
 

 

Styremøte Skype 27. og 28. mai 2020 kl 10-14. 

Tilstede: Tanja Alme, Merete Kløvning, Marit Klævold, Anne-Britt Hauge, Åshild Knatten, Kristin Bergum 
og Anne-Lene Bull 

Referent: Anne-Lene Bull 

 

Runde rundt «Skjermen» 

SAKSLISTE 
01/2020 Godkjenning av saksliste + referat. Innmelding av saker til evt. 
 Ingen kommentarer. 
 
04/2020 Tidsskrift 

Vi har fått en del tilbakemeldinger på at det har vært vanskelig å lese årets første 
tidsskrift digitalt. Det har vært noen problemer med linken som ble sendt ut, men det 
er i orden nå. 
 
Vi opplyser i høstens trykkede tidsskrift om at vårens tidsskrift ligger digitalt på vår 
nettside.  
 
Vi vil sende ut en anonym questback etter sommerferien, med spørsmål om 
medlemmene ønsker et elektronisk eller tidsskrift i papirform.  
 
Legge ut artikler på jevnlig på Facebook. 
 
Vi gjør som det ble bestemt på tidligere styremøte, at vi i år gir ut et digitalt og et 
tidsskrift i papirform. 
 
Vi har 3 sikre annonsører til høsten. Vi purrer på de som ikke har svart på 
forespørslene vi har sendt ut.  
 
Vi tar kontakt med lokallagslederne for å sikre oss at tidsskriftene de får tilsendt ikke 
blir kastet, slik at de kan deles ut ved senere anledninger. 
 
Det jobbes med flere temaer for neste tidsskrift. 
 
Alle i styret må bruke sine ressurser, sånn at vi får tak i flere som kan bidra i 
tidsskriftet og at den geografiske spredningen blir større.  

 
05/2020 Landskonferanse Kristiansand  

En del planlagte møter har ikke blitt gjennomført, da man ikke har kunnet møtes 
fysisk. 
 
Konferansekunstner er valgt, men kontrakt er ikke skrevet. 
 



Det står mellom 2 konferansehotell. Det må gjennomføres befaring på hotellene. 
Anne-Britt og Åshild skal fysisk være med på befaringen, Tanja skal delta på Skype.  
Pr nå, er det stor prisforskjell på de 2 alternativene.  
 
Det er satt ned en programkomite og en kulturkomite. De er i gang med å planlegge 
et innholdsrikt og godt faglig program. 
Konferansier er ikke avklart.  
Det er tatt kontakt med en del forelesere og man har fått positive tilbakemeldinger. 

 
06/2020 Økonomi 
 Vi har overskudd fra i fjor, økonomien er stabil.  
  
 Lite utgifter i år, i forhold til i fjor pga mindre aktivitet grunnet pandemien.  
 
07/2020 Stipend 2020 

De som har fått innvilget stipend til en konferanse som er utsatt, beholder stipendet 
dersom de vil delta neste år. De som har søkt stipend til en konferanse som er avlyst, 
må søke stipend på ny til en relevant konferanse i 2021, de vil da bli prioritert. 
 
Vi må minne medlemmene på å søke om stipend for neste år. 

 
08/2020 WEB/Facebook 
 Vi har opprettet Instagramkonto, vi får stadig flere følgere. 
  
 Omleggingen av web-siden er utsatt pga pandemien.  
 
 Vi må dele artikler fra tidsskriftet på Facebook, slik som Sykepleien gjør. 
 Vi må være aktive på Facebook, der vi har mange følgere.  
 
09/2020 Lokallag  

8 lokallag har ikke sendt inn årsmelding.  
En del lokallag har ikke svart på de forespørslene vi har sendt ut.  
 
Vi vil ta kontakt pr telefon med alle lokallagsledere personlig, ikke bare sende felles 
mail. 

 
Blir nok vanskelig å gjennomføre en fysisk samling i oktober, så vi må planlegge for 
både et digitalt møte og et fysisk møte.  
Vi vil ta kontakt med alle lokallagsledere pr telefon for å høre hvorvidt det er mest 
ønskelig med en fysisk eller digital samling.  

 
Føringen fra Sentralt Fagforum og NSF, er at alle lokallag skal fortsette som de drives 
nå, frem til alle faggruppene har hatt Generalforsamling i 2021.  

 
10/2020 Praktisk gjennomgang  
 Vara som er med på dette styremøte, må sende inn reiseregning for honorar.  
 

Ordinære styremedlemmer sender inn reiseregning for honorar for høsten i 
september.  

 
11/2020 Orienteringssaker 

 Sentralt fagforum 
o SF hadde møte i mars. Det skal settes i gang et prosjekt for å finne ut hvordan 

faggruppene skal brukes i NSF under den nye Forbundsledelsen. 
o Samhandlingskonferansen er avlyst. 



o SF har hatt ukentlige Skype-møter, hvor man stort sett har hatt fokus på 
pandemien.  

 - ny faggruppe palliasjon? Hva tenker vi 
o Er det behov for en ny faggruppe? Norsk Palliativ Forening er tverrfaglig, noe 

som er svært viktig innen palliasjon. Palliasjon er en viktig del i flere 
faggrupper. Hva skal de bruke faggruppen til? 

o Vi vil bidra i diskusjonen om opprettelse av ny faggruppe i SF.  

 Koronasituasjon 
o Noe forsinkelse på radiologi for kontrollpasientene 
o Flere kreftavdelinger på landets sykehus har måttet flytte lokalisasjon for å 

gjør plass til koronapasienter 
o Sengepost med bare kreftpasienter har blitt omgjort til cohort-avdeling for 

koronapasienter på permanent basis 
o Pasienter har ikke fått ha med seg pårørende på konsultasjoner 
o Mer hjemmedød for å unngå innleggelser/ha pårørende rundt seg. Både 

positivt og negativt 

 Markering kreftsykepleiedagen, evaluering 
På Facebook publiserte vi videohilsener fra kreftsykepleiere rundt om i landet, 
delte/fikk videohilsen fra forbundslederen i NSF og delte info/gratulasjoner fra 
EONS. 
o Mye positive tilbakemeldinger, noen synes det ble litt mye. 
o Burde hatt med en mann i videoene 
o Ble mye på den som administrerte vår Facebook-side. 

 Rethos 3  
o Arbeidet er utsatt 

 Div konferanser 2020 
o De fleste konferanser er avlyst i 2020 

 EONS 
o Vi er medlem av EONS, mye har handlet om pandemien denne våren.  

 
12/2020 Eventuelt 
 

- Styremøte september 
o Vi beholder datoene for styremøtet 7.-8. september. Vi håper vi får lov til å 

møtes fysisk i Oslo, men ta høyde for at vi må ha Skype-møte igjen.  
 

 Det er ønskelig at hovedstyret lager en «oppskrift» for hvordan man kan arrangere 
landskonferanse, tips og råd om innspill om hva som er lurt å huske på.  

 Vi har fått en henvendelse fra FHI ang et prosjekt om helsehjelp til asylsøkere. Det er 
en spørreundersøkelse som vi sender ut til medlemmene våre.  

 Digital samhandling/hjelpemiddel under pandemien;  
o Det har blitt mer video-/telefonkonsultasjoner, både positivt og negativt. 
o Økt bruk av digitale løsninger i kommunen 

 
Påminnelse til styremedlemmene/vara; husk å svar på mail som blir sendt ut, uansett om du 
har kommentarer eller ei.  


