VELKOMMEN TIL STYREMØTE
TID: Tirsdag 14.09.2021 kl 09-16.
STED: Scandic Bystranda, Kristiansand
Tilstede: Tanja Alme, Merete B. Kløvning, Åshild Knatten, Anne-Britt Hauge, Kristin Bergum, Ingvild
Ramberg, Marit Klævold og Anne-Lene Bull (referent)

SAKLISTE STYREMØTE
1. Gjennomgang referat fra forrige møte
Godkjent, innen kommentarer
2. Godkjenning sakliste
Godkjent
3. Høringssvar Rethos 3
Vårt høringsinnspill har blitt kommentert og støttes av mange.
Innstillingen fra arbeidsgruppen endres slik at man foreslår at vår utdanning økes fra 60 til 90
stp, som de andre ABIO-utdanningene.
Vi er fornøyde med dette, men understreker og jobber videre for at det skal bli en
masterutdanning.
4. Høringssvar pakkeforløp hjem
Kreftsykepleier i kommunen er ikke nevnt med ett ord.
Ansvarsfordelingen er for vag (kan/bør/eventuelt).
Hvem skal kartlegge pasienten? Lokalsykehus? Universitetssykehus? Ikke samme
journalsystem.. Kan ikke sende elektroniske meldinger mellom forskjellige
helseforetak/helseregioner.
Pasienter forholder seg til flere sykehus.
Pårørende er svært lite nevnt og står flere steder i parentes.
Koding, sjekkpunkt 3 mnd etter oppstart behandling. Kan fastlegene kode sykehuskoder?
Store forskjeller på hvordan forløpskoordinator/kreftkoordinator fungerer rundt i landets, og
hvilken utdannelse denne har.
Fordeling av høringssvar:
Merete: Pårørende
Marit/Anne-Lene: Spesialisthelsetjenesten/forløpskoordinator
Alle: Komme med innspill
Tanja/Merete: Sy sammen svaret. Alles svar må sendes til Tanja innen 01.10.21.
5. Gjennomgang konferanse
• Program fag/sosialt
Kort gjennomgang av programmet

•
•

•
•
•

Oppgaver styret
FKS-stand
Forhåndsbestilte varer vil leveres ut her. Man kan også kjøpe sekker og flasker som ikke
er forhåndsbestilt. Betaling gjøres via VIPPS.
Vaktliste:
Onsdag: Kristin + Anne-Britt
Torsdag: Merete + Ingvild
Fredag: Marit + Anne-Lene
Poster
Instagram
Div
Det er en del som har meldt seg på konferansen som medlem av FKS, som ikke er
medlemmer. Dette må endres før neste konferanse!

6. Gjennomgang GF
Nominasjonskomiteen registrerer deltakere på GF
Lokallaget stiller med «dørvakter», 3 stk til å underskrive protokollen og teller evt stemmer
dersom det er behov for dette.
Ine er ordstyrer
Marit viser dokumentene på storskjerm
Merete/Anne-Lene er referenter
7. Årets kreftsykepleier
Gjennomgang av de nominerte og stemming over vinneren
8. Konferanser
Pårørendekonferansen 22.september (digital): Merete + Anne-Britt
Konferanse i Danmark 29.-30.oktober: Anne-Britt + Kristin?
Sykepleiekongressen 1.-2.desember: Marit + Anne-Lene
9. Tidsskrift
Neste tidsskrift gis ut i november
Husk å ta bilder under konferansen som kan brukes i tidsskriftet!
10. Praktisk info
- Honorar
Reiseregning/honorar sendes inn så snart konferansen er overstått
- Dato neste møte
7.-8. desember i Ålesund
- Kontrakt for permisjon ved videre styreverv
Kontrakt redigeres og sendes til alle i styret. Leveres og underskrives av
styremedlemmets leder.

