
 

 
 

Referat fra styremøte 07.02 og 08.02.2019. 

 

Tilstede: Mona Grytten, Tanja Alme, Evelyn Karlsen, Marit Klævold, Merete Kløvning, Ellen 

Rossland Hansen og Anne-Lene Bull. 
 
01/19 Godkjenning av saksliste. Innmelding av saker til evnt. v/Mona  
Gjennomgang av referat fra november  
 
02/19 Økonomi og budsjett v/Evelyn 
 
1726 medlemmer pr i dag.  
Budsjett ikke klart enda. Regnskap legges frem på GF i Østfold.  
 
03/19 Tidsskrift v/ Marit  
Digitale prosjekt videreføres – innsending i scholar one. Eli Smestad er fortsatt fagredaktør 
 
Hovedtema i tidsskrift nr 1 2019 er blant annet etiske utfordringer vi møter som 
kreftsykepleiere og fremtidens kreftsykepleie. Dette kommer ut før påske. 
 
Artikkelforfatter fra 2018 som vant gavekort på 1000 kr er Ulla Østedahl Nyblin. Medforfatter 
her var Inger utne. 
 
Tidsskrift nr 2 2019n kommer i november. Vil omhandle blant annet lungekreft, samt fokus på 
sosiale medier, for eksempel blogg, fysisk aktivitet m.m. 
 
NB: info om forslag til årets sykepleier i kreftomsorg. Tanja lager tekst til web og tidsskrift. 
 
04/19 Lokallag v/Ellen  
Alle lokallagsledere har fått brev fra Mona. Har ført til at vi har fått flere årsmeldingen og 
handlingsplaner. 
Fortsatt ikke mye lokallagskontakt hører fra lokallaglagene.  Skal sende ny påminning om 
oppdaterte styreverv liste. 
 
 Sammenslåing av aktuelle lokallag  (pga sammenslåing av fylker) avventes til etter 
landsmøte i november 2019.  
 
Noen lokallag sliter med å holde lokallagene i gang. Hva kan vi gjøre for å hjelpe? 
Oppfordrer lokallag til å komme med innspill på dette. 
16 lokallag (14 + 2 SIG) 
 
05/19 Stipend 2019 v/Mona  
63 søkere på 5000, 2 på 10000. Vi delte i år ut 25 stipend på kr 5000, alle til vår egen 
landskonferanse. I år ble det ikkje delt ut kr 10000 stipend, Kr 125 000 brukes på stipend. 
 
06/19 Orienteringssaker:  
Eons v/Mona  



Fortsatt passive medlemmer. Vurdere å delta på konferanse i Barcelona som arrangeres av 
EONS. 
Viktig at vi fortsetter å være medlemmer. 
 
 
 
 
Div Høringer  
 
 
ABIOK –HOD v/Mona : 
Mona har deltatt på møte. Budskapet til Mona var hvor viktig det er at kreftsykepleie 
kompetanse blir brukt rett både i sykehus og i kommune- bemanningsnormer. 
Venter tilbakemelding fra HOD etter møtet. 
 
SF v/Mona  
Møte 11-12 mars. NSF har nå 34 faggrupper. 
Mona deltok på samhandlingskonferanse. Mona har delt erfaringer i forhold til bruk av media, 
Media kan være god støttespiller for å fremme våre saker.  
 
Styremøte 2019 
Styremøte mai torsdag 23-lørdag 25  
Styremøte november blir 14-15 november 
 
Kreftsykepleiedagen 18/5  
Oppfordre medlemmer til å ta kontakt med lokalmedia for å markere dagen 
Mona tar kontakt med leder i NSF for å dele i sosialemedier. 
 
Pakkeforløp hjem  
Ikke hørt så mye mer om dette. Skal implementeres i løpet av 3 år. 
 
Konferanser 2019  
Mona, Anne-Lene og Evelyn drar på Rehab konferanse i Stavanger 
Marit onkologisk forum. 
Tanja evt landsmøte NSF 
 
 
07/19 Funksjonsbeskrivelse v/Mona  
Det ferdige utkastet skal sendes ut på høring.  
Håper at dette skal være klart til generalforsamling i september.  
 
08/19 Konferansen 2019 v/ Ellen og Mona  
Siste møte med lokalkomite, leder og kongress og kultur var i januar.  
Skal ha app med informasjon om konferansen, men opptrykt program. 
Program er klart. 
 
Året sykepleier i kreftomsorg– obs få dette på web og tidsskrift 
Premie til beste poster, fagjurypris og folkets pris. 
 
184 påmeldte til nå.  
 
09/19 Konferanse 2021 v/Mona  
Lokallaget som har fått konferansen har allerede startet arbeidet med forberedelser.  
 
10/19 Valg 2019 v/ Mona  



Mona har kontakt med valgkomite. Alle lokallag har fått brev der de oppfordres til å stille til 
valg. 
Kandidater må ha sendt inn tekst til Eva Marie innen 1 mars. 
Kandidatene som stiller til valg blir presenter på WEB. 
 
11/19 Web og Facebook v/Tanja  
NSF skal legge om sine WEB sider i løpet av året. Håper da at det blir lettere å bruke WEB 
side. 
Vi må bli flinkere til å dele lokallagsstoff på vår facebook side. 
 
12/19 Saker til evt.  
ICNP kurs: 
Evelyn og Anne-Lene var på kurs. 
Kodesystem som ligger bak behandlingsplaner. Kan hjelpe oss i forhold til for eksempel 
statistikker o.l. ICNP kan hjelpe oss til bedre språk når vi dokumenterer. Det er viktig å bruke 
samme språk og tenke over språket når vi dokumenterer. Direktoratet for E-helsedirektoratet 
anbefaler ICNP. 
 

Referent Tanja Alme 


