
  

Årsmelding  
Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 

Styrets beretning 
For styreperioden 2021 har styret bestått av:  

Rolle Navn Funksjonsperiode 

Årstall fra - til 

Styreleder Cathrine Wien 2021 - 2022 

Nestleder Solveig Rostøl Bakken 2021 - 2023 

Kasserer Henry Leirdal 2021 - 2022 

Sekretær Espen Stang 2021 - 2023 

Styremedlem  Jorid Haavardsholm 2021 - 2023 

Styremedlem Vigdis Holen 2021 - 2022 

Varamedlem Janne Skuterud 2021 - 2023 

Varamedlem Stig Atle Eriksen 2021 - 2022 

Ungdomsrepresentant Barbara Monika Bakkejord 2021 - 2022 

 
Styret ble valgt på årsmøtet 23. mars 2021. Det ble ikke avholdt årsmøte i 2020, men alle 
styremedlemmene som da skulle vært på valg, sa seg villige til å fortsette fram til årsmøtet i 2021. 
For å opprettholde prinsippet om kontinuitet i styret, ble disse medlemmenes funksjonsperiode 
satt til bare 1 år på årsmøtet i 2021.  
Valgkomiteen i 2021 bestod av: Else Karin Lie, Anne Marie Megrund og Åse Angell. 

Medlemstall  
Avdelingen hadde per 31.12.2021 følgende antall medlemmer:  

Medlemskategori Antall 

Totalt antall medlemmer 446 

Antall likepersoner 24 

Avdelingen har følgende lokale æresmedlemmer: Per Hammer, Ranveig Skuterud og Jorid 
Haavardsholm 

Styret 
2021 har ikke vært et veldig aktivt år, dessverre. Corona har vært en solid demper. Corona til tross, 
NORILCO Oslo har i 2021 avholdt 10 styremøter, og behandlet rundt 75 saker. Til 6 av styremøtene 
var vi samlet fysisk. Resten var på Teams, noe som fungerte ganske bra. Utover det har styret hatt 
kontakt via e-post. Ronald Robertsen, tidligere leder og langvarig medlem av styret, flyttet fra Oslo 
i 2021. Vi skulle gjerne takket han på et medlemsmøte, men korona hindret det. Isteden markerte 
styret det med et utendørs avskjedstreff der vi tok en koselig rusletur rundt Østensjøvannet.     
  
Vedlagt årsmeldingen: Regnskap for 2021 med noter til noen av postene, budsjett for 2022, 
handlingsplan for 2022.  



Medlemsaktiviteter 2021 

Årsmøte 23. mars digitalt på Teams 
Det deltok 18 personer. Møtet ble ledet av Roy Aleksander Farstad, og gjennomføring på Teams 
fungerte bra. Det var ingen store saker oppe til diskusjon, men det ble vedtatt en liten endring i 
våre vedtekter § 6.1. "Innkalling til årsmøte". 
 
Digitale yogakurs 
På initiativ fra Barbara, leder av NU Oslo, ble det i løpet året avholdt 10 digitale yogakurs. Kursene 
ble holdt via Zoom. Det fungerte bra, og kursene ble veldig godt mottatt hos medlemmene. 
 
Quiz 
I mangel av muligheten til fysiske møter ble det arrangert 2 quiz der medlemmene ble invitert til å 
delta digitalt eller per brev. 
 
Medlemsmøte – Fagkveld i samarbeid med Boots 1. juni. Digitalt. 
Webinar hvor lekkasje og bekymringer for lekkasje sto i fokus. Fra vår side deltok Jorid og Solveig i 
planlegging. Drøyt 30 personer deltok. Daniel Eide Ross fortalte sin historie på en veldig fin måte.  
 
Gåtur og omvisning i Ekebergparken 21. august 
Rundt 20 personer deltok. Ekstra koselig var det at flere nye medlemmer valgte anledningen til å 
bli kjent med oss. En dyktig guide som viste oss rundt og fortalte om parkens historie og innhold. 
Etter endt omvisning inntok en del av deltagerne lunsj på Karlsborg Spiseforretning.  
 
Medlemsmøte – Ung og stomioperert for over 50 år siden – Oppsal samfunnshus 7. september. 
I forbindelse med at NORILCO er 50 år i år, hadde vi besøk av en av NORILCOs stiftere, Knut H. 
Ellingsen, som fortalte om sin egen og NORILCOs historie. 
 
