
Tilbakemelding til ledelsen og styret i Sørlandet sykehus 

 

Jeg er imponert over hvordan Joyce Pigao og Martin Rafoss tenker innovativt og fremtidsrettet på å 

finne nye måter å møte dagens utfordringer i helsevesenet på. Gjennom KOM og Bruk Brukeren har 

de funnet en ny vei til å forbedre lavterskel og frivillighets arbeidet som sårt trengs for å sikre 

bærekraftige helsetjenester i fremtiden. 

Kvalifisert frivillighet gjennom Likepersonskurset ved Martin Rafoss i KPH/SSHF Agder kan gi 

oss flere hender og ører som kan hjelpe til med å få ned blant annet ventelister. Å få være med på 

denne muligheten gir meg håp. Likepersonkurset er veien å gå. Frivillighet og lavterskel tilbud er 

fremtiden og undertegnede er den første kvalifiserte likepersonen i Agder. 

Livs-Lyst stiftelsen ønsker å bidra med videre frivillige arbeid og tenker vi kan være medarrangører 

av et første likepersonkurset.. Vi ser for oss at dette er noe vi kan arrangere i Tingsalen i Lillesand 

sentrum. Der er det plass til ca. 80 personer. Dette skal være et gratis tilbud for de som ønsker det 

og er motivert til å hjelpe mennesker som trenger støtte i hverdagen. 

Vi i stiftelsen Livs-Lyst støtter med lokaler og de første 100 kursbevisene. Det er behov for å få 

kurset Likepersoner i regi av KPH/SSHF enda mer utarbeidet og ønsker å få en folder eller at kurset 

trykkes i papirform. Slik kan vi fortelle om denne muligheten til personer som kan tenke seg å bli 

med i dette frivillige arbeidet. 

Vi ser frem til å arbeide sammen med DPS Østre Agder i forbindelse med prosjekt «Musikkglede» 

Et frivillig ulønnet tilbud fra Stiftelsen Livs-Lyst. 

Stiftelsen Livs-Lyst er nå godt i gang med samtaler og musikkglede. Dette for å kunne bidra til en 

bedre hverdag for de menneskene som trenger litt ekstra hjelp før/etter behandling eller mens 

behandling pågår i regi av spesialisthelsetjenesten. 

Jeg ønsker å gi tilbakemelding til dere i ledelsen og styret i SSHF - at vi i stiftelsen synes dette er 

veien videre: Helsevesen og frivillige bør tenke fremover sammen. 
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