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Kurset i oktober var for både erfarne 

og nye likepersoner og for medlem-

mer som ville finne ut mer om hva 

denne tjenesten går ut på.

Fredag ble deltakerne inndelt i to grupper. 

Grunnkurs for nye ble blant annet ledet 

av Aina og John-Inge. Kurset ga en inn-

føring i hva likepersontjenesten går ut på. 

Mye av fokuset var rettet mot viktigheten 

av å fokusere på den hjelpsøkende og 

den hjelpsøkendes behov, samt hvordan 

bruke egne erfaringer til å opprettholde 

eller skape håp i en ellers vanskelig si-

tuasjon. Viktigheten av å informere og 

å ha med seg taushetsplikten var også 

et sentralt tema.

Grunnkursdeltakerne fikk utdelt diplom 

slik at de har dokumentasjon på gjen-

nomført kurs.

LØRDAG OG SØNDAG 

Lørdag og søndag var det foredrag kom-

binert med gruppearbeid og diskusjoner, 

i plenum, om følgende hovedtemaer:

• Hvordan få fram budskapene våre  

 på en best mulig måte?

• Hvordan får folk vite om den viktige 

 likepersontjenesten vår?

• Gode spørsmål og det å være  

 tilstede i samtalen

• Hva kan lokallagenes styrer konkret 

 gjøre for hver enkelt likeperson og  

 for likepersontjenesten generelt?

• Oppstart tiltaksplan for å nå mål- 

 ene i handlingsplanen for likeper- 

 sontjenesten 2015-2017

Alle fikk utdelt likepersonhåndboka, med 

informasjon om at den blir trykket opp i 

A5-format. Den ble utdelt på organisa-

sjonskurset i november og skal distribue-

res til alle som er godkjente likepersoner 

og alle andre i forbundet som er involvert 

i den viktige tjenesten vår! Håndboka er 

hovedverktøyet for likepersonarbeidet i 

forbundet vårt, så den må vi ”ha under 

huden”.

Lørdagen ble avrundet med et foredrag 

av Simen Almås. Han ble hardt brann-

skadet som 13-åring og deltok på Utøya. 

Han holdt et sterkt og engasjerende fore-

drag om ”Mestring ved store utfordringer 

i livet”.  

Deltagerne ble informert om at det er 

styret i lokal- eller fylkeslag som god-

kjenner sine likepersoner. De ble derfor 

anbefalt å ta kontakt med sitt lags styre 

hvis de har ønske om å bli godkjent som 

likeperson, eller har andre spørsmål.

Kurset ble avsluttet med en stor takk og 

hilsen til Calle Haugan, som nå har gått 

av som leder i likepersonsutvalget og skal 

jobbe videre i trafikksikkerhetsutvalget. 

Vi ønsker ham lykke til!

Skriftlig evaluering fra kursdeltagerne 

viser at alle stort sett var veldig godt 

fornøyde med kurset!

Erfarne-gruppa ble delt inn i to grupper 

og hadde gruppearbeid med en praktisk 

case om hva de kunne gjøre for ”Tone”, 

som var en hjelpsøker.  Videre var det 

dialog rundt hva deltagerne opplevde 

som positivt ved det å være likeperson 

eller hjelpesøkende, og hvilke generelle 

utfordringer de opplever i det viktige li-

kepersonarbeidet.

Stort engasjement og gode  
innspill på likepersonkurset

Simens hovedfokus 

til deltakerne var å 

dele hvilke verktøy 

han har tatt i bruk for 

å komme seg tilbake 

til livet igjen. 

SIMEN ALMAAS OM Å LEVE MED 
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Andrè Eilertsen deltok som nybegyn-

ner på likepersonskurset. Han had-

de hørt om forbundet flere ganger, 

men det ble først aktuelt å melde 

seg inn i 2013 etter navnebytte. Da 

åpnet nemlig døren seg for hans 

type skade.

Selv om det er første gangen Andrè  

Eilertsen er på kurs i regi av Personskade-

forbundet LTN, har han tidligere erfaring 

som likeperson i en annen forening. 

- Jeg brenner for likepersontjenesten.  

Sikkert fordi jeg selv hadde en likeperson 

da jeg selv trengte noen å prate med 

som skadet.

- Hvordan var kurset for deg?

- Kurset var veldig nyttig. Jeg opplevde at 

foredragsholderne var kunnskapsrike og 

profesjonelle. Det var også nyttig at det 

både var nye og mer erfarne likepersoner. 

Likepersontjenesten, mener Andrè Ei-

lertsen, er nyttig og burde vært mer til-

gjengelig slik at flere kunne benytte seg 

av tilbudet. 

Marianne T. Skeie har vært medlem 

siden 2001, da hennes eldste sønn 

ble utsatt for en traumatisk trafikk-

ulykke. 

- Vår lille familie kom da i kontakt med 

likepersontjenesten i forbundet. Opplevel-

sen og støtten vi fikk av de menneskene 

gav oss varme, ro og råd. De ga oss håp til 

å ikke gi opp og en "veiledning" i hvordan 

vi skulle takle den nye situasjonen, sier 

hun. - Det var trygt at de hadde opplevd 

ting selv og at de satte ord på ting. Vi 

var faktisk i "samme båt". Den varmen 

kan ikke beskrives. 

Hun ble etterhvert aktiv i foreningen og 

har vært likeperson i over 10 år. Dette 

ser hun på som et viktig arbeid som kan 

bistå andre som opplever det samme. 

- Jeg har selv ”jobbet” daglig med mine 

erfaringer i nesten 15 år og har en kompe-

tanse som er viktig å dele med andre på 

godt og vondt. Som likeperson så "snak-

ker" vi samme språk og det er godt når 

du opplever at livet blir snudd på hodet 

på sekunder. Jeg er likeperson fordi det 

oppleves som viktig. 

-Hvorfor delta på kurs?

-Selv med lang erfaring som likeperson 

er det viktig å gå på kurs. Man lærer av 

hverandres erfaring, i tillegg blir man 

oppdaterte blant annet på retningslinjer, 

etikk og taushetsplikt. Dette er viktig for 

å lære å handtere tøffe situasjoner og å 

sette grenser. Det er også viktig å være 

sammen, spre glede og positivitet. 

-Hvordan kan tjenesten bli mer 

tilgjengelig?

-Vi må bruke sosiale medier, henge opp 

plakater og legge ut brosjyrer på legesen-

ter, sykehus, NAV, forretningssenter etc. 

Jeg tror også på at vi må ha stands og 

drive med oppsøkende arbeid i barneha-

ger, skoler og arbeidsplasser. Vi må rett 

og slett være flinkere til å vise oss frem. 

ANDRÈ EILERTSEN.

MARIANNE T. SKEIE

To deltakere på likepersonskurset


