GOLF &
HELSE

Da livet tok en

brå vending

Per-Arne Larsen var en sprek, aktiv og frisk 48-åring.
I løpet av to døgn var han lam i hele kroppen. Med golf
som inspirasjon og motivasjon har han kjempet seg tilbake.
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UVURDERLIG STØTTE: Med god hjelp av
Max Wahlqvist (til venstre) kjempet Per-Arne
Larsen (til høyre) seg tilbake på golfbanen.
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ebruar 2011. Alt er tilsynelatende normalt for Per-Arne
Larsen. Han har nettopp gått en lang skitur, golfbagen står
klar før golfreisen til Tyrkia noen uker senere. Den turen
ble aldri noe av.
– Jeg gikk en lang skitur både lørdag og søndag. På torsdagen begynte jeg å bli støl. Jeg var tennistrener på den
tiden, og en kirurg kom bort til meg og sa "du ser ikke bra
ut, du må komme deg hjem". Dagen etter kom lammelsen i bena.
Per-Arne hadde fått Guillian Barré syndrom. Et virus som angriper
den ytre muskulaturen og fører til total lammelse. Sykdommen er
livsfarlig og totalt ødeleggende.
– Sykdommen er slik at enten så stryker du med, eller så greier du
deg. Jeg greide meg fordi jeg fikk den rette medisinen i tide. Deretter
startet kampen for å bygge seg opp igjen. Man må lære seg absolutt
alt helt fra bunnen av.
Familiefaren var lam i absolutt hele kroppen og lå 18 dager på
akutten før han ble flyttet. Deretter fulgte to måneder med opptrening på Sunnaas sykehus, før han reiste videre til Cato Senteret i
Son. Golfen ble en viktig motivasjonsfaktor i den beinharde tiden.
– Det var en drivkraft å være i et miljø der jeg ble veldig godt tatt
vare på. Jeg har lyst til å trekke fram Max Wahlqvist som er driftssjef i Soon Golf. Han har vært helt enestående i å hjelpe meg tilbake.
For tilbake skulle han. Da han skulle slå sitt første golfslag etter
sykdommen, måtte han ha på seg slalåmstøvler for å holde seg oppreist. En fiffig idé. Heldigvis hadde Per-Arne med seg kona i tillegg.
– Jeg skulle slå den ballen. Men jeg hadde jo ikke nok muskler i
beina til å holde meg oppreist, heldigvis stod kona rett bak meg og
tok meg i mot.
Time etter time, dag etter dag med møysommelig opptrening fikk
Per-Arne tilbake på golfbanen. Etter at han fullførte en runde på en
golftur til Belek i 2013, tok følelsene overhånd.
– Jeg måtte rett og slett grine litt. Ha litt tid for meg selv. Jeg klarte
ikke bli med resten av gjengen og ta en øl akkurat da. Det ble for mye.
Nå ønsker 52-åringen å skape oppmerksomhet rundt den grufulle
sykdommen.
– Det er viktig for meg å benytte anledningen til å få mer oppmerksomhet rundt sykdommen. Det er mange, til og med i helsevesenet,
som ikke vet hva Gillian Barré-syndrom er.
Per-Arne Larsen har nå 17 i handicap og vant Order of Merit for
funksjonshemmede i 2014.
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