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Likepersonslederen
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Rollen som likeperson er en av de aller viktigste rollene du kan ha som 
tillitsvalgt	i	NORILCO.	Det	er	dere	som	organiserer	vårt	mest	ettertraktede	
og betydningsfulle tilbud, dere gjør grunntanken NORILCO har basert seg 
på	helt	siden	1971	til	en	realitet.	All	tiden	som	legges	ned	i	dette	arbeidet	
blir	satt	pris	på	i	hele	organisasjonen,	men	først	og	fremst	hos	de	som	
benytter	seg	av	tilbudet,	de	som	trenger	det	mest.

Likepersonslederens oppgave er å organisere likepersonstjenesten i 
sitt	distrikt.	Det	innebærer	at	de	til	enhver	tid	skal	gjøre	sitt	beste	for	at	
avdelingen har en velfungerende likepersonstjeneste 

Denne håndboken baserer seg på Besøksleders perm som ble utarbeidet av 
Arne Holte, Lilljan Ø Kjærra, Ulf Magelssen, Randi Olsen, Inger J  Gundersen, 
Marit W  Andresen og Ranveig Skuterud, og ble revidert i 2001, 2002, 2003 
og 2004  Håndboken ble laget i 2015 av NORILCOs sekretariat, med gode 
innspill	fra	Bente	Løkaas,	Jorid	Haavardsholm	og	Kreftlinjen.



Hvem kan bli likepersonsleder?
For å bli likepersonsleder i NORILCO må du være godkjent likeperson, og 
valgt av din distriktsavdeling  En godkjent likeperson må ha gjennomført 
kurs	for	likepersoner	arrangert	av	NORILCO,	gått	på	minst	fire	lærlings-
besøk	sammen	med	en	erfaren	likeperson,	og	blitt	godkjent	som	likeper-
son.	Alle	godkjente	likepersoner	får	tilsendt	et	ID-kort	som	bekreftelse	på	
sin godkjenning  

 Hva er mine oppgaver som
 likepersonsleder?
Rekruttering	
Vi	har	alltid	behov	for	flere	likepersoner,	og	det	finnes	flere	måter	du	kan	
drive	rekrutteringsarbeid	på	lokalt.	

•	 Hold	øynene	åpne	etter	personer	som	kan	være	aktuelle	likepersoner 
	 under	lokale	medlemstreff
• Spre informasjon om tjenesten og hvordan man kan bli likeperson 
 blant medlemmene 
•	 Skap	et	miljø	i	deres	lokale	besøksgruppe	som	er	attraktivt	for 
 andre å bli en del av
•	 Bruk	sosiale	medier,	nettsidene	og	medlemstreff	til	å	vise	frem 
 arbeidet dere gjør!

Husk at man som likeperson har et utdanningskurs som grunnlag, og at 
man trer inn i en rolle  Når du skal vurdere om noen kan passe som like- 
personer	skal	du	derfor	se	etter	egenskaper	som	medmenneskelighet,	
formidlingsevne og mindre behov for å snakke om egne problemer  Men 
ikke forvent at personer fremtrer som perfekte likepersoner før de har 
lært om tjenestens grunnprinsipper på kurset  Alle som vil, har anledning 
til å søke om å få delta på utdanningskurset, men det er opp til deg som 
likepersonsleder	om	du	vil	la	personen	delta	på	kurset,	og	til	slutt	om	
personen skal godkjennes eller ikke  
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For å kunne matche situasjonen til pasient og likeperson best mulig er 
det viktig med variasjon blant dine likepersoner lokalt, som går på både 
bosted, alder, kjønn og situasjon  Vi må akseptere at noen «typer» er 
vanligere i vår målgruppe enn andre, men vi må også tilstrebe å bygge opp 
en «bank» av likepersoner med mest mulig variasjon, slik at vi danner det 
beste grunnlaget vi kan for å møte alle som kan ha behov for det 

Utdanning av nye likepersoner
NORILCO arrangerer sentrale likepersonskurs for både nye og gamle 
besøkere, der personer over hele landet oppfordres til å søke om å bli 
likepersoner  

Du kan også arrangere tilsvarende «mini-kurs» for dine kommende og 
eksisterende likepersoner lokalt, men programmet må godkjennes av 
sentralt ansvarlig for likepersonstjenesten for at likepersonene skal 
kunne	godkjennes	etter	gjennomført	«mini-kurs».	
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Programmet til et utdanningskurs i NORILCOs likepersonstjeneste
skal inneholde:

• Informasjon om NORILCO
•	 Generell	fakta	om	stomi,	reservoar	og	mage-	og	tarmkreft	samt	det	å 
 være pårørende
• Kommunikasjons-  og samtaleteknikker med praktiske øvelser som 
 rollespill, gruppeoppgaver, plenumsdiskusjoner og hypotetiske situasjoner
• Forberedelser før et besøk
•	 Å	sette	egne	begrensninger
• Å møte mennesker i krise
• Seksualitet
• Sorg og død
• Veien videre: godkjenning, oppfølging, rapportering

