
 

 

Styremøte teams 15.03.2021 kl 09-15. 

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

 

Runde rundt «Skjermen» 

SAKSLISTE 
01/2021 Godkjenning av saksliste + referat. Innmelding av saker til evt. 

Endring av ordlyd, da referatet allerede er godkjent. Endrer til «Godkjenning av 
saksliste, og evt kommentarer til forrige referat». 

  
 Sakslisten er godkjent.  
 
02/2021 Tidsskrift 

- Tidsskrift tema 2021 
Det arbeides mye med årets første tidsskrift nå. Det planlegges utgivelse etter påske.  

- Survey ang tidsskrift 
Vi ønsker å sende ut en survey til medlemmene, med spørsmål om ønsker for 
tidsskrifet. Marit og Åshild lager spørreundersøkelsen.  

- Annonser 
Vi har fått tilbud av Cox Oslo for hjelp til innhenting av annonser og evt trykking og 
distribuering av tidsskriftet. Vi ønsker å vente med dette foreløpig.  
Vi ønsker at grafisk designer lager en «flyer/forespørsel», som vi kan sende ut til 
annonsører.  

 Vi forsøker å få 1-2 annonsører ekstra til neste nummer av tidsskriftet.  
 
 
03/2021 Landskonferanse Kristiansand  

Det er færre påmeldte på samme tid nå, enn ved tidligere år. Dette er forventet ut ifra 
dagens situasjon. Tanja, Åshild og eventbyrået skal lage en «markedsplan» for å 
forsøke å få flere til å melde seg på. 
 
Det jobbes kontinuerlig med programmet, men det er pt ikke plass til flere forelesere i 
plenum.  
 
Frist for innsending av abstrakt og poster har gått ut, det er pt 16 foredrag og noen 
færre til poster.  
 
Vi har fått tilskudd til konferansen fra lokalt næringsliv og kommune.  
 
 Det planlegges for en fysisk konferanse, men følger selvfølgelig gjeldende 
smittevernregler.  
 
Tanja ønsker å være med på et digitalt styremøte i Agder. Åshild inviterer henne inn.  



 
+ konferansen 2023 

Det er sendt ut forespørsler til alle lokallagene om å arrangere Landskonferanse i 
2023. 
 
Hovedstyret må vurdere om man skal gjøre som for eksempel Onkologisk Forum og 
Palliasjonskonferansen, at hovedstyre skal arrangere konferansen, istedenfor 
lokallagene. I så fall må man ha flere inn i hovedstyret.  
Dette må drøftes mer inngående på styremøtet i mai 2021.  

 
 
04/2021 Økonomi 

Er pt i overkant av 1700 medlemmer. Alle faggruppene har opplevd nedgang i 
medlemsmassen under pandemien. 

  
 Faggruppen har i år gått i overskudd, men det har vært lite aktivitet med utgifter.  
 

En del lokallag har mye penger på konto, dette overskuddet har gjerne kommet som 
følge av overskudd etter tidligere arrangerte Landskonferanser.  
Lokallaget som arrangerer, får et minimumsbeløp fra overskuddet av konferansen. Vi 
bør også sette et maxbeløp.  
2020/21 har vært unntaksår, hvor det har vært lite utgifter, men det er viktig at 
lokallagene har en plan på hva de har tenkt å bruke penger på. 

 
- Medlemmer/vervekonkurranse?? 

Det er vanskelig å verve nye medlemmer.  
Det er dessverre ikke alltid SMS’en for innmelding som sendes til NSF, fungerer.  
 
Kan vi ta kontakt med utdanningsinstitusjonene for å få noen minutter til å presentere 
FKS? Merete og Tanja vil lage en presentasjon som kan brukes.  
 
Kan vi utforme en annerledes vervekampanje?  
 

 
05/2021 Stipend 2021 

Stipendet for fag- og utviklingsprosjekter er økt til 20 000kr, og ordlyden med kriterier 
er forenklet for å tydeliggjøre hvem som kan søke.  
 
Det er lagt ut info om søknad om stipend for 2022 på nettsiden, og det skal legges ut 
på Facebook. 

 
 
06/2021 WEB/facebook 
 Hvilken tekst ønsker vi skal “presentere” oss på websiden? Merete lager et forslag.  
 

Det må legges inn bilde, tittel og kontaktinfo på alle styremedlemmene på web. I 
tillegg må styremedlemmene settes opp i «riktig» rekkefølge. Dette må gjøres av 
NSF.  
Alle sender sin info til Merete på nytt, så sendes det samlet til kontaktpersonen i NSF. 

 
 På Facebook nærmer vi oss 1500 medlemmer.  

Innleggene på Facebook er offentlige, slik at hvem som helst kan se de. Personlige 
innlegg har mest treff, mindre treff på delinger av andre innlegg. 
 
Alle lokallagene har egne Facebook-grupper.  



 
Instagram-kontoen er mindre brukt og har færre følgere.  
 
Vi må ukentlig legge ut oppdateringer og bilder ang Landskonferansen på Facebook. 
  
