HANDLINGSPLAN 2022-2023, NSF’s Faggruppe for kreftsykepleiere
(heretter FKS)
Hovedmål:

Arbeide faglig og politisk med fokus på utdanning, kompetanse og
kreftsykepleierens funksjon.

Mål
1.
Tilrettelegge for
at
kreftsykepleieren
har mulighet til å
øke sin
kompetanse

Aktivitet

Ansvar

Økonomi

Tid

Arrangere
landskonferanse hvert
andre år, hvor det
presenteres oppdatert
kunnskap innen
forskning og
fagutvikling

Hovedstyret, i
samarbeid med
lokallag

Konferansen
skal være selvfinansierende.
Lokallaget som
arrangerer får
minimum kr
20 000,- eller
20% av
overskuddet,
max kr 50 000,-

Overskuddet
overføres når
oppgjøret er
klart

Arrangere
temakvelder, fagmøter og webinarer x
2 pr år.
Samarbeide med
andre lokale
faggrupper der dette
er naturlig.

Lokallagsstyrene Mulig å søke
i samarbeid med støtte fra
hovedstyret
legemiddelindustrien; ihht
NSF’s
retningslinjer

Gi ut 2 tidsskrift årlig

Mål

Aktivitet

Hovedstyret,
ved redaktør og
redaksjonsutvalg

Annonseinntekter

Ansvar

Økonomi

Tid

Fortsettelse, mål
1

Mål

Deling av fagartikler
via sykepleien.no

Hovedstyret ved
redaktør og
redaksjonsutvalget, og
lokallagene

Digital formidling av
fag og nyheter. Bruke
nettsider og sosiale
medier aktivt

Hovedstyret,
lokallagene og
medlemmene

Oppfordre
medlemmene til å
holde
foredrag/innlegg ved
lokale, nasjonale og
internasjonale
konferanser

Hovedstyret og
lokallagene

Prioritere
stipend til
medlemmer
som planlegger
å holde foredrag
eller presentere
posters på
konferanser

Aktivitet

Ansvar

Økonomi

Tid

2.
Kreftsykepleiere
jobber
kunnskapsbasert

Mål

Delta i forsknings- og
Medlemmene
fagutviklingsprosjekter

Søke
stipend/midler
til fagutviklinsprosjekter fra
NSF/FKS

Presentere artikler
basert på
forskning/fagutvikling
i tidsskriftet

Redaktør og
redaksjonsutvalg

Oppfordre
medlemmene til å
holde
foredrag/innlegg ved
lokale, nasjonale og
internasjonale
konferanser

Hovedstyret og
lokallagene

Prioritere
stipend til
medlemmer
som planlegge
holde foredrag
eller presentere
posters på
konferanser

Aktivitet

Ansvar

Økonomi

Tid

3.
Pasient og
Påvirke organiseringen Hovedstyret og
pårørende møter av kreftsykepleie i
lokallagene
kreftsykepleier
Norge
på alle nivåer i
helsetjenesten
Jobbe for å få
Hovedstyret
normerte stillinger i
alle deler av helsetjenesten

Jobbe for at
kreftsykepleiekompetansen blir
brukt riktig.
«Riktig kompetanse
må brukes på riktig
sted»

Hovedstyret og
NSF

Gjennomføre større
Hovedstyret og
kartlegging/undersøke NSF
lse « rett kompetanse
på rett plass

FKS skal delta som
høringsinstans i saker
som angår
kreftsykepleie

Samarbeide med
utdanningsinstitusjonene om
innhold og
rekruttering til
kreftsykepleieutdanningen

Være fremtidsrettet
og innovativ. Ha fokus
på fremtidens behov
for kreftsykepleie

Hovedstyret og
NSF

Hovedstyret og
NSF

Mål
4.
Opprettholde
kontakten og
bygge nettverk
med nordiske og
europeiske
faggrupper innen
kreftsykepleie

Aktivitet

Ansvar

Delta på EONS og
nordiske kreftkonferanser

Hovedstyret

Økonomi

Tid

Mål
5.
Være aktive
innen fagpolitikk
og delta som
samfunnsaktør

Aktivitet

Ansvar

Svare på diverse
aktuelle høringer

Hovedstyret og
NSF

Utarbeide
informasjonsmateriell
til befolkningen

Hovedstyret og
NSF

Delta med «stand» på
Arendalsuka

Hovedstyret og
NSF

Samarbeide med
andre aktuelle
faggrupper om stand,
fagdager, artikler
m.m.

Økonomi

Tid

Mål
6.
Øke medlemsmassen og
ivareta
eksisterende
medlemmer

Aktivitet

Ansvar

Arrangere
vervekampanjer

Hovedstyret og
lokallagene

Tildele stipend

Hovedstyret

Være en aktiv og
attraktiv faggruppe

Hovedstyret og
lokallagene

Jobbe aktivt mot
sykepleiestudenter og
kreftsykepleiestudent
er.

7. Styrke lokallag

-

-

Lokallagskonta
kt fra
hovedstyre
eller leder
besøker
lokallagene
Ekstra hjelp og
bistand ved
sammenslåing
av lokallag

Hovedstyre og
lokallag
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Økonomi

Tid

