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i organisasjonen vår med årsmøter i lokal- og 

fylkeslag. Nye personer  blir valgt inn i styrer, 

og jeg vet at mange gode handlingsplaner blir 

vedtatt. Den lokale innsatsen og aktiviteten, det frivillige         

arbeidet, gjør meg som leder stolt av Personskadeforbundet 

LTN. 

Regionkonferanser er nå blitt avholdt i Ålesund og i Kristian- 

sand. Neste ut er region nord, som skal gå av stabelen i april. 

Lysere tider gir for mange mer energi. Jeg, og jeg håper flere 

med meg, lar seg inspirere av Marie Brattbakk fra Bodø, som 

har valgt å holde smertene nede og livskvaliteten oppe ved 

å trene. I denne påskeutgaven av LEVE MED deler hun sin 

historie, og forteller om både hverdagen sin og hvordan hun 

lever med en usynlig og kronisk tilstand – et viktig tema for 

svært mange av våre medlemmer.

Forskning og ny kunnskap er veien å gå for å få til blant 

annet bedre rehabilitering. Personskadeforbundet LTN har 

ikke forskerkompetanse og deler ikke ut midler, men er en 

viktig brobygger via ExtraStiftelsen. Vi håper og tror at flere 

vil gjøre som professor Alexander Olsen som forsker på lettere 

hjerneskader, og har fått midler med oss som støttespiller. På 

side 8 og 9 kan du lese om hans prosjekt, samt om hvordan 

du og ditt forskningsteam kan søke om midler innen 01. mai.   

Var du klar over at 12 prosent av alle ulykker i Norge skjer på 

arbeidsplassen? I en rapport fra FN fortelles det at grunnene 

til dette kan være dårlig opplæring, svikt i rutiner eller feil ved 

utstyr. Personskadeforbundet LTN er et forbund som jobber 

for mennesker som kommer ut for slike skader og for bedre 

ivaretakelse for disse. 

Då gjenstår det bare å ønske god påske til alle og enhver. 

Etter påske er det vår og lys! Nyt appelsinen, kvikklunsjen 

og alt som hører høytiden til.

 Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Jeg, og jeg håper flere med meg, lar seg inspirere av Marie 

Brattbakk fra Bodø som har valgt å holde smertene nede 

og livskvaliteten oppe ved å trene.
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Et brukket bein er lettere å forklare 

enn for eksempel kroniske nakke- 

smerter. Kanskje det er grunnen til 

at så mange skadde skulle ønske 

de hadde en synlig skavank, slik at 

folk kunne forstå og godta at de har 

nedsatt funksjonsevne?

TEKST: Gunn Kvalsvik Foto: Privat

- Jeg vet at det snakkes bak ryggen 

min, at folk mener jeg ser så frisk ut og 

burde jobbe langt mer enn 40 prosent, 

sier Marie Brattbakk (26) fra Bodø. Hun 

ble skadet for fem og et halvt år siden 

og sliter med kroniske nakkesmerter. 

Marie Brattbakk er en høyreist, slank, 

blond og pen ung jente. Hun smiler mye 

og latteren sitter løst. Det er umulig å 

se at hun sliter med kroniske smerter. 

Dette vet hun, og hun vet også at dette 

”at hun ser så frisk ut” er med på å trigge 

folks fordommer. 

- Folks tanker og ideer klarer jeg uan-

sett ikke å styre. Selv for meg, som anser 

meg selv som sterk, blir det et for stort 

prosjekt, sier Brattbakk, etterfylt av en 

ironisk latter. 

- Derfor fokuserer jeg på å leve så smart 

jeg kan, slik at smertene ikke får overta 

livet mitt. 

TILBAKE TIL 2010

Bodøjenta var bare 19 år da hun ble ut-

satt for en bilulykke. Hun hadde vært 

på besøk hos sine foreldre i Mosjøen, 

flyet hjem til Bodø ble innstilt på grunn 

av dårlig vær og hun fikk haik med en 

venninne som skulle kjøre. 

- Veien var glatt, veldig glatt, og det 

endte med at vi kjørte i grøfta, forteller 

Marie. - Ikke noe dramatisk, heldigvis, og 

vi krabbet begge uskadde ut av bilen. 

Deretter gikk jeg opp til veikanten for å 

ringe til Falken. Uheldigvis kom det en bil 

imot meg, som sklei over i feil kjørebane, 

traff meg og kastet meg opp i luften. 

Marie Brattbakk ramser opp hendelsen 

som forandret livet hennes. Det er tyde-

lig at hun har snakket om dette mange 

ganger før og at historien ikke lenger 

skaper de store følelsene i henne. 

Millisekunder senere landet hun på top-

Tilsynelatende frisk, 
men skadet 

MARIE BRATTBAKK smiler og ler ofte. 

TRENING OPP TIL FEM DAGER i uken er den beste 

medisinen for Marie.