Høsttur til Norsk Folkemuseum 21. september 
Vi fikk en fin guidet omvisning på deler av museumsområdet, etterfulgt av tid på egenhånd før det 
ble avsluttet med lunsj på museets kafe. 
 
Temakveld i samarbeid med Maske Bandagist 12. oktober Oppsal Samfunnshus 
Bente Aarstad fra ConvaTec holdt foredrag om en "Trygg og aktiv hverdag". Etterpå fortalte 
stomisykepleier Torunn Vigdal fra Maske om hva stomisykepleiere gjør og kan hjelpe med, og det 
ble mulighet til å stille spørsmål.  
 
30+ samling på Peppes pizza på Jernbanetorget 2. november 
Alle frammøtte hadde en hyggelig kveld der praten gikk om løst og fast. Ekstra hyggelig var det at 
et par nye fjes dukket opp.  
 
50-års jubileum/julebord 26. november Oppsal Samfunnshus 
28 personer var samlet til julebord kombinert med feiring av NORILCOs 50-års jubileum. Jorid, 
Solveig og Janne fortalte om NORILCO, og kveldens høydepunkt var Kari Svendsen som kom og 
sang og underholdt oss. 
 

Likepersonstjenesten   
Aktivitetsnivået for Osloavdelingens likepersontjeneste har i 2021 vært langt lavere enn i 
"normale" år. Sykehusenes koronarestriksjoner umuliggjorde likepersonsvakter på sykehusene, 



men vi har flere ganger oppfordret sykehusavdelingene vi besøker, til å informere pasientene om 
at likepersontjenesten er tilgjengelig per telefon. Vi fikk laget "Du er ikke alene"-kort med 
informasjon om likepersonstjenesten vår, og kontaktet sykehusavdelingene som har pasienter i 
vår målgruppe, samt bandasjistene i vårt område. Responsen på kortene var veldig positiv, og alle 
ønsket å få disse kortene til utdeling (mars 2021). Vi har i tillegg informert om 
likepersonstjenesten i informasjonsskrivene til våre medlemmer, og informasjonen har i hele 
perioden stått tydelig på Osloavdelingens nettside. Om disse tiltakene har hatt betydning for antall 
henvendelser, vet vi ikke. I oktober avtalte vi med stomisykepleier på Aker at vi ringer avdelingene 
hver uke på det tidspunktet vi vanligvis ville ha vært der på vakt. Dette resulterte i noen 
telefonsamtaler. De aller fleste forespørslene om likeperson har kommet direkte til 
likepersonsleder (vakttelefon og e-post), via Osloavdelingens e-post eller via NORILCOs sekretariat, 
og likepersonssamtalene har vært gjennomført via telefon eller nettbaserte løsninger.  
 Før koronapandemien var ca. 75 % av registrerte likepersonssamtaler resultat av vakt på 
sykehusene. Uten sykehusvaktene, og med færre fysiske arrangement enn i et "normalår", har det 
bare vært gjennomført 1 likepersonssamtale med fysisk tilstedeværelse.    
Vi har hatt kontakt med totalt 44 personer (60 i 2020) fordelt på 1 samtale på nøytral grunn, mest 
telefonsamtaler og noe kontakt via e-post/sosiale medier. Kjønnsfordelingen har tidligere år vært 
veldig jevn, men, som i 2020, har vi i 2021 hatt kontakt med langt flere kvinner, 61 % (65 %) enn 
menn, 39 % (35 %). 
Antall førstegangsbesøk var 1 (16). Det ble ikke gjennomført oppfølgingsbesøk. Det har vært 36 
(26) "telefonbesøk" og 2 (5) "nettbesøk". Det har vært 29 (23) oppfølgingstelefoner, og 1 (12) 
oppfølging(er) via nett.   
Fordeling mellom stomitypene er ikke like jevn som i "normale" år: Colostomi 15 (25), ileostomi 11 
(15), ulike varianter av urostomi 15 (10). 2 personer hadde 2 stomier. Vi hadde kontakt med 1 (5) 
person(er) med reservoar, og 5 (1) med kreft uten stomi/reservoar. I 2020 begynte vi systematisk 
å registrere kontakt med pårørende og personer med IBD-sykdommer, men ikke stomi/reservoar. I 
2021 hadde vi ingen samtaler med pårørende (1), men 1 samtale med en person med IBD uten 
stomi/reservoar (4).    
Tallene for 2021 bekrefter den store betydningen vaktordningene på Aker og Ullevål har for å nå 
fram til dem som blir operert. Vi vet fra tidligere år at det likevel er mange vi ikke når. Vi tror at det 
under koronapandemien er enda flere som kunnet ha ønsket seg en likeperson å snakke med, men 
som ikke vet at vi finnes. Dette er bekymringsfullt og utfordrer oss til å finne alternative måter for 
å nå ut til dem som trenger likepersonstilbudet vårt.   
I 2021 fikk vi flere forespørsler om likepersoner til unge personer som hadde fått kreft, som var i 
behandling, og hvor det ikke var aktuelt med stomi. Flere hadde små barn og ønsket å snakke med 
en likeperson som selv hadde små barn og hadde vært gjennom tilsvarende behandling. Når vi ikke 
har matchende likeperson i egen avdeling, kontaktes alle likepersonsledere i NORILCO med en 
anonymisert forespørsel.  I flere av disse tilfellene har dessverre ingen av våre avdelinger hatt 
egnet likeperson. NORILCO og Kreftforeningen har opprettet en gruppe som jobber med hvordan 
vi bedre kan nå ut til, og ivareta, personer med mage-/tarmkreft, men ikke stomi, og det jobbes 
aktivt med å rekruttere likepersoner til denne målgruppen.   
Likepersonsgruppa besto per 31/12-2021 av totalt 24 personer (28 i 2020). 5 fra det sentrale 
likepersonskurset i 2020 og 4 fra kurset i 2021 venter på å få gjennomført den praktiske delen av 
opplæringen før de kan godkjennes. På grunn av pandemien har dette ikke vært mulig. Så snart 
sykehusene åpner for likepersonsvakter, vil sluttopplæringen av de nye likepersonene bli høyt 
prioritert.   
Motivasjonssamlingene med faglig innhold og erfaringsutveksling for likepersoner har ikke vært 
mulig å gjennomføre, men tas opp igjen så snart det er forsvarlig. Det har vært en Teams-samling 
for dem som var på kurs i 2021.   



