
Hva Ansvarlig Frist

Nedsette arbeidsgruppe

Avklare ansvarsfordeling

         Serveringsansvarlig

         Rigging av lokale

         Ansvar for foredragsholderne

         Ansvar for rekruttering

         Ansvar for tolkebehov (og –bestilling)

         Ansvar for presse/sosiale medier 

         Ansvar for å registrere timeavtaler for celleprøvetaking

Rekruttere foredragsholdere og samarbeidspartnere

Behov for å ordne overnatting for foredragsholdere?

Skal foredragsholdere få en liten oppmerksomhet? 

Sende ut eller printe og henge opp invitasjon på aktuelle steder

(Mal for invitasjon sendes ut fra sentralt)

Rekruttere deltakere – innhente telefonnummer og sende påminnelse på e-

post/WhatsApp

Bestilling av mat

Kartlegge tekniske behov

Invitere politikere/ambassadører for kreftsaken som kan innlede?

         Ordfører?

         Politiker med minoritetsbakgrunn?

Promotering

Lokale 

medier: 

Lokalforeni

ngen

         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.

Nasjonal 

presse: 

Bistand fra 

N.K.S. 

sentralt

         Sosiale medier (facebook, instagram)

Få tilsendt presentasjon fra foredragsholdere

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

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

         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).

I forkant av arrangementet

Avklare tidspunkt for arrangement

Utarbeide en detaljert prosjektplan



         Kan det være den samme som informerer om celleprøvetaking som tar 

prøvene? Tillitsvekkende.

Tidlig oppmøte – få i gang teknisk utstyr

Klargjøre det som skal serveres

Klargjøre vann til foredragsholdere

Ta godt imot foredragsholderne 

Ta godt imot alle deltakerne

Avtale om celleprøvetaking

         Avtal tid og sted for oppmøte hvis følging

Plan for oppfølging i etterkant av arrangementet

Evaluering av arrangement (internt og deltakerne)

Dele evaluering og bilder med N.K.S. sentralt 

Få refundert alle utlegg mot kvitteringer 

Selve testedagen (hvis dette inngår)

Etter arrangementet

Selve arrangementsdagen


