
 

Styremøte København 23-25. mai. Tilstede: 

Mona Grytten, Tanja Alme. Evelyn Karlsen, Marit Klævold, Ellen Rossland Hansen, Merete Kløvning og 
Anne Lene Bull. 

 

SAKSLISTE: 

 
01/19 Godkjenning av saksliste. Innmelding av saker til evnt. v/Mona 
 Gjennomgang av referat fra februar 

 
02/19 Økonomi og budsjett v/Evelyn 
 
Inntekter i år: 

- Tilskudd fra NSF til FKS er i år på kr 153875. Tilskuddet øker ved flere medlemmer 
- Medlemskontingent, 400 ,- pr medlem -  6900000 
- Annonser: sum kommer når dette er klart 

Utgifter år: 
- Stipend:  23 x 5000 - 115000 
- Utgifter til tidsskrift er i år 135000 på det første tidsskrift. (ca 270000 pr år for to, her 

av 100000 i porto) 
 
Rekneskap i pluss, men en del ekstra utgifter i år pga tidsskrift og frikjøp av leder. 
Alle lokallag er i pluss. 
 
03/19 Tidsskrift  v/ Marit  
Viktig med oppdaterte liste på hvem som skal ha tidsskriftet. Evelyn sender ut en forespørsel 
til lokallagsleder om hvor mange blader de ønsker.     
Tittel på tidsskriftene skal inn i styrets beretning 
 
Flere og flere leser bladet på nettet. Vi drøfter om vi skal fortsette med tidsskriftet i 
papirutgave. Vi går mot mer og mer digitalisering i samfunnet, pluss at det er kostbart å 
produsere bladet selv uten hjelp fra sykepleien. 
 
I år kommer utgave nr 2 ut i oktober/november. Tema er bla lungekreft, sosiale media, fysisk 
aktivitet. Det arbeides med få flere annonser i neste tidsskrift. 
1 september må artikler være innsendt til redaksjonsutvalg. 
 
Fortsetter å oppfordre skribenter til å delta i det digitale publisering i sykepleien.no via NSF.  
 
 
04/19 Lokallag v/Ellen  
Ikke så mye kontakt mellom lokallagskontakt og lokallagsledere.  
Kasserer er ofte den som har mest kontakt med lokallagene. Bør kanskje tenke på det til 
neste styrekonstituering, kasserer bør være en av lokallagskontaktene. 
Under årets konferanse vil lokallagslederne samles i eget rom under parelellsesjoner. Det blir 
ikke egen lunsj for lokallagslederne. Dette er etter ønske fra lokallagslederne selv. 
  



I forhold til sammenslåinger av lokallag og fylker avventes dette til etter landsmøte. 
 
05/19 Stipend 2019 v/Mona og Merete 
25 fikk tildelt stipend, 23 takket ja (to kunne ikke bruke det likevel).    
   
06/19 Orienteringssaker: 
            Eons v/Mona        
 
Det skal være valg på nytt styre i EONS. Hovedstyre stemmer på Virpi Sulosaari fra Finland  
Mona, Evelyn og Ellen deltar på Eons konferanse I Barcelona I slutten av September. 
 
 
            SF v/Mona 
Neste møte er I 14. og 15. oktober. Alle utgifter I forbindelse med SF skal dekkes av NSF.  
AU jobber med at faggruppene skal bli mere hørt og få bedre rettigheter, Sak på landsmøte 
blir like rettigheter for faggrupper ledere og tillitsvalgte.  
             
Pakkeforløp hjem v/ Mona        
 
Leder Mona representerer FKS i ressursgruppen. I tillegg er Tanja nesteleder med for å 
representere kommune og palliativ plan arbeid (dette er utenom FKS). 
 
07/19 Funksjonsbeskrivelse v/Mona 
Tilbakemeldingen fra høringa skal gås igjennom av arbeidsgruppen 7 juni. Blir sendt ut  ny 
høring før generalforsamlingen. Skal så stemmes over der.  
 
08/19 Konferansen 2019 v/ Ellen og Mona 
Paralellsesjoner – gjennomgang 
Hoved overskrifter: 

 - pårørende 
  -palliasjon 

 - kreftbehandling 
- rehabilitering 
- barn 
- samhandling 

Mona sender ut påminning om å melde seg på. Til nå 464 påmeldte. Noe færre enn for 2 år 
siden. 
Pasientforeninger kan ikke delta fysisk på konferansen pga LMI. De får derfor tilbud om et 
felles ubetjent standbord der de kan legge informasjonsmateriell og brosjyrer. 
 
Program blir lagt på NSF- app i tillegg til programblad. 
 
 
10/19 Valg 2019 v/ Mona 
 
Valgkomite jobber fortsatt med å finne nok kandidater til styre, både faste medlemmer og 
vara. 
 
11/19 Web og Facebook v/Tanja 
Noen lokallag sliter med kurs og arbeidsrom. Etterspør opplæring av dette. NSF er i gang 
med en stor omlegging av WEB side. Vi skal gjennom en stor ryddejobb i egen sider, Tanja 
og Merete tar ansvar for overføring fra gammel til ny web. 
 
En kan melde seg inn i faggruppen ved å sende Sms Kreft 02409 
 



Vervekampanje avsluttet 
Grete Johannesen får dekket konferanseavgift i Østfold, har vervet 5 medlemmer. 
 
 
 
 
13/19 GF v/Mona  
 
Ine Myren Nesbø fra sentralt fagforum skal bistå under GF. Hun har foreslått elektronisk 
valg. Hun kan ta ansvar for dette.  
Vi må ha rød og hvite stemmelapper til resten av avstemming, tellekorps og referent 
(nestleder) to stk skal skrives under på dette.  
 
Oppfordrer på det sterkeste medlemmer til å delta på GF. 
 
14/19 Navneendring av FKS 
 
Det må søkes til NSF `s generalsekretær om navneendring.. Derfor sendt inn til henne i god 
tid før generalforsamling- 
Vi hadde to forslag  
1 nsf faggruppe for kreftsykepleiere 
2 nsf faggruppe for kreftsykepleie 
 
Styret stemt og valgt alternativ nr 1. 
Viktig å påpeke at sykepleier som arbeider med kreftpasienter men som ikke er 
kreftsykepleier, fortsatt kan og er ønsket som medlemmer i vår faggruppe.  
 
15/19 Gjennomgang av Handlingsplan og Styrets beretning v/Mona 
Gjennomgang og diverse endringer 
12/19 Saker til evt. 
 
Årets kreftsykepleier- gave 
Foreløpig få nominerte, bruke web, sosiale medier, nettverk for å oppfordre til nominering. 
Ellen tar ansvar for gave til den utkårede. 
 
 
Referent 
Tanja Alme 