Tidligere år har likepersoner deltatt ved Lærings- og mestringskurs, fordelt på ulike diagnoser og 
sykehus, og fortalt om å leve med stomi/reservoar og om NORILCO. I 2021 har dette ikke vært 
mulig.  
1 likeperson har fortalt sin historie og gitt informasjon om NORILCO ved en utdanningsinstitusjon.  
Vi vet foreløpig ikke når det vil være mulig å komme i gang med faste vakter på Ullevål og Aker, 
men er klare til å starte opp så snart det lar seg gjøre. Planene om å få i gang igjen faste vakter på 
Bærum sykehus og et bedre opplegg for Radiumhospitalet står dessverre fremdeles på vent, men 
vil bli tatt tak i så snart det blir mulig å komme videre med disse. 
Likepersonsgruppen i Oslo er en ressurssterk gruppe med mange dyktige likepersoner. Vi har ikke 
fått utrettet så mye som vi gjerne ønsket å gjøre de siste to årene, men håper at vi nå snart kan 
komme ordentlig i gang igjen.  
 

Brukermedvirkning   

Det legges stadig større vekt på brukermedvirkning i helsetjenester, og deltagelse i brukerutvalg 
og -råd er viktig for å fremme og ivareta interesser og rettigheter, både for våre egne medlemmer, 
og for andre pasienter og pårørende. Vi hadde per 31.12.2021 tre aktive brukerrepresentanter. 
Ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er vi representert i det sentrale brukerutvalget og i brukerråd 
ved Kreftklinikken, pluss i en rekke dertil tilhørende råd, utvalg og prosjektgrupper. Videre er vi 
representert ved NAV; Kreftregisteret, i Kreftforeningens Regionale råd for brukermedvirkning i 
Oslo og Akershus, og i brukerrådene til flere ulike forskningsprosjekt ved OUS og Nasjonalt 
Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Utover dette deltar flere av våre medlemmer i 
Kreftforeningens brukerpanel. 
 