Og kan også inneholde temaer som for eksempel:

• Motivasjon
•	 Rekruttering	av	nye	medlemmer
• Samarbeid på lokale sykehus
• Hvordan tar vi vare på hverandre
• Erfaringsutveksling mellom kommende og erfarne besøkere
• Hvordan møte noen med andre utfordringer enn deg?
• Non-verbal kommunikasjon og kroppsspråk

Bruk gjerne håndboken for likepersoner som utgangspunkt for faglig 
innhold på de ulike temaene 

Godkjenning
På	slutten	av	kurset	skal	du	sammen	med		kursdeltakeren	legge	en	plan	
for	veien	videre.	Du	må	vurdere	om	dette	er	en	person	som,	etter	noen	
opplæringsbesøk,	vil	håndtere	det	å	være	likeperson,	og	som	har	tatt	
lærdom av hovedpoengene på kurset  Deltakeren må selv tenke over 
spørsmålene	“Er	dette	noe	jeg	er	klar	til	å	ta	på	meg?	“Er	dette	noe	jeg	
passer	til?”.	Sammen	skal	dere	bli	enige	om	det	er	best	å	avslutte	pro-
sessen	her,	sette	den	på	vent	en	periode,	eller	fortsette	prosessen	der	
opplæringsbesøk er neste steg på veien mot det å bli godkjent likeperson  
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Opplæringsbesøk 
Etter	gjennomført	kurs	må	man	gå	minst	4	opplæringsbesøk	sammen	
med en erfaren likeperson før man kan bli godkjent som likeperson  Det er 
din jobb som likepersonsleder å koordinere disse besøkene, og gi oppfølg-
ing til begge parter ved behov  Husk å klargjøre med pasienten om det 
er greit at dere kommer to personer inn, eller om pasienten foretrekker 
at det bare kommer inn én person  Under opplæringsbesøket er det den 
kommende besøkeren som skal styre samtalen, mens den erfarne i størst 
mulig grad skal observere, og kanskje komme med noen innspill dersom 
den	uerfarne	står	fast.	Etter	besøket	skal	de	to	evaluere	hva	som	gikk	bra,	
og hva man kan gjøre bedre til neste gang  
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går kurs samtidig

Opplæringsbesøk

Alle som «består» besøkskurset må
gjennomføre minst 4 «opplæringsbesøk»
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Dersom du eller den kommende besøkeren føler at 4 opplæringsbesøk 
ikke er nok til at personen er klar for å gå besøk alene skal personen gå 
flere	opplæringsbesøk.	Når	dere	begge	føler	dere	trygge	på	hvordan	per-
sonen håndterer et besøk skal du avtale en godkjenningssamtale, der du 
gir personlig oppfølging, evaluerer prosessen personen har vært gjennom 
og du godkjenner personen formelt  Når personen er godkjent sendes navn, 
bilde og adresse på personen til sekretariatet for produksjon av ID-kort:

Noen	besøkere	ønsker	å	få	tilsendt	flere	medlemsblader,	slik	at	de	har	
noen ekstra å gi ut når de går på besøk  Send en mail til sekretariatet for å 
endre antall blader besøkeren ønsker å få tilsendt ved hver utgivelse   
En besøker kan få opptil 10 blader tilsendt 

Dersom du ikke ønsker å godkjenne deltakeren som likeperson, og 
	deltakeren	selv	ikke	vil	akseptere	dette,	kan	du	enten	ringe	Kreftlinjen	
og	få	noen	tips	til	hvordan	du	kan	kommunisere	dette	på	best	mulig	måte,	
eller du kan få sentralt ansvarlig for likepersonstjenesten eller sekretaria-
tet til å gi den vanskelige beskjeden for deg  

Det er aldri hyggelig å få beskjed om at man ikke strekker til, og det er 
viktig å se an personen man skal snakke med og situasjonen  Her er noen 
tips du kan legge til grunn dersom du må ta denne samtalen:

• Start med å si noe positivt om personen, berøm engasjementet og viljen 
 til å ville bli likeperson 

• Forklar hvilke egenskaper som er viktige å inneha som en likeperson, 
 og hvorfor

NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

NORILCOs Likepersonstjeneste Besøker

Ola Normann
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•	 Vis	til	konkrete	eksempler	du	selv	har	sett	på	av	hva	personen	har	sagt 
 eller gjort som ikke er i tråd med disse egenskapene, og vei opp med 
	 noen	positive	eksempler	også	–slik	at	du	viser	at	du	også	har	sett	det 
 personen taklet godt

