem budsjett fra konferansen 2019
Hotellet har refundert noe av kostnadene da det var en del rot med overbooking og
de ikke leverte det det som stod i kontrakten. I tillegg er inntektene for påmelding
høyere enn budsjettert.
Det er også refundert noe av kostnadene fra «get-together» på Dickens.
Moms er beregnet på en ny måte i år, dette må sjekkes med regnskapsfører på NSF.
Vi har et overskudd fra Landskonferansen i Sarpsborg, og ønsker derfor å gi en sum
til hvert av lokallagene dersom de ønsker arrangere temakveld eller liknende.
Overskuddet skal komme medlemmene til gode.
Åshild og Tanja skal møte Evelyn og Mona 03.02.20 for å overføre oppgaver og
roller.
07/2020 Fordeling stipend 2020
Det var 29 søkere til stipend.
Det tildeles 10 stipend på inntil 7000kr.
Det tildeles 1 stipend på inntil 10000kr
Vi vil vurdere å øke antall stipend for 2021 som følgje av overskudd etter
Landskonferansen i 2019.
08/2020 WEB/Facebook
Opprette/ta i bruk konto for FKS på Instagram
Web-sidene skal som tidligere sagt, fornyes. Skal ha dagsaktuelt innhold, gamle
saker/nyheter skal fjernes. Layout’en blir enklere. Skal være lik for alle faggruppene.
Stort arbeid som skal gjøres, og dette er svært tidkrevende.
Dato for lansering forskyves stadig, er nå satt til 14.03.20.
Skrive på at vi arbeider for masterløp for kreftsykepleiere under vårt formål på websiden.
09/2020 Lokallag – samling oktober 2020
Begynne å tenke på og planlegge samling i oktober. Hva ønsker lokallagslederne av
faginnhold?
Det vil bli endring i lokallag i løpet av året som følge av fylkessammenslåingen. Dette
jobbes det med sentralt i NSF. Tanja får mer info på SF i mars.
Minne lokallagene på at de må endre navnet på faggruppen på bla Facebook. Riktig
navn er NSFs faggruppe for kreftsykepleiere.

10/2020 Praktisk gjennomgang, reiseregning mm.
Reiseregninger for møtet i januar må legges inn innen 03.02.20.
11/2020 Orienteringssaker
 Sentralt fagforum
-utlysning fagutviklingsmidler
Medlemmene kan søke om fagutviklingsmidler innen 13.03.20, info ligger ute på web.
Må minne medlemmene på dette via Facebook, SMS ++.
 Rethos 3 v/Marit/Tanja
Kunnskapsdepartementet (og HOD?) har satt i gang et prosjekt om utarbeidelse av
retningslinjer for ABIOKH –utdanningene. Retningslinjer for helse og sosial
utdanningene, nr 3 er for videreutdanninger og masterutdanninger. Skal være så like
som mulig landet over.
Innspillskonferanse i desember ’19 med formål å belyse utfordringer oppdraget fra
KD gir og om mulig å enes om felles strategi for innspill gjennom prosessen.
Ny innspillskonferanse i mai/juni 2020.
Mandat for programgruppene: Utarbeide nasjonale retningslinjer for den gjeldende
utdanningen, og ha ansvar for å vurdere høringsinnspill.
Konklusjon innspillskonferanse: 100 % enighet om at man må gå for å følge Bolognaavtalen, dvs bachelor, master og ph.d utdanningsløp. Man ønsker dermed ikke at
man skal kunne «hoppe av» masterløpet og kun få en videreutdanning.
Det er viktig å presisere at dette gjelder fremtidens utdanningsløp, og dermed ikke
har konsekvens for de som allerede har tatt sin videreutdanning.
 Div konferanser 2020
Palliasjonskonferansen: Tanja, Merete, Åshild, Anne-Britt, og Kristin
Sykepleiekongressen: Tanja og Anne-Lene
Onkologisk Forum: Marit og Ingvild
Nordisk konferanse:
NSF faggruppeopplæring 06.02.20: Åshild
 Pakkeforløp rett hjem
Har ikke hørt noe mer fra Hdir etter møtet i høst.
12/2020 Eventuelt
Markering av internasjonal kreftsykepleiedagen:
Det er meldt til forbundsledelsen at det ønskes en sentral markering av den
internasjonale kreftsykepleiedagen 18.05.20, og nestleder skal ta med dette inn i
møte med forbundsledelsen.
Hvordan kan vi markere dagen? Kan lokallagene markere dagen?
Alle i styret intervjuer 2 personer om hvorfor kreftsykepleiere er viktig. Publiseres på
Instagram/FB.
Markering av verdens kreftdag 04.02.20:
Minne om dagen på FB.
Orientering om faggruppen i 20.04.20 for studenter:
NSF student Oslo arrangerer en samling på Oslo MET, hvor det er ønskelig at
faggruppen holder et innlegg om jobben som kreftsykepleier på 10-15 minutter. AnneLene stiller.
Midlertidig øking av honorar for vara:
Honorar for vara økes midlertidig til 1000kr dagen for styremøte, pga økt
arbeidsmengde.

Datoer for styremøtene 2020:
27.05.20 – 28.05.20 Oslo (Kristin stiller som vararepresentant)
07.09.20 – 08.09.20 Oslo (Ingvild stiller som vararepresentant)
12.11.20 - 13.11.20 Ålesund
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og nestleder Kai Øyvind Brenden kom innom
styremøtet for å hilse på og presentere seg selv. Alle ønsker et tett og godt
samarbeid.

