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er gjennom-

ført. Det har 

vært positive 

og lærerike samlinger. I denne utgaven av LEVE MED kan du 

lese fra konferansen i Tromsø og konferansen for lagene i nord.

En hverdagshelt, hva er det? Vi som har opplevd en skade 

selv eller er pårørende, vet hvor viktig enkeltpersoner er når 

livet blir snudd på hodet og en ny hverdag må defineres. 

Sigurd Gundersen, et av våre medlemmer, deler sin historie 

og forteller om sin hverdagshelt. 

Siden sist har forbundet hatt flere aktiviteter rundt om i vårt 

langstrakte land. Kognitivt utvalg har hatt kurs på Gardemoen, 

Ofoten lokallag har arrangert en fagdag for rehabiliterings-

personell i Nordland og Troms og i Asker og Bærum har de 

hatt fest i forbindelse med 25-årsjubileum. Som leder er det 

positivt å lese om alt som rører seg og den gode jobben som 

gjøres lokalt rundt om i landet

I skrivende stund nærmer det seg sommer og ferietid, og vi 

vet av erfaring at dette er en tid for mange ulykker. Dessver-

re. Familieturer med urolige barn og slitne foreldre gir flere 

ulykker enn ellers i året. I Personskadeforbundet LTN har vi 

her en jobb å gjøre med tanke på holdningsskapende adferd 

blant bilførere og å sette fokus på viktigheten av pauser for 

å skape trygghet i trafikken.

Kjør forsiktig og ta jevnlige pauser. God sommerferie til dere 

alle.

 Hilde S. Valberg
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Hvorfor vi misunner de uføre 

Uføre føler ofte en tung sorg for livet 

som ikke ble som det skulle, for livet 

de mistet. De er redde, for de aner 

ikke hva fremtiden vil bringe, bort-

sett fra at det ikke blir det de håpte. 

TEKST: Christian Torseth, samfunnsdebattant 

gjennom tjue år og ufør 

SISTE ARTIKLER

Det har interessert meg ganske lenge 

hvordan helt vanlige mennesker får seg 

til å si: «Selvfølgelig skal de som virkelig 

ikke kan jobbe få uføretrygd», for så å 

følge det opp med: «men jeg tror det er 

ganske mange mennesker som jukser til 

seg den trygda». Tilsynelatende er det en 

grei argumentasjon, der man i prinsippet 

støtter ordningen, men samtidig advarer 

man mot misbruk. Forhører man seg litt 

nærmere viser det seg imidlertid at det er 

få tilfeller hvor uføretrygden anses som 

«selvfølgelig». I realiteten er holdningen at 

de aller fleste uføre er suspekte, siden de 

i teorien kan være juksemakere. Kanskje 

har de en restarbeidsevne et sted der 

inne, som de holder skjult for NAV, for 

venner og familie; ja, for alle andre enn 

seg selv. Kanskje renner Norge over av 

liksomuføre som begynner å ta armhe-

vinger straks de får trukket for gardinene.

MISTENKSOMHET OG FORAKT

Det er mange grunner til at uføre som 

gruppe blir mistenkte for å ha jukset til 

seg uføretrygd. For det første er det et 

automatisk stigma forbundet med å ikke 

bidra. Å ikke bidra er å være en byrde, og 

kanskje har den uføre ikke gjort alt han 

eller hun kunne for å unngå sin situasjon. 

Kanskje er den uføre bekvem med sin 

situasjon og glad for å slippe å jobbe. I 

så fall er hun kanskje bare giddalaus, og 

ikke syk i det hele tatt? Latskap er noe 

vi forakter, ergo får den uføre et stempel 

allerede her, i kraft av en teoretisk mulig-

het for at han eller hun er en unnasluntrer.

Videre er det å være fattig forbundet 

med skam. Det har det alltid vært, både 

i Norge og i de fleste andre kulturer. Vi 

har en tendens til å tro at livet er rett-

ferdig, at folk får det de fortjener. Se 

bare på selvhjelpslitteraturen, der bø-

ker som «The Secret» sier rett ut at hvis 

du ikke har lyktes i livet, er det din egen 

feil. Omstendigheter, bakgrunn, gener, 

helse, klasse, sivilstatus – alle forkastes 

som irrelevante i forhold til om du kan 

lykkes. Vi dras mot slike enkle sannheter, 

som ikke kompliserer bildet med gråtoner 

og medfølelse, og konkluderer med at de 

som er fattige fortjener det, fordi de ikke 

har gjort nok selv. Slikt er skammelig, og 

det som er skamfullt forakter vi. Ergo er 

den uføre også på grunn av sin materielle 

underlegenhet noen vi kan se ned på.

DEPRESJON, VITALITET OG HÅP

Når et menneske blir ufør er det for de 

fleste den siste spikeren i kista for drøm-

men om et normalt liv. Helsen er borte, 

jobben er borte og økonomien er skutt i 

filler. Til og med alderdommen er truet, for 

man opparbeider ikke lenger pensjons-

poeng. Arbeidskameratene er borte, det 

samme er treningspartnerne, korstevnene 

og jellturene. Det koster emosjonelt også: 

Uføre føler ofte en tung sorg for livet som 

ikke ble som det skulle bli, livet de drømte 

om, og som de nå har mistet. De er redde, 

for de aner ikke hva fremtiden vil bringe 

når det de håpte ikke vil skje. De er sinte, 

for det er unektelig urettferdig at man 

skal miste alt og fortsatt være tilstede 

som tilskuer til sin egen undergang. Ufø-

re er langt oftere enn andre deprimerte. 

Mange blir uføre fordi de er deprimerte 

og var de det ikke i utgangspunktet, så 

blir de det ofte ganske raskt fordi de ikke 

har noen reell mulighet til å endre livet 

tilbake til det det var. Innflytelse over 

eget liv er en skatt av dimensjoner, og 

kanskje det viktigste uføre mister.

Det motsatte av depresjon er altså ikke 

lykke, som mange tror, men vitalitet; det 

gledesfylte ønsket om å bruke seg selv. 

Veien ut av depresjon går gjennom håp 

og mulighetene til å realisere dette håpet. 

Dessverre er det ingen som sprer håp for 

uføre i Norge. Tidligere ble de stort sett 

ignorert. De fikk sin trygd og var ellers 

usynlige. Det var ille og hjalp ikke uføre 

på noen måte, men i dag er det verre. I 

dag er uføre blitt de hovedmistenkte i det 

nært forestående mordet på velferdssta-

ten, ifølge særlig høyresiden i politikken. 
CHRISTIAN TORSETH ER en ivrig samfunnsdebattant 

gjennom tjue år og han er selv ufør. Foto: privat


