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om statsbudsjettet; et 

budsjett som Person- 

skadeforbundet LTN 

dessverre ikke kan rope hurra for. Forbundet kan se positivt 

på at regjeringen har gitt oss et løft og øremerket midler til 

barn med alvorlige hodeskadetraumer. Ellers er det lite nytt 

på de områdene som vi som organisasjon har jobbet for å 

endre over tid.

Vi er en liten organisasjon som står overfor utfordringer, og 

forslaget som ligger på bordet gjør ikke situasjonen vår bedre. 

Dette gjør at vi må tenke nytt inn i framtiden.

I denne utgaven av LEVE MED kan dere lese om hvordan 

det var på tillitsmannskonferansen i Stavanger.  Der var 

det samlet 130 tillitsvalgte fra hele landet for faglig påfyll, 

erfaringsutveksling og sosialt samvær både felles og i se-

sjoner. På fredag hadde vi brukermedvirkning, vår historie og 

veien videre inn i framtiden som organisasjon som temaer. 

Lørdag var vi delt inn i sesjoner, hvor hver gruppe hadde eget 

faglig fokus, før vi dro til oljemuseet og fikk en fin omvisning. 

Helgen ble avsluttet med fokus på vår nasjonale kampanje 

som ble kicket i gang. Det  er med stolthet jeg ser på bilder, 

som også deles i magasinet, fra alle dere som stod ute på 

stand. Uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre 

aksjonen og å nå så mange med vårt budskap. Takk for en 

god innsats til dere alle!

Det er mye som skjer rundt om i landet, noe dette magasinet 

viser i alle innleggene fra lagene. Det er de viktige aktivite-

tene i lagene som gir medlemmene våre et tilbud der de bor.

Nå er høsten kommet, og det er blitt glatte partier langs 

veiene. Vis hensyn som fører og fotgjenger. Husk refleks!

 

Hilde S. Valberg 

LEDER Hilde S. Valberg
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Nå tar vi spranget videre  

De aller fleste av de 130 deltakerne 

under årets tillitsmannskonferanse 

krysset av for at de var svært fornøyde 

med både det faglige og det praktiske 

innholdet i Stavanger.  

- Jeg er godt fornøyd med konferansen 

og vi fikk mange positive tilbakemel-

dinger underveis. Stemningen var rett 

og slett god, og jeg føler at vi fikk til 

gode prosesser. Det er selvsagt ekstra 

gøy at så mange evalueringsskjemaer 

gir gode og positive tilbakemeldin-

ger, sier generalsekretær Ingeborg 

Dahl-Hilstad. 

Hun mener at helgen har bundet orga-

nisasjonen som helhet tettere sammen 

og gjort oss mer robuste til å møte 

fremtiden.

- Det er alltid utfordrende å skulle 

snakke fremover, og det er selvsagt en 

fare for at noen føler seg uttrygge fordi 

forandring krever noe nytt. I Stavanger 

opplevde vi det motsatte – folk ville 

se fremover og de ville bidra, sier hun.  

FAGLIG FREDAG 

Fredagen, da de fleste tilreisende kom 

litt utpå dagen, bestod av tre foredrag. 

Det ene ble holdt av Kjell B. Johansen, 

som minte oss på forbundets historie, 

og landsstyreleder Hilde Valberg, som 

så framover. Johansen var styreleder i 

en turbulent epoke av forbundets his-

torie. Deretter holdt Hilde Aasmundsen, 

sosionom og forsker, et innlegg om 

brukermedvirkning. Med seg på scenen 

hadde hun Per Inge Østberg og Eivin 

Dahl, som selv hadde lang erfaring 

som brukermedvirkere og som delte 

sine erfaringer. Aasmundsen har jobbet 

med brukermedvirking i nærmere ti år, 

både som foreleser ved Universitetet i 

Stavanger og som tilrettelegger i det 

praktiske liv. 

 

Siste mann ut var Andreas Melvær, kre-

atør og daglig leder i et av Stavan-

Tittelen på årets tillitsmannskonferanse var ”Ta spranget videre”. Målet var å løfte blikket og diskutere for-

bundets rolle i fremtiden.  På programmet stod faglig påfyll og intensive arbeidssesjoner, men også besøk på 

oljemuseet og god tid til sosialisering.

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

FORBUNDETS VETERAN  KJELL B. JOHANSEN gav oss 

et tilbakeblikk på lagets historie.

REKLAMEMANNEN ANDREAS MELVÆR snakket om 

hvordan vi selger ett budskap.

HILDE AASMUNDSEN, sosionom og forsker, holdt ett inn-

legg om brukermedvirkning. Med seg hadde hun brukerne 

Per Inge Østberg og Eivin Dahl.


