
Rapportering av likepersonsarbeide



Rapportering av 
likepersonsarbeide



Hva er den store hemmeligheten 
for å lykkes?



Berre gjer det!



To valg…



To valg…



På papir:



På papir:

Dere kan enten: 

1: Skrive ut dokumentet og fylle inn for hånd og 
levere arkene til styret i lokalforeningen

Eller:

2: Ha dokumentet åpent på datamaskinen og 
skrive inn i word og deretter sende inn på epost   



Nye maler?



Elektronisk – i digital logg



Men hva skal rapporteres?



Myndighetenes definisjon

Bufdirs definisjon på likepersonsarbeid:

likepersonsarbeid: organisert overføring av personlige 
erfaringer mellom personer med funksjonsnedsettelser og mellom 
pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og 
mer bearbeidet erfaring enn de øvrige



Myndighetenes definisjon

Kilde: Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes 
organisasjoner 2019

likepersonsaktivitet: tidsavgrenset aktivitet som 
har som formål å utføre likepersonsarbeid



Myndighetenes definisjon

Som tellende likepersonsaktiviteter regnes oppsøkende 
likepersonsarbeid, samtale- og aktivitetsgrupper med tre eller 
flere deltakere og likepersonskurs, som finner sted i Norge. Det 
gis poeng per dag aktiviteten gjennomføres. 



Myndighetenes definisjon

Likepersonsaktivitetene defineres som følgende:

a. Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i 
organisasjonen og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i 
organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. 
Andre former for erfaringsutveksling, jf. § 12 og § 19 tredje ledd 
bokstav e anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid.

b. Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 
45 min) samling ledet av en likeperson.

c. Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av 
likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 
minutter.



Hva betyr det for oss?

a. Oppsøkende likepersonsarbeid: 

Likepersonen drar ut og treffer den som søker hjelp, f.eks på avtalt sted 
for en samtale

Likepersonen besøker en person som er for syk til å komme seg ut

Likepersonen oppsøker og hjelper personen som søker hjelp, fe.ks med 
legebesøk eller annet

 Nøkkelen er at likepersonen drar et sted spesifikt for å utføre 
likepersonsarbeide.



Hva betyr det for oss?

a. Oppsøkende likepersonsarbeid: 

 Nøkkelen er at likepersonen drar et sted spesifikt for å utføre 
likepersonsarbeide.

 Gråsone: Hvis likepersonen sitter på vakt på kontor eller sykehus, og 
en annen person oppsøker kontoret og har en samtale. Er det 
oppsøkende?



Hva betyr det for oss?

b. Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset 
(minimum 45 min) samling ledet av en likeperson.

obs: nytt at det er lagt en minimumstid på dette

Typisk: Bassengtrening, treningsgruppe i sal, gågruppe, 
håndarbeidesgruppe, samtalegruppe på kafe 



Hva betyr det for oss?

 Likepersonskurs trenger ikke være ledet av en 

likeperson!

c. Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring 
av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 
45 minutter.



• Den viktigste forskjellen fra tidligere år 
er at fra 2019 må aktiviteten vare i minst 
45 minutter



Hva med korona?

Veldig mange aktiviteter er 
avlyst i år – og vi kan komme til 
å gå glipp av mye penger.

 Vi lobbyerer inn mot BufDir
for at telefonbasert og 
nettbasert veiledning skal telle 
like mye som fysisk 
likepersonsarbeide – i alle fall i 
år!



Hvorfor skal vi rapportere?



Mer rapportering  Mer penger

Innrapportert likepersonsaktivitet er den del av grunnlaget for 
tilskudd fra myndighetene. Tilskuddet gagner både 
lokalforening, fylkeslag og NRF nasjonalt. 

Etter å ha stått stille noen år har LP-midler som deles ut til 
fylkes- og lokallag blitt doblet de siste to årene.



Mer rapportering  Mer penger

Utfordring: 

3 år: Det er fjorårets aktivitet, som innrapporteres i år, som er 
grunnlag for potten til neste års utbetaling  resultatene kommer 
langsiktig 



Mer rapportering  Mer penger

Hva betyr rapportering i kroner og øre?

