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"Føles som en lang krig."
Christian Sand

Elektriske sparkesykler
inntar landet vårt
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Kjøretøy og dødsulykker på norske
arbeidsplasser

s.14

Erstatningsdom på
over 20 millioner

s.20

Vi må være tydelige på hva pandemien har gjort med oss, hva
vi har lært og om vi skal følge den samme stien videre. Som
interesseorganisasjon har vi blant annet lært at når katastrofer
inntreffer og samfunnet må ta grep, er det de mest sårbare som
rammes og som kommer dårligst ut.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Vi har lagt bak oss
et år som
har vært annerledes –
på nesten alle vis. Nå
går det heldigvis mot
«normale» tider, og allerede er det flere som har begynt å oppsummere hva vi har lært,
hva vi skal ta med oss videre og hvordan den «nye verden» skal bli.
Medisinere ser på prioriteringer, køer og helseeffekter. De gleder
seg til nedbygging av beredskap og til å kunne bruke ressursene
slik verden var før. I tillegg skal det forskes på senvirkninger av
smitten og hvordan vaksinen fungerer.
Økonomer har også begynt å evaluere. De ser på langtidsvirkning i arbeidslivet, konsekvenser av pakker og lager kalkulasjoner for den totale samfunnskostnaden.
Her kunne jeg holdt på lenge ved å peke på blant annet juristene, politikerne og reiselivsnæringen. Poenget er at pandemien
har påvirket alle samfunnsområder, bedrifter, organisasjoner og
enkeltpersoner.

Når det nå går mot en form for pandemislutt, for den vil nok
påvirke oss lenger enn vaksineutrullingen gjør, må også Personskadeforbundet LTN gjøre opp status. Vi må være tydelige på
hva pandemien har gjort med oss, hva vi har lært og om vi skal
følge den samme stien videre.
Som interesseorganisasjon har vi blant annet lært at når
katastrofer inntreffer og samfunnet må ta grep, er det de mest
sårbare som rammes og som kommer dårligst ut.
Helt ærlig; jeg gleder meg til den nye tiden. Til diskusjonene
vi skal ha i landsstyret, lokallagene og sekretariatet - samt å
evaluere hva vi har lært og vil ta med oss etter dette "unntaksåret". Da vi heller kan snakke om arrangementer, lage fremtidsplaner og agere – uten å ta hensyn til nedstenginger og
avventing.
Inntil da, vær sterke – og tenk fremover. Vi i styret er alltid opptatt av å prioritere og å se medlemmene, og lagene. Dette blir
særlig viktig når verden åpner opp.
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- Føles som en lang krig
I 17 år har Christian Sands (42) liv handlet om å bli trodd, gjentatte operasjoner, smerter og om å få de stønadene han har rett på. Hvorfor har han
ikke gitt opp en kamp som han selv omtaler som en lang krig?
TEKST: Gunn Kvalsvik | FOTO: Privat

Vi må tilbake til 2003 for å forstå hvorfor

det var umulig å få av seg fotballskoen.

Christian opplever at hverdagen hans er

Etter noen runder med vakthavende, som

som å være i en krigslignende tilstand.

blant annet handlet om at de ikke hadde
penger og derfor ikke kunne få isposer,

Det begynte på en fotballbane i Askim.

ble han undersøkt og sendt videre til

En takling i fart bakfra, et kne og så

Moss sykehus. Her ble det tatt røntgen

smerter. Det skjedde noe nede i ankelen.

av benet og konstatert at det var snakk
om et Weber B-brudd - med 2 mm avvik.

NED FOR TELLING
- Motspilleren som kom bak meg hadde

Benet ble gipset og Christian sendt hjem.

stor fart, og jeg så ham ikke. Jeg forstod
det med en gang. At det ikke bare var en

- Jeg hadde ingen grunn til å mistenke at

trøkk, men noe mer alvorlig. Noe hadde

de som behandlet meg gjorde noen feil

gått skikkelig galt med ankelen, forteller

– eller ikke var grundige nok. Heller visste

Christian Sand.

jeg ikke at detaljene i det som skjedde
denne dagen skulle bli et helsemessig

Han var nemlig, tross sin unge alder, en

mareritt og forfølge meg i årevis, sier han.

relativt erfaren fotballspiller med spilletid
på både Lyn og landslagssamling på

I god tro reiste han, som de fleste i en

merittlisten. Det var fotball han kunne,

slik tilstand, hjem med forventing om

og han trodde kroppen ville tålt mer.

at det var snakk om seks ukers stopp før
hverdagen igjen kunne fortsette som før.

Et par lagkamerater kjørte ham til le-

Sånn ble det dessverre ikke.

gevakten. Foten hadde hovnet opp, og
BEGYNNELSEN PÅ EN RUNDDANS
Da gipsen ble klippet opp merket Christian umiddelbart at det var noe rart med
ankelen. Beinet hovnet opp og det var
nesten umulig å tråkke ned. Legen forklarte at det var vanlig og at det ville
gå over.
Dessverre forble ankelen dårlig, og i de
påfølgende ukene ble det flere turer til
BEINET TIL CHRISTIAN har vært gjennom mange operasjoner siden ulykken i 2003.
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