Vi er nødt til å presentere oss på flere sosiale medier, bla Twitter. Det er her 
politikerne er.  
 
 

07/2021 Lokallag  
 Anne Britt og Kristin har vært i kontakt med alle lokallagslederne.  

Det er litt ulik aktivitet i lokallagene, men jevnt over er det lite aktivitet i lokallagene for 
tiden.  

 
- Videre lokallagsarbeid 

En del lokallag har mye penger på konto. Vi må etterspørre en plan fra lokallagene 
om hvordan de skal disponere disse pengene. Konferanser? Stipend? Fagkvelder? 

- Sammenslåing lokallag 
Lokallagene skal følge den nye Fylkesmodellen, med kun 11 lokallag, pluss SIG-
grupper. Dette er bestemt på NSFs Generalforsamling. Den nye modellen skal gjelde 
fra 01.04.22.  

- Skal lokallagene ha egne bankkort? 
Det er noen kredittkort i lokallagene som ikke er i bruk. Er det nødvendig å ha disse 
kortene? 
Erfaringen er at de lokallagene som er aktive, har bruk for kortene.  
Vi mener at lokallagene skal ha bankkort, slik at man ikke behøver å bruke sine 
private penger for å legge ut til utgifter. 

- Ny digital samling lokallagsledere 
Tanja ønsker å samle alle lokallagslederne digitalt, for et lite møte på ca 1 time. Her 
skal det diskuteres sammenslåing, gjennomgang av kursrom osv.  
 

 
08/2021 Medlemsarbeid 

- Inkludering av medlemmer – hvordan? 
Hvordan kan vi engasjere og inkludere medlemmene våre mer? 
Det må ikke være hovedstyret som deltar på alt vi blir forespurt om/invitert med på. Vi 
kan også engasjere medlemmene og høre om noen av de vil delta på diverse 
prosjekter.  

- Survey us 
Vi lager en undersøkelse hvor vi spør hva de ønsker at vi har fokus på, om de føler 
seg inkludert, hva de ønsker inkluderes i osv. Undersøkelsen kan slås sammen med 
undersøkelsen om tidsskriftet. 
 
Vi ønsker også å kartlegge hvor medlemmene våre jobber, stillingsprosent, utdanning 
osv.  

 
 
09/2021 Praktisk gjennomgang  

Vi må sende inn krav om honorar for første halvår i løpet av uken. Husk å legge ved 
innkallingen til styremøtet.  

 
 
10/2021 Styreverv/valg GF 

- hva tenker vi om ny styreperiode, hvem vil stille til valg videre 
Tanja håper at alle vil stille til valg en periode til.  



 
 
11/2021 Orienteringssaker 
   

 Sentralt fagforum 
Det er nytt møte i mars. Det har vært svært mye møtevirksomhet i SF siste året.  

 Etisk refleksjons grupper – prosjekt 

 Vi har fått forespørsel av faggruppen for ledere om å søke om aktivitetsmidler 

sammen til et prosjekt om etisk refleksjon. Det er enighet i styret om at det kan søkes 

på dette.   

 Pakkeforløp hjem 
Det skal være et nytt møte 06.04.21. Det har vært lite aktivitet i dette arbeidet. 

 Monitorering av fremtidens behov for sykepleie og 
spesialsykepleiekompetanse 
Det er mye aktivitet rundt dette. Mye møtevirksomhet.  

 Breddekompetanse sykehus 
Det er nå en kartlegging ang AKS (avansert klinisk sykepleier) inn i 
spesialisthelsetjenesten (SAKS). Vi er inkludert i dette arbeidet hos Hdir. 

 EONS 
Vi er fortsatt medlem av EONS. Vi er passive medlemmer.  
 
Den internasjonale kreftsykpleierdagen er 18.05.21. Vi må markere denne dagen på 
et eller annet vis. Noen som har noen gode forslag? Kan vi skrive noe som kan 
publiseres i Sykepleien.no? Publisere noe fra utdanningsinstitusjonene på FB og 
Instagram? Tanja og Merete ser på mulighetene.  

 Rethos 3  
Vi har sendt et omfattende høringssvar. Alle høringssvarene ligger ute på 
Kunnskapsdepartementets nettside.  

 Konferanser 2021/2022 
Vi kan melde oss på digitale konferanser dersom vi ønsker det.  

Vi avventer til styremøtet i mai for å fordele hvilke konferanser vi skal delta på. 

 Fagutvikling/aktivitetsmidler 
Vi vil i samarbeid med Faggruppen for ledere søke aktivitetsmidler for å gjennomføre 

prosjekt om etisk refleksjon.  

 
12/2021 Eventuelt 
 

 Årets kreftsykepleier 

Vi må huske på å lage diplom til «Årets kreftsykepleier». Prisen deles ut til en 

kreftsykepleier. Vi forespør om grafisk designer lager diplomet. 

 Diplom 

Vi må lage diplom til 2 posterpriser til Landskonferansen.  

Vi foreslår at grafisk designer lager diplomene.  

 
 


