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Barnekreftforeningen
Årlig får rundt 180 barn og ungdom opptil 18 år kreft. Barnekreftforeningen
ble stiftet i 1982 av foreldre til barn og ungdom med kreft. Formålet til
foreningen er å være en støttepartner og informasjonskilde for familier som
rammes av barnekreft. Foruten 5 ansatte i et sekretariat, er det et hovedstyre
og 14 fylkesforeninger rundt om i hele landet, som på frivillig basis drives av
foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Barnekreftforeningen jobber
for å bekjempe barnekreft og gi familier den støtten de trenger.
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Likeperson i
Barnekreftforeningen
Likepersonsarbeidet i Barnekreftforeningen
er en viktig del av foreningens arbeid.
Det er frivillig og ulønnet og kan foregå
mellom enkeltpersoner i et personlig
møte, per telefon eller i grupper.
Prinsippet med likepersonsarbeid er
at personer som selv har erfart kreft hos
barn eller ungdom i familien, kan dele
sine erfaringer med andre og samtidig
være en person som forstår og støtter.
Likepersonsarbeid skal ikke være
en erstatning for offentlig og privat
omsorg, snarere et ekstra tilbud.

4

BARNEKREFTFORENINGEN

En likeperson
er et medmenneske
som skal lytte, forstå
og vise omsorg.
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Hvem er en likeperson?
Det er ingen formelle krav til å være likeperson, men når en har forpliktet seg,
forventes det at en følger opp de avtaler som er gjort. Kvalitet i arbeidet sikres
blant annet ved kursing av likepersonene. Arbeidet utformes på en måte som
motiverer andre til å bidra i tjenesten.
		 En likeperson har bearbeidet egen situasjon, og er i en fase hvor
det vonde og vanskelige er kommet på avstand
		 Alle likepersoner i Barnekreftforeningen har vært gjennom
en skolering og er godkjente som likepersoner av foreningen
		 En likeperson er et medmenneske som skal lytte, forstå og vise omsorg
		 En likeperson er med på veien
		 En likeperson gir håp
		 En likeperson er vennlig
		 En likeperson gir ingen medisinske råd eller legger seg opp i behandlingen
De skal heller ikke uttale seg om religion eller politiske synspunkt
		 Har kjennskap til egen organisasjon
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Slik jobber en likeperson
Likepersonsarbeidet er i dag organisert gjennom lokalt likepersonsarbeid
som besøkstjeneste på sykehus, telefontjeneste og organisering, planlegging,
gjennomføring og deltagelse på samlinger.
Nyinnmeldte får tilbud om samtale med likeperson på telefon. På samlinger
rettet mot de under behandling eller de som har mistet et barn, og som blir
arrangert enten sentralt eller lokalt, vil familiene møte godkjente likepersoner.

Taushetsplikt
		 En likeperson har undertegnet taushetsplikt før den starter arbeidet
		 Skjemaene er konfidensielle og oppbevares på en kvalifisert
måte hos sekretariatet
		 En likeperson har godkjent politiattest

Ansvar
Fagsjef i Barnekreftforeningen har det overordnede og faglige ansvar
for likepersoner. I samarbeid med hovedstyrets representant for
likepersonsarbeid og ressursgruppen for likepersoner, har fagsjef
ansvar for oppfølgingen av likepersonene.
Hver fylkesforening har i tillegg en koordinator for likepersonsarbeid som
holder oversikt over hvem som er likepersoner og følger dem opp underveis.
Koordinator i hver fylkesforening har også ansvar for å oppdatere oversikten
over likepersoner jevnlig og holde fagsjef orientert om endringer.

