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Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets  
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste  
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden  
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,  
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:

www.svw.no/personskade

Tor Kielland (H)
Marte Randen
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer (H)
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1 | PB 2043 Vika | 0125 Oslo | T: +47 22 95 55 00 
personskade@svw.no | www.svw.no/personskade

• Trafikkskader 
• Yrkesskader     
• Pasientskader 
• Andre ulykker

• Voldsoffererstatning
• Oppdrag som bistands-

advokat

Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen 
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og 
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et  
av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og 
referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 
vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt uten omkostninger for deg. 

Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@ohco.no – for en kostnadsfri vurdering  
av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.ohco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke? 
Har du fått den erstatningen du har krav på?

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Tap av forsørger
Bistandsoppdrag
Nakkeskade
Hodeskade
Multitraume
Ryggmargsskade 

Lillestrøm - C. J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller  Tlf: +47 64 84 00 20   e-post: post@ohco.no   www.ohco.no
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Leder

Av Hilde S. Valberg

I september avholdt Personskadefor-
bundet LTN landsmøte, og jeg ser til-
bake på to turbulente måneder som 
landsstyreleder. Uroen har til tider 
ført til at flere i landsstyret og i sekre-
tariatet har hatt vanskelig for å se lys-
punkter og løsninger.

Men det er nettopp når det er mye 
negativt at det er viktig å lete frem det 
positive. I landsstyret har vi valgt å 
snakke oss gjennom ting, og å min-
ne hverandre på hva vi faktisk bidrar 
med i samfunnet. Vi er stolte av å ha 
fått på plass representanter i komi- 
teer som tilfører nye tanker og enga-
sjement. Vi ser også at sekretariatet 
hver dag blir kontaktet av mennesker 
som trenger hjelp, og som blir møtt 
både med kompetanse og varme. I 
tillegg planlegges regionkonferanser, 
30-års jubileum og likemannskurs. 

Som leder fokuserer jeg på Person-
skadeforbundet LTNs medlemmer, 
og på at personer skal få sitt tilbud på 
tross av uroen i deler av organisasjo-
nen. Det er det vi engang ble etablert 
for, skal fungere for og det er disse 
enkeltpersonene som gjør at vi vel-
ger å ta verv og bruke vår energi nett-
opp i denne organisasjonen.

Vårt mål er alltid å gjøre det bedre - 
ikke bare for våre medlemmer, men 
også for alle som sliter etter en ska-
de. Dette er motivasjonen når vi den 
siste måneden har vært på statsbud-
sjetthøringer i fire komiteer ved Stor-

tinget. Justiskomiteen, transport- og 
kommunikasjonskomiteen, arbeids- 
og sosialkomiteen og i helse- og om-
sorgskomiteen. På vår tilmålte tid 
informerer vi representantene om 
organisasjonen, hva som er sentralt 
når en blir påført en skade og hvor-
dan politikere kan bidra til endringer 
som gjør at livet etterpå blir bedre. 
Og så har vi snakket om hva som skal 
til for sikre at flere ikke skades på vei-
ene våre.

I disse dager går flere lag i gang med 
ekstraordinære årsmøter fordi de 
mener valget på landsmøtet inne-
holdt prosedyrefeil. I arbeidet med 
møtene og prosessene vil jeg minne 
om at vi som forening må gå videre 
ved siden av dette. Personskadefor-
bundet LTN har ikke råd til å legge alt 
annet til side, miste ett år av vårt virke 
og svikte de som trenger oss.  

Når magasinet går i trykken er vi inne 
i adventstiden, og jeg vet at mange 
går en spesiell tid i møte. Jula kom-
mer og den skal feires, mange gle-
der seg og mange kjenner på et stort 
savn eller et liv som ble annerledes.

Jeg vil ønske hver enkelt av dere en 
fin adventstid, ei god julefeiring og 
et godt nytt år! Og ja, jeg ser frem 
til et nytt år og alt det positive som 
skal skje i Personskadeforbundet LTN 
i 2014.

Hilde S. Valberg
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Fokus på felles mål



Birgit krabber inn på badegulvet 
i retning toalettet. Pusten raller i 
lungene, og armen som har sene-
betennelse nekter å samarbeide 
når hun skal heise seg opp til skå-
la. Bena er som vanlig kraftløse og 
hun løfter ett og ett (med armene) 
når hun endelig kan sette seg opp i 
sittestilling. 

I samme øyeblikk ringer mobiltele-
fonen. I stua. Når hun endelig har 
kommet seg ut av badet, krøket seg 
opp i rullestolen og humpet over 
den høye dørstokken inn til stua - 
har telefonen for lengst sluttet å rin-
ge. 

På tapte anrop ser hun at det er hen-
nes gode venninne som har prøvd 
å ringe - og ringer tilbake.   
- Hei, det er Birgit, sier hun. 
- Herregud, hvor har du vært?,  
 spør venninnen bekymret. 
- På do, og du vet rullestolen går 
 ikke inn dit – så da tar det sin tid,  
 responderer Birgit. 

