Styremøte 26.01.21
Tilstede på Skype: Tanja Alme, Merete Kløvning, Marit Klævold, Anne Britt Hauge, Åshild Knatten,
Kristin Bergum, Ingvild Ramberg og Anne-Lene Bull (referent).

1. Godkjenning innkalling/referat fra forrige møte
Godkjent
2. Rethos 3
Det er mye møtevirksomhet ang Rethos 3 for tiden. Høringsfristen er 28.02.21.
Vi ønsker at kreftsykepleie skal ha like lang utdannelse som tilsvarende utdannelser, dvs 120
studiepoeng, slik at man følger Bologna-prosessen. NSF ønsker at vi skal spille inn dette i
høringssvaret, noe som også ABIOH-sykepleierne vil legge vekt på.
Det er viktig at vi driver med lobbyvirksomhet hos de andre høringsinstansene, slik at man
kan få større slagkraft for våre ønsker.
Fint om vi kan ha en dialog med andre høringsinstanser. Hele styret må sende ut mail til 3-5
høringsinstanser hver:
 A-L: Sykehusene i HSØ, OsloMET, Fylkesmannen i Oslo og Viken.
 Anne Britt: KSLB, Helse Vest HF, Fylkesmannen Vestland, Fylkeskommunen,
Verdighetssenteret, kreftkoordinatorene i regionen.
 Kristin: KSLB, Fylkesmannen Troms/Finnmark, UiT.
 Merete: Pårørendealliansen, pasientforeningene (blære, blod, bryst og gyn),
kommunen.
 Åshild: Utviklingssenterne, Fylkesmannen i Agder, UiA, kommunen, Sørlandet
Sykehus
 Marit: UiS, SUS, Fylkesmannen i Rogaland
 Ingvild: St.Olavs Hospital, NTNU, Fylkesmannen i Trøndelag
 Tanja: Har allerede tatt kontakt med mange instanser.
Dersom vi får svar fra instansene, send disse til Tanja, slik at vi kan vise til hverandres
høringssvar.
3. Landskonferansen
Det jobbes fortsatt og vi er i rute, noe endringer i programmet/forelesere.
Vi må minne folk på å melde seg på, publisere jevnlig på Facebook og trykke midlertidig
program i neste tidsskrift.
4. Stipend
Det var 42 søkere til stipend i år.
Tidligere har det vært delt ut rundt 10 stipend i året. På grunn av god økonomi, og at det er
jubileumskonferanse, er det i år hele 31 søkere som innvilges stipend. I tillegg vil noen av
fjorårets stipend kunne brukes i år, slik at vi regner med å totalt dele ut ca 35 stipend.
Summen er økt til 7500 kr.
Hvert år er en del søknadsskjema er mangelfullt utfylt, innsendt etter frist, eller søker har
vært medlem i under 2 år. Dette vil vi presisere og tydeliggjøre bedre til neste år.

Det er en søknad til stipend på 10 000kr. Merete og Tanja er inhabile på denne søknaden, slik
at resten av styre må avgjøre om vi skal tildele stipendet.
Anne-Lene vil gi svar til søker.
5. Praktisk/eventuelt
Vi er kontaktet av et firma som tar seg av annonsering til og trykking av tidsskriftet. De har
blant annet denne avtalen med OnkoNytt. Dette er noe vi må ta stilling til og drøfte, vi må få
tilsendt tilbudet og ta det som en sak på neste styremøte.