Hver innrapportert aktivitetsdag blir ca 50 
kr, (om det er 1 time eller 10 timer)

Lokalforeningen får minst 1000 kr ved å 

levere rapport 



Mer rapportering  Mer penger

Hva betyr rapportering i kroner og 
øre?

Lokalforeninger med 

mange treningsgrupper 

får hele 25.000 i året!!



Mer rapportering  Mer penger

Hva betyr rapportering i kroner og 
øre?

En registrert likeperson 

gir foreninga ca. 700 kr i støtte.



Men det handler ikke bare om penger…



Hvorfor det?

Rapporteringen gir oss også 
tyngde i politiske 
forhandlinger, når vi sloss for 
bedre betingelser for 
revmatikere!



Hvem er flinkest til å rapportere?



• Oslo - 458
• Rogaland - 634
• Sør Trøndelag - 1445
• Akershus - 1553

• Møre og Romsdal - 1866

Hvem er flinkest til å rapportere?



Møre og Romsdal – best i Norge!

• Møre og Romsdal - 1866

• I 2018 hadde fylket 49 likepersoner som 
rapporterte inn 1866 aktiviteter

• Fikk hele 144.000 i likepersonsmidler i 2019!!



Hva skal leveres?

Innen 15. februar 2020 skal følgende gis til styret i lokallaget:

•Hver likepersonsaktivitet som du har ledet skal være dokumentert 
med:

• Dato da aktiviteten fant sted
• Beskrivelse av aktiviteten slik den ble utført, eller legg ved 

program.

•I den samlede dokumentasjonen som gis videre til lokallagets styre 
skal det fremgå navn og adresse til likepersonen.



Hva skal leveres?



Unngå de vanligste feilene

Vanligste grunner til at en føring i rapport ikke 
godkjennes:

• Manglende dato for aktivitet
• Likeperson har ikke skrevet sitt navn og adresse på skjemaet
• Aktiviteten skal være tidsavgrenset med en tydelig agenda 

(eksempler som ikke er det: stand på revmatikerdagen
• Sosiale treff teller ikke (som kafétreff uten tydelig agenda)
• Aktiviteten skal være ledet av likeperson (ikke nok at likeperson 

er tilstede)



Vanligste grunner til at en føring i rapport ikke 
godkjennes:

• Oppsøkende fra medlemmets side (det må være likepersonen som 
oppsøker den som vil ha hjelp ikke omvendt)

 Oppsøkende samtale eller gruppesamtale teller
• Repeterende aktivitet: Skriv aktiviteten slik den ble gjennomført: 

Likeperson ledet gruppetrening i sal/vann + dato og varighet
• Likeperson ledet gruppesamtale – det må være minst to deltagere

Unngå de vanligste feilene



I 2019 begynte vi å innføre digital 
rapportering

Likepersonslogg.no – er testet av 6 
fylkeslag, og kan taes i bruk av alle 
som ønsker det i 2020



Har dere 
prøvd den?



I 2019 begynte vi å innføre digital 
rapportering

Når du bruker loggen behøver du ikke 
tenke på hva som er godkjent eller 
ikke, og du behøver ikke sende inn 
noe – Hurra!



I 2019 begynte vi å innføre digital 
rapportering

1: Du registrerer bruker – obs: velg 
riktig lokalforening!

2: Du kan begynne å logge aktiviteter 
med en gang.



Det er veldig enkelt 

å legge inn 
aktiviteter

Du kan legge inn 
tilbakevirkende for 
hele året hvis du vil

Fungerer fint både 
på mobiltelefon og 
PC/nettbrett



Åpne nettleser

Vi tester loggen!

1 2 3

Registrer bruker

www.revmatiker.likepersonslogg.no

Logg din første aktivitet



1

2

3

4

Green marketing is a practice whereby

companies seek to

Green marketing is a practice whereby

companies seek to

15 februar – hver enkelt veileder  styret

Fylkeslaget kvalitetssikrer
sine rapporter.

Frister for årets rapportering

28 februar – lokallag  fylket

31 mars fylket  sentralt

Etter 31 mars anses 
rapportene som levert og 
vil lastes ned sentralt.

Hvis du leverer i loggen –
sørg for at alle årets 
aktiviteter er lagt inn så 
korrekt som mulig innen 15 
februar 2021. 



Takk for meg!


