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Tiltaksplan 

 

Informasjons- og likemannstiltak i Blærekreftforeningen 2018 

 

Tema for arbeidsåret 2018 er UROSTOMI. Det er i følge HELFO litt over 3000 urostomibærere i Norge. 

Disse har, sammenlignet med andre stomigrupper, et dårligere tilbud innen utstyrsutvikling og klinisk 

forskning, fordi de er i mindretall blant stomibærere. Også blant blærekreftpasienter er 

urostomibærere en minoritet. Urostomibærere opplever seg som en neglisjert gruppe, samtidig som 

tilstanden er psykisk svært belastende for mange. Formålet med satsningen er å løfte urostomifeltet 

for å gi pasientene et bedre liv. Urostomi vil derfor være et gjennomgående tema på alle våre 

aktiviteter der det er naturlig. Vi samarbeider med Norilco om denne satsningen, og planlegger flere 

felles aktiviteter.   

 

1. Åpne møter  

Mål for 2018: minst 3 åpne møter rundt omkring i landet.  

 

Møteprogram 
2018 

 Tema ( med forbehold om endringer) 

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

Sept Ålesund Åpent møte om blærekreft 

Sept Tønsberg Åpent møte om blærekreft 

 

2. Uformelle treff  

Mål for 2018: Minst 17 uformelle treff 

Hver distriktsavdeling tilstreber å avholde to uformelle treff pr. år for å gi et tilbud til lokale medlemmer. Noen av treffene vil 

i 2018 bli fellesmøter mellom Norilco og Blærekreftforeningen, etter lokalt initiativ. 

Treff-program 2018 Sted 

Februar/mars Sarpsborg, Romerike, Trondheim, 
Drammen, Stavanger, Bergen, Hamar, Oslo, 
Bodø, Mo i Rana 

April Evenes, Arendal 

Sept./okt. Bodø, Tromsø, Sarpsborg, Drammen, 
Bergen, Arendal, Brumunddal, Trondheim, 
Stavanger, Kløfta, Oslo, Mo i Rana 
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3. Andre arrangementer  

Mål for 2018: Markere Den Internasjonale Blærekreftdagen 

Noen steder vil dagen markeres i samarbeid med Norilco. Det legges opp til lokale markeringer. 

Mål for 2018: Delta på Arendalsuka 

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

Mål for 2018: Urostomidagen 

Vi vil i samarbeid med Norilco arrangere en konferanse for brukere og fagpersoner fredag 28. sept. i 

Oslo. Norilco pleier å markere «Den internasjonale stomidagen» hvert år i sept.; denne blir i år 

dedikert urostomi. Dagen vil inneholde faglige foredrag, stands med utstyrsleverandører, 

presentasjon og premieutdeling etter fotokonkurransen og sosialt samvær. 

4. Annen profilering  

Mål for 2018: Avisannonser 

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

 

 

 

 

Mål for 2018: Profilere urostomi 

Følgende aktiviteter er planlagt: 

 opptrykk av en egen pin for urostomibærere slik at de lettere kan identifisere hverandre 

 redaksjonelt oppslag om urostomi i et ukemagasin for å informere allmennheten 

 fagartikkel om urostomi i Sykepleien  

 profileringsmateriell til sykehus og andre steder om urostomiløftet og urostomidagen  

 arrangere en fotokonkurranse med urostomi som tema. 

 

6. Informasjon på nett  

Mål for 2018: Oppdatert og utvidet innhold på websida. 

Avisannonser  

Feb Verdens Kreftdag. Tema: Urostomi. Helside 
VG 

Mai Blærekreftdagen 

?? Andre anledninger jfr. urostomiaktivitetene 
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I 2017 anskaffet vi et profesjonelt medlemsregistersystem. Innmeldingsfunksjoner, produktkjøp og 

aktivititetspåmeldinger må integreres i websida. 

7. Likemannsapparat 

Mål for 2018: Likemannsseminar  

Likemannsseminar i okt. for 10 personer. 

9. Medlemsblad 

Mål for 2018: Arbeide videre med utvikling av medlemsblad  

Det arbeidet som ble påbegynt i 2017 videreføres i 2018. 
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