• Spør personen om forståelse for at du har kommet til denne beslutningen 
 basert på det du nå har lagt frem, og gi rom for at personen kan forklare 
	 situasjonene	fra	sitt	ståsted

• Om personen har for sterkt fokus på egen situasjon betyr det ikke 
 nødvendigvis at personen skal avskrives totalt fra likepersonstjenesten 
 for all fremtid  Kanskje er det nok å vente noen år til sykdommen er 
	 kommet	litt	mer	på	avstand

• Poengter at det å være likeperson er en krevende oppgave, og at det 
 ikke passer for alle

•	 Vis	til	andre	oppgaver	som	personen	kan	passe	til.	Det	finnes	mange	mindre	 
 krevende måter å engasjere seg i NORILCO på   Man kan for eksempel stille 
 til valg i distriktsavdelingen, bidra sosialt på medlemsmøter eller jobbe for 
	 bedre	samarbeidsrutiner	med	nyttige	personer/institusjoner	lokalt.	
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Oversikt
Du skal ha en oversikt over likepersonene i din avdeling  Denne skal inne-
holde navn, kontaktinformasjon, alder, bosted, kjønn og hva slags situ-
asjon de vil matche best på, enten operasjon/diagnose, pårørende eller 
en kombinasjon av disse  Hver gang det skjer oppdateringer på listen, 
enten at en ny person blir godkjent, eller at en annen har pause eller ikke 
er likeperson lenger, skal det gis fortløpende beskjed til sekretariatet  
På den måten vil sekretariatet til enhver tid ha oversikt over hvor mange 
likepersoner	vi	har	totalt	i	foreningen.	Dette	er	viktig	med	tanke	på	 
rapporteringer og formidling av besøk på tvers av avdelingsgrenser  

Besøksformidling
NORILCOs likepersonstjeneste kan ha store lokale variasjoner, og 
hvordan du velger å organisere arbeidet hos dere skal være en tilpasning 
etter	lokale	behov,	ressurser	og	muligheter.	Som	besøksleder	vil	du	motta	
mange ulike henvendelser fra personer som ønsker besøk gjennom mange 
ulike kanaler  Det anbefales at dere har en jevn og rutinepreget arbeids-
form,	at	du	for	eksempel	setter	opp	vaktlister	hvor	dere	går	runder	på	
sykehus og er tilgjengelige i de kanalene dere ser at blir mest brukt 

Henvendelser om ønsket besøk eller samtale til en person 
Henvendelser kan komme fra den som selv ønsker besøk, eller helse- 
personell som har vært i kontakt med personen  Noen ganger får du på 
forhånd vite mye om hvilken situasjon personen er i, andre ganger har du 
kanskje bare kjønn, alder og et stikkord om situasjonen å forholde deg 
til.	Ditt	ansvar	er	å	finne	en	likeperson	som	har	gode	forutsetninger	for	
å svare på det personen har av spørsmål, innenfor de opplysningene du 
har  Vi vet at med våre begrensede ressurser er perfekt matching mange 
ganger umulig, og noen ganger må vi ta til takke med det beste vi har  Det 
kan også være ulike ting den som ønsker besøk vektlegger som viktig, 
kanskje er det viktigste å få snakke med en på samme alder, eller en av 
samme religion, mens andre ganger kan det være vesentlig for pasientens 
spørsmål at en får snakke med en med samme diagnose eller operasjons-  
type.	Har	du	mulighet	til	å	finne	ut	hva	personen	selv	vektlegger	gjør	det	
din matching-jobb mye enklere 

Minn dine likepersoner på at alle avtalte besøk skal rapporteres inn 
samlet	på	slutten	av	året,	og	bør	noteres	ned	kontinuerlig.	
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Vaktlister
Din	distriktsavdeling	samarbeider	med	et	eller	flere	sykehus	lokalt.	Kan-
skje har dere en vaktliste og går innom sykehuset med jevne mellomrom, 
kanskje ringer dere avdelingene og spør om det er kommet inn noen som 
kan ønske besøk, eller kanskje har dere en avtale med sykehuspersonalet 
om	at	de	ringer	dere	når	de	har	fått	inn	nye	pasienter	i	vår	målgruppe.	Her	
er	det	opp	til	deg	å	finne	ut	hva	dere	har	ressurser	til,	og	hva	det	er	realis-
tisk	at	dere	kan	opprettholde.	Ditt	ansvar	er	å	sørge	for	at	vaktlistene	blir	
fulgt	opp,	og	å	finne	en	stedfortreder	ved	frafall.	Alle	individuelle	samtal-
er likepersonene har i løpet av en vakt på sykehus skal rapporteres inn av 
hver enkelt likeperson når året er omme   

