Styremøte Teams 27. og 28. mai kl 08.30-16.00
Tilstede: Tanja Alme, Merete B. Kløvning, Marit Klævold, Anne-Britt Hauge, Åshild Knatten, Kristin
Bergum, Ingvild Ramberg og Anne-Lene Bull (referent)

Runde rundt «Skjermen»
SAKSLISTE
01/2021 Godkjenning av saksliste + gjennomgang evt kommentar til referat.
Innmelding av saker til evt.
Én sak er meldt til eventuelt.
02/2021 Tidsskrift
Vi har fått gode tilbakemeldinger på det nye og siste tidsskriftet.
Vi har godt med annonsører til neste tidsskrift. Vi sender ut forespørsel til
annonsørene for neste år allerede nå.
Vi er godt i gang med planlegging av neste tidsskrift.
03/2021 Landskonferanse Kristiansand
- Status- pandemi hva gjør vi – retningslinjer NSF
Nye retningslinjer i NSF sier at det ikke anbefaler å gjennomføre fysiske
konferanser/møter før etter 30.09.21. Det er gjort et unntak for FKS og
Lungsykepleierne som allerede har planlagt konferanse, at vi kan gjennomføre
konferanse dersom de nasjonale og lokale smittevernreglene overholdes.
Det overordnede ansvaret ligger på hovedstyret og leder av FKS.
- Gjennomgang faglig program
Programmet ligger ute på nettet.
- Gjennomgang kultur, sosialt, underholdning, «Get-together»
Dette er under planlegging.
- Poster/abstract priser
Det skal deles ut 2 posterpriser, en publikumspris og en fagjurypris. Marit og AnneLene stiller i fagjuryen, sammen med en representant fra lokallagstyret og en
representant fra UiA.
Vi må finne ut av hvordan man stemme på publikumsprisen, kan vi lage en survey?
- Smittevern
- Vi har vært i kontakt med smittevernoverlegen i Kristiansand som mener at
arrangementet kan gjennomføres.
Vi må ha en god og tett dialog med konferansesenteret, Q42, om hvordan de mener
de kan opprettholde smittevernet.
- M.M
- Konferanse 2023
Vi planlegger for ny konferanse i 2023!! Arrangøren blir avslørt under festmiddagen.

04/2021 Saker og gjennomføring GF 2021
Vi må passe på å ha nok folk til å gjennomføre GF på en riktig måte, og at alle
funksjonene er dekket.
- Sakliste
Saksliste må sendes ut til medlemmene minst 6 uker før GF.
- Handlingsplan 2022-2021
Vi går igjennom og reviderer handlingsplanen. Tanja og Anne-Lene renskriver.
- Valg
Noen av styremedlemmene ønsker å stille til valg videre, og noen av
styremedlemmene ønsker å tre ut av styret.
- Regnskap/økonomi
Åshild skal gå igjennom regnskapet for perioden og budsjettet for neste periode.
05/2021 Survey
Det sendes ut en survey til både medlemmer og følgere av Facebook-siden før
sommeren.
06/2021 Lokallag
Det er ulik aktivitet i lokallagene. Hvordan kan vi få opp aktiviteten i de lokallagene
som ligger litt «brakk»? Kan vi snakke med medlemmene på konferansen?
Flere av de lokallagene som har mye midler, spanderer deltakelse på
Landskonferansen for ett medlem.
Det skal være møte med lokallagslederne i uke 22.
Telemark skal ha fagkveld 08.06.21.
Innlandet skal ha fagkveld 09.06.21.
Nord-Trøndelag har hatt webinar.
Agder har hatt 2 webinarer.
Vi må slå sammen flere lokallag fra 01.04.22, i samsvar med den nye fylkesmodellen.
Vi i hovedstyret bistår gjerne lokallagene i sammenslåing, både med tips og råd, og
motivasjon. Vi ønsker å besøke lokallagene fysisk, dersom det er mulig.
07/2021 Web/Facebook
Det ligger feil informasjon om faggruppen på nettsidene. Dette er tatt opp med NSF
gjentatte ganger, uten at de har klart å ordne opp i feilene.
Det legges ut poster jevnlig på Facebook.
Det er økende antall følgere på Facebook.
08/2021 Stipend
Det er foreløpig ikke kommet noen søknader om stipend.
09/2021 Økonomi
Faggruppen har god økonomi som tidligere. Det har vært lite aktivitet, og dermed få
utgifter.
Vi ønsker å selge sekker og drikkeflasker på konferansen. Disse må forhåndbestilles.
10/2021 Årets kreftsykepleier
Frist for innsending av nominasjon av kandidater er 09.09.21
Vi må minne medlemmene på at de må nominere kandidater, både på SMS og på
Facebook.
11/2021 div orinteringer
- Rethos NB gjennomgang og analyse av høringssvar
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Vi må gå igjennom høringssvarene som er spilt inn, for å se hvem og hvor
mange som ønsker masterutdanning i kreftsykepleie. Vi deler alle
høringssvarene mellom oss.
«Pakkeforløp hjem»
o Det har vært noen møter med Hdir, og det er nå fokus på koding. Det ligger an
til at man kommer til å bruke eksisterende medisinske koder.
o Tanja har blitt spurt om å delta i implementeringsarbeidet.
Landsmøte sak 14
o Det er gjennomført en stor kartlegging med spørreskjema og intervjuer. Åshild
og Tanja har deltatt på dette.
o Saken skal diskuteres videre på SF neste uke.
Etikkwebinar og samarbeid andre faggrupper om etisk refleksjon
o Vi samarbeider med faggruppen for ledere, om et prosjekt om etisk refleksjon.
Det er gjennomført 2 webinar, med ca 130 deltakere hvert webinar.
Konferanser 2021/2022
o Styremedlemmene kan melde seg på digitale og evt fysiske konferanser,
dersom det skulle vært interessant.
Nordisk samarbeid + eons
o Anne-Lene skal delta på EONS generalforsamling 08.06.21.
o Det skal være konferanse i Danmark i oktober 2022.
Praktisk info

12/2021Eventuelt
 Honorar til varamedlemmene. Dette vil bli tatt opp i GF.
 Vi har fått forespørsel fra Sykepleien.no om å bidra til temautgave om psykisk syke
og somatiske sykdommer. Vi lager et svar på forespørselen.
 Det er to medlemmer av faggruppen som skal sende et brev til HOD ang behov for
økonomisk støtteordning for etterlatte. De ønsker å bruke FKS som organisasjon for å
sende brevet. Dette stiller vi oss bak.

