carcinor
for alle som er engasjert i net-kreft

net-kreft
- en lite trolig diagnose

likepersoner i carcinor

Forside:
Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til NET-kreft, også CarciNor, bruker sebrastripene som profilering og symbol. Bakgrunnen for dette er ikke den afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra”
som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

Likepersonsarbeidet i CarciNor
Forord
Likepersonsarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og
deres pårørende. Likepersonsarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter. Likepersonsarbeidet skal være frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.
CarciNor skiller mellom organisasjonsarbeid og likepersonsarbeid. Likepersonsarbeidet
er kontakt mellom personer, og er ikke en del av organisasjonsarbeidet i foreningen.

Lillehammer, 28 mars 2014

CarciNor

Forening for alle som er engasjert i NET-kreft

Med endringer godkjent av CarciNors hovedstyre.
Stavanger, 8 oktober 2016
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1.

Likepersonsarbeidet

2.

Hvem kan være likeperson?

3.

Likepersonen i CarciNor

En likeperson i CarciNor er en person eller pårørende som har noen års erfaring med
hvordan livet er med en kreftsykdom.
Likepersonen er medlem i CarciNor. Likepersonsarbeid er basert på frivillighet og skal
være et supplement til det offentliges ansvar og skal ikke erstatte det offentliges oppgaver.

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson, men det er allikevel ikke alle
som egner seg til å være likeperson.
En likeperson skal ha gjennomført likepersonkurs for å bli kvalifisert. Vurderingen av
egnethet gjøres av kvalifiserte personer knyttet til CarciNor ved gjennomføring av likepersons- og fagkurs.

En likeperson skal ha levd med sykdommen, eller vært pårørende, en stund slik at han/
hun er kjent med hva dette innebærer.
En likeperson skal ha god kjennskap til CarciNor, og hvordan foreningen er organisert.
Kjøreregler for en likeperson i CarciNor.
• En likeperson er et medmenneske med egen erfaring med kreft som syk
eller pårørende.
• En likeperson skal kunne lytte og forstå, er ikke redd for stillhet.
• En likeperson skal bruke sunn fornuft, egne erfaringer og vise omsorg.
• En likeperson skal gi håp, men ikke falske forhåpninger.
• En likeperson skal gi korrekte opplysninger.
• En likeperson skal ta utgangspunkt i at vi er likesinnede, likestilte,
i samme situasjon.
• En likeperson skal kunne stille spørsmål så en samtale kommer i gang
igjen om den går i stå.
• En likeperson skal kunne stille spørsmål så brukeren selv finner og
forstår svarene.
• En likeperson skal kunne gi hjelp til å tilpasse en ny livssituasjon, mestre livet.
• En likeperson skal ikke ha store uløste personlige problemer.
• En likeperson skal ikke gi råd om behandling eller medisinering.
• En likeperson skal kunne sette grenser for eget likepersonsarbeid.
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4. Likepersonsarbeidet i CarciNor

Kvalitet i CarciNors likepersonsarbeid sikres ved kursing av, og oppfølging likepersonene.
Nye likepersoner skal ha kvalifiseringssamtale med likepersonkoordinator/fagansvarlig
i CarciNor, før man begynner i likeperson-tjenesten. Likepersonen skal delta jevnlig på
CarciNors likepersonkonferanser og samlinger.
Likepersoner skal rapportere sin aktivitet per web eller ved rapporteringsskjema.
Rapportering snarest etter oppdrag, årets rapportering innen 31.12.

5. Likepersonsaktiviter

Samtalegrupper, oppsøkende aktivitet, besøkstjeneste, aktivitetsgrupper, kurs, opplæring av likepersoner, er alle aktiviteter innenfor likepersonsarbeidet i CarciNor. Den
enkelte likepersonaktivitet ledes av en likeperson og koordineres av CarciNors likepersonkoordinator.
CarciNor bidrar til å opprette tilbudet for foreningens medlemmer der hvor dette etterspørres.
Disse aktivitetene er selvdrevne men CarciNor bidra med praktiske detaljer, veileder,
med mer. CarciNor prioriterer støtte til likepersonaktiviteter.
Det er også en klar forventning til likepersonene i CarciNor at man er aktiv i forhold til
deltakelse i likepersonsarbeid som Kreftforeningen legger til rette for,
feks; møteplasser, Vardesenter, pustehull, kafemøter.

