Styremøte skype 12 og 13 november 2020 kl 09-15.
Tilstede: Tanja Alme, Merete Kløvning, Marit Klævold, Anne-Britt Hauge, Åshild Knatten, Ingvild
Ramberg, Kristin Bergum og Anne-Lene Bull (referent)

Runde rundt «Skjermen»
SAKSLISTE
01/2020 Godkjenning av saksliste + referat. Innmelding av saker til evt.
Saksliste og referat er godkjent.
Ingen saker til eventuelt.
04/2020 Tidsskrift
- Survey undersøkelse, digital eller papirutgave
540 medlemmer har svart på undersøkelsen, og flertallet ønsker tidsskriftet i papirform.
Vi vil derfor utgi neste års tidsskrift både i papir og digitalt. Vi må evaluere dette fra år til
år, blant annet ut ifra økonomi.
Vi vil ta en ny undersøkelse mot slutten av neste år.
- Tidsskrift tema 2021
Forslag; Etisk refleksjon, åpenhet om døden, samvalg, rehabilitering, palliativ plan,
fysioterapi, pakkeforløp hjem (Hdir sitt perspektiv og pasientperspektiv), desentralisert
kreftbehandling v/kreftsykepleier, barn som pårørende, diagnose spesifikk artikkel,
Hverdagshjelpen (lavterskeltilbud fra Kreftforeningen).
- Annonser
Det jobbes aktivt med å skaffe annonsører til tidsskriftet. Flere av de som har annonsert
tidligere, har ikke svart på forespørslene, til tross for purringer.
Prisene for annonsering neste år blir som i år;
 3 sider farger kr 65 000,- + mva
 2 sider farger kr 45 000,- + mva
 1 ½ side farger kr 35 000,- + mva
 1 side farger kr 25 000,- + mva
 ½ side farger kr 15 000,- + mva
 ¼ side farger kr 10 000,- + mva
Årsavtale vil gjelde for 2 nummer i 2021.
Dersom annonsøren kun vil annonsere i 1 nummer, er dette et alternativ.
- Grafisk designer
Vi har hentet inn tilbud fra 2 grafiske designere. Vi ønsker å bytte grafisk designer, da det
er noe forskjell i pristilbudet etter 2 år. Det er også ønske om forandring.
05/2020 Landskonferanse Kristiansand
Lokallagsstyret er i rute.

Det er sendt ut invitasjoner til deltakelse av postere osv, og det skal sendes ut
invitasjon til å sende inn abstrakter snarlig.
Åshild har kontaktet «Møtebyen Kristiansand» for å få hjelp og støtte. De er svært
positive til arrangementet.
Flere forelesere har takket ja til å bidra. Konferansier er booket.
16/2020 LMI
Avtalen mellom NSF og LMI gjennomgås på nytt, da NSF ikke kjenner igjen ordlyden
i den avtalen som ble inngått i 2015.
Ut ifra den avtalen som foreligger pr i dag, har ikke LMI anledning til å avslå søknader
pga lokalisasjon for «Get-together», underholdning, forelesere osv, men det er dette
som foregår i praksis. NSF sentralt har nå tatt tak i dette, etter at Tanja har tatt opp
problemstillingen i SF.
17/2020 veileder/guide for arrangering av konferanse
- Utarbeiding av arbeidsdokument
Vi utarbeider en veileder som en hjelp til lokallagene som ønsker å arrangere
konferanse.
06/2020 Økonomi
Økonomien er som tidligere, da det naturlig nok er lite aktivitet.
- Fagutvikling/aktivitetsmidler
Det er opprettet en egen post for «aktivitetsmidler».
Alle kan søke om støtte til fagutvikling og aktiviteter som hovedstyret vurderer og sender
videre til SF.
- Medlemmer/vervekonkurranse
Pr nå er det ca 1730 medlemmer.
13 nye medlemmer etter vervekampanjen.
Skal vi trykke opp nye vervebrosjyrer som vi kan gi til de som starter på videreutdanning,
sammen med penner og drops?
Kan vi lage «merch» som vi kan gi som vervepremie og som medlemmene kan kjøpe?
Vi ønsker å bruke penger på å motivere, øke aktiviteten og verve nye medlemmer i
lokallagene i 2021.
07/2020 Stipend 2020/21
Det har vært lite søknader om stipend, noe som er naturlig i den situasjonen som er
nå. Men det er ikke uvanlig at søknader om stipend kommer tett opptil søknadsfristen.
Det har ikke kommet søknad til stipendet på kr 10 000,-. Vi øker stipendet til kr
20 000,- for neste år.
Ved en misforståelse er det annonsert at stipend for 2020-2021 er på inntil kr 7 000,-,
men det ble bestemt på GF 2019 at stipendet ble økt til kr 7 500,-.
Det vil si at alle som får innvilget stipend for 2021, vil få inntil kr 7 500,-.
Fordeling av stipend blir foretatt av leder, nestleder og stipendansvarlig i januar 2021.
08/2020 WEB/facebook
Ny web-side. Noen barnesykdommer og ønsker fra faggruppene om endringer, men
NSF jobber med sidene. Mange synes det er vanskelig å navigere på sidene og finne
det man leter etter. Uoversiktlig.