Telefontjeneste 
For å skille ut NORILCO-henvendelser fra private samtaler har noen 
tatt	i	bruk	egne	vakttelefoner	for	å	ta	i	mot	likepersonssamtaler.	Disse	
skal	kun	brukes	i	NORILCO-sammenheng,	og	utgiftene	dekkes	av	din	
distriktsavdeling  Styret i deres distriktsavdeling må dermed godkjenne 
innkjøp	av	en	vakttelefon,	og	sette	rammene	for	bruk	og	økonomiske	kost-
nader	dersom	dette	er	noe	dere	kunne	tenke	dere	å	anskaffe.	
Alle dine likepersoner skal være tilgjengelige både på telefon og e-post, 
og	med	mindre	de	har	gitt	deg	beskjed	om	noe	annet	har	du	lov	til	å	pub-
lisere	kontaktinformasjonen	deres	der	du	ser	behov	for	det;	på	nettsidene,	i	
oppslag på sykehusene, i sosiale medier, eller andre steder  Alle like- 
personssamtaler på telefon skal rapporteres inn og merkes «telefon»   
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Sosiale medier og e-post 
NORILCO	har	flere	grupper	på	Facebook,	hvor	likepersoner	har	en	viktig	
rolle  Som likepersonsleder er det ønskelig at du er medlem av gruppen 
som hører til din distriktsavdeling, NORILCOs ungdom, Midt i livet og 
Foreldregruppen, fordi det der foregår mye uformelt likepersonsarbeid  I 
gruppene	dukker	det	ofte	opp	spørsmål	som	går	på	erfaringer,	tanker	og	
følelser som angår vår målgruppe, og våre administratorer og likeperson-
er har et felles ansvar for å følge opp det som rører seg  Det er tre ting vi 
trenger din hjelp til å se at overholdes:

1  Alle henvendelser skal bli besvart
2  Alle bastante kommentarer skal bli «nøytralisert»
3.	 Dersom	noen	er	ufine	eller	legger	ut	ting	som	kan	være	ødeleggende 
	 for	andre	skal	de	rapporteres	til	administrator	og	slettes

Punkt	nummer	en	betyr	ganske	enkelt	at	det	er	bedre	at	du	svarer	«Dette	
er jeg usikker på, kan noen andre hjelpe?», enn at du ikke svarer i det hele 
tatt.	Alle	skal	føle	seg	hørt,	og	det	er	helt	greit	at	vi	ikke	har	alltid	har	et	
svar på det som spørres om, men det er viktig å signalisere at vi prøver å 
hjelpe når vi kan  

Punkt nummer to viser til viktigheten av prinsippet om at det som fun-
gerer for én person ikke nødvendigvis fungerer for alle, enten det gjelder 
produkter, teknikker, erfaringer eller hva som helst  Det hender at noen 
legger	ut	bastante	kommentarer	som	er	ment	å	tolkes	som	at	«Dette	er	
riktig, alt annet er feil», og det er ikke det signalet vi ønsker å sende  
Personer	må	selv	finne	ut	hvilke	løsninger	som	fungerer	for	seg.	

Punkt nummer tre opplever vi heldigvis sjelden, men det hender  Kontakt 
gjerne	administrator	for	å	høre	om	de	er	enige	i	at	dette	innlegget	er	
upassende,	og	gi	beskjed.	Administrator	har	egne	rutiner	for	sletting	av	
kommentarer og innlegg 

Vanlige henvendelser i grupper på Facebook rapporteres ikke, men dersom 
man har en samtale over chat i Facebook Messenger skal det rapport-
eres inn og merkes «Facebook»  Henvendelser på e-post rapporteres på 
samme måte, og merkes «e-post»  
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Sykehus og relevante institusjoner
Mye av vårt likepersonsarbeid bygger på et godt samarbeid med syke-
hus og relevante avdelinger, og Lærings- og Mestringssentrene lokalt  
Rutinene	som	etableres	fra	institusjonens	side	er	ofte	personavhengige,	
og kan variere en del  Disse krever derfor kontinuerlig oppfølging  Distrikts- 
avdelingene har forskjellige metoder for å oppnå og bevare ønsket 
kontakt.	En	modell	kan	være	like	god	som	en	annen,	men	ofte	er	det	den	
menneskelige kontakten/forholdet som er viktig i slike sammenhenger  
Nedenfor skisseres noen muligheter: 

	 Utnytt	kraften	av	formelle	prosedyrer	som	er	nedfelt	i	institusjonens 
 rutiner  Få gjerne til et møte med ledelsen og diskuter hvordan sam- 
 arbeidet kan fungere best mulig 

 Ha faste ringe-/besøksdager i samarbeid med sykehusets avdelinger 
 hvor man kan bli orientert om pasienter som ønsker besøk  
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• Ha oppslag på avdelingene om NORILCOs likepersonstjeneste med 
 navn på kontaktpersoner  All kontakt skal skje via likepersonsleder 

