
 
 

VELKOMMEN TIL STYREMØTE      

TID: Mandag 5. september og tirsdag 6. september  

Sted: digitalt møte, Teams 

Tilstede: Tanja Alme, Merete Kløvning, Åshild Knatten, Anne-Britt Hauge, Marit Klævold, Kristin 

Bergum og Anne-Lene Bull (referent) 

 

SAKLISTE STYREMØTE 

1. Gjennomgang referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer. 

 

2. Godkjenning sakliste 

Godkjent. 

 

3. Handlingsplan 

Vi jobber jevnt, og er i rute, med handlingsplanen. 

 

4. Stipend 

Det har foreløpig ikke kommet så mange søknader til stipend, men erfaringsmessig kommer 

det flere søknader i løpet av høsten.  

Vi må legge ut påminnelse om å søke på Facebook og web. 

 

5. Web/sosiale medier 

Vi må fortsatt bli flinkere til å legge ut stort og smått på web-siden. 

Jevn aktivitet på Facebook, følgere øker også jevnt.  

Vi har hatt liten aktivitet på Instagram. 

 

6. Økonomi 

Stabil økonomi.  

 

Vi sliter med at vi får feilsendte regninger fra NSF. Disse må betales, og så må Åshild passe på 

at vi får tilbakebetalt disse pengene fra NSF. Dette medfører mye jobb! 

 

Vår neste landskonferanse er dyrere enn foregående konferanser, og vi må tenke oss litt om 

ved framtidige konferanser i forhold til valg av steder som kan konkurrere i pris. 

 

7. Tidsskrift 

Redaksjonen er godt i gang med neste tidsskrift som skal utgis ca 18. november. 

- Tema 

Variert innhold. 

- Annonser 

Vi har nok annonsører. 



 
 

Skal vi bruke tjenestene til andre firmaer for å lette arbeidet til redaksjonsutvalget? 

Redaksjonsutvalget må diskutere om dette er noe de ønsker.  

 

8. Lokallag 

Det er på trappene å få etablert nytt lokallag i Nordland. 

 

- Fordeling av midler til sammenslåtte lag 

NSF har gitt økonomisk støtte til vår faggruppe 48 000kr som skal fordeles på de 

lokallagene, som har søkt om midler.  

Dersom det er økonomi til det, kan lokallagene søke om midler igjen neste år.  

- Økonomi 

Alle lokallag har noe penger på konto. 

- Motivering 

Det skal arrangeres lokallagsledersamling.. 

- Webinar i løpet av høsten eller vente til februar? 

Skal vi arrangere webinar i løpet av høsten? Tema? Ønsker et lokallag være 

medarrangør? Må ha påmelding på neste webinar. Ta opp alt dette på 

lokallagsledersamlingen. 

Flere lokallag planlegger fagkveld i løpet av høsten. 

- Lokallagsledersamling 

Skal holdes 12. og 13. oktober i Oslo.  

Tanja, Åshild, Mette Dønåsen, Roy Farstad og Fransiskushjelpen kommer.  

 

9. Landskonferanse 2023 + 2025 

Programmet for Landskonferansen 2023 begynner å komme på plass. 

 

Vi trenger mer sponsorpenger i år enn tidligere år, da alt er dyrere etter pandemien.  

 

Vi må oppfordre lokallagene til å søke om å arrangere Landskonferanse i 2025. Tas opp på 

lokallagsledersamlingen. 

 

10. Deltagelse i EONS forebyggings kampanje 2023 (PrevCan)? Hvordan ligger vi an? 

Oppstart er på EONS-konferansen i september 2022. 

Vi deler månedens tema på Facebook.  

Skrive oversikt i tidsskriftet (på norsk). 

 

11. Utviklingsprosjekt – ny modell for frikjøp foreslått  

Det jobbes kontinuerlig med utviklingsprosjektet. Arbeidsutvalget i Sentralt Fagforum har 

utviklet en modell for frikjøp av faggruppeledere. NSF har foreslått en prøveperiode fra 

januar 2023 frem til sommeren 2023.  

  

12. Konferanser 2022 

- Evaluering kreftkonferanse Anne Britt  

Få utstillere. En del parallellsesjoner.  

Bra faglig, men mindre bra utenom dette.  



 
Få deltakere. 

- Andre? 

Ingen andre har vært på konferanse fra oss så langt i år. Neste uke er det både EONS og 

Palliasjonskonferansen. 

  

13. Evaluering av Markering av den internasjonale kreftsykepleiedagen 18 mai- plan neste år 

Få deltakere på årets webinar, men bra foredrag.  

Neste år er 18. mai Kristi himmelfartsdag. Kanskje vi ikke skal ha webinar, men markere på 

andre dager? Kan vi slå sammen dagen med 12. mai?  

Vi har lyst til å prøve webinar igjen, med et tema som engasjerer mange. Må planlegges 

tidlig. Kan vi frontes av NSF? 

 

14. Kreftsykepleieutdanning – oversikt over studieplasser – egen rolle i styre?  

Linda har skaffet oversikt. Denne legges på web. Vanskelig å få oversikt over hvor mange 

studieplasser det er snakk om.  

Det blir nå sendt ut løpesedler og infoskriv om faggruppen til alle som utdanner seg til 

kreftsykepleiere. 

Bør vi ha noen i styret som er ansvarlig for å ha kontakt med utdanningsinstitusjonene? 

