
 

 

Styremøte Skype 7. september kl 12-16 og 8. september kl 12-15 

NSF ved Kristine er med på møtet 7. september fra 13.30- 14.30 

Tilstede: Tanja Alme, Anne-Britt Hauge, Merete Kløvning, Marit Klævold, Åshild Knatten, Ingvild 
Ramberg, Kristin Bergum og Anne-Lene Bull (referent) 

Runde rundt «skjermen» 

 

SAKSLISTE 
01/2020 Godkjenning av saksliste + referat. Innmelding av saker til evt. 
 Godkjent. 
 
04/2020 Tidsskrift 

Innspurt av årets tidsskrift nr 2. Skal denne gangen utgis både digitalt og papir. Frist 
for innlevering var 6/9, alle har levert. Sendes i trykken 28/10.  
Har vært vanskelig å få inn artikler.  
Noe fokus på Covid-19, ellers blandet drops.  
 
Alle må tenke på hva neste tidsskrift skal inneholde.  

 Det er for tiden veldig fokus på samvalg 

 Kreftforeningen har startet med «kjøretjeneste» for kreftpasienter 

 Pasientforeningenes roller 
 
Tanja sender ut en anonym Questback til medlemmene, med spørsmål om det er 
ønske om at tidsskriftet skal gis ut digitalt eller på papir.  

 
05/2020 Landskonferanse Kristiansand  

Det kommer mange spørsmål fra forelesere mfl.  om vi virkelig tror at konferansen 
kan gjennomføres i 2021. Det er en reel sjanse for at vi ikke får gjennomført som 
vanlig, men vi må allikevel planlegge for dette. Vi må også tenke på alternativ 
gjennomføring. Man kan også vurdere å utsette konferansen.  
 
Programmet begynner å ta form.  
Åshild sender foreløpig program til alle i styret, tilbakemeldinger må gis innen 1/11.   
 
Medlemmene må snarlig få invitasjon til å melde interesse for å bidra på 
parallellsesjonene på konferansen. Sendes både på mail og skrives notis i tidsskriftet.  

 
13/2020 Tips og råd for arrangering av Webinar ved Kristine Stensand NSF 

Flere lokallag ønsker å arrangere temakvelder, men sånn som situasjonen er nå, er 
ikke dette mulig. Ønsker tips og råd om hvordan man kan arrangere webinar isteden.  
 
 
 
 



Webinar;  

 NSF bruker Teams, skal brukes istedenfor Arbeids- og kurssrom. Dette 
fungerer svært godt til webinarer. Man kan evt bruke Zoom, dersom man 
trenger plass til flere deltakere enn det er plass til på Teams (250 stk). 

 Man kan få hjelp av Kristine Stensand til å arrangere webinar. Det er ikke 
laget noe «oppskrift» enda, men Kristine eller Ine Myhren kan bistå pr mail.  

 NSF er i ferd med å endre sine digitale løsninger, ting er ikke helt på plass 
enda.  

 Man kan f.eks lage et event på Facebook, hvor det kan linkes til Teams.  

 Vi må få tilgang til Teams, dette kan Kristine ordne.  
 

NSF har EasyMeet på utprøving som en digital løsning. Dette er et system hvor det 
for eksempel kan arrangeres årsmøte med valg.  
 
Kristine er vår faggruppes koordinator. 
Kontaktinfo Kristine Stensand; kriste@nsf.no  

 
06/2020 Økonomi 
 Økonomien er som tidligere. Det er liten aktivitet for tiden.  
 

Det har dukket opp noen regninger fra 2019 som skulle vært på forrige års regnskap. 
Dette er noe NSF ikke har klart å få til på rett måte.  

 
07/2020 Stipend 2020 

Det er sendt brev til alle som har fått tildelt stipend i 2020, da konferanser har blitt 
utsatt/avlyst.  
 
Det har kommet få søknader om stipend for 2021. Det vil bli prioritert søkere til vår 
egen konferanse.  

 
08/2020 WEB/Facebook 

Den nye web-siden skal være klar i løpet av september 2020. Den vil se annerledes 
ut og inneholde andre ting enn det man er vant til fra tidligere.  

 
Facebook: Vi må dele artiklene fra forrige tidsskrift på nytt. Det er viktig at vi deler og 
legger ut ting jevnlig.  

 
 Instagram blir litt lite brukt, da man ikke kan dele slik som man kan på Facebook.  
 

