
 
 

Føringer for dokumentering av likepersonsarbeid 
 
 
Likepersonsarbeidet skal være ledet av en likeperson, ha en eller flere bruker(e) og være til 
hjelp, støtte og veiledning. Likepersonen skal være registrert i Medlemsportalen 
 

• Hver aktivitet skal dokumenteres med: 
o Dato 
o Beskrivelse av aktiviteten eller et program 

 
I den samlede dokumentasjonen som gis videre til lokallagets styre skal det fremgå 
navn og adresse til likepersonen. Dokumentasjonen kan ikke godkjennes dersom 
likepersonen ikke er registret i Medlemsportalen.  
Viktig: Høsten 2016 bestemte BUFDIR at det skal være samme dokumentasjonskrav 
for alt type likepersonsarbeid. Det er altså ikke skille mellom likepersonsbesøk, 
ordinært likepersonsarbeid og arbeidsrettet likeperson. 

 
• Telefon og e-poster skal ikke dokumenteres. 

Likepersonsarbeid som skjer på telefon og e-post skal ikke dokumenteres. Dersom 
det fremgår i dokumentasjonen at det har vært en lang telefonsamtale eller e-post, 
kan det dessverre ikke godkjenne. Bakgrunnen er at BUFDIR er svært rigide, ikke 
godkjenner dokumentasjon på e-postutvekslinger og telefonsamtaler.  

 
• En enkelt aktivitet kan kun rapporteres 1 gang 

o Det er kun laget som «eier» aktivitet som rapportere den som 
likepersonsarbeid. Dokumentasjon på aktivitet der likepersonen har vært til 
stede som deltaker, skal ikke godkjennes (eks. deltatt på likepersonskurs i 
regi av fylkelaget) 

o Selv om det er flere likepersoner som har ledet en aktivitet, kan den kun 
rapporteres 1 gang. Dere må avklare bli enig dere imellom hvem som skal 
rapportere aktiviteten slik at det ikke blir en dobbeltrapportering. 

 
• Gjennomføres samme aktivitet flere ganger på en dag, skal hver aktivitet registreres. 

(eks. likepersonen er instruktør for flere treningspartier samme kvelden) 
 

• En aktivitet regnes ikke som likepersonsarbeid bare fordi en likeperson har vært til 
stede. Utøves det et likepersonsarbeid i forbindelse med et arrangement, skal det 
fremgå tydelig beskrivelse av hvordan dette skjer.   
Følgende aktiviteter er eksempler på aktiviteter som ikke regnes som 
likepersonsarbeid: 

o Sammenkomster/fest som juletrefest og sommeravslutning/grillfest 
Utflukter 

o Styremøter 
o Stand og loddsalg 

 
• Interessepolitisk arbeid og deltakelse på konferanser regnes ikke som 

likepersonsarbeid. 