 

15. Diverse høring: 

Vi har drøftet om vi innimellom skal bruke en konsulent, med rett kompetanse, til å hjelpe 

oss til å gi høringssvar.  

- Spesialistgodkjenning (før 27 sept nytt møte) 

Tanja og Anne-Lene ser på dette sammen.  

- Studieplan VID (sendt inn) 

- Høring på revisjon av prinsipprogrammet og innsatsområder (svarfrist 30 sept) 

FKS har lest igjennom revisjonen og har drøftet den på styremøte. Vi har ingen 

kommentarer til eller forslag til endringer i dokumentet. Vi støtter forslaget. 

- Høringsutkast til Rådet for psykisk helse sin strategi for tidsperioden 2023-2025 (svarfrist 

9 sept).  

FKS har lest igjennom dokumentet. Vi ønsker at det nevnes psykisk helse etter alvorlig 

somatisk sykdom. Vi mener også at det bør legges mer vekt på pårørende og spesielt 

barn som pårørende.  

- Helse Nord – Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft. 

Vi har ikke lest igjennom dokumentet før styremøtet. Kristin og Anne-Lene har 

hovedansvar for å forfatte et høringssvar, og sende inn. Vi vil også samhandle med 

lokallaget og Kreftforeningen.  

- Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 

Dette er et viktig dokument som vi må svare på. Vi har ikke fått lest igjennom før 

styremøtet. Vi ønsker å sende inn et eget høringssvar, i tillegg til felles svar fra NSF. Alle 

skriver ned innspill og sender til Tanja som syr det sammen og sender inn 

førstkommende søndag.  

 

 

16. Etikkprosjekt 

Samarbeid mellom vår faggruppe, faggruppen for ledere, SF og etisk råd i NSF. 



 
- Milepæler  

Det er gjort mer enn det var planlagt å gjøre i prosjektet. Det har vært 5 prosjektgrupper 

for etisk refleksjon.  

- Resultat kartlegging 

Veldig gode evalueringer og resultater fra prosjektgruppene. Alle som deltok ønsker og 

anbefaler at man har etisk refleksjon i arbeidshverdagen.  

- Videre arbeid 

Sende ut survey til kreftsykepleiere og ledere. Sammen med evalueringene fra 

deltakerne, kan man lage en rapport.  

 

Det finnes flere gode verktøy for å komme i gang med etisk refleksjon på arbeidsplassen.  

 

17. Evaluering av Arendalsuka – hva gjør vi neste år? 

Det var en liten stand som måtte deles med andre faggrupper. Vi fikk stå på stand fra kl 14-

18. Standen ble ikke besøkt av politikere. Mye besøkt av barn og pensjonister.  

Vi må tenke hva vi får igjen for å delta! 

Kan vi samarbeide med andre, for eksempel Kreftkompasset? Hvilket tema vil vi fronte 

(forebyggelse av kreft, vår posisjon i samfunnet, pakkeforløp hjem)? 

Skal vi ha arrangement de årene vi ikke har konferanse?  

 

18. Samarbeid med pasientforeninger/likemenn – kartlegging medlemmer  

Tanja har vært på et møte i Kreftforeningen, hvor målet var å møte pasientforeningene. 

Tilbakemeldingen fra pasientforeningene er at det er veldig forskjellig hvordan 

kreftsykepleierne samhandler med pasientforeningene.  

Vi vil lage en kartlegging som vi sender ut til medlemmene, med spørsmål om samarbeid 

med pasientforeningene. Merete lager spørsmålene.  

 

19. Markering av verdens kreftdag – hva kan vi gjøre, evt i samarbeid med andre 

Oppfordre lokallagene til å markere dagen, gjerne i samarbeid med pasientforeningene. 

 

20. Praktisk info 

- Honorar 

Sendes inn etter møtet 

- Neste møte 

Ålesund, 01.12.22-02.12.22. 

 

21. Eventuelt 

- Medieoppslag – hvilke saker bør vi løfte 

- Kreftkoordinators kompetanse; er det ok at en helsefagarbeider ansettes i denne rollen? 

Vi mener at rollen skal dekkes av en kreftsykepleier/sykepleier med erfaring fra kreft. 

Hvordan kan vi synliggjøre at det er behov for rett kompetanse? Kan vi arrangere et 

webinar, med en paneldebatt? Rett kompetanse på rett plass! 

Utfordre Anne Hafstad på å ta opp dette i paneldebatten ang «Pakkeforløp hjem» på 

Landskonferansen.  

Skrive en kronikk/betraktning i tidsskriftet/Sykepleien om temaet. Kan også sendes til 

aviser. 



 
- Sykepengeordning til langtidssyke kreftpasienter  

Det er et problem at NAV-systemet ikke fungerer optimalt, pga lang saksbehandlingstid 

og «tunggrodd» system. Det finnes flere eksempler på at pasienter ikke har penger. Kan 

vi ta opp denne problemstillingen i samarbeid med pasientforeningene og 

Kreftforeningen? Tanja tar kontakt med Kreftforeningen.  

- Inger Utne forespør hjelp til å opplyse om alumni-gruppe fra OsloMet. 

Møte mandag 07.11.22 (kveldstid). De ønsker kunngjøring i tidsskriftet og kanskje en 

oppfølgingssak. Kan Linda stille? Vi kan legge det ut på FB og web. 

- Vår faggruppe deltok ikke på årets Samhandlingskonferanse, da vi fikk avslag på at noen 

andre enn faggruppeleder kunne delta.  

 

 

 