Facebook: nesten 1400 følgere, og stadig flere som følger siden vår. Vi har blitt mer
aktive enn tidligere.
Mindre aktivitet på Instagram
09/2020 Lokallag
– oppsummering lokallagsleder samling
Vellykket gjennomført digital samling.
Det er utfordrende for mange lokallag å holde motivasjonen oppe, da det er begrenset
engasjement for lokallagsarbeid.
- Videre lokallagsarbeid
Lokallagene trenger motivasjon. Hvordan skal vi få til dette? Leie inn en motivator?
Legge vekt på, og fremsnakke, at man kan bruke digitale løsninger for møtene.
Diskutere dette videre på styremøtet i januar 2021.
- Invitasjon til Landskonferanse
Sendes ut i desember 2020.
- Julegave til lokallagene;
Vi vil gi gave til lokallagsstyrene. Åshild og Anne-Britt sjekker ut dette.
14/2020 Kompetansebeskrivelse
Tanja er i kontakt med Tuva Sandsdalen ang det videre arbeidet med
spesialistgodkjenning for vår utdanning. Det ønskelig at dette spilles inn til NSF neste
år, da det begynner en ny fagsjef.
Det er flere videreutdanninger som ønsker spesialistgodkjenning innenfor sitt fag.
Det er et viktig arbeid i forhold til det arbeidet som nå gjøres, i forbindelse med
RETOS-arbeidet.
Det må diskuteres på nytt på GF i 2021.
10/2020 Praktisk gjennomgang
Alle har sendt inn krav om honorar for siste halvdel av 2020.
11/2020 Orienteringssaker
 Sentralt fagforum
Det har vært møte i SF i høst. NSF følger opp særlig 4 saker fra Landsmøtet, hvor
faggruppene er inkludert. NSF sentralt har et stort fokus på fag og faggruppene.
Det skal arrangeres en digital samhandlingskonferanse på nyåret.
Det jobbes med å synliggjøre faggruppene på NSF.no. Det er anbefalt at vi bruker
Facebook, Instagram og Twitter. Twitter er en god arena for å nå blant annet
politikerne.
Snapchat er også blitt nevnt.
Det lages en sjekkliste for hva en faggruppe skal gjøre og jobbe med/for.


Kunstavduking
NSF fortsetter å feire sykepleierens og jordmødrenes år 202 med jevnling avduking
av portretter og kunst av sykepleiere.



Workshop WEB
Det skal være ny workshop for de som har publiseringstilgang på web 03.12.20. Man
skal gå igjennom hva og hvordan man skal publisere på vår nettside.



Workshop fagpolitisk arbeid/påvirkning
Tanja har deltatt på en workshop for hvordan man kan jobbe fagpolitisk for å påvirke
og få gjennomslag for sin sak.
Hovedfokus var å være pågående på ulike politiske arenaer og sette seg godt inn i
partiprogrammene, både lokalt og nasjonalt.



Pakkeforløp hjem
Det har i oktober vært 2 digitale møter. Det er laget et forløp med forskjellige
kontaktpunkt, men «forløpet» som er skissert er ikke helt reelt.
Det er spilt inn flere ting som må endres og hensyntas.
Det er positivt at arbeidet med «pakkeforløp hjem» er i gang igjen, da vi mener dette
er et viktig arbeid som vil sikre bedre overganger mellom primær- og
sekundærhelsetjenesten.



Covid 19 - pandemiføringer
NSF har ukentlige møter med Hdir i forhold til utviklingen av pandemien. NSF
forventer at vi følger de føringene som gjelder, og er gode rollemodeller for
medlemmene.



Monitorering spesialsykepleiere
Det er vanskelig å få oversikt over hvor mange kreftsykepleiere som finnes rundt om i
landet, da kreftsykepleier ikke er en beskyttet tittel. Verken sykehusene eller
kommunene kan si hvor mange kreftsykepleiere som er ansatt på de respektive
stedene.
Det er også vanskelig å anslå hvor mange kreftsykepleiere det er behov for i
fremtiden. Man vet at kreftinsidensen øker, men at behandlingen blir bedre, slik at
flere vil leve med sin kreftsykdom lengre, kanskje også med senskader i ulike grader.
Kreftsykepleieren må også brukes på rett måte, og må få lov til å bruke sitt
kompetanse i sitt daglige arbeid.



EONS
EONS har kartlagt hvilket forskjellene i kreftsykepleie i de ulike landene i Europa
(RECaN project). Norge fikk en høy score på denne undersøkelsen (73), noe som er
positivt.



Rethos 3
Arbeidet pågår, men er noe forsinket pga pandemien. Vi har gitt flere innspill.



Div digitale konferanser 2020/2021
Dersom vi ønsker delta på diverse digitale konferanser, er dette en mulighet. Vi bør
holde oss oppdatert på det som foregår rundt omkring.



PowerPoint presentasjon
Vi må gå igjennom presentasjonen på styremøtet i januar. PowePoint’en kan brukes
til å presentere FKS i ulike fora. Skal presentasjonen revideres?

12/2020 Eventuelt
-

-

Styremøter 2021
Det er planlagt styremøte i Ålesund 28.-29.januar.
Vi venter med å planlegge datoer for 2021 til styremøtet i januar ’21. Tentativt mai,
september og november 2021.
Survey

Vi har kjøpt abonnement og vil/må bruke dette aktivt i løpet av året. Dette er et godt
arbeidsverktøy for å få og høre medlemmenes meninger.

