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Tiltaksplan 

 

Informasjons- og likemannstiltak i Blærekreftforeningen 2017 

1. Åpne møter  

Mål for 2017: minst 2 åpne møter rundt omkring i landet.  

På årets fagdag under landsmøtet skal Urologforeningens leder selv holde de urologfaglige foredragene. Dette bidrar til å 

øke og bedre kontakten mellom fagmiljøet og pasientforeningen. Den lave møteaktiviteten begrunnes med at vi legger opp 

til en mer aktiv møtevirksomhet i 2018, men Ålesundsområdet bør tilgodesees nå. 

Møteprogram 
2017 

 Tema ( med forbehold om endringer) 

April Hurdal Fagdag om diagnostikk i.f.m. Landsmøtet 

Sept Ålesund Åpent møte om blærekreft 

 

2. Uformelle treff  

Mål for 2017: Minst 15 uformelle treff 

Hver distriktsavdeling tilstreber å avholde to uformelle treff pr. år for å holde kontakten med lokale medlemmer, men vi må 

være forberedt på at avvik kan forekomme. Der vi har åpne møter bør om mulig hvert åpne møte etterfølges av et uformelt 

treff i samme område en tid etter. 

Treff-program 2017 Sted 

Februar Sarpsborg, Romerike, Trondheim, 
Drammen, Stavanger 

Mars Bergen, Hamar, Oslo 

April Tromsø, Arendal, Tønsberg, Bodø 

September Tønsberg, Bodø, Tromsø, Sarpsborg, 
Drammen, Bergen, Arendal, Brumunddal, 
Trondheim, Stavanger 

Oktober Kløfta, Oslo 

 

3. Andre arrangementer  

Mål for 2017: Markere Den Internasjonale Blærekreftdagen 

Fredag 5. mai 2017 fyller Blærekreftforeningen 5 år. Det er naturlig at denne dagen også brukes til å 

markere den Internasjonale Blærekreftdagen 2017. Dagen vil i år bli brukt til å få oppmerksomhet 

rundt mangelen på urolog-kapasitet. Vi legger opp til lokale presseoppslag rundt omkring i landet. 
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Mål for 2016: Delta på Arendalsuka 

Vi vil stå på stand og dele ut informasjonsmateriell samt drive lobbyvirksomhet overfor politikere. 

Tema: Flere urologer. 

4. Annen profilering  

Mål for 2017: Avisannonser 

Vi setter av en sum til uspesifiserte annonser som kan brukes i forbindelse med møter og treff eller ved andre anledninger. Vi 

bytter annonsested for å møte andre ledergrupper. Papirmediene sliter, det gir oss gode tilbud som vi kan benytte oss av.  

 

 

 

 

6. Informasjon på nett  

Mål for 2017: Oppdatert og utvidet innhold på websiden. 

Vi vil gjennomgå og utvide innholdet på websida. Enkelte funksjoner bør oppdateres og forbedres. 

7. Likemannsapparat 

Mål for 2017: Likemannsseminar  

Likemannsseminar i okt. for 10 personer. 

9. Medlemsblad 

Mål for 2017: Lage utkast til medlemsblad med kostnadsoversikt 

Vi tror medlemmene har interesse av et medlemsblad som er litt mer forseggjort enn vårt 

nåværende nyhetsbrev. Vi tror et papirbasert medlemsblad vil bli mer lest enn det elektroniske 

nyhetsbrevet, og at det også vil ha større markedsføringsverdi siden det kan sendes ut til sykehus og 

andre steder. Vi ønsker å gjøre noen forundersøkelser, kjøpe en datamaskin med aktuell 

programvare som kan brukes til publikasjonsdesign, innhente pristilbud på trykk og distribusjon samt 

prøvedesigne et blad. 

Avisannonser  

Feb Verdens Kreftdag 

Mai Blærekreftdagen 

September Oppstart på vår høstoffensiv 

?? Andre anledninger 
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