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I det sidste år har vi desværre måtte 
sige farvel til to medlemmer af besty-
relsen. Redaktør Mette Stie er nu i den 
spæde opstart af et PhD studie og In-
ternational ansvarlig Marianne Cum-
berland har forladt sit job i SKA og er 
startet i job i medicinalindustrien. Jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at sige 
stor tak til dem begge for deres indsats 
i FSK. Ditte Therkildsen har været en 
stor hjælp som midlertidig redaktør for 
bladet, hun har i fællesskab med resten 
af redaktørgruppen holdt skansen med 
Fokus på Kræft og Sygepleje.

Suppleant Helle Mathiasson og Mette 
Carlsen er derfor nu fuldgyldige med-
lemmer af bestyrelsen.

Vi oplever fortsat, at det er svært at 
rekruttere medlemmer til bestyrelsen. 
Vi tolker, at det blandt andet kan skyl-
des, at det kan være svært at få fri til 
møder o.lign. Vi har derfor i år vovet at 
skrive ud til oversygeplejersker inden 
for kræftområdet, for om vi ad den vej 
kan skabe interesse for bestyrelsesarbej-
det.

De faglige selskaber har afholdt flere 
møder med DSR med fokus på ændret 
organisatorisk struktur og samarbejde. 
Vi var helt klart interesseret i den æn-
drede struktur, som ville betyde, at 
medlemmer for 10 kr. pr. måned (120 
kr. / år i stedet for 399 kr.) kunne blive 
medlem af op til tre faglige selskaber. 
Desværre blev forslaget ikke vedtaget 
ved selskabernes møde i marts måned 
på Hotel Kolding Fjord. Forslaget kræ-
vede nemlig 100 % opbakning. Der er 
dog indkaldt til opsamlingsmøde den 4. 
september.

Bell Møller, Center for Kræft og 
Sundhed i København og jeg sidder 
fortsat i et gruppesamarbejde Kost og 
Cancer med Kost og Ernæringsfor-
bundet, Kliniske diætister og Fresenius 
Kabi vedrørende ernæring til kræftpa-
tienter. Undersøgelsen om sygeplejer-
skers og diætisters viden og holdning til 
ernæring til kræftpatienter er nu gen-
nemført og der vil snarest blive lagt en 
rapport på hjemmesiden vedr. resulta-
terne af undersøgelsen.

Undersøgelsesresultaterne gav os 
mulighed for i april at få foretræde for 
Sundhedsudvalget på Christiansborg 
for at bede om politisk bevågenhed 
for kræftpatienternes behov for større 
ernæringsindsats. Undersøgelsen har 
også haft mediebevågenhed senest i 
Kost og Ernæringsforbundets blad nr. 6 
og Sygeplejersken nr. 10, som kommer 
til september.

I juni deltog Helle Mathiasson i en 
debat arrangeret af Kost og Cancer 
i Sundhedsteltet på Folkemødet på 
Bornholm. Vi har i mange år ønsket 
at deltage på Folkemødet og nu fik vi 
chancen.

Samarbejdet med industrien er som 
altid positiv. De er fortsat interesserede 
i at annoncere i vores blad. Der vil også i 
år bliver udstillere på landskurset. Vi fik 
rigtig gode tilbagemeldinger på, at de 
fik mulighed for kort at præsenter deres 
stand på første dag for landskurset.

Venlig hilsen 
Hanne Nafei
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Jeg har i år været Næstformand og an-
svarlig for EONS (Europæisk), NSG 
(nordisk) og det internationale sam-
arbejde. Året har været fyldt af mange 
spændende oplevelser og tiltag i kræft-
sygeplejerskers interesse.

EONS, Advisory council meeting 2017, 
blev i år afholdt i Ede, i Holland.

I år deltog vi desværre ikke fra FSK.
Advisory councilmøderne er en 

glimrende mulighed for nationale sel-
skaber til at mødes, diskutere behov og 
forventninger og udveksle ideer. Det er 
vi i FSK, rigtig glade for at være en del af 
og kontakt mig endelig, hvis du vil høre 
lidt mere arbejdet.

Igen i år fejrede vi European Cancer 
Nursing Day (ECND). Arrangeret af 
EONS.

Det var d.18.maj og det var den sam-
me dag som vi afholdte vores Temadag 
– og på ingen måde tilfældigt.

