
ÅRSRAPPORT FRA LIKEMANNSUTVALGET I NHF ØST 2010.  

Likemannsutvalget har hatt 8 ordinære møter, arrangert 1 kveldskurs, 1 helgekurs og et 

dag/kveldskurs. 

 

Utvalget består av: 

Leder:  Tone Camilla Lillestølen 

  Bjørn Bakke  

     Geir Eriksen 

  Evy Gunn Hultberg 

  Elin Bøhmer  

Koordinator/  

Sekretær: Hege Hjerpseth 

Vi har fått forandringer i utvalget i 2010. Medlem Bjørn Bakke har trekt seg fra utvalget. 

Elin Bøhmer som har vært syk så lenge hun har vært medlem, har trekt seg pga helsen. 

 

I 2010 har likemannsutvalget hatt sterkt fokus på at vi må kvalitetssikre tjenesten og at riktig 

skolering med svært gode forelesere er en nødvendighet. Vi fikk ikke like mye midler som vi 

hadde søkt om, men har klart å arrangere det vi hadde planer om. 1 kurs ble avlyst, men det blir 

satt opp i mars 2011. 

Vår oppgave som utvalg er bl.a. å kvalitetssikre likemannstjenesten, skolere og utdanne nye 

likemenn. Denne opprustingen begynte vi med i 2009 og satt virkelig inn støtet i 2010.  

 

I 2010 har vi lagt føringen og arrangert tre gode kurs.  

I mars arrangerte vi et kveldskurs i Holteveien 5, U-etg på Ski med tema: RIGMOR: 

Foredragsholder var Bjørn Bakke, medlem av utvalget. 

I april arrangerte vi helgekurs Quality Gardermoen. 1. dag var Katrine Fyhri foredragsholder og 

hun holdt foredrag om sitt forslag til NHFs strategi og Handlingsplan i Likemannsarbeid. Etterpå 

fikk vi som første krus spille brettspillet hun har utviklet, der vårt utvalg har vært med å lage 

spørsmålene. 

2. dag var familierådgiver Stein Knudsen tilbake og holdt foredrag om motivasjon. 

I september avholdt vi et 8 timers kurs på formiddagen og kvelden på Fritznerbakken 

Aktivitetsenter i Sarpsborg. 1. del hadde vi Pedagogisk kompetanse og Grenser der vår 

regionkontorleder Per Lie var foredragsholder. 

2. del hadde vi Samtaleteknikk der prest og regionstyremedlem Jostein Vist holdt foredrag. 

På alle våre kurs har vi muntlig og skriftlig evaluering, og evalueringene har vært svært gode. 

I november skulle vi ha arrangert helgekurs i Trygderettigheter. Det ble dessverre avlyst, men 

blir satt opp i mars 2011 på Quality Sarpsborg.  

Likemannsutvalget mener at det er svært viktig å satse på skikkelig kvalitetssikring av 

tjenesten. Kursing og kompetansebygging av ”Likemannskorpset” til NHF Øst er alfa og omega, 

noe som vil få ringvirkninger rundt om i alle lokallag og landsforeningslag i vår region. Her satser 



vi på svært gode forelesere og tema som er med på å gi våre likemenn et solid fundament å stå 

på. 

Kvalitetssikringen av likemannstjenesten består etter vår mening i bl.a. å oppruste/bygge opp 

tjenesten. Gamle likemenn trenger ny inspirasjon for å kunne fortsette i tjenesten.  Mange i 

”Likemannskorpset”, dvs. likemenn i tjenesten, har masse erfaring og kompetanse, men trenger 

stadig påfyll av lærdom, repetisjon og oppdateringer i forandringer i f.eks. rettigheter. Andre er 

ferske og i nybegynnerfasen. På kurser der det er nye og erfarne likemenn, kan de erfarne 

hjelpe de nye ved å dele sine erfaringer med oss alle. Vi trenger hele tiden å utdanne flere 

likemenn, slik at det alltid er nok erfarne likemenn til å fortsette når andre legger inn årene.  

Når korpset er kvalitetssikret vil vi gå inn på godkjenninger/kontrakter med våre likemenn. 

Dette begynner vi med i 2011. Dette innebærer at likemenn på sin side må følge opp våre kurs og 

ivareta tjenesten og sitt verv på en god måte.  

Når korpset er kvalitetssikret har vi planer om å legge våre likemenn ut på lister i vår region slik 

at ergoterapeuter, kommuner osv. vet hvem de kan henvise personer til. 

Vi vil også ha en erfaringsbank av likemenn som kan ha kontakt seg i mellom på e-post. De kan 

dele erfaringer, utfordringer og problemer med hverandre. 

 

Referat: 

Tone Camilla Lillestølen 

Leder NHF Østs Likemannsutvalg 

 


