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Dagsorden Beslutning / referat Ansvarlig 

Rettelse til dagsorden Vi fokuserer på landskursus og gemmer strategien til 

når vi alle er samlet. 

 

• Nyt fra formanden 

Ditte Therkildsen 

• Udvalget for kræft, SST 

Første møde i marts – 3 årlige møder á 3 timer. 

Der sidder 2 sygeplejersker i udvalget 

• Klumme 

Skal være både politiske og lidt provokerende, det 

giver selvfølgelig reaktioner fra forskellig vinkel. 

• Indstik JP 

?? 

• Udvalg i Dasys 

Birgit er blevet næstformand i uddannelsesrådet 

Vi har indstillet flere sygeplejersker til udvalg i 

Dasys. Der er dog først møde ultimo april, hvor 

det bliver afgjort, hvem der får pladserne. 

 

• Nyt fra næstformand og 

redaktør 

Mette Stie 

To sygeplejersker – Stinne Johansen og Marie Louise 

Høj - fra Odense er meget engageret og er nu en del af 

redaktionen. 

Vi vil gerne have at strategien afspejlet i årets blade. 

Maj bladet: Pårørende (grundet temadagen) 

Aug. / september blad: Kakeksi 

December bladet; Landskurset 

 

Vi overvejer en opslagstavle i bladet med notitser om 

projekter i afdelingerne rundt om i landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annonce i maj bladet –  

• årets kræftafdeling – vi genbruger annonce fra 

sidste år  

• indkaldelse af postere 

CG 

 

MS 

• Nyt fra international 

ansvarlig 

Marianne Cumberland 

• European cancer nursing day under EONS 

18. maj 2017 

Vi vil gerne afholde temadag fremover den 18. 

maj så vi støtter op om European Cancer Nursing 

Day 

EONS har sendt et støtteredskab ud til selskaberne 

til planlægningen af dagen. 

 

Roche har i år meldt ud at der ikke uddeles legater 

til kræftsygeplejersker som tidligere. Man kan 

søge som enkeltperson. Vi undersøger hvorledes 

det kan gøres. 

Vi finder ud af om vi kan søge andre firmaer om 

støtte. 

- og om det er muligt rent skattemæssigt – se 

under kassér. 

 

Vi har fået en henvendelse vedr. 

strålesygeplejerskers ønske om at vi arbejder på 

medlemskab af ESTRO 

Vi har fået et bud på en kontrakt 

Kontakt til EONS vedr. vores kontrakt med dem – 

til sammenligning 

Kontakt til DSR vedr. kontrakt og optælling af 

strålesygeplejersker i FSK 

 

Der er lavet en FB gruppe for 

bestyrelsesmedlemmer i Norden. 

Vi udveksler blade med de nordiske selskaber og 

skriver i hinandens blade 

 

Åge Schultz er gået på pension. Vi sender en 

blomst og siger tak for godt samarbejde og 

interesse for sygeplejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

 

MC 

CP 

 

 

 

 

 

 

MC 

 

 

CP 

• Nyt fra kursussekretær 

Birgit Longmose 

• Uddannelsesudvalget, Dasys 

Konference i maj måned; Advanced Practioner 

Nurses APN 

 

• DMCG-pal 

???? 

• Temadag 2017 

Der er grønt lys fra regnskabsafdelingen, så link til 

tilmelding lægges ud på hjemmesiden. 

Vi lægger på facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN 

 



Lise sender det til palliationssygeplejerskerne og 

hjemmesygeplejerskerne. 

AB, BJ, CP, MC og DT deltager på temadagen. 

• Planlægning af LK 2017 

Lokalerne er booket. 

Vi kan evt. afholde bestyrelsesmøde samme sted 

den 27/4, så vi kan se på lokaliteterne. 