Representasjon  
Navn på representant Utvalg/arena der rep. deltok Antall møter 

Espen Stang Brukerrepresentant, leder for 
Brukerrådet Kreftklinikken Oslo 
Universitetssykehus (OUS) 
Oppnevnt av Kreftforeningen. 

4 

Espen Stang Brukerrepresentant for NORILCO 
i Kreftregisterets brukerpanel. 

1 

Espen Stang Brukerrepresentant i 
oppstartprosjekt protonterapi, 
OUS 

4 

Espen Stang Brukerrepresentant i 
forskningsutvalget ved 
Comprehensive Cancer Centre, 
OUS 

3 

Espen Stang Brukerrepresentant for NORILCO 
i Regionalt forum for 
brukermedvirkning i 
Kreftforeningen, Oslo og 
Akershus. 

1 

Espen Stang Brukerrepresentant i 
Kreftforeningens Nasjonale 
Brukergruppe for 
brukermedvirkning i forskning 

7 

Espen Stang Brukerrepresentant i Workshop 
om pasientmedvirkning i egen 
behandling (Samvalg), 
Kreftklinikken, OUS 

3 



Espen Stang Brukerrepresentant ved 
Arbeidsmiljø- og 
pasientsikkerhetsseminar i 
Kreftklinikken, OUS 

1 

Espen Stang Brukerrepresentant ved 
Ledermøte, Kreftklinikken, OUS 

1 

Espen Stang Brukerrepresentant i forskningen 
ved Institutt for kreftgenetikk og 
informatikk (IKI), OUS 

Ingen møter i 2021 

Espen Stang Brukerrepresentant i forskningen 
ved Avdeling for Patologi, OUS 

Ingen møter i 2021 

Solveig Rostøl Bakken Brukerrepresentant i Sentralt 
brukerutvalg OUS 

 7 digitale møter, ‘4 fysiske møter 

Solveig Rostøl Bakken Brukerrepresentant i Sentralt 
arbeidsutvalg OUS 

11 møter 

Solveig Rostøl Bakken Brukerrepresentant i KEK (Klinisk 
etisk komité) OUS/Aker   

Startet i sept. 2021, 4 møter, 2 hastemøter 

Solveig Rostøl Bakken Brukerrepresentant i KIT (kirurgi, 
inflammasjonsmedisin og 
transplantasjon) OUS 

4 møter,1 budsjettseminar 

Solveig Rostøl Bakken Brukerrepresentant i medisinsk 
klinikk OUS 

4 møter (fysisk), 1 budsjettmøte 

Solveig Rostøl Bakken Arbeidsgruppe retningslinjer 
brukermedvirkning på 
systemnivå 

7 møter (digitalt)  

Solveig Rostøl Bakken OUS hjemme (avansert hjemme 
sykehus) 

3 møter (digitalt), 3 Webinarer 

Solveig Rostøl Bakken Hva er viktig for deg 4 møter (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Helsefelleskapet -Lokalt 
samarbeidsutvalg 

3 møter (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Helsefelleskapet – 
Samarbeidsforum for somatikk 

2 møter (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Programkomiteen 
Storbylegevakta 

10 møter (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Nye OUS - Medvirknings grupper 
Aker 

8 møter (digitalt), Studieturer Haraldsplass 
sykehus, Bergen; Kalnes sykehus i Østfold 

Solveig Rostøl Bakken Referansegrupper nye OUS 
Opplæringsseminar nye OUS 

5 møter (digitalt)                                                 
2 møter (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Intervju om metodikk for 
pasientforløp OUS 

3 møter (1 fysisk,2 digitalt) Redigering av 
dokument 

Solveig Rostøl Bakken Handlingsplan i Østensjø bydel 4 møter (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Læringsnettverket for 
pasientforløp 

Ingen møter i 2021 

Solveig Rostøl Bakken Rokadeprosjektet på 
Rikshospitalet – ombygging 
akuttmottak 

Ingen møter 2021 

Solveig Rostøl Bakken Medforfatter, nye retningslinjer 
for pårørende i OUS 

Digitale møter, redigeringer og ferdigstilling. 