BARNEKREFTFORENINGEN

7

Grunnprinsipper
For å sikre høy kvalitet hos Barnekreftforeningens likepersoner, skal
hver likeperson delta på Barnekreftforeningens opplæringskurs og være
godkjent som likeperson, før en kan gå inn i tjenesten.
På samme måten som enkelte egner seg til å drive sosialpolitisk arbeid,
og andre er kløppere i det inntektsbringende arbeid, vil noen være særlig
verdifulle som samtalepartnere og som likepersoner for mennesker som
er i en vanskelig og utfordrende situasjon i livet.
Alle aktive likepersoner i Barnekreftforeningen følges opp underveis
lokalt, og hvert år må de delta på en oppfølgingshelg med andre
likepersoner for erfaringsutveksling og skolering.
Barnekreftforeningens fagsjef er ansvarlig for kvalitetssikring
av likepersonstilbudet.
En likeperson vil være positiv til å både gi og motta tilbakemeldinger
på egen praksis, samtidig som de må være ærlige hvis oppgavene blir
for vanskelige å håndtere.
Dersom en likeperson ikke oppfyller krav og forventninger som stilles,
tas det tak i dette så snart som mulig. Behovet for videre oppfølging
vurderes etter alvorlighetsgrad.
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Organisering
Organiseringen av likepersonsarbeidet er viktig for å sette arbeidet
i et system og samtidig sikre høy kvalitet hos hver enkelt likeperson.
Når en har fått bearbeidet sine egne erfaringer, kan en formidle disse
videre på en god og hensiktsmessig måte.
Likepersonstjenesten organiseres slik at det skal kunne gis et tilbud
til de familiene som ønsker det og inndeles derfor i 2 grupper
1) Likepersoner for de som har barn som er ferdig behandlet
2) Likepersoner for de som har mistet barn

Rapportering
Offentlige støtteordninger gir Barnekreftforeningens fylkesforeninger
økonomiske tildelinger etter hvor mye likepersonsarbeid som utføres.
Hver likeperson må derfor årlig rapportere hvor mye arbeid som gjøres.
Avtale om rapportering gjøres med koordinatoren i den enkeltes lokale
fylkesforening, som igjen er ansvarlig for videreformidling til sekretariatet.

Ressursgruppen for likepersoner
i Barnekreftforeningen
Barnekreftforeningen har en ressursgruppe i likepersonsarbeidet bestående
av 6 foreldre som alle har vært i den situasjonen at de har eller har hatt et barn
eller ungdom med kreft. Gjennom egne erfaringer bistår de fagsjef og hovedstyret med innspill og gode råd samtidig som de er med i planlegging av både
kurs og oppfølging av likepersoner.
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Forventninger til likepersonen
		 Lojalitet mot likepersonstjenesten og Barnekreftforeningen.
Kjenne til retningslinjene for likepersonstjenesten.
		 Følger helseforetakets retningslinjer angående besøk
på sengeposter/sykehusavdelinger.
		 Forplikter seg til å ivareta de vakter en har satt seg opp på.
Det skal gis beskjed dersom han eller hun trenger pause
eller ikke lengre ønsker å delta i tjenesten.
		 Bærer navneskilt med Barnekreftforeningens godkjente
ID-kort, slik at det fremgår helt klart hvem personen er.
		 Forplikter seg til å delta på én årlig oppfølgingssamling for å
utveksle erfaring og holde kontakt med den lokale koordinator
for andre tiltak som kan bidra til økt kvalitet i tjenesten.
		 Følger Barnekreftforeningens policy med tanke på klær,
		 ellers være nøytral ved ulike samlinger.

En likeperson
har bearbeidet egen
situasjon, og er i en
fase hvor det vonde
og vanskelige
er kommet på
avstand.
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En god
likeperson
		 Tar seg tid til å lytte
og viser forståelse ved
at den andre får fortelle
sine historier.
		 Avklarer forventninger
til samtalen.
		 Anerkjenner og roser den
andre for å dele følelser.
		 Stiller gode spørsmål som
hjelper den andre å finne
løsninger selv.
		 Gir styrke ved å minne
den andre på hva den
lykkes med.
		 Tåler stillhet og pauser.
		 Holder på hemmeligheter
og viser tillitt.
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Viktige nøkkelord
Den gode samtalen
Målet med en god samtale er å skape felles forståelse for
en situasjon der det er en som lytter og forstår og hvor
en kan dele følelser og erfaringer gjennom gjenkjenning.
En god samtale vil ha elementer av dialog i seg som innebærer
en gjensidig oppmerksomhet og respekt for den andre partens
synspunkter, interesser og ståsted.
Innebærer refleksjon, avklaring og læring for begge parter
og det å kunne være seg selv.

Empati
Kommunikasjon
Kommunisere betyr å gjøre
felles og defineres gjerne
som at uansett hva vi gjør, kan
vi ikke «ikke» kommunisere.
Kommunikasjon gjøres
både verbalt og non verbalt,
kroppsspråket vårt kan enten
underbygge det som sies eller
gi ordene en helt annen
betydning.
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Empati er å vise evne til
innlevelse og medfølelse uten
å gjøre den andres situasjon
til din egen. Gjennom empati
ser du den andre fra den
andres synsvinkel gjennom
å vise at du ønsker å lytte,
være tålmodig og ikke
avbryte. Empati vises også
ved å være oppmerksom
på den som snakker i stedet
for å tenke på hva du selv
skal si i neste omgang.

