
HANDLINGSPLAN 2019 - 2020 
Kategori Prosjekt Tilordnet 

Sentrale arrangementer 
Så langt økonomien tillater det skal det jobbes for å opprettholde sentrale 
samlinger som 30+ samling, familiesamling, likepersonskurs og 
likepersonsledersamling.  

HS 

   30 + samling HS 

  Familiesamling HS 

  Likepersonskurs HS 

  Likepersonsledersamling HS 

Sentrale arrangementer 
Deltakelse på sentrale arrangementer skal prioriteres og det skal legges til 
rette for deltagelse for tillitsvalgte, likepersoner og medlemmer. 

DA 

Likepersonstjenesten 
Det skal legges til rette for at likepersonslederne i NORILCO får den støtte 
og oppfølging de trenger og sørge for at nødvendig materiell er tilgjengelig. 

HS 

Likepersonstjenesten 
Det skal jobbes for ekstern finansiering for å arrangere en felles samling for 
NORILCOs likepersoner fra hele landet. 

HS 

Likepersonstjenesten 
Det skal informeres om likepersontjenesten til aktuelle samarbeidsparter 
lokalt. 

DA 

Likepersonstjenesten 
Det skal rekrutteres likepersoner med god variasjon i alder, diagnoser og 
livssituasjon både lokalt og sentralt. 

DA 

Likepersonstjenesten 
Det skal jobbes for at alle som er i vår målgruppe får kjennskap til 
foreningen og vårt likepersonstilbud. 

HS, DA 

Likepersonstjenesten 
Det skal være et effektivt og brukervennlig system for rapportering av 
likepersonsaktivitet, i tråd med tilskuddsregelverket.  

HS 

Likepersonstjenesten 
Likepersonstjenesten skal så langt det er mulig benytte seg av NORILCOs 
sentrale nettbaserte rapporteringssystem 

DA 

Distriktsarbeid DA skal gis støtte og forutsigbarhet i sitt arbeid HS 

Distriktsarbeid Det skal legges til rette for erfaringsdeling på tvers av avdelingsgrensene. HS, DA 

Distriktsarbeid 
Arbeidet i distriktsavdelingene skal styrkes ved å arrangere fagsamlinger 
som tilbys i distriktene. Dette skal gjøres i et samarbeid mellom HS og DA. 

HS, DA 

Distriktsarbeid 
Det skal være samarbeid mellom nærliggende avdelinger der det virker 
hensiktsmessig. 

DA 

Distriktsarbeid 
Det skal jobbes for å rekruttere nye medlemmer, og ha et attraktivt og 
inkluderende medlemstilbud for hele målgruppen i sin avdeling. Dette skal 
gjøres gjennom å implementere medlemsmodellen. 

DA 

Distriktsarbeid 
Det skal jobbes for at det kan arrangeres workshop i medlemsmodellen 
lokalt for å øke rekrutteringen av likepersoner, tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter. 

HS, DA 

Barne- og 
ungdomsarbeid 

NU skal ha forutsigbarhet i sine rammevilkår og får den administrative 
støtten de har behov for. 

HS 

Barne- og 
ungdomsarbeid 

Ungdomsarbeid og deltakelse fra NU i NORILCOs arbeid skal integreres der 
det er mulig og hensiktsmessig for å vise at unge kan ha et normalt, aktivt 
liv med stomi/reservoar. 

NU, DA 

Barne- og 
ungdomsarbeid 

Foreldrerepresentantene skal i samarbeid med hovedstyret utarbeide en 
instruks over deres ansvarsområde, og se på forbedringsmuligheter i 
arbeidet med planlegging av sentrale arrangementer for barn og unge og 
øvrig arbeid for å styrke livskvaliteten til barn og unge i målgruppen. 

HS 

Informasjonsarbeid NORILCO-Nytt skal utgis 6 ganger per år. HS 

Informasjonsarbeid NORILCO skal ha oversiktlige og informative nettsider. HS, DA 

Informasjonsarbeid 
Kontaktinformasjon og oversikt over planlagte aktiviteter skal være 
oppdatert på norilco.no  

HS, DA 

   



Kategori Prosjekt Tilordnet 

Informasjonsarbeid 
Inneha kunnskap eller be om opplæring til å publisere på nettsidene og 
levere tekst og bilder til medlemsblad og andre aktuelle 
kommunikasjonskanaler. 