Solveig Rostøl Bakken Rokadeprosjektet – utomhus 
akuttmottak 

Ingen møter 2021 

Solveig Rostøl Bakken Brukerutvalg Aker helsearena Ingen møter 2021 

Solveig Rostøl Bakken Innlegg på styremøte til OUS om 
samhandling/helsefelleskapet 
OUS. Oslo kommune 

15 min (fysisk) 



Solveig Rostøl Bakken Innlegg på Helse Nord 
konferanse om 
samhandling/helsefelleskap med 
de kommuner som tilhører helse 
Nord "Ishavsærklæringen" 

25 min (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Innlegg på Farmasøytenes 
årskonferanse 

15 min(fysisk), 30 min paneldebatt 

Solveig Rostøl Bakken Medlem av Farmasøytenes 
programkomite 

7 møter (digitalt) 

Solveig Rostøl Bakken Samarbeider med firmaet 
Easymeeting i Tromsø om digitale 
enkle løsninger i helse 

6 møter (digitalt), 1 webinar, Lest 
prosjektsøknad, kommet med 
tilbakemeldinger. Mange telefonsamtaler 

Solveig Rostøl Bakken Forskning Helse Nord - Dignity 
Care 

5 møter,1 konferanse (digitalt), Mange 
telefoner 

Solveig Rostøl Bakken OUS tarmscreening Lest prosjektsøknad, kommet med 
tilbakemeldinger 

Solveig Rostøl Bakken Spørreundersøkelse for å 
forbedre pasientsikkerhet ved 
utskrivelse fra sykehus 

Første runde (digitalt spørreskjema) 

Solveig Rostøl Bakken OPERA- Oslo Pharmacist 
intervention study 

Lest og kommentert søknad, Ikke fått midler 
enda 

Solveig Rostøl Bakken Referansegruppe Leve hele livet i 
Oslo kommune 

1 møte (digitalt) 

Siv Mirjam Skaget Brukerrepresentant i NAV, 
Region Oslo Vest  

1 digitalt møte 

Siv Mirjam Skaget Brukerrepresentant i NAV, 
Fylkesnivå 

1 fysisk møte 1 digitalt møte 

Janne Skuterud Brukerrepresentant i 
arbeidsgruppe for å revidere/lage 
ny brosjyre til urinprøvetaking i 
urostomi - SISK. 

1 digitalt møte 

 
Informasjonsarbeid og profilering  
Dato Beskrivelse Ansvarlig 

09.02.21 Innlegg om brukermedvirkning i forskning på 
SAB (Scientific Advisory Board) møte, 
Comprehensive Cancer Centre, OUS 

Espen Stang 

06.05.21 Innlegg om Stomi og sex på "Trenger vi å snakke 
om det" kurs i regi av Likestillingssenteret 

Espen Stang 

07.05.21 Innlegg om brukermedvirkning i forskning på 
Søknadsskrivingseminar, Kreftklinikken, OUS 

Espen Stang 

20.05.21 Blogg til "Clinical Trials Day", organisert av 
Avdeling for forskningsstøtte OUS 

Espen Stang 

11.10.21 Brukersamling i Kreftforeningen Espen Stang 

01.12.21 Var "case" for, og snakket om NORILCO for 
studenter ved Medisinsk Grunnfag på Bjørknes 
Høyskole 

Dianne Frost 

 

Medieomtale /i media  
Janne Skuterud deltok i august i Coloplasts podcastserie Stomiliv, med tema "Ingen uro for 
urostomi" 







Noter til regnskap 2021

Medlemsaktivitet dekker følgende poster i regnskapet:

Julebord 37 596,25

30+ samling 2 000,00

Sommertur 2 950,00

Høsttur 6 347,00

Yoga kurs 5 000,00

53 893,25

Bevertning:

Styremøter 1 766,28

Medlemsmøter 2 722,80

4 489,08

Reise/transport:

KM-godgjørelse til styremøter og styrearbeid 6 208,70

KM-godgjørelse og parkering til medlemsmøter 2 278,30

8 487,00

Likepersonstjenesten:

Mobilabonnement 3 948,00

Likepersonskurs 5 000,00

8 948,00

Rekvisita:

Toner 5 242,00

Papir 477,90

Trykking 3 518,00

HP skriver 4 629,00

Servietter 31,90

Desinfeksjons og Antibac 424,10

Konvolutter 89,70

Klistrelapper 285,00

14 697,60

Port/gebyrer:

