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Studieplan nr. 11285: Motivasjonssamling for besøkere 
 

Minst 4 deltakere 

4–12 timer 

Inntil 100 % elektronisk kommunikasjon 

Mål/læringsmål 
Læringsmål: kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H) 

 

K- Bedre kjennskap til Besøkstjenesten i Ung kreft og hva det vil si å være en besøker 

- Viktigheten av veiledning og det å ta vare på seg selv 

- Kjennskap til begrepet egenmobilisering 

 

F- Å gi besøkerne ny motivasjon til å fortsette arbeidet som besøkere og likemenn i 

Besøkstjenesten i Ung kreft 

- Å gjøre besøkerne enda bedre rustet i forhold til å møte ungdom med kreft 

 

H- Bevisstgjøring hos den enkelte besøker i forhold til viktigheten av arbeidet de gjør i Ung 

krefts Besøkstjeneste generelt, og i forhold til verdien av at ungdom hjelper ungdom på 

bakgrunn av egne erfaringer 

- Bevisstgjøring i forhold til utfordringer ved det å være besøker 

Målgruppe 
Godkjente besøkere i Ung kreft 

Forkunnskaper: Godkjente besøkere har tatt kurset Ungdom og kreft, et kurs for besøkere i 

Besøkstjenesten i Ung kreft, i tillegg til å ha gjennomgått veiledningssamtale med veileder i 

Kreftforeningen. 

Kursinnhold 
- Veiledning for besøkerne. 

- Egenmobilisering. 

- Utfordringer som besøker. 

- Utfordringer i Besøkstjenesten. 

- Hvorfor er det viktig med besøkstjeneste for unge som har opplevd kreft. 

- Paneldebatt der erfarne besøkere svarer på spørsmål fra besøker 

Andre arbeidsmåter/organisering 
- Foredrag holdt av fagpersonell (sykepleier og psykolog) med etterfølgende diskusjoner i 

plenum 

- Innlegg holdt av besøkere 

- Paneldebatt med diskusjoner 

- Gruppeoppgave/utfordring som skal besvares og fremføres i plenum 

- Bruk av kurspermen Ungdom og kreft 

 

Tilpasning av lokaler, hotellrom, studiemateriell og annet etter deltakernes behov 
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Evaluering underveis og/eller ved kursslutt 

Kursbevis 

Krav til lærer/instruktør 
- God innsikt i, og kunnskaper om Besøkstjenesten i Ung kreft i forhold til kursing og 

veiledning, og hvordan Besøkstjenesten i praksis fungerer 

Kunnskap og erfaring i fht. ungdom og kreft 

 