DA 

Informasjonsarbeid Foreningen skal ha oppdatert brosjyremateriell. HS 

Informasjonsarbeid 
NORILCO som arrangør skal være synlig på alle aktiviteter, og bidra til at 
organisasjonen profileres med en helhetlig, profesjonell profil. 

DA 

Informasjonsarbeid 
NORILCO skal jobbe for økt synlighet i relevante kanaler og fora for å 
rekruttere nye medlemmer.  

HS, DA 

Samfunnskontakt og 
samarbeid 

NORILCO skal ved hjelp av brukermedvirkning være en aktiv og tydelig 
stemme i spørsmål som angår personer i vår målgruppe.  

HS, DA 

Samfunnskontakt og 
samarbeid 

NORILCO skal være en attraktiv og konstruktiv samarbeidspartner med 
andre organisasjoner, helsepolitikere og andre relevante aktører. 

HS 

Samfunnskontakt og 
samarbeid 

NORILCO skal være en konstruktiv politisk aktør som gir innspill og har et 
godt samarbeid med offentlige instanser, der det er viktig for 
organisasjonens interesser.  

HS 

Samfunnskontakt og 
samarbeid 

Som samarbeidspartner skal NORILCO tilstrebe å være aktiv, attraktiv og 
konstruktiv, særlig i samarbeid med FFO, Kreftforeningen og Funkis.  

HS 

Samfunnskontakt og 
samarbeid 

Det skal jobbes for å bedre rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet 
gjennom:  
(HS) • Å bedre og opprettholde målgruppens tilbud innenfor oppfølging og 
opplæring etter operasjon, tannhelse, medisinsk forbruksmateriell og rask 
tilgang til ny medisin for vår målgruppe.  
(HS) • Å arbeide for at det etableres et pakkeforløp for oppfølging av  
stomiopererte. 
(DA) • Arbeide for at det skal finnes et Lærings- og mestringstilbud for 
stomiopererte ved alle sykehusene hvor det gjennomføres 
stomioperasjoner. 
(HS, DA) • NORILCO skal arbeide for å rekruttere flere 
brukerrepresentanter som kan stille i brukerutvalg der hvor det er naturlig 
for NORILCO å delta.  
(HS, DA) • NORILCOs brukerrepresentanter og tillitsvalgte skal være en 
aktiv og tydelig stemme i spørsmål som angår interessene til 
organisasjonens målgruppe. 
(HS) • Arbeide for at organisasjonens interesser blir ivaretatt i pakkeforløp 
hjem, kreftstrategi og andre offentlige styringsdokumenter og strategier. 
(HS) • Jobbe for at for at stomi- og reservoaropererte inkluderes i 
Montebellosenterets kurstilbud. 
(HS) •  Jobbe for avtale og medlemsfordeler ved Solgården ferie og 
helsesenter i Spania. 

HS, DA 

Internasjonalt 
NORILCO skal delta aktivt i NOA og EOA samt etterstrebe deltakelse i andre 
internasjonale fora.  

HS 

Drift 
NORILCO skal ha en sunn økonomi, og jobbe for å ha en god likevekt 
mellom stabile inntekter og utgifter.  

HS 

Drift NORILCO skal ivareta sine frivillige, og gi nødvendig opplæring ved behov. HS, DA 

Drift Arrangere Ledermøte i 2019. HS 

Drift Arrangere Representantskapsmøte i 2020.  HS 

Drift Det skal tilby relevante kurs for de tillitsvalgte på Ledermøte. HS 

Drift 

Kartlegge - og eventuelt etablere - et formalisert samarbeid med 
pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen. Målet for 
samarbeidet er å gjøre innsparinger ved å oppnå stordriftsfordeler samt å 
styrke pasientstemmen i saker der det er felles interesser. 

HS 

Drift 
Sekretariatet utarbeider et SMS-varslingssystem slik at DA kan 
hurtiginformere medlemmene via SMS. 

HS 

 