 

Vi vil undersøge hvad det koster at lave et lukket 

chartek med logo, Marianne undersøger pris 

 

• Vi vil gerne have opslag med vores landskursus på 

DSR´s hjemmeside, palliationssygeplejerskerne og 

have lavet flyers til at hænge op rundt omkring 

• Vi skal bestille: 

▪ Pastil pakker 

▪ Muleposer 

• Rette brev til oplægsholdere og kontakt til dem 

 

 

 

 

BJ 

 

 

 

 

MC 

 

 

 

 

 

CP 

 

DT, CP 

og BJ  

• Nyt fra SIG ansvarlig 

Anne Bejlegaard /Ditte 

Uddannelsesstøtte: 

Der er flere ansøgere. 

Formandsmødet i februar: oprettet FB gruppe til 

formændene for SIGrupperne. 

Sexualitetsgruppen har sendt 11 kufferter ud. 

Ditte og Mette hjælper med 2 nye grupper, Anne er 

ved at lave kommissorium til gruppen om diarre 

 

Vi har indtil videre 7 SIGrupper, måske en ottende på 

vej. 

Der laves status i næste blad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT 

• Nyt fra Kassér 

Charlotte Bang 

Pedersen 

Der justeres løbende på posterne i budgettet. Charlotte 

vil have møde i løbet af foråret, hvor der også skal 

laves budget for landskursus og temadag maj 2018. 

Regninger til udstillerne skal sendes inden 

landskurset. 

Vores kontakt er studerende i Deloitte – de har et år ad 

gangen. 

 

Der kan laves konto til fondspenge fra 

medicinalfirmaer til brug som uddannelsesstøtte 

 

Der er en del medlemmer som ikke har betalt både 2 

og 3 perioder 

Der sendes rykkere ud til 104 medlemmer. 

 

• Nyt fra 

medlemssekretær 

Carsten Gregersen 

Der er både indmeldelser og udmeldelser 

Vi har 974 medlemmer. 

Mangler overlevering af materiale fra Camilla 

 

 

DT 



• Nyt fra sponsor- og PR 

ansvarlig 

Hanne Nafei 

Skal på kursus i hjemmesiden. 

Planlægger overlevering med Mette om 

sponsoropgaverne – ultimo marts 

Skal vi have en hurtig præsentation af sponsorerne ved 

start af landskursus – med 30 sekunder til hver til at 

sige hvad de kommer med  inklusiv SIG – altså alle 

der har en stand. 

 

• oversigt over og 

tilmelding til kurser 

• Vi vil tage engelske pjecer med om FSK samt pins 

på ICN, Ditte tager med til næste møde. 

• 5th conference of the EuropeanTransculturel 

Nursing  

• Folkemødet 2018 – tilmelding på 

semptembermødet 

• EBMT – vi skal huske at tilmelde os næste år. 

 

      Alle tilmelder sig nyhedsmails fra Folkemødet 

 

Hvorledes gør vi reklame for FSK når vi er ude og 

repræsentere på konferencer 

Bestilling af veste og batches med logo og 

selskabsnavn, så vi på den måde bliver mere synlige, 

så folk henvender sig. 

Vi skal bruge FB og få taget billeder / lifestreame.. 

 

DT 

 

HN 

 

 

 

Alle 

 

 

 

CP 

 

HN  

Landskursus Kræft på tværs: 

• Af familier 

• Af kulturer 

• Af sektorer 

• Af liv 

• Af socialklasser 

Oplæg i forhold til kræftplan IV – Ditte 

Skal det være to af os der kontakter oplægsholdere – 

så vi fokusere på indhold og være meget præcise – 

disse to skal så have hinanden cc. på alle mails 

 

Vi skal være skarpe på at vi vil høre resultater og ikke 

metode 

Der skal være tid til oplæg og tid til spørgsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT og BJ 

Dagsorden til næste møde Ordstyrer Carsten 

Referent Hanne 

Runde 

poster 

Strategi 

 

Evt. • Ditte vil fortsat prøve at få fat i formand for 

hjemmesygeplejersker og palliationssygeplejersker 

 



• Skabelon for vores møder lægges på onedrive. 

Vores et-dagsmøder afholdes i Odense, så 

omkostninger holdes nede og der er acceptabel 

afstand for alle. De slutter kl. 17. 

 

 

 


