
Mødedato   
27.4. 2017  
Odense   

Mødedeltagere:   
Ditte Naundrup (DN)   
Charlotte Bang Pedersen (CP)   
Anne Bejlegaard (AB)   
Birgit Longmose Jakobsen (BJ)   
Mette Stie (MS)   
Carsten Rye Gregersen (CRG)  
Hanne Nafai (HN)  

 
Afbud:  Marianne Cumberland 

 

Referent:   
Hanne  

Ordstyrer:   
Carsten 
   

Dagsorden Beslutning / referat Ansvarlig 

Godkendelse af dagsorden godkendt  

Godkendelse af referat godkendt  

1. Nyt fra formanden, 

Ditte 

 

• Rep. under DASYS, 
Vi sætter indkaldelserne op på FB med opfordring 

til at henvende sig til egen leder. 

Indimellem er ansøgningerne ikke ordentlig rettet 

til opgaven. Det er dog svært for os at vurdere 

ansøgningerne fagligt. 

Vi vil gerne indstille til Dasys, at de sender afslag 

til ansøgerne, da vi ikke kan begrunde afslaget. 

 

•  – hvem skal vi invitere til LK? 

Hjemmesygeplejerskerne og 

palliationssygeplejerskerne 

    

• Samarbejde mellem de faglige selskaber 

Det er svært at få aftaler med formændene fra 

hjemmesygeplejerskerne og 

palliationssygeplejerskerne. Ditte forsætter dog 

med at få aftale i stand. 

Vi tænker at det kunne være relevant at 

samarbejde med følgende selskaber i forskellige 

sammenhænge omkring mennesker med kræft: 

o Gastroenterologisk  

o Geriatrisk 

o Gynækologisk 

o Kardiologisk 

 



o Lungemedicinsk 

o Konsultationssygeplejersker 

o Neurologisk 

o Plastikkirurgisk 

o Ortopædkirurgisk 

o Stomisygeplejersker 

o Tværkulturelt 

o Urologisk 

o Øre/næse/hals 

o Palliation 

o kommunerne 
 

• Fået henvendelse fra kredsløbet region syd vedr. 

vores holdning til overgange – så der kommer en 

artikel. 

 

• Cancer nursing day – der kommer tool kit om ”et 

par dage” 18. maj vil fremover være vores 

temadag. 

• Nyt fra næstformand og 

redaktør 

Mette Stie 

• To nye med-redaktører (Stinne Steensen og Marie 

Louise Høj) – det har givet en del artikler 

• Der er lagt en plan for året med fastsættelse af 

temaer 

• Der er aftalt møder før hvert blad 

Spørgsmål til gruppen: 

• Abstract til poster deadline 1. oktober – sendes 

til Mette, der bestilles ”checks” 

• Indkaldelse af indstillinger til årets 

kræftafdeling med deadline 13. september – 

opslaget er rettet. Der bestilles ”check” og 

diplom ved scanprint 

• Hvad skal være kriterier for indstillingen? 

Vi ændrer ikke kriterier for poster og 

Årets Kræftafdeling i år 

• Skal vi planlægge med tid til at sygeplejerskerne 

kan bruge 5 minutter at fremlægge deres postere? 

• Skal vi lave et ”speakers corner ” hvor 

sygeplejerskerne kan fremlægge deres poster – 

således at de kan melde sig ind på det, hvis de vil? 

• Den 3. november er der afsat 1 time til 

posterpræsentation 

• Vi prøver at lave mulighed for præsentation og 

spørgsmål – roterende 

• Vi vil gerne bruge lidt tid på at præsentere årets 

kræftafdeling (indstillingen skal være på max ½ 

A4 side) 

 

 

 

 

 

 

MS 

 

 

CG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Nyt fra international 

ansvarlig 

Marianne Cumberland 

Medlemskab af Estro 

• Vi tager det op på mødet i juni, det er nemlig 

meget problematisk – både rent praktisk og 

økonomisk 

• Formandsmøde i Holland – Ditte deltager sammen 

med Marianne, hvis der ikke er eksamen 

• Møde i DSR med selskaberne – Ditte og Marianne 

deltager . 

• Marianne sender bladene i PDF fil til vores 

nordiske kolleger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC 

• Nyt fra kursussekretær 

Birgit Longmose 

• Der er 116 tilmeldte til temadagen – der er meget 

tværsektoriel tilmelding – vi skal være i Pro-

Musica salen med frokost som walk-and-talk 

• Vi estimerer underskud 

• Vi kunne også inviterer fysio- og ergoterapeuter – 

og lægerne…… 

• Til denne temadag vil vi gerne invitere 

konsultationssygeplejerskerne 

• Fremover vil vi gerne invitere: ? 

 

 

 

 

DT 

  

• Nyt fra SIG ansvarlig 

Anne Bejlegaard  

• Prøver at slippe grupperne lidt  - så de kører mere 

selvstændigt 

• Mette har startet rehab. gruppen op. Der mangler 

et par medlemmer. De faglige selskaber kan søge 

om penge til at lave kliniske retningslinjer – dette 

vil gruppen tage op. 

• Kontakt med Pharmanovia vedr. opstart af diarre 

gruppen 

• Opstart uge 37 i september – mail skal sendes ud 

til oversygeplejerskerne 

• Der er lavet aftale om oplægsholdere til 

opstartsdagen. 