Mestring
Krise
En krise er en normal
reaksjon eller hendelse
som innebærer en helt ny
utfordring eller helt nye
krav til problemløsning.
Viktig å huske at en krise
oppleves forskjellig fra
person til person selv om
situasjonen som utløser
en krise kan virke helt lik.

Det å mestre kan være
å gjenvinne tilstrekkelig grad
av kontroll, skape mening og
en opplevelse av sammenheng
i en vanskelig situasjon.
Likepersonsarbeid kan bidra
til mestring gjennom å hjelpe
den andre til å forstå situa
sjonen ved å dele opplevelsen
om «å ha vært der».
Ved nettopp å være en
likeperson som er kommet
gjennom en krise, kan en
gi den andre et håp og tro
på at løsninger finnes.

Sorg
Sorg er ikke en sykdom, men defineres som en reaksjon
på tap i livet, det kan være endring i livskvalitet pga av sykdom
eller tap i form av død i nær familie eller omgangskrets. Sorg
er en reaksjon på det som ikke ble som det var tenkt/planlagt
i utgangspunktet. Sorg kan gi store psykiske og fysiske smerter
og er en katastrofe som rammer menneske utenfra, sorgen
berører hele mennesket og kan forandre det fullstendig.
Det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. Sorgarbeidet består
av å akseptere at tapet er virkelig og ugjenkallelig og ta følelsene
og tankene som sorgen medfører innover seg. Hovedingrediensen
i en god og sunn sorgbearbeiding er at den sørgende reagerer
ut fra det som er riktig for henne eller ham.
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Medmenneske
(Grethe Vassel)
Å være medmenneske er ikke bare lett
det er ikke enkelt å gjøre alle ting rett.
Det er så mange uskrevne regler
vi pakker oss inn med stramme seler
Vi vet ikke når det er rett å være nær
eller når det er best å la det vær’
Vi vet ikke når vi skal holde om
eller når det er best å gå utenom
Vi gir hverandre så mange signaler
kroppsspråket vårt har mange idealer
Men vet vi om vi bruker dem riktig
eller er vi bare ubetenkt forsiktig?
For ofte er det akkurat slik det ser ut
at tankene våre noen ganger er satt ut
Vi har bare lært å ha sansene på gløtt
det er ikke rart at mange føler seg støtt
Vi må åpne opp sansene for alle vi kjenner
først da kan vi se hva de egentlig trenger
Om vi gir ros og oppmuntring til en venn
vet vi at det aldri vil gå upåaktet hen
Alt som du er villig til å gi av deg selv
vil en gang med tiden betale seg
Du kjenner ordtaket: Gi og du skal få
vær en venn fra hjertet og ikke bare utenpå
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Kontakt
oss!

Barnekreftforeningen har sitt sekretariat i Oslo og består av
14 fylkesforeninger. Disse foreningene har egne selvstendige styrer
som arbeider frivillig for familiene.

Alle våre fylkesforeninger kan kontaktes på e-post,
eventuelt telefon 02099.
Agder (Øst og Vest).....................................
Buskerud......................................................
Hedmark......................................................
Hordaland / Sogn og Fjordane....................
Møre og Romsdal........................................
Nordland.....................................................
Oppland.......................................................
Oslo/Akershus..............................................
Rogaland.....................................................
Telemark......................................................
Troms og Finnmark......................................
Trøndelag (Sør og Nord). . ............................
Vestfold.......................................................
Østfold.........................................................
Hovedstyret ................................................

agder@barnekreftforeningen.no
buskerud@barnekreftforeningen.no
hedmark@barnekreftforeningen.no
hordaland.sf@barnekreftforeningen.no
more.romsdal@barnekreftforeningen.no
nordland@barnekreftforeningen.no
oppland@barnekreftforeningen.no
oslo.akershus@barnekreftforeningen.no
rogaland@barnekreftforeningen.no
telemark@barnekreftforeningen.no
troms.finnmark@barnekreftforeningen.no
trondelag@barnekreftforeningen.no
vestfold@barnekreftforeningen.no
ostfold@barnekreftforeningen.no
hovedstyret@barnekreftforeningen.no

www.barnekreftforeningen.no

