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- Likepersonstjenesten er utrolig viktig 

og et av de feltene jeg brenner for i vårt 

forbund. Dette er fordi en likeperson har 

erfaringsbasert kunnskap og derfor vil ha 

en helt annen forståelse og kunnskap om 

hva som kan fungere i ulike situasjoner, 

sier Rismyhr.  

Birte Sand Rismyhr er utdannet sosio-

nom, og jobbet på Sunnaas inntil hun 

for tre år siden ble ansatt som rådgiver 

i Personskadeforbundet LTN. Hvert år 

har hun samtaler med flere hundre som 

trenger råd, hjelp og bistand i forbindelse 

med personskader. 

UTFYLLENDE ROLLER   

Birtes kunnskapsfelt er stort. Det må det 

være. Hun kan mye om rettigheter og hva 

som praktisk skjer i et møte med NAV, 

og som rådgiver holder hun seg også 

oppdatert på rehabiliterings- og andre 

relevante  tilbud.

- Jeg kan gi råd og veiledning, men i og 

med at jeg ikke har vært der selv kan 

jeg ikke helt leve meg inn i hvordan det 

føles å være i de ulike situasjonene. For 

eksempel forstår jeg ikke følelsene, spen-

ningen eller usikkerheten en har under 

det første NAV-møtet, eller hvordan det 

oppleves å skulle fortelle barn eller slekt 

at livet blir annerledes. Her er samtalene 

med likepersoner fine. De har selv vært 

der og kjent det på kroppen, noe som har 

en stor og unik verdi, sier hun.  

Det er vanlig at en som er skadet, pårø-

rende eller etterlatt er usikker og redd med 

tanke på fremtiden. De føler seg frem-

medgjort i den nye situasjonen. Å snakke 

med eller treffe noen som har kommet 

seg videre kan gi håp og positive tanker.   

- Det å snakke med noen som har kom-

met seg videre er viktig når livet er snudd 

opp ned. For mange kan det bety å gå 

fra tanken om at ingenting nytter, til å 

ta de avgjørende skrittene i rett retning. 

En likeperson har allerede funnet løsnin-

ger på mange utfordringer, noe som kan 

være med på å trygge den skadde og 

eventuelt pårørende, understreker Birte 

Sand Rismyhr. 

RÅDGIVER ELLER LIKEPERSON

Personskadeforbundet LTN arrangerer årlig 

kurs for likepersoner. Noen av temaene 

som er viktige er grenser og hvordan en 

likeperson skal takle ”vanskelige” samtaler.  

- Likepersoner skal kunne dele erfarings-

basert kunnskap i møte med skade og 

kriser, men når samtalene beveger seg 

inn på rettsprinsipper og regler, er dette 

rådgiverens område, sier hun. 

Birte Sand Rismyhr forstår at grensene 

kan være utydelige for en likeperson i 

samtale med skadde, og at det derfor 

er viktig å gjøres klar over dem. 

- Det kan for eksempel være lett å over-

føre egen sak til andres, men det er ofte 

ikke riktig, og kan også bli direkte feil. 

På samme måte som jeg ser mine be-

grensinger og viser videre til likepersoner, 

må likepersoner peke videre til rådgiver 

eller profesjonelle når de ikke kan bistå, 

sier hun. 

LIKEPERSONTJENESTEN MÅ BLI 

BEDRE KJENT 

Rådgiveren i Personskadeforbundet LTN 

er glad for at forbundet satser på like-

persontjenesten. 

- Håpet som tennes i likepersonssamtaler 

er ikke bare viktig i øyeblikket, det gir 

også en helsegevinst. Jeg håper derfor 

at tjenesten kan brukes enda mer, og at 

både lag og enkeltpersoner er med på å 

løfte tilbudet, avslutter hun. 
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Rådgiver i Personskadeforbundet LTN, Birte Sand Rismyhr, mener at 

rollene som rådgiver og likeperson utfyller hverandre, og at begge kan 

være viktig for personer som er skadet, etterlatt eller pårørende. 
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