• Personalet er deres viktigste ambassadører  ”Få foten innenfor” i 
 forbindelse med avdelingsmøter og gi gjerne opplæring for å informere 
 om NORILCO, og om hvor viktig det kan være for pasienten å få snakke 
 med noen som har vært i en lignende situasjon  

• Send en hilsen til alle relevante institusjoner for å minne om  at NORILCO 
 eksisterer, og at de gjerne må ta kontakt hvis det er noe eller hvis de har 
 ønske om et besøk  Det er viktig å si at vi er tilgjengelige  

• Delta på møter med relevante NORILCO-tema for sykepleiere 
 og hjelpepleiere 

• Avhold årlig evalueringsmøte med personalet 

• Delta på lunsjmøter, og spør om dere kan få arrangere et møte hvor 
 NORILCOs arbeid legges frem 

• Hold deg oppdatert på arbeidet til Vardesentrenes lokale likepersons- 
 utvalg som koordinerer vaktlister og samordner likepersonstilbudet 
	 lokalt	på	tvers	av	alle	pasientforeningene	tilknyttet	Kreftforeningen.	

Oppfølging	etter	besøk
Hvis	pasienten	ikke	ønsker	besøk	på	sykehuset,	men	etter	hjemkomst,	
kan vedkommende gi sykepleier sin kontaktinformasjon slik at NORILCO 
kan følge opp senere 

Dersom en av dine likepersoner har gjort et besøk til en som senere vil 
befinne	seg	i	en	annen	distriktsavdeling	er	det	ditt	ansvar	å	videreformidle	
nødvendige opplysninger til likepersonslederen i det aktuelle distriktet, 
slik at de kan gi personen oppfølging videre dersom den har behov for det  

14



Informering, veiledning og motivering
Det	er	ditt	ansvar	å	holde	dine	likepersoner	informerte,	velfungerende	
og motiverte gjennom kurs og sosialt samvær  Du har, i samarbeid med 
styret, ansvaret for å arrangere motivasjonskurs for likepersonene i din 
avdeling	minst	én	gang	i	året.	Der	skal	likepersonenene	bli	gitt	anledning	
til å drive erfaringsutveksling og gi hverandre råd og tips, og det kan være 
en	fin	anledning	til	å	ta	opp	et	faglig	tema,	gjerne	et	som	likepersonene	
selv har ytret ønske om å få mer kunnskap om  Bruk samlingene til å trekke 
frem gode eksempler og gi skryt til hver enkelt for innsatsen de legger 
ned  La samlingen være et positivt høydepunkt som likepersonene gleder 
seg til og som danner et godt sosialt miljø innad i gruppa –på denne måten 
vil likepersoner motiveres til å forbli aktive, og de vil hjelpe hverandre 
også utenom samlingene du arrangerer 

Taushetsplikt
Du skal sørge for at dine likepersoner er bevisst hva taushetsplikten går ut 
på, og når det er mulig å avvike fra den  Dersom du får kjennskap til at en av 
dine	likepersoner	har	brutt	taushetsplikten	skal	personens	ID-kort	inndras	
og personen skal ikke lenger være aktiv likeperson i NORILCO  Personen 
er	fremdeles	medlem,	og	kan	delta	på	vanlige	medlemstreff	som	før,	men	
har ikke mulighet til å utdanne seg som likeperson i NORILCO igjen 

Profilering	av	tjenesten
Sørg	for	at	dine	likepersoner	kjenner	til	det	som	finnes	av	tilgjengelig	
materiell	som	brosjyrer,	flyers,	og	oppfordre	de	til	å	gi	ut	relevant	ma-
teriell til personene de besøker og snakker med  Likepersonene er gjerne 
pasientenes første møte med NORILCO, derfor har likepersonene en 
viktig	rolle	for	å	reklamere	for	foreningen,	og	de	må		bevisstgjøres	dette	
ansvaret  Påse også, gjerne i samarbeid med sykehusavdelingen, at 
NORILCO-nytt	og	relevant	brosjyremateriell	også	er	å	finne	i	oppdatert	
versjon	på	de	sykehusavdelingene	vår	målgruppe	er	å	finne,	og	meld	ifra	
til sekretariatet dersom du trenger materiell noe sted  Materiell kan også 
enkelt	bestilles	på	NORILCOs	nettsider.	Ellers;	bruk	de	kanaler	dere	har	
til å nå ut til personer som kan ha behov for en likepersonssamtale, stå på 
stands i folkemengder eller på relevante institusjoner, bruk media, heng 
opp oppslag –vær kreativ!
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Samarbeid med din lokale distriktsavdeling
i NORILCO