6. Likepersonstelefon/kontakttelefon

En viktig del av likepersonsarbeidet i CarciNor er telefontjeneste, dette med grunnlag i
at NET-kreft er en sjelden sykdom og at brukerne av likepersontjenestene i CarciNor er
spredt over hele landet.
Likepersonstelefonen/kontakttelefon er organisert med eget nummer 61 420 680.
Vår likepersonkontakt på telefonen videreformidler til den likeperson som er aktuell.
Hver enkelt likeperson er registrert med eget telefonnummer, slik at man også kan ta
direkte kontakt med likepersonen.
Likepersonstelefonen er åpen for alle og er gjort kjent gjennom CarciNors medlemsblad
NETverket, på foreningens hjemmeside www.carcinor.no, på sosiale media ved @carcinor og #carcinor.

7. NET-kreft forum på @carcinor

Det er organisert et eget forum/gruppe på @carcinor på sosiale media.
Forum er en del av det man regner som et moderne likepersonsarbeid.
Deltakerne på forumet må godkjennes av gruppens moderator før de kan bruke forumet. Hovedstyret i CarciNor har redaktør og moderatoransvar for forumet.
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8. Møteplasser

Pasientforeningene, sammen med kreftforeningen, driver møteplasser som vardesenter, pustehull og lignende for kreftpasienter mange steder i landet.
Disse betjenes av likepersoner i de forskjellige pasientforeningene.
CarciNor ser det som naturlig at også våre likepersoner er engasjert i dette arbeidet der
hvor slike tilbud er opprettet.

9. Taushetsplikt

En likeperson har taushetsplikt.
Erklæring om taushetsplikt skal være undertegnet før likepersonen begynner sitt arbeide. Skjemaene for taushetsplikt er konfidensielle og oppbevares på en kvalifisert måte
av CarciNors sekretariat.

10. Kurs og konferanser

God planlegging, opplæring, oppfølging og evaluering er viktige faktorer for kvaliteten
i likepersonsarbeidet.
CarciNor ivaretar dette ved årlige likepersonkonferanser/samlinger og kurs.
Her legges vekt på faglig påfyll og oppdatering av likepersonene.
Rapportering og tilbakemeldinger fra likepersonene om arbeidet og utfordringer i dette
skal være en naturlig del av konferansen.

11. Administrasjon, dokumentasjon

CarciNors hovedstyre er ansvarlig for oppfølging av likepersonene.
Dette gjøres blant annet ved årlige likepersonkonferanser og samlinger, hvor oppfølging
og evaluering er en viktig del av konferansen.
Hovedstyret ved sekretariatet er ansvarlig for alle administrative oppgaver i forbindelse
med likepersonsarbeidet.
Sekretariatet skal ha en oppdatert oversikt over hvem som er likepersoner med navn,
adresse, e-post, telefon.
Likepersonsarbeidet skal rapporters årlig til hovedstyre innen 1. mars.
Rapporteringen skal følge mal godkjent av hovedstyret.
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12. Likepersonskoordinator

CarciNor har en ansvarsperson, en likepersonskoordinator for oppfølging av likepersonene.

Likepersonskoordinatoren
•
•
•
•

Sikrer at CarciNor har en god oppfølging av foreningens likepersoner.
Er bindeledd mellom likepersonene og CarciNors hovedstyre.
Likepersonskoordinatoren skal være i hovedstyre
Likepersonskoordinatoren rapporterer jevnlig til styret om likepersonsarbeidet:
Likepersonsarbeidet er fast post på CarciNors styremøter.

Likepersonskoordinatorens arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har oversikt over CarciNors likepersoner
Har løpende kontakt med CarciNors likepersoner
Er kontaktperson utad i likepersonsaker
Kan være veileder for likepersonene
Fordeler likeperson forespørsler som blir rettet til CarciNor
Rekruttere nye likepersoner og gi tilbud om kurs
Legger til rette for årlige tilbakemeldinger fra likepersonene,
gjennom rapporteringsskjema
Har hovedansvaret for rapportering og dokumentasjon av likepersonsarbeidet
Har god kunnskap om likepersonsarbeid

13. Likepersonsutvalg
CarciNor har et likepersonutvalg som er et rådgivende utvalg for CarciNors hovedstyre.
Likepersonutvalget er på to til fire personer som fortrinnsvis er likepersoner. Medlemmene i utvalget godkjennes av CarciNors hovedstyre.
Utvalget ledes av likepersonkoordinatoren.
Utvalget er en støtte for likepersonkoordinatoren i dennes arbeide. Bl.a. i forbindelse
med kvalifiseringssamtale med nye likepersoner.
Utvalget planlegger og gjennomfører likepersonsamlinger i samarbeid med hovedstyre.
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CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft.
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem!
www.carcinor.no

CarciNor er en forening som arbeider for å bedre livsvilkår for
personer med NET-kreft og deres pårørende.
CarciNor er en forening for alle som er engasjert i NET-kreft.
NET-kreft er en sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer
(NET), carcinoid. NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak blir funnet i tarmsystemet eller i
lungene, men også i andre deler av kroppen. Sykdommen er vanskelig å
diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.

