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God jul fra
alle oss i
Personskadeforbundet LTN
Endelig på beina igjen

s.4

Likepersontjenesten
er frivillighetsgull

s.8

Årsmøte

s.14

Kunnskapen jeg sitter igjen med etter å ha møtt de ulike delene
av organisasjonen gjør meg ydmyk. Vi har mye å være stolte over;
lokallag nesten over alt i vårt langstrakte land, fine ressurspersoner
som bruker tiden sin til frivillig arbeid og et sekretariat som daglig
administrerer og ikke minst jobber politisk. Vi er en bra gjeng!
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Jeg har nå sittet som
styreleder
i Personskadefor-

I denne utgaven av LEVE MED byr vi på mange spennende

bundet LTN litt mer

temaer. Særlig er jeg opptatt av artikkelen Likepersontjenesten er

enn to måneder. I

frivillighetsgull, s. 8. Her møter dere Ann Kirsti Brustad som både

løpet av perioden har jeg ledet to landsstyremøter, besøkt

har brukt likepersontjenesten og i dag selv er likeperson. De siste

sekretariatet og dessuten deltatt på en ledersamling på Gar-

ti årene har hun jobbet for Bikuben RBS, regionalt brukerstyrt

dermoen. Det har vært lærerike uker der jeg både har satt meg

senter som ved hjelp av Erfaringskompetanse og recovery bidrar

inn i bredden og dybden i forbundet.

til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse
og egen læring. Særlig liker jeg hennes tanker rundt hvordan

Kunnskapen jeg sitter igjen med etter å ha møtt de ulike delene

organisasjoner bør stå sammen for å få likepersontjenesten ut.

av organisasjonen gjør meg ydmyk. Vi har mye å være stolte over;

Begrepet frivillighetsgull er også dekkende for å beskrive hvordan

lokallag nesten over alt i vårt langstrakte land, fine ressurspersoner

helsenorge kan spare penger ved å skape gode systemer for å gjøre

som bruker tiden sin til frivillig arbeid og et sekretariat som daglig

brukere oppmerksomme på tilbudet. Jeg krysser fingrene for at vi

administrerer og ikke minst jobber politisk. Vi er en bra gjeng!

i løpet av 2018 kan skape en form som gjør at koblingen mellom
forbundets likepersoner og brukere blir mer strømlinjeformet.

Et av de første oppgavene jeg fikk i fanget som nyvalgt leder
var å få på plass personer til utvalgene. For ikke innvidde er

Da gjenstår det bare å ønske alle god jul. Jeg gleder meg alle-

dette enheter som består av tre eller fire personer, inkluderte

rede til 2018 og til å gripe fatt i de spennende oppgavene mitt

en fra styret, med mandat om å jobbe på fagspesifikke felt.

styreverv i forbundet byr på.

Utvalgene er nå bemannet, men vi mangler fremdeles ressurser

Eli Eiklid

inn i kognitivt utvalg samt markedsutvalget.
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HESTEN HAR VÆRT VIKTIG I HVERDAGEN, SÆRLIG I DE TUNGE
STUNDENE, MEDGIR THOR ARNE SOLBERG. FOTO: GUNN KVALSVIK.
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Endelig på beina igjen
Etter fire og et halvt år i ørska ringte
Thor Arne Solberg samboeren sin,
Tiina, og sa følgende: Nå kjenner jeg
at jeg er litt motivert og har håp.

meg. Noen e-poster og dager senere er

studiespesialisering på Vestby videregå-

jeg på vei til Vestby for å møte Thor Arne

ende. Han har også en datter, som er 14

Solberg.

år og bor hos mammaen på Åndalsnes.
De har god kontakt.

KRASJET
Thor Arne bor i en lav enebolig sammen

Vi setter oss ved spisebordet med utsikt

med samboeren Tiina og to tenåringer.

mot de frostkledde markene utenfor. En

- Du må bare intervjue denne mannen

Han møter meg i døren. En kraftig mann

kopp kaffe og noen minutter senere har

som nettopp har dukka opp i lokallaget

med romsdalsdialekt, et direkte blikk og

samtalen tatt oss tilbake til 2013, den 26.

vårt, skriver Leif Gunnar Holmbekk til

mange tatoveringer nedover armene.

februar, da Vestbymannens liv endret seg.

meg i en e-post. Han argumenter for at

Ved første øyekast er det ingenting som

historien i seg selv ikke er unik, men at

vitner om at denne mannen er skadet

Han tar en slurk kaffe og begynner å for-

denne mannen har kjempa i motvind

eller har ligget nede. Men når det lave

telle om hvordan han hjalp en bekjent

og ikke minst turt å gripe fatt i livet sitt.

sollyset fanger ansiktet hans ser man

med å fikse en bil og at han etterpå ble

arret som går på tvers over den høyre

med på en kjøretur. Klokken var 13:00,

delen av ansiktet hans.

altså midt på dagen. Thor Arnes bekjente

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Denne mannen har stått i motvind lenge, og nå har han og samboeren blitt med
i lokallaget vårt, skriver han.

satt i førersetet.
- Den ene er min sønn, den andre er
Tiinas, forklarer han og peker innover

- Han kjørte som et svin. Virkelig. Da

Holmbekk, som er aktiv i Follo lokallag,

korridoren der soveromsdørene ligger på

jeg tok på belte, smilte han og lurte på

har en entusiasme som smitter over på

rekke og rad. Sønnen er 16 år og går på

om jeg var pinglete. Ikke lenge etterpå

FØR ULYKKEN JOBBET Thor Arne i mange år på sjøen og med fiskeri. Her er et bilde som er tatt noen år før ulykken. Foto: privat.
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