
LIKEPERSONSLOGGEN: Slik registrerer du dine likepersonsaktiviteter 

1. Gå til nettsiden: https://brystkreftforeningen.likepersonslogg.no/  

 

 

2. Ved førstegangsinnlogging velg «Opprett konto». 

Allerede en konto? Gå til punkt 3.  

 

• Fyll inn skjemaet og trykk «Registrere» 

• Du mottar bekreftelse på registreringen på oppgitt epostadresse 

 

3. Velg «Logg inn» og benytt din registrerte epostadresse og selvlagde passord for å logge inn. 

Glemt passord? Velg «Glemt passord» og følg instruksjonene du får per epost. 

 

4. Dette vinduet møter deg etter innlogging:  

 

 
 

5. For å registrere din aktivitet, velg den blå knappen «Opprett ny». 

 

 

6. Fyll inn: 

 

• Aktivitetstype: Trykk på pilen til høyre i det hvite feltet, og velg passende aktivitet fra 

listen.  

https://brystkreftforeningen.likepersonslogg.no/


o Dersom du ikke finner en aktivitetstype som passer, velg «Andre aktiviteter» og 

spesifiser kort i beskrivelsen. 

o Enkelte av aktivitetstypene gir ikke uttelling hos BUFdir, pr mars 2018 gjelder 

dette telefonsamtaler og dialog i sosiale medier. Det er likevel viktig at alle 

likepersonsaktiviteter registreres. Slik får Brystkreftforeningen en totaloversikt 

over likepersonsaktiviteter som foregår. Oversikten gir også grunnlag for å 

påvirke BUFdir til å gi uttelling for alle aktiviteter. 

• Varighet: Fyll inn antall timer og minutter aktiviteten varte 

• Aktivitetsdato: Fyll inn dato for aktiviteten 

• Beskrivelse: Gi en kort beskrivelse av aktiviteten. NB! Den du snakker med må ikke 

kunne identifiseres ut ifra det du skriver. 

 

7. Når alle opplysninger er registrert, trykk «Lagre». 

 

8. Følg punkt 5-7 for å registrere flere aktiviteter.  

 

9. Når du er ferdig med, velg «Logg ut» oppe i høyre hjørne. 

 

 

Andre muligheter knyttet til registrering i likepersonsloggen: 

• Redigere en allerede registrert aktivitet: Dersom du ønsker eller trenger å endre 

opplysningene for en allerede registrert aktivitet, velger du «rediger» til høyre for 

aktiviteten du vil endre 

 

• Hente ut liste over dine registrerte aktiviteter: Trykk på den grønne knappen «Eksport». 

Da lastes det automatisk ned en Excel-fil på PC-en/nettbrettet/mobiltelefonen du bruker, 

med oversikt over dine registrerte aktiviteter. 

 

Husk at du også kan bruke mobiltelefonen til å registrere aktiviteter. Du logger inn på samme måte 

som på PC` en din, altså via nettet. Registrer aktiviteter fortløpende, slik at du ikke glemmer noen 😊 

Lykke til med ditt likepersonsarbeid!  

Spørsmål? Kontakt sekretariatet i Brystkreftforeningen.  