Porto 13 555,42

Gebyrer 1 166,50

14 721,92

Mobilabonnement/Office 365

Mobilabonnement 2 388,00

Office 365 1 548,00

3 936,00

Blomster/gaver:

Blomster 589,00

Gavekort 5 630,60

6 219,60





Budsjett 2022 - NORILCO Oslo

Utgifter Inntekter

Porto/gebyrer 25 000,00 Grasrotandeler 50 000,00

Bevertning 15 000,00 Loddsalg 1 500,00

Reise/transport 20 000,00 Medlemskontingenter iht. fordelingsmodell 90 000,00

Likepersonstjenesten 20 000,00 Tilskudd Helse Sør-Øst RHF 75 000,00

Foredrag, honorar 25 000,00 Refusjon mva 7 500,00

Rekvisita 15 000,00 Renteinntekter 1 500,00

Blomster/gaver 7 000,00 Underskudd 64 000,00

Medlemsaktivitet 70 000,00

Representantskapsmøte 45 000,00

Leie av lokaler 10 000,00

Stomidag 7 500,00

Abonnement mobil/office 365 10 000,00

Kjøp av IT-utstyr 20 000,00

289 500,00 289 500,00



 

 
Handlingsplan for 2022 

Handlingsplanen skal gjennomføres i tråd med NORILCOs formål og verdier, samt den felles 
grunntanken og bestemmelsene nedfelt i vedtektene. 
Styrets arbeid 

 Arrangere medlemsmøter og turer  

 Avholde styremøter og pakkemøter.  

 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 flere av NORILCO Oslos medlemmer. 

 Søke om økonomisk støtte fra institusjoner som Oslo Kommune og Helse Sør-Øst RHF. 

Medlemsaktiviteter  
 Arrangere medlemsmøter med variert faglig innhold.  

 Teste og vurdere alternative lokaler for møtene våre. 

 Arrangere to hyggelige treff for 30 +. 

 Arrangere to vandringer i by og mark. 

 Arrangere sommertur. 

 Arrangere høsttur. 

 Arrangere julebord. 

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

 Prøve å finne flere måter for å nå ut til pasientene i vår målgruppe. 

 Fortsette å distribuere "Du er ikke alene"- kort med NORILCOs logo og informasjon og 
tilbud om samtale med likeperson for utdeling hos bandasjister, apotek, 
sykehusavdelinger og andre som har kontakt med pasienter i NORILCOs målgruppe. 

 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. 

 Holde foredrag om det å leve med stomi/reservoar/kreft, og informere om NORILCO 
ved ulike helseforetak og utdanningsinstitusjoner, og arbeide for å komme til hos flere 
av disse. 

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

 Stand på Youngstorget, under fanen "NORILCO i bybildet". 

 Delta på NORILCOs representantskapsmøte 

 Fortsette et godt samarbeid med, og støtte ungdomsgruppen vår. 

Likepersonsarbeid 
 Ivareta dem som gikk på sentrale likepersonskurs i 2020 og 2021, følge opp med 

opplæringsbesøk og samtaler etter endt kurs for godkjenning som likepersoner. 

 Så snart det er forsvarlig og mulig: Fortsette vaktordningen med fast besøksdag på 
sykehusene Aker og Ullevål. Arbeide for å få i gang igjen vaktordning på Bærum 
sykehus og i samarbeid med Radiumhospitalet finne en god løsning for et 
likepersonstilbud for deres pasienter i vår målgruppe. 



 Fortsette arbeidet med å rekruttere gode likepersoner innen de ulike kategoriene 
innenfor stomi, reservoar og kreft, og sende dem på sentralt likepersonskurs. 

 Ivareta personer som ønsker å bli likepersoner, mens de venter på sentralt kurs. 

 Holde to samlinger/motivasjonskurs for alle likepersonene i avdelingen, gjerne i 
samarbeid med Akershusavdelingen. 

 Styrke samarbeidet og opprettholde god kommunikasjon med stomisykepleiere og de 
ulike sykehusavdelingene hvor vår målgruppe behandles. 

Brukermedvirkning 
 Opprettholde pågående deltagelse i brukerråd. 

 Bli deltagere i flere brukerråd. 

 Rekruttere nye personer som er villige til å fungere som brukermedvirkere i brukerråd 
og/eller forskningsprosjekter. 

 




