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Etiske retningslinjer for likepersonsarbeid i NRF 
 

LEGITIMET 

En likeperson er spesielt oppnevnt til oppgaven som likeperson av sitt lokallag. 

Likepersonen har gjennomgått relevant opplæring i regi av NRF. På bakgrunn av denne 

opplæringen og en generell vurdering av egnethet, er likepersonen godkjent og har fått 

autorisasjon som likeperson av Fylkesveileder i sitt fylkeslag.  

 

LOJALITET 

Likepersonen representerer NRF og er en del av NRFs ansikt utad. 

Likepersonen skal vise lojalitet til NRFs formålsparagraf og vedtatte planer.   

 

ØKONOMI  

En likeperson arbeider på frivillig basis og kan ikke kreve økonomisk kompensasjon for sine 

ytelser, ut over dekning av eventuelle kostnader knyttet til tjenesten. 

 

KOMPETANSE 

Likepersonen har ingen medisinsk kompetanse og skal ikke stille diagnose, gi råd eller uttale 

seg om spørsmål knyttet til behandling eller medisinbruk. 

Likepersonen er erfaringsekspert på egen sykdom og situasjon, og bruker sin erfaring som 

kronisk syk til hjelp for andre. 

Likepersonen kan også være pårørende til en kronisk syk og bruke slik erfaring til hjelp for 

andre i samme situasjon. 

Likepersonen besvarer aldri spørsmål uten å være sikker på at informasjonen som 

overleveres er korrekt. Ønsker samtalepartner/innringer dette, kan likepersonen søke svar 

på spørsmålet hos andre, for deretter å ta kontakt tilbake. For å sikre taushetsplikten, må 

spørsmålet anonymiseres. 

RESPEKT 

Likepersonen skal vise respekt og toleranse, uansett kjønn, seksuell legning, etnisk 

opprinnelse, livssyn og politisk standpunkt. 

Likepersonen skal vise respekt for samtalepartnerens meninger og valg, selv om disse strider 
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i mot likepersonens erfaring og kunnskap. Likepersonen skal aldri gå inn i diskusjon, men skal 

gjøre den andre oppmerksom på eventuelle konsekvenser av de valg denne tar. 

 

TAUSHETSPLIKT 

Likepersonen har taushetsplikt og har avgitt taushetsløfte.  Samtalen mellom bruker og 

likeperson er konfidensiell, også etter at likepersonen har trådd ut av tjenesten. 

Ved behov for å drøfte spørsmål som har blitt reist, skal spørsmålet anonymiseres. Det 

samme gjelder når innholdet i en samtale har berørt likepersonen så sterkt at denne har 

behov for ”debriefing”   

 

RAPPORTERING 

Likepersonen skal rapportere fra sin virksomhet i samsvar med direktoratets (Bufdir) 

regelverk og NRFs retningslinjer.  

Av hensyn til egen og lagets troverdighet samt NRF som tilskuddsmottaker, er det viktig at 

retningslinjene følges og at overrapportering unngås. 

 

HABILITET/INHABILITET? 

Samtale med nær pårørende defineres ikke som likepersonsarbeide. 