Det er en årlig tilbagevendende begi-
venhed, som FSK selvfølgelig er en del 
af. Alle medlemslandes sygeplejersker 
markerede sig igen i år med større eller 
mindre happenings, som kunne ses på 
de sociale medier.

Dagen har sit eget logo og er genken-
deligt. I FSK vil vi rigtig gerne gøre me-
get ud af dagen, men vi kan ikke gøre 
det alene. Vi skal have jer som medlem-
mer med, så vi kan markere og gøre op-
mærksom på os selv.

Igen i år, vil jeg slå et slag for at du 
som Kræftsygeplejersker bør være en 
del af EONS. Hovedbudskabet er, er 
man medlem af EONS, er man en del 
af et Europæisk Kræftsygeplejerske 
fællesskab og det er der mange fordele 
ved. For vores Faglige Selskab og der-
ved vores medlemmer, giver det rigtig 
god mening og mange fordele, Se www.
cancernurse.eu

Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemme-
siden. Det koster ikke noget!

MASCC’s årlige konference blev af-
holdt i Wien. Undertegnede deltog som 
repræsentant fra FSK og dagene var 
fyldt med spændende og interessante 
præsentationer – og ikke mindst dansk 
deltagelse.

Læs mere om konferencen i bladet.

NSG, samarbejdet imellem de Nor-
diske Kræftsygeplejersker fortsætter 
ufortrødent. I år har det mest været 
på mail. Men når det så er sagt, vil jeg 

kort komme med et godt eksempel på, 
at samarbejdet virker. I juni måned fik 
jeg på min arbejdsplads besøg af 5 nor-
ske Kræftsygeplejersker, som skulle på 
et mindre studieophold i Danmark, i 
forbindelse med færdiggørelse af deres 
efteruddannelse til Kræftsygeplejersker.

Dette blev hurtigt iværksat over mail 
mellem den norske repræsentant fra 
FKS (Foreningen Kreft Sykepleiere) og 
mig. De 5 Kræftsygeplejersker fik både 
besøgt et Hospice, en forløbskoordi-
nator og Kræftens Bekæmpelse og var 
yderst tilfredse med at få et indblik i 
den danske kræftsygeplejeverden. Dej-
ligt at kunne arbejde på tværs af lande-
grænser.

Netværk er stadig et af mine nøgleord. 
Netværk giver muligheder, indflydelse 
og kompetencer – hvilke jeg ser som 
en styrke i arbejdet i et fagligt selskab. 
Jeg vil gerne arbejde for indflydelse, for 
at gøre en forskel og for at skabe nogle 
rammer og muligheder for kræftsyge-
plejerskerne i Danmark.

Med venlig hilsen
Marianne Cumberland

Næstformand + NSG, EONS og 
 International Ansvarlig.

mariannefsk@gmail.com

Næstformand, EONS, NSG og 
International ansvarlig
Marianne Cumberland
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Landskursus 2017 havde afsæt i 
”Kræft på tværs – af familie, af kultur, 
af sektorer, af socialklasser, af liv.. ”

Formålet med landskursuset var at 
sætte fokus på kræftens betydning på 
tværs. På tværs af familier, kulturer, sek-
torer, socialklasser og ikke mindst liv i 
forhold til patienter ramt af kræft og 
deres pårørende. Vi ville med tværfag-
lige og tværsektorielle oplægsholdere 
give deltagerne et bredere perspektiv 
på kræftsygeplejen ved at se på tværs 
af sektorer og på tværs af faglighed til 
gavn for den enkelte patient. Der ud 
over ville vi sætte fokus på kompeten-
ceudvikling indenfor den brede kræft-
sygepleje med udgangspunkt i hensig-
terne i Kræftplan IV.

Helhedsvurderingen af sidste års 
Landskursus var gode. Der var en op-
levelse af et godt fagligt indhold, stor 
relevans af det overordnede emne og 
generelt tilfredshed med de valgte op-
lægsholdere. Den korte præsentation af 
SIG grupperne og udstillerne oplevedes 
som et meget positivt nyt tiltag. Da det 
er blevet taget så godt imod, bliver det 
en tilbagevendende begivenhed. Der 
var dog noget der kunne forbedres, 
og det har vi forsøgt at tænke med i 
Landskursus 2018 – blandt andet blev 

vi opmærksomme på at frokostpausen 
lørdag var uforholdsvis for lang. Det 
kunne være medvirkende årsag til, at 
der var nogle, der valgte at tage hjem. 
Vi har i år tilrettelagt programmet lidt 
anderledes og forkortet pausen – håber 
I finder det mere passende.