Ansvarsfordeling,	informasjonsflyt	og	økonomi	

Likepersonsleder	skal	samarbeide	tett	med	distriktsavdelingens	styre.	Det	
er	viktig	at	dere	på	forhånd	har	blitt	enige	om	hvilke	rammer	du	som	likeper-
sonsleder har å forholde deg til, og gjerne at rammene for økonomi, infor-
masjonsflyt	og	arbeidsmetode	er	formulert	i	et	styrevedtak.	På	den	måten	
har dere noe å se tilbake på dersom dere blir usikre på hva dere kom frem 
til.	Det	kan	også	være	lurt	å	ta	saken	opp	på	ny	hver	gang	det	er	utskiftnin-
ger i styret eller av likepersonslederen  Den enkelte distriktsavdeling skal 
sette	de	økonomiske	rammene	for	likepersonsarbeidet	i	avdelingen.	Det	er	
ditt	ansvar	å	sørge	for	at	oppsatt	budsjett	for	likepersonsarbeid	er	realis-
tisk og overholdes  Distriktsavdelingen har ansvaret for rapportering av alt 
som gjøres av aktivitet, mens du som likeperson har ansvaret for å rapport-
ere inn de aktivitetene som kan regnes som likepersonsaktivitet  

Rapportering
Du har ansvaret for innsending av rapporteringsskjema for alt likeper-
sonsarbeidet som skjer i din avdeling i løpet av et år  Hvor mye aktivitet 
som	rapporteres	inn	vil	være	utslagsgivende	for	hvor	mye	støtte	din	
distriktsavdeling	vil	få	til	neste	år.	Det	finnes	tre	ulike	typer	skjema,	alle	
ligger tilgjengelige for nedlastning på NORILCOs hjemmesider  

Det	finnes	ett	skjema	som	hver	enkelt	likeperson	skal	fylle	ut	(LPT3),	
med	en	oppsummering	av	alle	besøk	og	samtaler	likepersonen	har	hatt	
i løpet av året  Hver samtale markeres med dato, og merkes med hvor 
samtalen fant sted, for eksempel «telefon», «sykehus», «vardesenteret», 
«facebook», «e-post» eller «privat adresse»  Husk at hver likeperson må 
signere	sitt	skjema.	Du	sørger	for	at	alle	signaturer	er	i	orden	og	samler	
inn alle skjema når året er omme, og sender inn til NORILCOs sekretariat  

Så	finnes	det	ett	skjema	for	likepersonsaktivitet	(LPT2),	hvor	all	aktivitet	
som	skjer	i	distriktsavdelingen	skal	rapporteres.	Dette	skjema	fylles	ut	av	
likepersonen som var ansvarlig for å arrangere aktiviteten eller kurset  Husk 
at det må komme frem av enten program, invitasjon eller en kort beskriv-
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else	om	at	det	var	lagt	til	rette	for	at	deltakerne	kunne	snakke	sammen	og	
utveksle erfaringer, ellers vil den ikke godkjennes som en likepersons- 
aktivitet  

Det siste skjemaet er et oppsummeringsskjema (LPT1), hvor du skal 
summere opp hvor mange besøk dere kan dokumentere den første typen 
skjema (LPT3), og tilsvarende hvor mange aktiviteter dere kan dokumen-
tere	med	den	andre	typen	skjema	(LPT2).	Dette	skjemaet	er	det	du	som	
likepersonsleder som skal fylle ut og sende, sammen med alle de andre 
dokumentasjonsskjemaene og eventuelle vedlegg til sekretariatet innen 
gitt	frist.	

Ulike former for likepersonsaktivitet
Du rapporterer inn alt som kan regnes som likepersonsaktivitet i regi av 
din distriktsavdeling  Det som er felles for alle disse er at deltakerne på 
aktiviteten	må	bli	gitt	anledning	til	å	snakke	med	hverandre	og	utveksle	
erfaringer, og det må være ledet av en likeperson  

En ordinær likepersonsaktivitet er en samling ledet av en likeperson, 
hvor deltakerne har anledning til å snakke sammen, utveksle erfaringer 
og møte andre i lignende situasjon, for eksempel i samtalegrupper eller 
plenumsdiskusjoner, gjerne i forbindelse med en annen aktivitet 

Et likepersonskurs er en aktivitet med pedagogisk innhold, som varer 
minst	2x45	minutter	og	har	minst	5	kursdeltakere	(kursleder	inkludert). 
Et likepersonskurs kan være kurs i for eksempel mestring, kommunikasjon 
eller ernæring 

Et	arbeidsrettet	likepersonskurs er et kurs som i tillegg til å oppfylle 
ovennevnte	kriterier	for	kurs,	har	et	tema	som	kan	knyttes	til	arbeid	og	
utdanning,	for	eksempel	jobbsøkerkurs,	skrivekurs,	rettighetskurs	om	
arbeid og utdanning, eller lignende  

