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Likepersontjenesten har eksistert i forbun-

det nesten siden etableringen, og gjennom 

årene har de fleste lag hatt tilbud om like-

personer. Utfordringen som ble diskutert 

under konferansen var hvordan rekruttere 

flere likepersoner, og ikke minst, hvordan 

markedsføre tilbudet i en form som gjør 

at flere nytter denne samtaleformen.  

- Likepersontjenesten i Personskade-

forbundet LTN kan sammenlignes med 

motoren i en bil. Den er en avgjørende 

kraft for å få bilen til å rulle fremover, sa 

John-Inge Karlsen, som er medlem i like-

personutvalget i Personskadeforbundet 

LTN og har klokketro på metoden. 

GRUPPEARBEID OG VEIEN VIDERE

Det var satt av to timer under regionkon-

feransen til å sette lupen på likeperson-

arbeidet. Sesjonen ble  ledet av likeper-

sonsutvalget som, i tillegg til John-Inge 

Karlsen, består av leder av utvalget 

Carl-Vidar Haugan (Calle), Aina Åsli Sòdo-

ma og sekretær Wenche Solløst. 

Leder av utvalget ønsket velkommen, og 

ba likepersonene blant deltakerne om å gi 

seg til kjenne. De ble hyllet med applaus. 

- Det er flere instanser som står bak like-

personarbeidet. Myndighetene bidrar med 

støtte til arbeidet og andre likepersoner i 

Likepersonarbeidet fikk stor plass under årets regionkonferanse. De 82 deltakerne var unisont enige om at 

tilbudet skal løftes og brukes ressurser på. 
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Det er flere instanser som står bak likeperson- 

arbeidet. Myndighetene bidrar med støtte til  

arbeidet og andre likepersoner i lagene er med 

på å etablere en kultur og et felleskap.

lagene er med på å etablere en kultur og 

et felleskap, sa Aina Åsli Sòdoma. 

I tillegg er et god likepersonarbeid avhen-

gig av at styret i eget lag spiller på lag ved 

å informere om tjenesten og ved å god-

kjenne likepersoner. Til sist må tjenesten 

spille på lag , og være en utfyllende aktør, 

sammen med forbundets øvrige utvalg, 

rådgiverne våre, sekretariat, Landsstyret 

og Landsmøte. 

- Tjenesten er altså forankret i hvert en-

kelt lag av forbundet og det er en synergi 

mellom instansene, forklarte hun. 

Deretter ble deltakerne oppdelt i grup-

per på tvers av regioner. Alle fikk utdelt 

spørsmål, og gule og rosa lapper. Etter en 

times jobbing skulle hver gruppe komme 

tilbake og dele to forslag som skal gi like-

personarbeidet bedre fotfeste fremover. 

- Målet med gruppearbeidet er å komme 

med konkrete innspill til handlingsplanen 

som skal gjelde frem til 2017 og som skal 

vedtas av Landsmøtet i september, for-

klarte Wenche Solløst. 

KONKRETE FORSLAG

Aktiviteten og stemningen i grupperom-

mene var positiv og folk var svært enga-

sjerte. Det er ikke tvil om at tjenesten er 

aktuell og at folk hadde meninger om den. 

Her er noen av innspillene fra gruppene: 

Kurs bør tilbys i bolker og evaluering bør 

være en del av rutinene. Noen kurs bør 

også ha med fagpersonell. Hvert lokallag 

tilbyr tjenesten og den må være søkbar 

på nett.  

Flere grupper var opptatt av tilgjenge-

lighet, og i tillegg til nettet ble det ytret 

ønske om alt fra en informasjonsfolder til 

åpen nasjonal telefonlinje. Noen mente 

at spesifikke kurs på særgrupper, altså 

etterlatte, skadde og pårørende, burde 

tilbys, mens andre foreslo egne samtale-

grupper mellom likepersoner for å utveksle 

erfaringer og lage nettverk. 

Som et ledd i synliggjøringen bør likeper-

sontelefonliste inn i håndboka, dette vil 

også kunne rydde opp og gi mer kontroll 

og system på likepersoner i lagene.

Det ble også ytret ønske om at opplæ-

ringen ble inndelt i tre trinn. Det ville gi et 

godt fundament, men også kvalitetssikre 

at likepersoners kompetanse blir ivaretatt. 

En annen vei som ble foreslått var årlige 

motivasjonsoppfølgingskurs. 

Etter gjennomgangen ble det delt ut et 

forslag til ny utgave av likepersonhåndbo-

ken. Forslaget til ny likepersonhåndbok er 

allerede sendt ut på e-post til alle lagenes 

styrer, med beskjed om å formidle hånd-

boka til alle sine likepersoner. På e-posten 

fremgikk det bl.a. at fristen for innspill til 

den endelige versjonen er senest 15.6., og 

at denne blir ferdigstilt tidlig i høst. 

Under regionkonferansen ble en revidert ut-

gave av Likepersonhandboken delt ut, med 

et ønske om tilbakemeldinger. 

Målet med boken er å gi en innføring i li-

kepersonarbeidet i Personskadeforbundet 

LTN, men er også ment til å fungere som 

et hjelpemiddel i forberedelser til likeper-

sonsamtalen. Underveis i heftet er det satt 

av sider der du kan tilføye egne erfaringer og verktøy som har fungert for deg. 

Boken er planlagt å ferdigstilles i løpet av 2015.
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