
 

 

 

 

Avd.Østfold             

  ÅRSBERETNING  LIKEPERSONTJENESTEN 2018 

 

Det har vært et aktivt år for likepersontjenesten. 

Vi er 9 aktive likepersoner som deler på vakter ved sykehuset Kalnes tirsdager og 

torsdager.  

Demodager: 

Vi har deltatt ved Boots apotek  Moss, Boots apotek Lande Sarpsborg, Boots Fredrikstad, 

Boots Askim og ved Bandagist 1 i Fr.stad når disse har arrangert demodager 

i samarbeide med NORILCO, Coloplast og Convatec. 

Kurs sentralt: 

Kurs sentralt for likepersonleder og likepersoner 16 – 18. mars, deltok Lisbeth Y. 

Andersen og Inger Henriksen. 

Møte og Motivasjonskurs: 

Det var møte i likepersongruppen den 12. april. Der tok vi opp forskjellige ting 

vedrørende det å være likeperson. 

Det ble arrangert motivasjonskurs den 5. november på Quality Grålum. Der hadde vi 

besøk av stomisykepleierne Undis Skauen og Monica Syvertsen. Stomisykepleierne ga 

ros til likepersonene for den jobben de gjør ved sykehuset. Sykehusprest Alf Kristian 

Bjørkli snakket om «Selvbilde og relasjoner når en blir syk».  

Fagdag: 

20. september var det fagdag i regi av Lærings og Mestringssenteret ved Sykehuset 

Kalnes. Der deltok Lisbeth Y. Andersen, Inger Henriksen og Lisbeth Hagberg 

Informasjon/undervisning ved videregående skoler: 

Vi har besøkt Malakoff v.g.skole Moss, Glemmen v.g.skole Fr.stad, Borg v.g.skole 

Sarpsborg og Greåker v.g.skole med informasjon om NORILCO, veiledet i stell og fortalt 

hvordan det er å leve med stomi. 

Vakter kreftpoliklinikken/ helsetorget ved Sykehuset Kalnes: 

To likepersoner har hatt vakter ved kreftpoliklinikken og to har hatt vakter ved 

helsetorget. 

Evaluering likepersontjenesten. 

20.november var det møte med avdelingslederne ved. Gastro Avd.,Uro Avd., Kreft Avd. 

og Gyn. Avd. ved Sykehuset Kalnes. Fra NORILCO møtte Lisbeth Y. Andersen og Inger 

Henriksen. 

De var veldig fornøyd med jobben vi gjør. Men avd.lederne fra Uro.Avd og Kreft. Avd. 

mente det ikke var behov for oss å komme innom dem. De ønsket et telefon.nr. som de 

kunne ringe ved behov. Uro.Avd : Der er det veldig sjelden det er noen med stomi, da 

pasientene blir sendt hjem når de er ferdigbehandlet i Oslo. Kreft.Avd: Der  er det jo for 

det meste veldig syke pasienter.  

 

Vi har hatt 129 besøk ved Sykehuset, 1hjemmebesøk og 84 telefonkontakter i 2018. 

 

Likepersonleder       Rolvsøy 16.01.2019 

Inger Henriksen 



 

 

 

 


