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6. TIL 8. OKTOBER (fra lunsj til lunsj) GARDERMOEN  

LIKEPERSONKURS FOR BÅDE NYE OG ERFARNE LIKEPERSONER 

Kurset bidrar til økt kunnskap, motiva-
sjon, engasjement og erfaringsutveks-
ling om den viktige likepersontjenesten i 
forbundet vårt – både for nye og erfarne 
likepersoner.

FREDAG DELES DELTAGERNE INN I 
2 GRUPPER: 
Hvem:    
Nye likepersoner og/eller erfarne som 
ikke har gjennomført vårt eget grunn-
kurs.
Tema: Grunnkurs, som gir en god inn-
føring i Personskadeforbundet LTNs 
likepersonarbeid.

Hvem:
Erfarne likepersoner, som har gjennom-
ført vårt grunnkurs tidligere.
Temaer:  
* Hvordan bearbeide vanskelige 
 opplevelser/følelser som kan oppstå 
 i rollen som likeperson
* Hvordan forholde oss til taushets-
 belagte opplysninger

LØRDAG OG SØNDAG ER ALLE 
SAMLET, OG HOVEDTEMAENE ER:
* Hvordan være en glitrende likeperson
* Hvordan være trygg i seg selv og i
 rollen
* Hvilke kommunikasjonsferdigheter  
 bør jeg kunne praktisere
* Hvordan «selge» likepersontjenesten 
 til mediene og hvilken nytte kan 
 tjenesten ha av mediene
* Presentasjon av nytt, nettbasert 
 introduksjonskurs for likepersoner
* Likeperson-vakttjenesten på 
 Universitetssykehuset i Nord-Norge
* Hvordan godt samarbeid mellom 
 flere organisasjoner i FFO fremmer 
 likepersontjenesten

FOREDRAGSHOLDERE:
Eva Marie Larsen, sosionom/veileder
Maj Back, sykepleier/kognitiv terapeut
Gunn Kvalsvik, redaktør i Leve Med
Ann-Kirsti Brustad, koordinator i 
Bikuben
Aina Åsli Sòdoma, John-Inge Karlsen 

og Wenche Solløst i det sentrale like-
personutvalget

KURSOPPLEGG
Kombinasjon av foredrag, diskusjoner, 
gruppearbeid, rollespill og erfaringsut-
veksling. Eget engasjement er en viktig 
del av kurset.

Hyggelig samvær!

PÅMELDING ETC.
Alle påmeldinger skal være forhånds-
godkjente av deltagers lokale styre, og 
påmeldingen skal sendes derfra.

Egenandelen er kr 500 pr. deltager. 
Deltageren kan søke sitt lokale styre om 
evt. dekning av egenandelen.

Forbundet sentralt dekker reise og ho-
tellopphold, helpensjon og enkeltrom.
Deltagerantallet er begrenset. Derfor 
påmelding så snart som mulig.

Ta kontakt med Wenche i sekre-
tariatet for tilsendelse av 
påmeldingsskjema eller hvis 
du har spørsmål!  
Tlf. 22 35 71 00 eller på e-post: 
wenche@personskadeforbundet.no

Dette skjer