Vi havde valgt at skifte smukke Kol-
dingfjord Hotel ud med Radisson Blu 
H. C. Andersen Hotel i hjertet af Oden-
se. Som ved sidste skift var der mange, 
der syntes det var rigtig fint, og andre 
der var mindre tilfredse. De mest kri-
tiske røster omkring H. C. Andersens 
Hotel handlede om maden ved fest-
middagen og betalingsparkering, begge 
dele er videresendt til hotellet. Ikke kun 
med baggrund i disse klager, men også 
fordi vi i bestyrelsen synes, det er vigtigt 
at forsøge at finde et ideelt sted, hvor 
manges ønsker bliver opfyldt, har vi i år 
valgt at afholde landskursus på Nyborg 
Strand Hotel med udsigt til vand, stand 
og Storebæltsbroen. Vi håber det bliver 
taget godt imod og lever op til alles øn-
sker.

I forbindelse med evalueringerne af 
landskurset 2017, var der rigtig mange 
tilbagemeldinger på mulige temaer og 
oplægsholdere til næste år Landskur-
sus. Et af de emner, der gik igen fra rig-
tig mange var – Senfølger. Det betød at 

vores temadag i år omhandlede netop 
dette meget aktuelle emne.

Vi afholdt temadag den 18.5. 2018 på 
den Internationale Cancerdag. På trods 
af det var fredag før pinse, var der 126 
medlemmer tilmeldte til denne dag. 
Det var en meget spændende dag, med 
3 gode og engagerede oplægsholdere, 
med stor kendskab og viden om sen-
følger. Dagen blev evalueret på vanlig 
vis, tilbagemeldingerne understøtter 
oplevelsen af stor relevans, spændende 
og udbytterig dag. Vi havde måske i 
bestyrelsen været lidt vel ambitiøse i 
forhold til, hvor meget viden vi ønskede 
der skulle formidles. Det betød at vores 
program var presset på tid og gav for 
lidt tid til vidensdeling. Det bliver na-
turligvis taget med til planlægningen af 
næste års temadag.

De endelige data omkring næste års 
temadag er endnu ikke helt på plads, 
men hold øje med facebook og hjem-
mesiden.

Vi glæder os til endnu et Landskur-
sus den 2. + 3. november på Nyborg 
Strand Hotel.

Genopstillings opslag
Jeg er ikke på valg i år og bliver sid-
dende.
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Endnu et år som kasserer i bestyrelsen 
for det Faglige Selskab for Kræftsyge-
plejersker er ved at være gået. Det er en 
fornøjelse at få lov at følge årets gang på 
denne post, der er mange opgaver der 
bliver lettere at løse og gennemskue.

Dette betyder ikke at det bliver rutine 
– der er til stadighed mails fra jer med-
lemmer jeg har svært ved at svare på, 
og må hente råd og vejledning hos DSR 
der altid står klar til at hjælpe.

I juni måned var Mette og jeg i Kø-
benhavn hos DSR i forbindelse med af-
slutning af årsregnskabet. Her lægger vi 
også budgettet for året efter.

Det er med en god fornemmelse i 
maven, vi lægger dette budget. Vi har 

en god økonomi i vores faglige selskab 
og vi er glade for at kunne budgettere 
med penge til opstart af flere SIGG 
grupper, afholdelse af temadag til priser 
hvor alle kan være med, og ikke mindst 
afholdelse af et landskursus hvor vi har 
mulighed for at booke mange af de op-
lægsholdere vi synes er relevante for 
årets tema.

Vi har meget fokus på at pengene 
kommer vores medlemmer til gode, og 
jeg vil da gerne opfordre jer til at kom-
me med forslag eller ideer, hvis i bræn-
der inde med et ønske eller har en ide 
til hvordan vi kan nå endnu bredere ud.

I år har det været Mette og jeg der 
har stået for kontakten til jer der søger 

uddannelses støtte, tak for jeres tålmo-
dighed og forståelse i forbindelse med 
dette J

Jeg glæder mig til endnu et år på 
posten. Arbejdet i bestyrelsen er spæn-
dende, socialt og fagligt meget givende. 
Det at have en finger på pulsen inden 
for kræft sygeplejen er meget motive-
rende. Jeg kan kun anbefale jer at stille 
op til en bestyrelsespost – er der spørgs-
mål er du meget velkommen til at kon-
takte mig.

