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vil jeg bruke spalten 

til å si noe som det 

som skal skje om 

tre måneder. Jeg snakker selvsagt om Personskadeforbun-

det LTNs Landsmøte!  Over sommeren møtes nemlig flere 

av oss; delegater, landsstyret, noen fra sekretariatet samt 

æresmedlemmer på Gardermoen til landsmøtehelg. 

Jeg både gruer og gleder meg. Gruer, fordi jeg vet det blir hektisk 

i forkant og under Landsmøtet, særlig for meg som er leder 

for hovedstyret. Arbeidet frem mot Landsmøtet er tettpak-

ket. Det er mange formaliteter som skal overholdes i forkant 

og det er mye praktisk som skal på plass. Heldigvis har vi et 

erfarent sekretariat som har gjort dette før og er «hands on». 

Uansett, først og fremst gleder jeg meg! Det er etterhvert 

mange kjente ansikter og Landsmøtet er en anledning til å 

treffes. Jeg gleder meg også til å diskutere og å se fremover 

sammen. Det er nemlig på Landsmøtet, i organisasjonens 

øverste organ, at vi skal gjøre opp status, ta overordnede 

beslutninger, stake ut kursen videre og velge hvem som skal 

sitte i landsstyret de neste to årene. Dette blir spennende. 

Status i Personskadeforbundet LTN er at mye er bra. Vi har et jevnt 

medlemstall, er aktive når det gjelder politisk påvirkning, produserer 

magasin, websider og nyhetsbrev, samt utvidet medlemsservice. 

Når det gjelder de overordnede beslutningene og å avgjøre kursen 

fremover har vi en viktig jobb å gjøre. Etter to år som landssty-

releder ser jeg både muligheter og begrensninger, men kjenner 

at jeg har energi og mange tanker om fremtiden. Vi har noen 

interessante utfordringer rundt hvordan frivilligheten fungerer i 

dag, versus tidligere. Dette er noe vi sammen må våge å snakke 

om og lage beslutninger rundt. Det handler både om visjoner og 

konkrete handlinger som bygger Personskadeforbundet LTN til 

en robust og fremtidsrettet interesseorganisasjon. 

Lenger bak i LEVE MED kan du lese om kandidatene som 

valgkomiteen har foreslått. Omtrent halvpartene er «gamle» og 

har allerede sittet i styret, mens det også er noen nye ansikter. 

Jeg håper dere ble litt klokere når det gjelder hvorfor Lands-

møte er så viktig i en organisasjon som Personskadeforbundet 

LTN og at kanskje noen også får litt ekstra energi og tanker 

rundt hvor vi skal videre. Flest mulig på laget, er mitt motto! 

God sommer til dere alle sammen! 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Når det gjelder de overordnede beslutningene og å 

avgjøre kursen fremover har vi en viktig jobb å gjøre. 

Etter to år som landsstyreleder ser jeg både muligheter 

og begrensninger, men kjenner at jeg har energi og 

mange tanker om fremtiden. 
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Når man velger å være nær på    
Min første kontakt med Thor etter 

vårt samlivsbrudd, var etter ulykken. 

Da ringte han meg, etter å ha forhørt 

seg via søsteren sin om det var greit.

TEKST: Tiina Vyyrylainen  

På telefonen hørtes det ut som om 

noe var alvorlig feil, og under samtalen 

fortalte han meg gjentatte ganger at 

han hadde vært utsatt for en ulykke. 

Hver gang han kom inn på ulykken brøt 

han sammen i gråt, tårer og fortvilel-

se, som om han hadde fortalt det for 

første gang. 

Mønsteret gjentok seg flere ganger un-

der de første samtalene våre.

TO DAGER SENERE

Han kontaktet meg på nytt, et par dager 

senere. Da fortalte han at han bodde 

på Vestby hyttepark, i en 1-roms hybel 

med do og dusj, men uten mat, me-

disiner og hygeniske pleiemidler. Han 

spurte etterhvert om jeg hadde noe 

mat og smertestillende å avse, og om 

jeg kunne kjøre det bort til han da han 

ikke hadde penger, var sulten og hadde 

store smerter. 

Jeg kjørt bort til han og tok med to bæ-

reposer med mat, litt drikke og paracet.

Det var en nedbrutt, sliten og stresset 

Thor jeg møtte. Han satt på underkøyen 

i køyesenga. Fulgte meg med blikket 

når jeg pakket ut varene og fortalte hva 

han kunne lage seg av råvarene. Blikket 

var tomt. Han virket totalt uinteressert. 

Først senere forstod jeg at han ikke had-

de peiling på hva jeg snakket om.

Dessverre hadde jeg litt dårlig tid for-

di jeg måtte på jobb. Inni meg tenkte 

jeg at dette ikke var bra: Han var vir-

kelig ikke den Thor jeg kjente. Han var 

nedbrutt, resignert og apatisk. Jeg var 

bekymret, selv om jeg da ikke forstod 

skadeomfanget og at hodet hans var 

så skadet. Min kunnskap var kun ba-

sert på de få de opplysningene han selv 

fortalte og som handlet om smerter i 

hode, kne og lunger.

THOR OG TIINA. Foto: privat.


