VELKOMMEN TIL STYREMØTE 10. og 11. februar 2022
Digitalt møte.
Tilstede: Tanja Alme, Merete Kløvning, Marit Klævold, Anne Britt Hauge, Åshild Knatten, Kristin
Bergum, Linda Falch-Koslung, Anne-Lene Bull (referent)

SAKLISTE STYREMØTE
1. Gjennomgang referat fra forrige møte
Ingen kommentarer.
2. Godkjenning sakliste
Saksliste godkjent.
3. Konstituering/fordeling av oppgaver styre
• Marit og Merete deler jobben som redaktør, og dermed deler honorarene i 2. De blir
også stipendansvarlige.
• Anne-Lene blir web-ansvarlig.
• Merete, Tanja og Anne-Lene har ansvar for sosiale medier.
• Anne Britt og Kristin fortsetter som lokallagskontakter.
• Anne Britt fortsetter som annonseansvarlig og nordisk kontakt.
• Åshild forsetter som kasserer og medlemsansvarlig.
• Anne-Lene fortsetter som nestleder, sekretær og EONS-kontakt.
• Linda sitter i redaksjonsutvalget.
• Tanja fortsetter som leder.
Det vil også tilkomme ekstraoppgaver fortløpende.
Styret er konstituert.

4. Stipend
Alle som har fått innvilget stipend for 2022 har fått beskjed pr mail. Det er også lagt ut på
Facebook og nettsiden vår.
Det har foreløpig ikke kommet noen søknader for 2023.
Vi må reklamere for at medlemmene kan søke om stipend både i tidsskriftet og på Facebook.
5. Web/sosiale medier
Vi må bli flinkere til å bruke web-siden vår i 2022.
NSF har fremdeles ikke klart å rette opp feil på web-siden som blant annet navn/verv på
styremedlemmer.
Vi har nesten 1600 følgere på Facebook, antall følgere øker jevnt.
Vi må oppfordre lokallagene til å dele ting de legger ut på sine lokale Facebook-sider.

6. Økonomi
Det er totalt 6 innvilgede stipend fra i fjor som ikke er utbetalt, da det ikke har blitt sendt inn
krav om utbetaling.
Vi har overskudd fra Landskonferansen i Kristiansand.
Vi har fortsatt lave utgifter pga lite aktivitet, grunnet pandemien.
Alle lokallagene har noe penger på konto, ingen har underskudd.
Vi har budsjettert med underskudd de to neste årene, da vi har planlagt å bruke en del
penger på lokallagene, webinarer osv.
Vi diskuterer igjen om faggruppen skal dekke tapt arbeidsfortjeneste når styremedlemmer
gjør faggruppearbeid hvor man trenger fri fra fastarbeid, og blir trukket i lønn for denne
dagen/perioden. Vi må få skriftlige føringer fra NSF. Tanja sender forespørsel til
økonomiavdelingen i NSF.
7. Medlemmer, vervekampanje?
Det er pr i dag 1791 medlemmer i faggruppen.
Vi setter i gang en ny vervekampanje. De 10 første som melder seg inn fra 01.03.22, vil få
sekk og flaske. Alle som har meldt seg inn i mars og april vil være med i trekningen av et
gavekort på kr 1500,-.
Alle studenter som melder seg inn i år, vil får gratis medlemskap ut året og vil få tilsendt det
siste tidsskriftet.
8. Tidsskrift
Vårens tidsskrift er i rute, utgivelse blir like før påske.
Vi har flere forslag til innhold til høstens tidsskrift.
Vi er nesten i mål med annonsører til årets to tidsskrift.
Øke gavekort for beste artikkel til kr 2000,-.
9. Lokallag
I og med at man nå vil se på om man igjen skal endre fylkesstrukturen, sier NSF at man må
avvente sammenslåing av lokallag.
Vi må få i gang lokallaget i Oslo igjen. Vi må kalle inn til møte for medlemmene fra Oslo, for å
rekruttere noen til å gjenoppta lokallaget.
Kan vi invitere oss inn til høgskolene, slik at vi kan informere om faggruppen og høre om
noen vil være med i et lokallagsstyre? Vi kan sende et skriv/informasjon til alle

