trenger du noen
å snakke med?
våre likepersoner har tid til deg

tid, kunnskap og åpenhet
En likeperson i Brystkreftforeningen har selv erfaring med brystkreft. Denne
erfaringen kan være til hjelp for deg som opplever å få brystkreft tett på livet,
enten det er som diagnostisert, pårørende eller om du grunnet arv har økt
risiko for sykdommen.
En likeperson har tid til å lytte og vil ta deg på alvor. En likeperson har forutsetninger til å forstå din situasjon.
Å være likeperson i Brystkreftforeningen er et frivillig, ubetalt verv for å
hjelpe andre. Alle likepersoner i Brystkreftforeningen signerer taushetsløfte,
og forholder seg til Brystkreftforeningens vedtekter og retningslinjer.
Brystkreftforeningen har likepersoner i ulike aldre. Brystkreftforeningen
har også likepersoner med metastatisk brystkreft, samt kontaktpersoner for
menn med brystkreft.
Det er flere måter å komme i kontakt med en likeperson på. Du finner mer
informasjon om Brystkreftforeningens likepersonstjeneste, på våre nettsider
www.brystkreftforeningen.no eller ved å kontakte nærmeste lokalforening.

Brystkreftforeningens likepersonsarbeid skaper kontakt mellom
brystkreftberørte – håpsdimensjonen og erfaringsdeling er
sentrale elementer i møte mellom mennesker.

Brystkreftforeningens likepersonsaktiviteter
Samtale i forbindelse med sykehusopphold
Ved flere sykehus vil du i forbindelse med at du opereres få
tilbud om samtale med en likeperson. Du vil også få utdelt
en mappe fra Brystkreftforeningen. Denne inneholder informasjonsmateriell, samt brystprotese i vatt (interimprotese) til de som har behov for det. De ulike sykehusene har
ellers flere arenaer hvor du kan møte likepersoner. Større
sykehus har Vardesentre som har mange tilbud til mennesker med kreft. Andre sykehus har andre typer møteplasser. Disse har ulike navn, men felles er at likepersoner fra
Brystkreftforeningen og/eller fra andre pasientforeninger
er tilstede og tilbyr en samtale hvis du ønsker det. Spør på
ditt sykehus hva som finnes av tilbud!

Likepersonsaktiviteter der du bor
Likepersonsaktiviteter rundt omkring i landet foregår i det
vesentlige i regi av Brystkreftforeningens lokalforeninger.
Det kan dreie seg om samtalegrupper eller uformelle
treff hvor både nye medlemmer og de som har vært med
en stund møtes. Noen steder arrangeres det kafeer eller
liknende som et samarbeid mellom Brystkreftforeningen
og andre pasientorganisasjoner. Fysisk aktivitet kan også
være formålet med å møtes, slik som turgåing, yoga, svømming, stavgang, mm. Medlemsmøter med foredrag som
er relatert til det å leve med brystkreft er også en arena
hvor du kan møte likepersoner. Felles for disse møteplassene er at du gis mulighet til å treffe noen som er eller har
vært i en situasjon liknende den du selv er i og at hjelp og
støtte på bakgrunn av felles erfaring står sentralt. Dersom
du ønsker en individuell samtale, kan du få kontakt med
en likeperson pr telefon, for å avtale en samtale på en kafé

eller liknende. Brystkreftforeningen har egne nettverk for
de som er under 45 år og for de som lever med metastatisk
brystkreft. Kontaktpunkter finnes i våre brosjyrer, samt på
Brystkreftforeningens nettside. Uansett arena eller aktivitet – det er ofte slik at samvær på bakgrunn av brystkrefterfaring i seg selv gir en fellesskapsfølelse som er til hjelp,
uten at samtalene nødvendigvis dreier seg om brystkreft.

«Endelig var det noen
som hadde tid til meg og
l yttet. Jeg føler ikke for
å mase sånn på min egen
familie og venner, jeg er
redd for å slite dem ut, og
bli stemplet som «brystkreftdamen». Å møte
andre med lignende erfaringer ga meg håp.»

brystkreftforeningen
Hvert år får ca. 3500 kvinner og 30 menn diagnosen brystkreft i Norge.
Brystkreftforeningen jobber med å sikre at alle brystkreftberørte i Norge skal få en
presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset behandling og en god
rehabiliteringsfase. Foreningen driver blant annet landsomfattende likepersonsarbeid, lokalforeninger og arrangerer nyttige kurs og samlinger. Brystkreftforeningen
er assosiert medlem av Kreftforeningen og står sammen om Rosa sløyfe-aksjonen
hver oktober.
Ønsker du å melde deg inn i Brystkreftforeningen eller har spørsmål om likepersonsarbeidet, se www.brystkreftforeningen.no. Våre likepersoner og tillitsvalgte i
lokalforeningene tar også i mot nyinnmeldinger.
Ønsker du å støtte Brystkreftforeningens arbeid kan du benytte Vipps 98087
eller starte en innsamlingsaksjon på Facebook.
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