Jeg er ikke på valg i år.
De bedste hilsner 

Charlotte

Kasserer
Charlotte Bang Pedersen

Kasserer
Mette Carlsen
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Jeg blev valgt, som suppleant til besty-
relsen i efteråret 2017, og har været med 
på sidelinjen i lidt forskelligt af bestyrel-
sesarbejdet i året som er gået.

Jeg har bl.a. snuset til kasserer arbej-
det og på bedste vis forsøgt at deltage i 
at sætte et program og tema op for det 
kommen LK 2018 i Nyborg, hvoraf en 
stor del af arbejdet går ud på at finde, 

kontakte og få aftaler i stand med op-
lægsholdere mm og stadig holde den 
røde tråd i temaet som er valgt.

Jeg har erfaret, at det er et rimeligt 
stort stykke arbejde bestyrelsesmed-
lemmerne påtager sig. Det har været 
dejligt at opleve deres entusiasme og 
samarbejde og ikke mindst den gode 
følelse, når noget lykkedes, som fx den 

tema dag der blev afholdt i Fredericia i 
maj.

Det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med så dedikerede mennesker 
og jeg fortsætter gerne mit arbejde i be-
styrelsen for FSK.

Mette Carlsen
Sygeplejerske og klinisk vejleder  

på X1, OUH
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Carsten Rye Gregersen
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Som medlemssekretær er jeg i løbende 
kontakt med vores medlemmer. Først 
og fremmest med en velkomstmail og 
et brev med en lille velkomstgave. Der-
udover er jeg behjælpelig med at svare 
på alle mulige slags spørgsmål.

Tidsskriftet udkommer 3 gange år-
ligt. Som medlemssekretær har jeg også 
ansvaret for, at der sendes opdateret 

medlemsliste, abonnementsliste og liste 
over annoncører og eventuelle andre 
modtagere til trykkeriet.

I det forgangne år har der været en 
del problemer med leveringen til abon-
nenterne, og i særdeleshed at holde 
listen over abonnenter opdateret, da 
det blev arrangeret gennem tredje part, 
uden vores indflydelse. Bestyrelsen har 

derfor besluttet at ophøre med abonne-
mentsordningen fra i år. Vi fortsætter 
dog med at sende tidsskriftet til syge-
plejeskolernes biblioteker.

Jeg er ikke på valg i år, men ser frem 
til endnu et år med spændende arbejde 
i bestyrelsen.

Carsten Rye Gregersen

Jeg har igennem det sidste år været en 
del af bestyrelsen.

Jeg har dog ikke fungeret som SIG-
gruppe ansvarlig og uddannelsestøtte-

ansvarlig som mine poster er. På grund 
af uddannelse og nye opgaver på min 
arbejdsplads har jeg været nødsaget til 
at lade andre tage over.

Jeg stiller derfor heller ikke op til valg 
til den kommende generalforsamling.

Ansvarlig for FSK interessegrupper /
Uddannelsesstøtte ansvarlig
Anne Bejlegaard
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Temadag 2018
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Ansvarlig for sociale medier og 
hjemmesiden www.dsr.dk/fs/fs13
Helle Mathiasson
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Jeg blev valgt som 1. suppleant til FSK’s bestyrelse 3. novem-
ber 2017. Fra februar indtrådte jeg som fuldt bestyrelsesmed-
lem da Mette Stie udtrådte af bestyrelsen.

Jeg har fået tildelt rollen som web og medie ansvarlig i FSK. 
Så jeg har forsøgt at få opdateret hjemmesiden og fodre jer på 
facebook på vores side: https://www.facebook.com/FSKFag-
ligtSelskabforKraeftsygeplejersker/

Jeg har deltaget på Webkursus hos DSR C februar 2018, for 
at lære at opsætte hjemmesiden hos DSR.

18. maj 2018 som er International Cancer Nursing Day og 
Changeday, var jeg værtinde sammen med 4 fra bestyrelsen 
for 120 fagligt aktive sygeplejersker samlet til temadag i Fre-
dericia. En rigtig god og lærerig dag om senfølger for kræft-
patienter.

15. juni 2018 deltog jeg som repræsentant for FSK i en er-
næringsdyst på folkemødet.

Derudover har året budt på 5 bestyrelsesmøder af 1 til 2 
dages varrighed.

Jeg er ikke på valg i år.

Temadag 2018

FSK FAGLIGT SELSKAB FOR KRÆFTSYGEPLEJERSKER 51


