
 

Handlingsplan for 2019 

Handlingsplanen skal gjennomføres i tråd med NORILCOs formål og verdier samt den felles 

grunntanke og bestemmelsene nedfelt i vedtektene.   

 

Styrets arbeid  

 Avholde ni styremøter og et pakkemøte. 

 Avholde en arbeidslørdag i november hvor vi setter opp årshjul og diskuterer 

medlemsaktiviteter.  

 Fortsette arbeidet med å få inn e-postadresser slik at informasjon kan sendes 

elektronisk til enda fler av NORILCO Oslos medlemmer. 

 Søke om øknomisk støtte fra institusjoner som Oslo Kommune og Helse SørØst. 

 

Medlemsaktiviteter  

 Avholde til sammen seks medlemsmøter med variert faglig innhold. 

 Teste og vurdere alternative lokaler for møtene våre. 

 Arrangere minst to hyggelig treff for de mellom 30 år og 55 år. 

 Arrangere minst to vandringer i by og mark for våre medlemmer. 

 Arrangere sommertur. 

 Arrangere høsttur og julebord, alternativt en kombinert høst/julebordstur.  

 

Opplysning og veiledning 

 Delta i forbindelse med «Krafttak-mot-kreft» i samarbeid med Garderobefosilene på 

Engebråten skole på Kjelsås. Mage-tarmkreftdagen markeres samtidig. 

 Fortsette det gode samarbeidet vi har med leverandører av stomi og reservoarutstyr. 

 Opprettholde god kommunikasjon med stomisykepleierne på sykehusene der vi har 

besøksvakter. 

 Være tilgjengelig for media og finne gode kandidater som kan stille opp i ulike fora. 

 Stand på Youngstorget, under fanen «NORILCO i bybildet». 

 Delta på NORILCOs ledersamling. 

 Ferdigstille et «velkomstbrev» til alle nye Oslo-medlemmer. 

 Fortsette et godt samarbeid med og støtte ungdomsgruppen vår. 



Likepersonarbeidet  

 Fortsette arbeidet med å rekruttere gode likepersoner innen de ulike kategoriene 

innenfor stomi, reservoar og kreft, og sende dem på sentralt likepersonskurs.  

 Ivareta nye likepersoner mens de venter på sentralt kurs, følge opp med 

opplæringsbesøk og samtaler etter endt kurs. 

 Holde to samlinger/kurs for alle likepersonene i avdelingen, gjerne i samarbeid med 

Akershusavdelingen. 

 Fortsette vaktordningen med fast besøksdag på sykehusene Aker, Ullevål og Bærum, 

samt den ukentlige telefonkontakten vi har med Radiumhospitalet. 

 Fortsette å være medarrangør av lærings- og mestringskurs ved de ulike sykehusene 

og bidra til å få i gang flere slike kurs der det er behov.  

 Styrke samarbeidet og opprettholde god kommunikasjon med stomisykepleiere og 

de ulike sykehusavdelingene hvor vi går besøksvakt. 

 Holde foredrag om det å leve med stomi/reservoar/kreft og informere om NORILCO 

ved ulike utdanningsinstitusjoner, og arbeide for å komme til hos flere av disse.  

Brukermedvirkning 

 Opprettholde pågående deltagelse i brukerråd. 

 Rekruttere nye personer som er villig til å fungere som brukermedvirkere. 

 Bli deltagere i flere brukerråd.  

 


