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FORMÅL
Likepersontjenestens formål er å gi hjelp og støtte til brystkreftberørte.
DEFINISJON
Likeperson er en som selv er behandlet for brystkreft, har fått påvist mutasjon av brystkreftgener, eller er pårørende til en brystkreftberørt. Likepersonen må være godkjent av
Brystkreftforeningen som likeperson for foreningen.
ORGANISERING
• Likepersoner bør finnes der det bor eller behandles brystkreftpasienter.
• Likepersonstjenesten ledes av likepersonsledere.
• Likepersonslederens geografiske område bestemmes av Hovedstyret. Det geografiske
området reguleres ved behov.
• Likepersonsledere velges uavhengig av lokallag av de likepersoner som tilhører det
geografiske området angitt av Hovedstyret.
• Valg av likepersonsledere skjer på likepersonskonferanse eller godkjennes av Hovedstyret.
• Likepersonsledere skal være godkjente likepersoner med koordinerende og ivaretakende rolle.
• Likepersonsledere i samarbeid med Hovedstyret har ansvar for innkalling til årlige 		
møter med likepersoner i sitt geografiske område.
VIRKEOMRÅDER
Likepersoner kan treffe brystkreftberørte på alle arenaer hvor brystkreftberørte er. Det kan
være ved sykehus, Vardesentere, aktivitetsgrupper, kafetreff eller andre sosiale arenaer hvor
brystkreftberørte befinner seg.
Likepersoner kan ha kontakt med brystkreftberørte via telefon der hvor avstandene gjør
det vanskelig med personlig kontakt eller der hvor den brystkreftberørte bare ønsker telefonkontakt.
VILKÅR FOR Å BLI LIKEPERSON
• Kursbevis for gjennomført likepersonskurs
• Gjennomgått Brystkreftforeningens gjeldende etiske retningslinjer
• Registrere seg i Brystkreftforeningens likepersonslogg
• Samtykke til offentlig oppføring av kontaktinformasjon på:
www.brystkreftforeningen.no.

ENDELIG GODKJENNING
Endelig godkjenning oppnås fortløpende etter gjennomført likepersonskurs. Brystkreftforeningens sekretariatet må motta og registrere underskrevet nødvendig dokumentasjon
fra likepersonen. Likepersonen må opprette kontakt med likepersonsleder i det geografiske området likepersonen tilhører.
NØDVENDIG DOKUMENTASJON ER:
• Brystkreftforeningens taushetsløfte
• Brystkreftforeningens gjeldende etiske retningslinjer
• Brystkreftforeningens gjeldende retningslinjer for likepersonstjenesten.
For å beholde godkjenningen som likeperson må en likeperson etter utgangen av hvert 3.
år ha deltatt på en likepersonskonferanse i regi av Brystkreftforeningen.
KRAV TIL UTØVELSE AV LIKEPERSONSARBEIDET OG RAPPORTERING
• Likepersoner må ha et bearbeidet forhold til egen sykdom.
• Likepersoner gir informasjon, hjelp og støtte uten å gi medisinske råd.
• Likepersoner kan ikke ha inntektsgivende arbeid knyttet til sin funksjon som likeperson.
• Likepersoner er forpliktet til å følge Brystkreftforeningens gjeldende etiske retningslinjer.
• Hver aktivitet må føres i likepersonsloggen.
• Likepersoner som ønsker permisjon eller slutte i likepersonstjenesten må melde ifra til
likepersonsleder i sitt geografiske område og sekretariatet i Brystkreftforeningen.
REFUSJON AV UTGIFTER
Likepersoner kan ikke få godtgjørelse for sitt arbeid. En likeperson får dekket direkte utgifter knyttet til arbeidet ved å sende regning til sekretariatet innen 15. desember hvert år.
Direkte utgifter som dekkes er:
• Bilkjøring etter statens skattefrie satser
• Bompenger i det aktuelle geografiske området
• Parkeringsavgift etter kvittering.
AVVIKLING AV GODKJENNING SOM LIKEPERSON
Dersom en likeperson bryter de retningslinjer som ligger til grunn for godkjennelse som
likeperson i Brystkreftforeningen, kan Hovedstyret gi skriftlig advarsel og i ytterste konsekvens trekke tilbake vedkommende godkjenning som likeperson i Brystkreftforeningen.

brystkreftforeningen
Hvert år får mer enn 3300 kvinner og om lag 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 en landsomfattende
likepersonstjeneste, 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
likepersonstjenesten, ta kontakt med lokalforeningene, Hovedstyret, sekretariatet eller se våre nettsider www.brystkreftforeningen.no.
Ønsker du å støtte Brystkreftforeningens arbeid kan du be
nytte Vipps 98087 eller starte en innsamlingsaksjon på Facebook.
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