Typiske eksempler på ting som ikke vil godkjennes som en likepersons- 
aktivitet er, informering om likepersonstjenesten til helsepersonell, eller 
årsmøte 
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Likepersonssamtaler 
Det	finnes	ikke	en	offisiell	definisjon	eller	et	krav	til	hva	en	likepersons-
samtale må inneholde, vi stoler på at man selv kan avgjøre om man har 
hatt	en	likepersonssamtale	eller	ikke	når	arbeidet	som	er	gjort	skal	
rapporteres  Dersom man går vakt på vardesenteret og dere bare snakker 
om fotball-VM skal det naturligvis ikke registreres som en likepersons- 
samtale,	men	snakker	dere	om	hvordan	fotball-VM	kan	være	en	fin	
distraksjon i en sykdomsfull hverdag, blir saken en annen  

Er du usikker på om noe kan rapporteres inn eller ikke kan du ta kontakt 
med sekretariatet   

Kort sagt er en likepersonssamtale en samtale der det er vesentlig 
at den man snakker med har opplevd noe lignende som en selv, og 
der minst en av samtalepartnerne er utdannet likeperson 
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Sentrale kurs og samlinger
Som likepersonsleder vil du også bli invitert på noen sentrale kurs og 
samlinger.	Det	er	ønskelig	med	et	tett	samarbeid	mellom	de	lokale	likepersons-	
lederne, hovedstyret og sekretariatet  Vi er sammen om å jobbe for å ha 
en god likepersonstjeneste, og er dermed avhengige av et godt samarbeid 
og	en	god	informasjonsflyt	mellom	både	sentrale	og	lokale	ledd.	Sentrale	
samlinger og kurs er viktige arenaer for å legge føringer for hvordan 
arbeidet skal drives fremover, og ikke minst en gylden anledning til å drive 
erfaringsutveksling på tvers av avdelingsgrensene, og det er dermed 
viktig at du deltar så fremt du har mulighet  

	 Hvor	kan	jeg	finne	informasjon?	
Sentralt ansvarlig for likepersonstjenesten 
Sentralleddet	skal	være	til	hjelp	og	støtte	for	likepersonstjenesten	ute	i	
distriktene  Du kan komme med innspill til hvordan ting kan gjøres på en 
bedre	måte,	og	du	kan	spørre	om	hjelp	til	alt	som	har	med	drift	av	tjenesten	
å gjøre, som rapportering og regelverk, eller få hjelp til formidling av besøk 
på tvers av avdelingsgrenser dersom du ikke har en god nok match lokalt 
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Sykepleiere i Stomiomsorg (SIS)
Dersom	du	har,	eller	vil	henvise	spørsmål	knyttet	til	ulike	typer	stomi	eller	
reservoar,	tilhørende	utstyr	og	bruk	av	dette,	kan	du	kontakte	Sykepleiere	
i	Stomiomsorg.	Mange	distriktsavdelinger	har	et	tett	samarbeid	med	SIS,	
og	bruker	de	som	faglige	ressursperson	på	medlemstreff,	som	foredrags-	
holdere på lokale kurs og samlinger og selvfølgelig som  NORILCO-  
ambassadører på sine respektive sykehus og institusjoner  

Kreftkoordinatorer	
Kreftkoordinatorer	finnes	i	de	aller	fleste	kommuner	i	dag,	og	er	ment	
som	en	hjelp	til	å	koordinere	og	tilrettelegge	for	kreftsyke	og	deres	
pårørende på best mulig måte  De har ansvaret for å samordne alle til-
gjengelige	tilbud	og	tjenester	både	på	landsbasis	og	det	som	finnes	lokalt.		
De	kan	dermed	være	aktuelle	å	henvise	kreftpasienter	og	pårørende	
videre	til,	men	kan	også	brukes	til	å	holde	faglige	innlegg	rettet	mot	kreft-	
rammede	på	lokale	medlemstreff.	Kreftkoordinatorer	har	også	et	stort	
rekrutteringspotensiale	for	NORILCO	mot	gruppen	av	mage-	og	tarmkreft-	
rammede som ikke nødvendigvis har stomi eller reservoar 

