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og vi går mot slutten av 2016. Dette 

har vært et innholdsrikt år for oss i 

Personskadeforbundet LTN. Sekre-

tariatet har arbeidet målrettet for organisasjonen, og det 

har blitt gjennomført mange kurs rundt om i landet både av 

sekretariatet og utvalg. Det er blitt avholdt regionkonferanser, 

og etter tillitsmannskonferansen i Stavanger reiste vi alle 

hjem med følelsen av å fått knyttet sterkere bånd mellom 

lag og regioner. 

I høst ble det også arrangert en nasjonal kampanje hvor lagene 

bidro sterkt til at den ble en suksess. I denne utgaven av LEVE 

MED kan dere lese fra familieleiren i Bulgaria, noe som mange 

opplever som et positivt tilbud der alle får en mulighet til å 

delta uansett forutsetninger. 

Som likeperson kan DU utgjøre en stor forskjell i hverdagen for 

de som rammes av en ulykke.  For Gunnhild Lauknes betydde 

møtet med Inger at hun igjen klarte å leve. Likepersonarbeidet 

er viktig for Personskadeforbundet LTN og et satsningsområde. 

Utvalget gjennomførte kurs i Stavanger, og nå planlegges 

nytt kurs i 2017.

Det kommende året ligger foran oss ubrukt. Vi i landsstyret 

ser at vi vil få noen økonomiske utfordringer og arbeider derfor 

med å utnytte de ressurser vi har til rådighet best mulig. Jeg 

vil på vegne av landsstyret takke alle tillitsvalgte for arbeidet 

de har lagt ned i år, og vi ser fram til å samarbeide med dere 

også i 2017. 

Julen er en tid for ettertanke og med rom for mange følelser. 

Mange har fått snudd om på hverdagen enten av en skade 

eller av å ha mistet noen, så ta vare på hverandre.

Til alle våre medlemmer ønsker vi dere alle en god jul og et 

godt nytt år!                                                          

Hilde S. Valberg 
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EIVIND LAUKNES DØDE I EN ULYKKE. Igjen stod en 

familie i bunnløs sorg.

Samtalen som gjorde 
en forskjell

For syv år siden mistet vi vår eldste 

sønn Eivind i en ulykke, og vår ver-

den raste sammen. Som familie på 

fem var vi plutselig bare fire igjen. 

Et sjokk og en bunnløs sorg. 

TEKST: Gunnhild Lauknes

FOTO: Private

Ei venninne av meg kjørte oss til lege-

vakta på kvelden, samme dag som han 

døde. Det var samlet et kriseteam der, 

som tok imot oss da vi kom. Da vi dro 

derfra, fikk vi en lapp i hånden med et 

telefonnummer og beskjeden «Ring hvis 

det er noe». En slik telefon er veldig van-

skelig å ta. Hva skal man si? Hva skal 

man spørre om? Man sitter med hodet 

fullt av kaos og klarer knapt nok å tenke. 

Det hadde vært så mye bedre om noen 

kunne ringt og spurt oss om hvordan vi 

hadde det og om det var noe de kunne 

bidra med. Det hadde vært enklere å gi 

uttrykk for våre behov da. Kriseteamet 

hørte vi ikke mer fra.

EI LITA BYGD OG FOR MYE SORG

Vi bor i Rosshordstraumen, ei lita bygd 

hvor alle kjenner alle. Det var et sjokk 

også for bygda, da Eivind døde. Nære 

venner av oss og Eivind var en enorm 

støtte for oss i tiden frem til begravel-

sen og i den første tiden etter. Men noen 

snudde ryggen til, usikre på hvordan de 

skulle takle både våre og sine egne re-

aksjoner. Det var sårt. 

  GUNNHILD OG ROGER LAUKNES MISTET SØNNEN EIVIND. Etter et par år klarte de igjen å leve, mye takket være møte med en likeperson. 


