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Hjertet i vår organisasjon er medlemmene. I dag teller vi
rundt 3500 personer fra nord til sør, og i denne utgaven av
LEVE MED kan du lese hva som motiverer seks av disse til
å hvert år å fornye sitt medlemskapet.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Gjennom Personskadeforbundet
LTNs 32 årige historie har

Mens Monica er opptatt av det politiske, forteller Dag og

nærmere 100 000 mennesker

May om gleden ved å treffe andre i samme situasjon. En

tatt kontakt med oss, funnet

veteran fra Narvik blir motivert av å jobbe helsepolitisk

fellesskap, råd- og veiledning. Vi har endret lover, fått på

lokalt, Kjetil reiser på forbundets ungdomskonferanse og

plass nye rehabiliteringstilbud og kjempet for folk med ned-

er aktiv i UNG2020 og Marianne får dyrket sanginteressene

satt funksjonsevne skal få verdig liv. På side 20 kan du lese

sine sammen med likesinnede i koret Kor sprøtt.

en kort oppsummering av det vi er stolte av å ha oppnådd.
Det forbundet gjør angår oss alle. For å bli hørt og få gjenHjertet i vår organisasjon er medlemmene. I dag teller vi

nomslag trenger vi en sterk stemme og det er styrke i å

rundt 3500 personer fra nord til sør, og i denne utgaven av

være flere. Derfor ønsker vi enda flere medlemmer. Jeg,

LEVE MED kan du lese hva som motiverer seks av disse til

styret, og resten av Personskadeforbundet LTN håper derfor

å hvert år fornye sitt medlemskapet.

at årets kampanje og dette LEVE MED kan inspirere deg
til å bli endel av vår organisasjon. Ikke nødvendigvis fordi

For å få gjennomslag har vi opparbeidet et godt rykte og

du trenger oss, men fordi vi trenger deg.

nettverk. Vi har i dag venner både innenfor politikk, media,
forsikringsbransjen, forskning, i helseverden og selvfølgelig

Hilde S. Valberg

innenfor jussen.
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En ildsjel og veteran

TURID HENRIKSEN LIKER Å JOBBE POLITISK. I tillegg til å delta aktivt i sitt lokallag, sitter hun for tiden i sosialpolitisk utvalg sentralt. F.v. Gu
Foto: Gunn Kvalsvik.

Det er få som gjennom årene har
gjort mer for Personskadeforbundet
LTN enn Turid Henriksen fra Narvik –
en nettverksperson og lokalpolitisk
broiler uten like.
TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg har vært medlem siden 1990
og har nok vært aktiv hele perioden,
forteller Turid Henriksen på telefon
fra Narvik.
Det er lett å la seg lure av Turids alltid
positive og hyggelige stemme. Heller ikke
hennes vevre og alltid velkledde skikkelse
gir noen indikasjoner på hva som skjuler
seg av gjennomføringskraft.
Hennes merittliste taler imidlertid for seg
selv. Konkrete prosjekter førte også til at
hun i 2011 ble utnevnt som æresmedlem
i forbundet.
LIVET OG DET ”NYE LIVET”

- Jeg jobbet på det tidspunktet med

som igjen ble til måneder. Turids tilstand

Som for nesten alle medlemmer startet

økonomi og administrasjon i helse-

forble dårlig og hverdagen smertefull. En

relasjonen mellom Turid og forbundet

vesenet. Etter noen dager var jeg alt-

artikkel med et intervju av fysiolog Bjørn

med en ulykke. Historien er klassisk og

så tilbake på jobb, men det ble ikke

Fagerlund, fra Ullevål universitetssykehus,

mange kjenner seg dessverre igjen.

som jeg trodde. Hodepine, konsentra-

ble et vendepunkt. Innholdet førte Turid til

sjonsproblemer og smerter gjorde at

hovedstaden og en grundig undersøkelse

Turid, den gangen 42 år gammel, ble

sykemeldingsperiodene ble lengre og

av Fagerlund.

påkjørt bakfra. Etter legesjekken etter-

lengre. Legene jeg oppsøkte ristet på

på ble det konstatert at hun ”hadde

hodet og mente tiden ville hjelpe meg,

- På Ullevål ble det påvist en vridning

vært heldig og at ingen større skade

forteller Turid.

forårsaket av ulykka seks måneder tid-

var skjedd”. Hun ble derfor sendt hjem
og ble bedt om å ta det med ro.

ligere, og som dessverre hadde blitt verre
Det gjorde den ikke. Dager ble til uker,
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ettersom den hadde forblitt ubehandlet.