Lærings- og mestringssentrene (LMS) 
Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet  Tilbudet 
er	i	hovedsak	knyttet	opp	mot	spesialisthelsetjenesten.	LMS	jobber	for	
at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, og de 
skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i egen 
helse.		De	distriktsavdelingene	som	har	LMS	tilknyttet	sine	lokale	sykehus	
vil	nytte	godt	av	at	LMS	arrangerer	lokale	mestringskurs,	og	i	samarbeid	
med	NORILCOs	distriktsavdelinger	kan	de	rette	kursene	spesifikt	inn	mot	
vår målgruppe  Samarbeid kommer ikke gratis, og du som likepersons- 
leder har et stort ansvar for å holde deg orientert om hvilke kurs som kan 
være aktuelle for dine likepersoner å vite om, og følge opp LMS for at 
dere skal gå sammen om arrangering av lokale mestringskurs  
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Vardesentrene
I de største byene i Norge er det bygget egne Vardesenter på sykehusene, 
som	er	et	friareal	for	kreftpasienter	og	deres	pårørende,	hvor	mange	
pasienter går sammen om å lage vaktlister og bemanne sentrene med 
likepersoner.	Vardesentrene	er	et	samarbeid	mellom	Kreftforeningen	og	
helseforetakene  Alle NORILCOs likepersoner kan gå vakter her, enten 
de	har	hatt	kreft	eller	ikke,	og	de	går	sammen	med	likepersoner	fra	alle	
de	andre	pasientforeningene	til	knyttet	Kreftforeningen,	i	alle	aldre	og	
diagnoser  Både samtaler man har én-til-én og gruppesamtaler på Varde-
senter skal rapporteres inn   
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Kreftlinjen	
De	som	jobber	på	Kreftlinjen	har	spesialkompetanse	på	kommunikasjons-	
teknikker,	og	kan	være	et	nyttig	verktøy	for	deg	som	skal	følge	opp	
likepersoner,	uansett	om	spørsmålet	er	knyttet	til	kreft	eller	ikke.		Både	
en vanlig likeperson og likepersonsleder kan oppleve ordenlige nedturer 
etter	enkelte	besøk.	Da	har	du	som	likepersonsleder	en	plikt	til	å	hjelpe	
den aktuelle likeperson  Klarer du det ikke selv, bør du søke hjelp hos 
Kreftlinjen.	Om	du	som	likepersonsleder	opplever	at	du	trenger	hjelp/noen	
å	snakke	med	er	også	Kreftlinjen	et	godt	alternativ.		

Kreftlinjens	rettighetstjeneste	
Jurister,	sosionomer	og	sykepleiere	på	Kreftlinjen	har	bred	erfaring	innen	
kreft	og	trygderettigheter,	arbeidsrett,	forsikring,	økonomiske	støtte-
ordninger,	praktiske	hjelpeordninger,	pasientrettigheter,	pasientskade,	
klagesaker og arv og testamente  
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FFOs	Rettighetssenter	
FFOs	Rettighetssenter	er	et	rådgivnings-	og	kompetansesenter	for	rettighets-	
spørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom  
Spørsmålene	kan	gjelde	både	velferdsrettigheter	og	diskriminering.
Dette	senteret	kan	brukes	både	som	et	sted	man	kan	henvise	til,	og	ved	
behov for foredragsholdere eller ressurspersoner med faglig kompetanse 
om	rettigheter.

Pasient og Brukerombudet 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og 
brukerens	behov,	interesser	og	rettssikkerhet	overfor	spesialisthelset-
jenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre 
kvaliteten i tjenestene   

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta 
kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor  
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Om NORILCO
NORILCO er en landsdekkende organisasjon for stomi, reservoar og 
mage-	og	tarmkreft.	Foreningen	har	fokus	på	rettigheter	og	omsorg	for	
pasienter og deres pårørende, og jobber aktivt med å påvirke myndig- 
hetene for en økt satsing på forebygging, forskning og diagnostikk  

Dette	søkes	gjennomført	ved	å:
 • Drive opplysende og veiledende virksomhet
 • Drive likepersonstjeneste
 • Fremme krav på service fra helseinstitusjoner, apotek, bandasjister 
  og myndigheter til fordel for personer med stomi, reservoar eller 
	 	 mage-	og	tarmkreft
 • Søke kontakt og samarbeide med helsepersonell
 • Utgi medlemsblad
 • Samarbeide med andre funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samarbeide internasjonalt for å bedre vår målgruppe sine interesser

Vår grunntanke er at personer som har tilpasset seg en utfordrende hverdag 
har gjort seg erfaringer som kan være til hjelp for andre i en lignende situasjon  

Som medlem i NORILCO har du mange fordeler  NORILCOs mange distrikts- 
avdelinger tilbyr lokale medlemsaktiviteter som informasjonskvelder, 
kurs og turer, og du får tilsendt organisasjonens medlemsblad med relevante 
faglige artikler og oppdateringer på hva som skjer i organisasjonen 

NORILCOs ungdom er en egen organisasjon for medlemmer fra 15 til 35 år, 
som arrangerer lokale medlemsaktiviteter og nasjonale leirer  NORILCO 
arrangerer dessuten egne samlinger for medlemmer som er 35+, og for 
barn opp til 18 år og deres foreldre og søsken  

NORILCO	er	tilsluttet	Kreftforeningen.	

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

Postadresse:
Postboks 78 Sentrum
0101 Oslo
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Norsk forening for stomi, 
reservoar	og	mage-	og	tarmkreft