• Firmaet vil ikke være med til også at arbejde med 

obstipation 

• Der er lavet kommissorium 

• Ditte har været i kontakt med Pfizer – som gerne 

vil være med i en gruppe om brystkræft. Charlotte 

Guldhøj vil gerne være med til at det kommer til at 

handle om senfølger – Birgit vil tage over på 

denne gruppe 

• Ditte har fået henvendelse fra JP om indstik i juni 

om Kvinders Helse. Anne har haft kontakt med 

journalisten mhp. fokus for artiklen. Anne afventer 

tilbagemelding. 

• Der er lavet skabelon til resumé af gruppernes 

møder. 
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• Formændene af SIG har lavet en facebook gruppe 

• Dagsorden til startmøder af SIG grupper lægges på 

onedrive 

• Kommissorierne lægges på hjemmesiden 

 

 

AB + MS 

 

HN 

• Nyt fra Kassér 

Charlotte Bang 

Pedersen 

• Der er ikke kommet tilskud fra bladpuljen 

• Vi har fået penge vedr. vores europæiske / 

internationale samarbejde 

• Er begyndt at scanne dokumenter ind og sende til 

regnskabsafdelingen for at have dokumentation for 

afsendelsen 

• Planlagt møde i regnskabsafdelingen – der starter 

ny elev, som vi håber skal deltage i mødet. 

 

• Nyt fra 

medlemssekretær 

Carsten Gregersen 

• 40 tilmeldinger og kun 20 udmeldelser 

• Sender en lille gave: pins, kuglepenne, USB stik 

• Vi lægger sidste nummer at FPKS i onedrive 

• Nogle af gratisterne har ikke fået det sidste blad 

• Listen over gratister skal også ligge i onedrive 

• Alle redaktionsmedlemmer plejer at få et par blade 

til ”eftersendelse” 

• Carsten tager kontakt til portopartner, at Carsten 

skal have resten af bladene  

• Carsten sender også medlemslisten og gratistlisten 

• Carsten rundsender listen over udmeldelser så vi 

kan se om det er aktiv udmeldelse eller om det er 

grundet manglende betaling og dermed os, der 

”melder dem ud”. 

 

 

MS 

 

CG 

 

 

 

CG 

CG 

• Nyt fra sponsor- og PR 

ansvarlig 

Hanne Nafei 

• Sender elektronisk udgave af bladet til 

annoncørerne 

• SIG rehab anmoder om at kunne skrive på FB 

samt oprette egen FB gruppe. Hanne opretter 

formændene, således at de kan skrive på FB. 

Formændene skal kontakte Hanne. Anne giver 

dem besked. 

Grupperne skal selv lave deres FB gruppe. 

• Annoncering i bladet; 2 firmaer til helsides i alle 

tre blade. 1 firma har meldt ind med ½ sides i de to 

sidste blade 

• Ernæringsgruppen vil gerne lave nyhedsbreve til 

både fagprofessionelle og til patienter på 

kostogcancer hjemmesiden. 

• Hanne sidder i Gruppe under DCCG. Gruppen vil 

skrive ernæringsanbefalinger ind i deres 

retningslinjer for behandling af colorectal cancer 

• Vores indstilling til lærings- og kvalitetsteam blev 

ikke valgt, men der er tre indstillinger, som 

omhandler ernæring til cancerpatienter, og de 

 

 

 

 

HN 

AB 



anbefaler os at lave en samlet indstilling. De andre 

selskaber er Kost og Ernæringsforbundet samt 

Dansk Selskab for gastroenterologisk og 

hepatologi.  

Vi vil forsøge at efterkomme det. 

Landskursus • Godt at sidde i en lille gruppe at sende ud til 

oplægsholderne 

• Tilbagemeldinger er positive på oplægget for 

landskurset 

• Der har ikke været decideret afslag – blot forslag 

om andre mere kompetente 

• Program sendes til Hanne, når det er færdigt 

• Vi har set lokaler – vi skal være i Pro-Musica og 

har hele lobby området. 

• Middag i Schødt – juleøl i Schødt-baren 

• Frokost bliver walk-and-talk i lobby området 

• Der er rigelig plads til udstillere – også så vi kan 

dele medicinal industrien fra medicoteknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden til næste møde • Medlemskab af Estro 

• Deltagere til palliationslandskurset – Charlotte 

vil gerne deltage – hvem vil med? 

 

 

Evt. • Der er Dasys dokumentationskonference den 

12.+13. september i Århus, hvor vi også har 

planlagt bestyrelsesmøde 

• Forslag evt. at lave det til et torsdagsmøde den 

14. september i Odense – 

• December mødet kan så igen blive i 

København i Tivoli med julefrokost 

• Vi har mulighed for at hænge flag op foran 

kongres centret 

• Vi bestiller: 

o Vi kan bestille visitkort ved scanprint 

o Vi bestiller flag 

o Æsker med slik 

o Nøglesnore 

o Store badge i stedet for veste 

• Retorik: 

o Vi vil gerne bibeholde at kalde os 

kræftsygeplejersker. 

o Vi vil gerne bruge ”mennesker med 

kræft” i stedet for kræftpatienter. 

o Hanne arbejder sig gennem 

hjemmesiden i forhold til dette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG & HN 

CB 

CB 

CB 

HN 
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