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regionkonferanser, og i denne utgaven 

av LEVE MED  kan du lese fra konferan-

sen for lagene i Midt og Vest, som ble 

avholdt i Ålesund første helgen i februar. Sør, Øst og Nord 

vil arrangere sine konferanser i mars og april. 

Leder i Oslolaget, André Berg, har deltatt på X Games i  

Aspen, noe som er stort med tanke på skaden han fikk etter 

sin ulykke. Vi har møtt og skrevet et miniportrett av André 

der han deler sin historie om hvordan han lever i tråd med 

sin filosofi om å gripe fatt i livet slik det har blitt.  

 

Pasientskadeutvalget, forbundets flunkende nye utvalg, 

har hatt sitt første møte. De gleder seg til å ta fatt på 

arbeidet og til å finne gode strategier som kan bedre vil- 

kårene til folk som blir skadet som pasienter. Vibeke Brunsell,  

som er ny for mange og medlem av utvalget, forteller at 

hennes engasjement handler om å forandre praksisen rundt  

pasientskader. Hun håper og tror at ingen i fremtiden skal 

måtte kjempe slik hun selv har gjort.  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraply- 

organisasjonen til 80 ideelle organisasjoner, deriblant Per-

sonskadeforbundet LTN. Å være en del av en paraply handler 

om å samarbeide og stå sterkere sammen når vi jobber for 

å endre politikk og praksis. LEVE MED har snakket med den 

nye generalsekretæren, Lilly Ann Elvestad, som har ambi-

sjoner og tanker om hvilken retning FFO skal gå i. FFO har 

kontorer med fylkessekretærer rundt om i landet, også i 

nærheten av mange lag. Kanskje du og ditt lag kan finne 

nye samarbeidspartnere ved å ta kontakt med en annen 

organisasjon eller undersøke hvilke fasiliteter FFOs kontorer 

 har å tilby? 

Følg drømmene deres, og ferdes forsiktig. Det er fremdeles 

både mørkt og glatt på veiene. 

 Hilde S. Valberg
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Funksjonshemmedes Felles-
organisasjons (FFO) nye generalsekretær

TEKST: Gunn Kvalsvik 

- Selv om det ikke føles sånn i ettertid 

var det litt tilfeldig at jeg endte opp her, 

sier hun og slår hendene teatralsk ut i 

det nye kontoret sitt, som ennå bærer 

preg av å være nyinnflyttet. 

Hun forteller at hun etter ti år i Norsk 

luftambulanse var klar for noe nytt og be-

gynte å lese jobbannonser. FFOs annonse 

for ny generalsekretær fanget interesse, 

både fordi oppgavene trigget og fordi 

hun falt for organisasjonens mandat og 

nedslagsfelt. 

Den nye generalsekretæren innrømmer 

uten blygsel at hun da faktisk ikke helt 

viste hvem og hva FFO var.  

- Interessen og lysten på jobben vokste 

med kunnskapen jeg fikk om hva  

organisasjonen står for, gjør og betyr for 

samfunnet vårt. Og jeg er både stolt og 

glad for å få tilliten til å skulle lede et så 

stort og viktig organ, sier hun og smiler.

 

GODT UTGANGSPUNKT FOR 

MODERNISERING   

Lilly Ann Elvestad er mer enn gjennom-

snittlig interessert i myndighetspåvirk-

ning, ideelle organisasjoner, helsefeltet 

og organisasjonsutvikling. Dette bærer 

også hennes CV preg av. 

Selv tror hun det er matchen mellom bak-

grunn og kompetanse som er grunnen 

til at hun til slutt ble valgt ut og tilbudt 

jobben. 

- Jeg håper og tror at jeg får brukt hele 

min erfaringsbredde og fagkompetanse, 

sier hun og tenker seg om et lite øyeblikk: 

- Det var nok også avgjørende i utvelgel-

sen at jeg har en grunnleggende interesse 

for å gjøre verden bedre for de som blir 

rammet av sykdom eller en skade, noe 

som også var innholdet i flere av mine 

tidligere jobber. 

I tillegg til politikk og myndighetspåvirk-

ning gleder Elvestad seg til å lede de 19 

ansatte på FFOs kontor i Oslo. Hun sier 

at hun liker å gjøre andre gode i sine  

arbeidsoppgaver; altså å lede. Her kan 

hun skilte med lang erfaring, og i perioder 

har 60 personer rapportert til henne. 

- Jeg konstaterer heldigvis at sekreta-

riatet både er oppegående og dyktige. 

Det gjør jobben min lettere og dagene 

bedre, sier hun fornøyd. 

- Hvordan opplever du samarbeids- 

klimaet mellom organisasjonene og FFO?  

- Jeg overtar etter Arum som i løpet 

av sine 16 år som leder har gjort en 

grundig jobb i å bygge opp en stor og 

bærekraftig organisasjon - en organisa-

sjon som har politisk gjennomslagskraft 

og som er profesjonell på mange felt. 

Likevel ser jeg, allerede nå, et behov 

for modernisering og fornying. Særlig 

gjelder dette hvordan FFO ivaretar og 

har dialog med organisasjonene, sier 

Lilly Ann Elvestad. 

SNAKKE MED ORGANISASJONENE 

Den nye generalsekretæren har alle- 

rede startet jobben med å kartlegge  

organisasjonens status og virke. 

-Målet er å få en oversikt over organi-

sasjonene i løpet av året. Mange vil jeg 

nok møte gjennom felles møter, i råd 

og utvalg, konferanser og seminarer. 

For meg er det viktig  å høre hvordan 

organisasjonene erfarer FFO og på den 

måten møte behovene som er der ute.  

I tillegg ønsker vi også å bruke mer orga-

niserte tilbakemeldinger i form av både 

skriftelig undersøkelser, kartlegging, og 

dybdeintervjuer og samtaler; rett og 

slett finne ut hvilke forventninger som 

er til oss som paraply, forklarer den nye 

generalsekretæren. 

Målet er å finne en god samarbeids- 

modell som fungerer mest mulig tilfreds-

stillende for alle de 80 organisasjonene, 

både for de store organisasjonene og de 

mindre. Alle har særinteresser for de som 

Nylig overtok Lilly Ann Elvestad 

stafettpinnen etter Liv Arum. Den 

ferske generalsekretæren lover  

modernisering og å styrke VI-et, men 

først vil hun bli kjent med og lære 

seg hva de 80 organisasjonene som 

utgjør FFO driver med.

LILLY ANN ELVESTAD er FFOs nye generalsekretær.