Lage en presentasjon av alle i styret på FB og Instagram. Hvem er du, arbeidssted, 
rolle i FKS. Send til Merete innen oktober.  

 
09/2020 Lokallag  

– digital samling høst 2020 

 Det må snarlig sendes ut mail til lokallagslederne 

 Dersom flere i lokallagsstyrene vil delta, er dette greit 

 Fokus på motivasjon, hvordan er det i lokallagene?  

 Hvordan ser fremtiden ut? Hvordan arrangere digitale temakvelder? 

 Kan lokallagene invitere til fagkveld for medlemmer i hele landet? Kan 
NSF ordne slik at man kan melde seg på, på tvers av lokallag (spør 
Kristine Stensand)? 

 Tanja vil også delta  
 

mailto:kriste@nsf.no


Lokallaget i Agder skal forsøke å arrangere digital temakveld 8/10, Åshild vil da gjøre 
dette tilgjengelig for alle medlemmer i FKS. 

  
14/2020 Kompetansebeskrivelse - veien videre 

Vi har ikke jobbet med kompetansebeskrivelsen etter GF. Tanja er i dialog med Tuva 
Sansdalen for å høre hva man tenker om det videre arbeidet. 
 
Alle i styret må sette seg godt inn i de 2 versjonene før styremøtet i november, så får 
vi se hvordan vi kan jobbe videre med beskrivelsen. Beskrivelsene ligger på web-
siden vår, under referat fra generalforsamlingen i 2019.  

 
10/2020 Praktisk gjennomgang  

Får man kompensasjon dersom man må ta permisjon uten lønn fra jobb for å delta på 
styreaktivitet? Tanja og Åshild sjekker dette med NSF. 
 
Styrehonorar for høsten må sendes inn etter dette styremøte. 

 
11/2020 Orienteringssaker 

 Sentralt fagforum; Tanja skal møte i SF i høst.  
-covid 19, hvordan er hverdagen for kreftpasientene? 
 

 Monitorering spesialsykepleiere; Hdir har satt i gang en kartlegging av behovet for 
spesialsykepleiere i fremtiden. Det er sendt inn et høringssvar fra faggruppene. 
Mange kreftsykepleiere får ikke brukt sin kompetanse i sin nåværende stilling, og 
arbeidsgiver rapporterer inn at de har mange spesialsykepleiere til tross for at disse 
ikke brukes på rett måte.  
 

 EONS; Vi er hvilende medlem i EONS.  
 

 Rethos 3; Arbeidet er forsinket pga Covid19 
 

 NAFKAM – ny strategi, kartlegging; Det sendes ut en spørreundersøkelse, alle i 
styret svarer på denne og vi vurderer om vi legger den ut på FB for medlemmene 
også. 

 

 Diverse konferanser 2020; Pårørendekonferansen 23.september, er i år en digital 
konferanse i år. Dersom noen i styret vil delta, er det bare å melde seg på.  

 
12/2020 Eventuelt 
 

 Styremøte november, tillatelse fra arbeidsgiver til å reise innenlands? Planen er 
å ha fysisk møte i Ålesund, alle i styret + begge vara skal delta. Tillater arbeidsgiver 
at man reiser innenlands? Vi skal bo langt utenfor byen, det er store og gode 
møterom med mye plass. Vi blir hentet med bil på Vigra. 
 

 Kartlegging av opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering i 
kommunene, på oppdrag fra Hdir. Digitalt fokusintervju torsdag 10/9-20 eller 17/9-
20 kl 9-11, 12-14 eller 14-16. Det er ønskelig at vi deltar i dette intervjuet. Merete 
stiller.  

 

 Oversikt til lokallag med «sjekkliste» for arrangement av konferanse. 
Helsesykepleierne har laget en oversikt, mye av dette kan gjelde for oss også. Alle de 
i styret som har vært med på å arrangere konferanse, begynner på en veileder. Vi har 
et utkast klar til styremøtet i november, og jobber med det videre da.  



 

 Søknad om restmidler; Vi har sendt videre en søknad om restmidler i NSF.  
 

 Hvordan få nye medlemmer? Vervekampanje med premier (gavekort). Ikke bare 
vervepremie til den som verver, men også til den som melder seg inn. Legges ut på 
Facebook og sendes på mail/SMS til alle medlemmene. Gode grunner til å melde seg 
inn. Merete/Tanja lager.  

 

 Styret har bestemt at det skal gis en liten oppmerksomhet til lokallagene til jul. 
 
 
 


