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Navn: Rutine nr 17 

Tepper som varmer Antall vedlegg 1 

 Side 1 av 2 

 Godkjent av Styret i NQF 

 Erstatter rutine 
nummer/dato 

20.01.2003 

 Gjelder fra 07.11.11 
 

 

Aksjonsleder utnevnes av styret for den perioden som styret bestemmer. Aksjonsleder 

innhenter info fra lokallederne og skriver årlig rapport til årsmeldingen. Aksjonsleder er 

ansvarlig for kontakten med Oslo-sykehusene samt med lokal-lederne for sykehusene utenfor 

Oslo-området. Lokal-ledere for NQF godkjennes av styret for hvert sykehus. I tillegg må det 

være en kontaktperson på hvert sykehus som tar i mot tepper som velges av sykehuset. 

 

Mottak av tepper: 

 

Først registreres hvem teppene kommer fra og hva som er mottatt. Det siste gjøres for å 

eventuelt identifisere hvor takken skal sendes dersom det kommer fra en ny eier. 

 

Hvert teppe blir utstyrt med et brev der det står litt om aksjonen og litt om hvordan teppet skal 

behandles. Teppene utstyres med dette skrivet, se vedlegg nr. 1. 

Dersom den lokale gruppen ønsker å legge ved et tilleggsbrev for å fortelle om sin aksjon er 

dette helt greit. Dersom giver av teppet har lagt ved et brev legges dette også i samme 

konvolutt som festes på teppet.  

 

Takk sendes til den/de som har laget teppet/teppene, og samtidig gis litt informasjon om 

aksjonen. Brev eller mail sendes individuelt til alle. 

 

Levering av tepper på sykehus: 

 

Besøk på sykehuset gjøres etter avtale med kontaktperson der. I noen tilfeller tar sykehusene 

selv kontakt og ber om flere tepper, men går det lang tid tar aksjonsleder en ringerunde. Det 

må på forhånd være avtalt “spilleregler” med kontaktpersonen på sykehuset, slik at teppene 

bare gis til barn/unge under 18 år, og bare til pasienter, ikke til søsken. Dessuten skal 

pasienten selv velge teppe dersom han/hun er i stand til det. Selv 18 måneder gamle barn gir 

uttrykk for hvilket teppe de foretrekker, mens de minste må få hjelp til å velge. 

 

Kronisk syk eller langtidssyk er et kriterium, slik at ikke barn med f.eks benbrudd og andre 

mindre alvorlige sykdommer får tepper. Det har vi ikke kapasitet til. 

 

Noen ganger, men ikke så ofte,  kommer det takkebrev fra den som har fått ett teppe. Dersom 

det er med bilde, er det noen ganger mulig å finne ut hvem som har laget det. I så fall sendes 

takken til den / dem som har laget det. Dersom det ikke kan identifiseres blir det arkivert hos 

aksjonsleder/lokal-leder. Tilbakemelding kan i slike tilfelde vurderes gitt enten på årsmøtet 

eller via web-siden vår eller i medlemsbladet. 
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Registrering av tepper: 

 

Dette er en aksjon i regi av NQF. Det er derfor viktig at lokal-lederne registrerer hvor mange 

tepper de har fått inn i løpet av året, og rapportere dette til leder av aksjonen, slik at vi kan ha 

en samlet oversikt over hva NQF står bak. 

 

 


