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Ny nasjonal strategi
Det er tidlig høst når dette tidsskriftet kom-

I FKS sin handlingsplan 2012 til 2014 er

mer ut - sommeren 2012 er snart historie.
Været er vel det som har vært diskutert
mest denne sommeren, og om ikke alle har
fått anledning til å nyte sol og varme, så
håper jeg at dere har fått nyte annerledes
dager og fått påfyll av hvile og krefter.
Stor spenning er knyttet til den nye nasjonale strategien på kreftområdet 2013 til
2017. I løpet av våren og sommeren har
det vært nedsatt skrivegrupper som har
tatt for seg de ulike områder innen strategien og det er planlagt at strategien skal
presenteres for offentligheten i løpet av
høsten 2012.

hovedmålet at vi som gruppe skal bidra til
økt samhandling mellom de ulike nivåene i
helsetjenesten for å bedre kvaliteten på tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende. På
nettsiden https://www.sykepleierforbundet.
no/faggrupper/kreftsykepleiere vil dere finne
hele handlingsplanen, Jeg vil oppfordre dere
til å lese gjennom den slik at den blir mer enn
et dokument som vi i styret har utarbeidet.
Og vi er alltid glade for tilbakemeldinger og
innspill, sammen er vi sterke!

Som leder av FKS får jeg anledning til å delta
på møte i referansegruppen for dette arbeidet og får komme med innspill til strategien
underveis. Referansegruppen er bredt sammensatt fra de ulike fag- og brukerområdene innen kreftfaget. Målet med en slik
strategi er at den blir et overordnet strategisk dokument, som skal gi en pekepinn
på hvilke hovedutfordringer en står overfor
innen kreftområdet og som samtidig danner
grunnlag og retning for kreftarbeidet i de
fem neste årene.

I tillegg til god behandling og oppfølging
når en person får kreft, skal strategien også
bidra til å legge til grunn samhandlingsreformens intensjoner om en større innsats
innen forebygging. I et pasientforløp er det
viktig at pasienten står i sentrum og at brukermedvirkning er førende i dette forløpet.
Som kreftsykepleiere er vi viktige fagpersoner i et slikt pasientforløp, og jeg tror det blir
enda mer viktig at vi som faggruppe løfter
frem vår profesjon og gjør den tydelig.
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Foruten den «12. landskonferansen i utfordringer ved livets slutt» og «NSFs jubileumskonferanse» i Oslo nå i september,
ser jeg frem til å møte 15 lokallagsledere
på felles samling denne måneden. Med så
mange ledere samlet, håper jeg vi sammen
skal få to flotte dager hvor det foruten et
godt, sammensatt fagprogram, også blir
satt av tid til erfaringsutveksling som igjen
kommer dere i lokallaget til gode.

Synliggjøring av arbeidet som gjøres av
kreftsykepleiere på lokalt plan i sykehus
og kommune, er den viktigste påvirkning
vi som faggruppe har overfor arbeidsgivere
og myndigheter. Ikke minst med tanke på
den nye strategien det nå jobbes med, blir
det å fremme hvert enkelt menneskes
behov gjennom tøffe måneder og år med
sykdom som pasient eller pårørende, av
stor betydning.
Ha en fin høst!
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