VELKOMMEN TIL STYREMØTE
TID: Onsdag 4 mai - torsdag 5 mai, 2022.
Sted: Oslo, Tollbugt 22, NSF, Rom 108.
Tilstede: Tanja Alme, Kristin Bergum, Linda Falch-Koslung, Anne-Britt Hauge, Merete Kløvning, Åshild
Knatten, Marit Klævold og Anne-Lene Bull (referent)

SAKLISTE STYREMØTE
1. Gjennomgang referat fra forrige møte
Ingen kommentarer.
2. Godkjenning sakliste
Godkjent.
3. Handlingsplan
Punkt 4: I 2023 ønsker vi å ha et tettere samarbeid med de andre nordiske faggruppene. Kan
vi hospitere hos den danske faggruppen? Vi diskuterer dette videre i neste styremøte.
Punkt 6: Linda lager en oversikt over alle utdanningsinstitusjonene som tilbyr utdanning
innen kreftsykepleie. Vi sender deretter ut skriftlig info om faggruppen som institusjonene
kan dele ut til studentene.
4. Stipend
Søknadsfrist for stipend for 2023 er 01.12.22.
Det har foreløpig ikke kommet noen søknader.
5. Web/sosiale medier
Vi må bruke web-siden mer. Vi må blant annet dele fra web-siden til Facebook, ikke bare
legge ut ting på Facebook.
6. Økonomi
Økonomien er i balanse og stabil som tidligere.
7. Tidsskrift
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på tidsskriftet.
-

Forslag til nye tema
o Skrive oversikt over alle utdanningsinstitusjoner i neste tidsskrift
o Blindheim må skrive om sitt prosjekt
o Begravelsesbyrå
o Kommunikasjon med mennesker i sorg og krise
o Podkasten «Sykt frisk»

-

o Kreftsykepleie til flyktninger
o Norges første barnehospice
o Sykehusimam
o Psykisk helsetilbud til somatiske pasienter
o Digital hjemmeoppfølging
o Pankreaskreft
Annonser
Vi har nesten dekket kostnader for årets tidsskrift med annonsører.

Vi må ta en ny vurdering på om tidsskriftet skal være digitalt etter hvert.
8. Lokallag
- Sammenslåing
o Noen lokallag er noe avventende i forhold til sammenslåing, for å se hva som
skjer i evt ny fylkesstruktur
o Noen lokallag er allerede slått sammen
o Lokallagene kan søke Sentralt Fagforum om midler til aktiviteter rundt
sammenslåing
- Økonomi
o Alle lokallag er i pluss i regnskapet
- Motivering
o Ha en fra hovedstyret som har ansvar for å følge opp lokallaget og hjelpe til med
landskonferansen
- Felles webinar? 18 mai + høsten, hvem?
o Undersøke om et av lokallagene ønsker å arrangere et webinar sammen med
hovedstyret i løpet av året
- Lokallagsledersamling, program, innhold mm
o Det blir lokallagsledersamling 12.-13.oktober i Oslo
o Fokus på utveksling av erfaringer på å drifte lokallag
o Ett foredrag både onsdag og torsdag
9. Landskonferanse 2023
o Tittel/Bilde: Det er landet på både tittel og bilde.
o Budsjett: Alle kostnader er økt i forhold til tidligere konferanser, dette som følge
av både pandemi og krig. Det må jobbes med hvordan få inn mer sponsorpenger.
Utkast til budsjett er vedtatt. Det spilles inn at vi må være rause ovenfor
lokallaget, noe alle er enig i.
10. Deltagelse i EONS forebyggings kampanje 2022-2023? Hvordan ligger vi an?
Kampanjen starter i september 2022. Det har ikke kommet noe mer info siden sist.
11. Utviklingsprosjekt
Vi har sendt høringssvar på prosjektet.
Tanja har deltatt i et oppummeringsmøte etter høringsutalelsene, hvor det ikke ble vedtatt
noen konklusjon. Saken skal derfor behandles på nytt i forbundsstyret i juni 2022.

12. Konferanser 2022
Anne-Britt: Kreft 2022, Palliasjonskonferansen
Merete: Palliasjonskonferansen, Pårørendekonferansen
Åshild: Palliasjonskonferansen
Marit: EONS15
Tanja: Palliasjonskonferansen, Omsorg ved livets slutt?
Kristin: Palliasjonskonferansen
Linda: EONS15
Anne-Lene: EONS15
Vi bør stille på Landskursus for sygepleiersker i Danmark 4. og 5. november 2022.
Vi må begynne å tenke på hvilke konferanser vi ønsker å delta på i 2023.
13. Markering av den internasjonale kreftsykepleiedagen 18. mai, gjennomføring av Webinar
Tema: Kreftsykepleiers rolle i møte med flyktninger og bruk av tolk. Tid 18.00-19.30.
o Tanja ønsker velkommen.
o Hilsen fra Lill? Eller Mette?
o Innlegg fra faggruppeleder Ragnhild fra Faggruppen for migrasjonshelse + tolk.
14. Spesialistgodkjenning? Rethos
Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet??? å utrede om man skal
ha spesialistgodkjenning for flere av utdanningsveiene i sykepleie.
Hdir har ikke startet arbeidet enda, oppstart er tenkt høsten 2022.
Faggruppene og NSF er positive til dette, da i forlengelse av masterutdanning.
15. Etikkprosjekt
Vår faggruppe har sammen med faggruppen for ledere, NSFs etiske råd og SF, er med i et
etikkprosjekt. Man skal finne ut om systematisk etisk refleksjon kan øke kvalitet på
helsetjenesten. Det på hverdagsetikken.
Man har brukt 1,5 år på å lage en prosjektbeskrivelse.
Vår faggruppe har fått øremerket 50 000kr i prosjektmidler.
Det er 6 pilotgrupper i kommune- og spesialisthelsetjenesten, hvor man har
refleksjonsgrupper og skal svare på noen spørreskjema.
Det er arrangert 2 etikk-webinarer, med god deltakelse.
16. Arendalsuka
Arrangeres 15.-19.08.22.
Vi er usikre på om dette er noe vi ønsker å delta på? Vi får ikke vår egen stand, men får en
tilmålt tid på standen til NSF.
Hva ønsker vi å oppnå med deltakelsen?
Hva ønsker vi å fronte?
Lokallaget i Agder skal delta på standen til NSF fylkesgruppe i Agder.

17. Pakkeforløp hjem – hva har skjedd i deres regioner?
Det er ulikt hvor langt man har kommet i prosessen i de forskjellige helseregionene, men det
er satt ned ressursgrupper i flere regioner. Vi ser at flere steder jobber kommunene med
dette for seg og HFene for seg. Det er viktig at man fronter at dette er et
samhandlingsprosjekt, slik at man ikke sitter og jobber med dette på hver sin tue.
18. Praktisk info
- Honorar: Alle sender inn reiseregning og krav om honorar så snart som mulig etter
styremøtet.
- Dato for møter: Neste møte er digitalt, 05.09.22-06.09.22.
19. Eventuelt
- Trekke premie til nytt medlem: Åshild kontakter vinneren.
- Fagdag på OsloMet: Anne-Lene og Linda stiller.
- Generalforsamling: Vi ønsker å flytte GF til uken/dagene før Landskonferansen. Det er da
ønskelig at det skal være et digitalt møte, slik at alle medlemmene har mulighet til å
delta, uten at de skal på Landskonferansen. Alle i styret stemmer for at GF skal
gjennomføres digitalt.
- Donasjon til veldedigformål: Vi ønsker å donere et beløp til en veldedig organisasjon som
hjelper flyktninger under webinaret 18.05.22.

