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HILDE VALBERG (LEDER) 
johav@online.no  

 
 
Hilde Valberg er leder i likepersonutvalget. 
Hilde er gift, har fire gutter, bor på Frosta i 
Nord-Trøndelag og arbeider i kommunen som 
psykiatrisk hjelpepleier. I tillegg driver hun 
bruktbutikk sammen med en venninne. 
Lederen for utvalget har tidligere vært med å 
lage likepersonkurs, og er selv likeperson for 
pårørende etter at hun mistet et barn og har 
en sønn som trenger litt tilrettelegging.  
 
- Dette er min første periode som leder av 
likepersonutvalget og jeg ser fram til å arbeide 
i utvalget, sier hun, og legger til at 
likepersonarbeidet er en viktig del for å 
ivareta medlemmene våre.  
 

 
AINA ÅSLI SÒDOMA 
ainasod@gmail.com 

 
 
Aina Åsli Sòdoma har vært medlem i 
forbundet siden 1991 og tilhører Ofoten 
lokallag. I tillegg til å være likeperson og sitte i 
utvalget er hun med i styret i lokallaget. Hun 
er pårørende til mann og datter som ble 
skadet med fem års mellomrom, begge  
med hodeskader i tillegg til andre skader.  
 
Aina har vært med i likepersonutvalget siden 
november 2013 og har som mål å bidra til at 
alle våre medlemmer skal kunne finne en god 
samtalepartner som har taushetsplikt og som 
forstår situasjonen den hjelpsøkende er i.  

 
JOHN-INGE KARLSEN 
jikarlsen@outlook.com

 
 
John-Inge Karlsen har sittet i likeperson-
utvalget siden november 2013, og ble i år 
spurt om å delta i to nye år, noe han stolt 
takket ja til. Karlsen jobber til daglig som 
hjelpepleier ved UNN Harstad sykehus, og 
stortrives i jobben sin. Medlemskapet har han 
i Harstad og omegn lokallag, der han også 
fungerer som likeperson. 
 
John-Inge har vært i en bilulykke, men var 
heldig å komme uskadd fra ulykken. Han er 
rammet av en blodsykdom, og lå store deler 
av sine tenår på sykehus. Både som 
hjelpepleier og i likepersonarbeidet er han  
opptatt av å hjelpe syke og hjelpetrengende 
mennesker. 
 

WENCHE SOLLØST 
wenche@personskadeforbundet.no 

 
 
Wenche Solløst ble ansatt som regionsekretær 
i forbundet i 2009 og har vært i 
likepersonutvalget fra november 2013. Hun 
ser fram til å fortsette i utvalget i to nye år og 
jobbe videre med utfordringer og mulighetene 
hun ser i likepersontjenesten!  
 
- Jeg er selv så heldig å ikke ha vært utsatt for 
en skade, og er derfor glad for å kunne hjelpe 
noen av dem som blir berørt av skade, 
understreker Wenche. 
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