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Helsedager 
Informasjonsmøte om livmorhalskreft med tilbud om gratis celleprøver 

Milepælplan 
Hva Ansvarlig Frist 

I forkant av arrangementet 

Rekruttere samarbeidspartnere  

 andre sanitetsforeninger  

 andre organisasjoner 
 

  

Nedsette prosjektgruppe  

 Har vi nok frivillige?  

 Alle må signere taushets- og etikkavtalen  

  

Avklare ansvarsfordeling 

 Ansvar for rekruttering av deltakere  

 Ansvar for markedsføring og promotering 

 Ansvar for faglig innhold (foredragsholdere, avtaler for 
celleprøver) 

 Ansvar for praktisk tilrettelegging (lokale, bevertning) 

 Ansvar for tolkebehov (og –bestilling) 

 Ansvar for å registrere timeavtaler for celleprøvetaking 

 Ansvar for økonomi og rapportering  
 

  

Avklare sted og tidspunkt for arrangement 

 Bli enige om omfanget, hvor stort arrangementet skal 
være og hvor lenge det skal vare  

 

  

Utarbeide en detaljert prosjektplan, inkl. planleggingsmøter   

 Inkludert budsjett  

 Sendes til Anniken i N.K.S. sentralt: 
afs@sanitetskvinnene.no  

 

  

Rekruttere foredragsholdere 

 Avklare honorar  

 Behov for overnatting 

 Kartlegge tekniske behov 

 Tydelig bestilling så de ikke sier det samme og at de bruker 
enkelt språk 
 

  

Avtale med sykehus/legesenter/helsesenter om #sjekkdeg-avtaler 
samme dag/dagen etter 

 Avklare pris  

 Timene reserveres for deltakerne på foredraget, med 
mulighet for å melde seg på der og da. Det bør være kort 
tid mellom foredrag og timene (1-2 dager).  

 Kan det være den samme som informerer om 
celleprøvetaking som tar prøvene? Tillitsvekkende. 

 

  

Invitasjon: Sende ut eller printe og henge opp på aktuelle steder    
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(mal for invitasjon finnes i veileder, kan også etterspørres fra 
afs@sanitetskvinnene.no) 
 

Besøke aktuelle steder og fortelle om arrangementet 

 Voksenopplæring  

 Andre organisasjoner  
 

  

Rekruttere deltakere – innhente telefonnummer og sende 
påminnelse på e-post/WhatsApp 

 Avklare tolkebehov  
 

  

Bestilling av mat / Innkjøp av frukt, kaffe, te  
 

  

Hvis aktuelt: invitere politikere/ambassadører for kreftsaken som 
kan innlede  

 Ordfører 

 Politiker med minoritetsbakgrunn 

 Fylkesleder i N.K.S.  
 

  

Promotering 

 Presse (TV, radio (husk radio for innvandrere, avis)  
I forkant kan man finne ut av hvem som har kunnskap om 
deltakerne, og som kan finne en person/case pressen kan 
snakke med. Eventuelt at journalisten finner case selv. 

 Sosiale medier (facebook, instagram) 
 

Lokale 
medier: 
Lokal-
foreningen 
Nasjonal 
presse: 
Bistand fra 
N.K.S. 
sentralt  

 

Få tilsendt presentasjon fra foredragsholdere  

 Del denne med tolk hvis dere bruker tolk 
 

  

Prosjektgruppe-møte 

 Gjennomgang av dagen – er alt på plass?  

 Vet alle hva de skal gjøre? Hva skjer når? 
 

 1 dag før 

Klargjøre lokalet  

 Tenk på hvordan språkgruppene kan sitte samlet hvis tolk 
brukes 

 

  

Selve arrangementsdagen 

Tidlig oppmøte – få i gang teknisk utstyr 
 

  

Klargjøre det som skal serveres 
 

  

Klargjøre vann til foredragsholdere 
 

  

Følg programmet deres  

 Fint med en kjøreplan og noen som er «tidspoliti»  

 Sett av tid til spørsmål og pauser  
 

  

Ta imot påmelding til celleprøver    
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Avtale om celleprøvetaking 

 Avtal tid og sted for oppmøte hvis følging 

  

Selve testedagen  

Avtale kjent oppmøtested – ev. felles transport eller følgegruppe 
  

  

Frivillige som er tilstede under hele oppholdet på sykehuset / 
legesenteret  
 

  

Tolker tilstede under oppholdet   

Etter arrangementet 

Plan for oppfølging om noen vil snakke i etterkant av 
arrangementet 
 

  

Evaluering av både praktisk og faglig innhold 
 

  

Sende evalueringsskjema, regnskap og kvitteringer til Anniken i 
N.K.S. sentralt – afs@sanitetskvinnene.no  
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Et eksempel 

 

 

Indre Ytrefjord sanitetsforening: ansvarsfordeling  
Lokale ressurspersoner 
 

Kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver  

Kari sanitetskvinne 
 

Mail / Telefonnummer Kartlegge tolkebehov, bestille tolk 
(sammen med Maryam). Oppfølging 
etter sjekkedagen ved behov.  
 

Maryam sanitetskvinne 
 

Mail / Telefonnummer Ansvarlig for rekruttering av 
deltakere. Koordinerer 
samarbeidspartnerne og 
foredragsholdere 
 

Noor sanitetskvinne  
 

Mail / Telefonnummer Økonomi og rapportering 

Lise fra Kreftforeningen 
 

Mail / Telefonnummer Ansvarlig for markedsføring, bilder 
og presse 
 

Aicha, ny frivillig 
 
 

Mail / Telefonnummer Praktisk ansvarlig. Koordinere 
servering og følgetjeneste.  
 

Samarbeidsorganisasjoner 
 

  

Indre Y. helsestasjon 
 

Mail / Telefonnummer Rekruttere deltakere 
Ta celleprøver 
 

Somali women’s group i Indre 
Ytrefjord 
 

Mail / Telefonnummer Rekruttere deltakere 
 

Sara gynekolog 
 

Mail / Telefonnummer Holde foredrag om HPV-vaksine  
Ta celleprøver  
 

Trine fra Kreftforeningen Mail / Telefonnummer Holde foredrag om kreft og 
livmorhalskreft 
 

Voksenopplæringen 
 

Mail / Telefonnummer Rekruttere deltakere  

NAV 
 

Mail / Telefonnummer Rekruttere deltakere 


