
       

                          Velkommen til likepersonskurs 

     - for både nye og mer erfarne likepersoner 

Lørdag 1. til søndag 2. desember 2018, Quality Hotel Leangkollen i Asker  

Vi ønsker velkommen til en helg med ny kunnskap om hva likepersonsarbeid betyr – for en 
selv og for andre. 

 

VMH har etter hvert fått på plass en del likepersoner som vi nå vil skolere videre. Men dette 
seminaret er også for de som er usikre på om det kan være noe for deg. Vi skal gå igjennom 
en del grunnleggende prinsipper og forutsetninger for å være en likeperson, som også kan 
være nyttig for deg som har holdt på en stund. 
Helgen vil by på ny kunnskap, oppfriskning av tidligere lærdom, motivasjon og samhold, tid 
til erfaringsutveksling og gruppearbeid. Vi skal bygge nettverk og styrke samholdet i VMH. 
Sammen skal vi bygge opp og fremme tilbudet om likepersoner i foreningen - til beste for 
alle.  
 
Vi starter opp lørdag kl. 12.00 med lunsj og avslutter med lunsj kl. 13.00 på søndag 

Foreløpig program: 

Lørdag 01.12.: 

Kl. 12.00 Lunsj 

Kl. 13.00 Brukererfaringer og likepersoner – hvordan bruke det vi kan? v/Anne Hellum 
og Per Møller Axelsen, Pasient- og pårørendeopplæring OUS 

• «Min historie» og bevissthet rundt formidling og bruk av virkemidler. Hvordan bruke 
«min historie» til å skape håp, gjenkjennelse og mestring hos andre. 

• Likepersonsarbeid, om møtet med pasienter og samarbeid med helsepersonell 

• Å bruke egen erfaringskompetanse, om grenser og forskjellen på å være privat og 
personlig, ivaretakelse av seg selv 

 

Kl. 16.00 Pause m/mat 

Kl. 16.15 Om VMH v/daglig leder Anne Giertsen 

Kl. 17.00 Slutt for dagen 

Kl. 19.30 Middag – julebord (husk pent antrekk!) 



Søndag 02.12: 

Kl. 10.00 Presentasjon av «Håndbok om likepersonsarbeid for ungdom» v/ Unge 
Funksjonshemmedes nestleder Line Skåtøy (som også er 
landsstyrerepresentant for VMH region Vest). 

Kl. 11.00 Gruppeoppgaver og erfaringsutveksling 

Kl. 12.30 Avslutning og oppsummering 

13.00-14.00   Lunsj og hjemreise 

 

Praktisk informasjon: 

Overnatting: 

Seminaret foregår på Quality Hotel Leangkollen, Asker utenfor Oslo. 

Overnatting i enkeltrom for alle deltagere fra lørdag 1. desember til søndag 2. desember.  

NB: Vi dekker kun en overnatting.   

Seminaret starter lørdag kl. 12.00 og avsluttes søndag kl. 14.00 

Det forventes at alle deltakere er med på hele samlingen. 

Informasjon om hotellet finner du her:   

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/asker/quality-hotel-

leangkollen/?gclid=EAIaIQobChMI-dC6yueh3gIVBoGyCh0Nsw0AEAAYAiAAEgJjqPD_BwE  

 

Reise: 

For de av dere som trenger fly, tog eller buss for å komme til hotellet, ber vi dere om å 

bestille rimeligste alternativ (fly er helt i orden hvis man bestiller tidlig). 

Reiseutgifter og kjøregodtgjørelse over kr. 200,- dekkes mot kvittering/reiseregning (dere må 

altså legge ut for reisen selv). Kilometersats ved bruk av egen bil er kr 2,50.  

Ankommer du Gardermoen, tar du Flytoget til Asker stasjon (husk å ta avgangen som går 

mot Drammen). Fra Asker tar du taxi bort til hotellet (ca 7 minutter). 

Vi dekker taxi kun fra/til Asker stasjon – hotellet. Vi dekker ikke parkeringsutgifter på egen 

bil ved flyplass. 

Pass på slik at dere får med dere hele seminaret, og at ikke hjemreisen starter fra hotellet før 

etter kl. 14.00 på søndag. 

 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/asker/quality-hotel-leangkollen/?gclid=EAIaIQobChMI-dC6yueh3gIVBoGyCh0Nsw0AEAAYAiAAEgJjqPD_BwE
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/asker/quality-hotel-leangkollen/?gclid=EAIaIQobChMI-dC6yueh3gIVBoGyCh0Nsw0AEAAYAiAAEgJjqPD_BwE


Måltider: 

Hotelloppholdet inkluderer lunsj og middag lørdag, samt frokost og lunsj søndag, 

kaffepauser og møtelokaler. 

NB: Vi har bestilt julebord lørdag kveld, og dette innebærer pent antrekk.  

Lunsj søndag blir «enkel»; vi får servert noe inn på møterommet som vi spiser samlet før 

hjemreise. 

All drikke til maten må hver enkelt betale selv, samt eventuelt minibar, telefon og andre 

ekstrautgifter. Mat under reisen må også dekkes av egen lomme. 

Om noen har spesielle allergier eller spesielle preferanser i forhold til mat, må dere gi oss 

beskjed ved påmeldingen. 

 

Egenandel: 

Egenandelen er kr. 600,- per person som dekker reise, overnatting og måltider (se 

betingelser ovenfor). Det er bindende påmelding. 

Det er en forutsetning at alle deltakerne er betalende medlemmer av Voksne med medfødt 

hjertefeil. 

Påmelding sendes på e-post til anne@vmh.no innen 5. november 2018. 

NB: Begrenset antall plasser  

 

  

Har dere spørsmål om reise og opphold, kan dere ta kontakt med Anne Giertsen, telefon 977 

14 990, eller på e-post anne@vmh.no  

 

Vi ser frem til en inspirerende helg i desember!   

Med vennlig hilsen 

 

Anne Giertsen 

Daglig leder 
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