utdanningsinstitusjonene, hvor vi oppfordrer studentene til å melde seg inn i faggruppen.
Dette er noe vi bør gjøre årlig.
Kan vi få hjelp av tillitsapparatene i Oslo? Anne Britt kan ta kontakt med fylkeslederen i Oslo.
Tanja og Åshild lager et skriv som sendes ut til nye medlemmer, for å ønske de velkommen til
faggruppen. Åshild tar ansvar for å sende ut skrivet til de nye medlemmene.
Det planlegges lokallagsledersamling til høsten.
Det er viktig å sette av god tid til diskusjon.
Tema: hvordan drive et lokallag.
10. Landskonferanse 2023
Tanja har hatt møte med lokallagsleder og Kultur og kongress.
Lokallagene er i startfasen av planleggingen. Viktig at lokallaget får føringer på lengder på
pauser/når starte /antall pauser osv.
Tanja skal ha fysisk møte med lokallagslederne og Kultur og kongress i mars.
Tanja henter inn pris av Kultur og Kongress, som har fått jobben med konferansen.
Lokallaget ønsker seg innspill på rød tråd og tema fra hovedstyret.
11. Deltagelse i EONS forebyggingskampanje 2023. Anne-Lene
European Oncology Nursing Society (EONS) skal i 2022-2023 ha en kampanje for forebygging
av kreft, «Cancer Prevention across Europe» (PrEV-can). Det vil bli satt søkelys på ulike
temaer hver måned i totalt 12 måneder, og til sammen 51 europeiske organisasjoner vil være
med på kampanjen.
Kampanjeperioden er fra september 2022-2023.
Kampanjemateriell vil bli sendt ut fortløpende.
12. Konferanser 2023
Flere i styret ønsker delta på Landskonferansen i Palliasjon 2022, og har allerede meldt seg
på konferansen.
Vi bør forsøke å delta på EONS15 i september 2022 (Marit og Anne-Lene).
13. Markering av verdens kreftdag 4 februar. Evaluering
Vi skrev leserinnlegg i Sykepleien.no, og det ble også sendt til lokalavisene på Sunnmøre.
Neste år må det sendes inn til flere lokalaviser. Dette kan distribueres av alle i styret.
Må vi gjøre noe mer ut av dagen neste år?
14. Markering av den internasjonale kreftsykepleiedagen 18 mai, forslag?
Arrangere webinar. Hovedansvar Tanja og Anne-Lene.
Tema: Kreftsykepleie til fremmedkulturelle. Bruk av tolk. Samarbeid med
frivillige/likepersoner/pasientorganisasjoner. Hva er en kreftsykepleier?

Digitale pasientkonsultasjoner?

15. Samarbeid lokallag om webinar
Det hadde vært fint å arrangere det første webinaret 18/5 som også er «Den internasjonale
kreftsykepleierdagen». Dette bør være et åpent webinar som alle kan melde seg på, og
hovedstyret bør arrangere alene.
Vi må samarbeide med et lokallag for å arrangere webinar til høsten
16. Arendalsuka – hva ønsker vi, og hvem kan delta?
Arendalsuka arrangeres 15.-19. august. Påmelding er ikke åpnet enda, men det blir i midten
av mars.
Det er et digitalt informasjonsmøte 08.03.22. Tanja kan dessverre ikke stille, Anne Britt og
Merete deltar.
Hva ønsker vi å få ut av Arendalsuka? Synliggjøre kreftsykpleierens rolle i samfunnet og
helsetjenesten.
Hvem har mulighet til å delta?
17. Survey undersøkelse – pakkeforløp hjem
Vi har fått 620 svar på undersøkelsen.
Vi har videresendt kartleggingen til Helsedirektoratet (Hdir) som var svært glad og overrasket
over resultatet, da de trodde flere var informert om «Pakkeforløp hjem».
Vi skal gjenta undersøkelsen etter sommeren, noe også Hdir ønsker at vi skal gjøre.
Vi må skrive et leserinnlegg til Sykepleien.no og må skrive i vårt tidsskrift om undersøkelsen.
18. Praktisk info
• Honorar; Send inn reiseregning/honorar i løpet av neste uke.
• Dato for videre møter;
Digitalt 05.09.22 – 06.09.22 (foreløpig dato)
Ålesund 30.11.22 – 02.12.22
• Kontrakt for permisjon ved videre styreverv
19. Eventuelt
• Handlingsplanen må legges inn som et fast punkt på alle styremøter.
• Analyse om kreftsykepleie til lymfompasienter. Ingen i styret har hørt så mye om
dette, men Linda foreslår å ta kontakt med Avdeling for blodsykdommer på
Rikshospitalet da det har vært gitt uttrykk for at det er ønskelig med en egen
videreutdanning for sykepleie i hematologi.
• Grafisk designer skal lage et skriv til som vi sender til høgskolene/universitetene.
Åshild og Tanja forfatter innholdet.

•

Egen sak på neste styremøte; Generalforsamling, hvordan arrangere dette i
fremtiden.