Hun er varm og sliten, kjenner febe-
ren raser rundt i kroppen. Fra spei-
let i gangen ser hun seg selv i pro-
fil. Det honningbrune lange håret 
virker livløst og de mørkebrune øy-
nene, som mange mener er hennes 
varemerke, er matte og rødkantete. 

Etter telefonsamtalen og gode råd 
fra venninnen, samt etter enda et 
par nye runder med betennelser, 
innser Birgit at hun må endre kurs. 
Heiagjengen på sidelinjen pus-
ter ut. Immunforsvaret bygger seg 
opp, å få seg en tilpasset leilighet - 
der rullestolen funker - blir ordnet 
og etter hvert står også en firehju-

ling (les bil) til disposisjon når væ-
ret er dårlig. 

Aksepten for å ikke kunne alt 
For Birgit Skarstein tok det et par år 
før hun fullt ut aksepterte lammel-
sen i beina og at hun ikke kunne 
gjøre alt hun kunne tidligere. Det 
tok en stund, to -  tre vintre, sånn 
cirka 10 influensaer,  bihulebetenn-
elser og blærekatarrer, samt rulle-
stolturer til i 20 kalde minusgrader 
og dårlige leiligheter med få be-
kvemmeligheter for en med nedsatt 
funksjonsevne. 

- Når jeg ser tilbake på de to før-
ste årene etter at jeg ble lam, for-
står jeg hvor sta jeg egentlig er, ler 
hun. – Jeg simpelthen nektet å inn-
se at jeg ikke kunne gjøre alt ”nor-
male” mennesker bedriver, med 
det resultat at jeg ikke hadde noe 
overskudd igjen.   

Nå holder Birgit fokus på å gjøre 
alt hun faktisk kan, og det er svært 
mye.  

En glipp i 2009
Historien som gjorde at livet til Bir-
git Skarstein tok en sving går til-
bake til 2009. Hun var nyinnflyttet 
osloborger, student ved Universite-
tet i Oslo og nettopp fylt 20 år. Vit-
nemål og CV fortalte om en skarp 
hjerne og et stort hjerte. Det siste 
i form av et lederskap i Operasjon 
Dagsverk, samt et år som frivillig på 
et barnehjem i Burma. 

Men altså, hun hadde et ben som 
var problematisk etter en gammel 
bruddskade. En rutineoperasjon 
som skulle flytte litt ben fra en plass 

til en annen, tok en dramatisk ven-
ding da virkningen av bedøvelsen 
begynte å gå ut og pasienten hadde 
mistet følelsen i føttene.  

- Først trodde legene, og der-
for også jeg, at det ville gå over. At 
nummenheten bare var en senvirk-
ning av epiduralbedøvelsen. Sakte, 
men sikkert ble det klart at dette 
faktisk ikke kom til å gå over, og at 
jeg høyst sannsynlig aldri kom til å 
gå igjen, forteller hun. 

Fra vondt til verre 
Det tok om lag tre uker fra operasjo-
nen til Skarstein deretter ble ram-
met av svineinfluensa. I en allerede 
psykisk og fysisk ekstremsituasjon 
ble hun liggende i isolat, fikk mat 
gjennom en luke i døra og lege-
besøk av personer som var kledd i 
verneutstyr. Som en av landets før-
ste pasienter, med dårlig immun-
forsvar etter operasjon, lammelse 
og en astmadiagnose, lå hun i tre 
uker i en merkelig tilstand av uvir-
kelighet. 

- Jeg husker bare bruddstykker 
av det som skjedde disse ukene. 
Det var mye smerter i forbindelse 
med at deler av kroppen min hadde 
sluttet å fungere og selvsagt i ope-
rasjonssåret, og jeg fikk derfor mye 
smertestillende. I tillegg var jeg in-
fluensasyk. På rommet hadde jeg 
TV og hver dag hørte jeg om perso-
ner som dødde av svineinfluensa, 
og som jeg visste lå  på det samme 
sykehuset som meg selv.  Det var 
virkelig helt absurd, som på en film, 
sier hun mens hun strikker iherdig 
på noe hun forteller skal bli et sitte-
underlag til en ganske ny kjæreste. 

Overskudd av livet 
Birgit Skarstein (24) har sølvmedalje i VM i roing, er TV-kjendis gjennom NRK- 
programmet Ingen Grenser, er politisk aktiv, studerer statsvitenskap og har en  
nydelig levanger-dialekt. Og ja, hun har også føtter som ikke fungerer.  
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Birgit Skarstein (24)

Råd til andre: 
sats på alt du kan få til. 

Forbilder: mine kusiner. 
Fordi de også i praksis  
lever om at alle har lik 
verdi

Mål: at jeg skal gjøre  
verden litt bedre

Birgit Skarstein er medlem 
i Personskadeforbundet 
LTN, og sitter som vår 
representant i Unge Funk-
sjonshemmede.



Du må skrive at mamma trosset 
legene og gikk inn uten noe som 
helst av verneutstyr. Hun ville holde 
rundt meg, og nektet at jeg skulle 
være alene slik situasjonen var. 

- Jeg har en superfin mamma 
og det var fantastisk at hun var der 
da! At hun kunne holde rundt meg 
når jeg trengte det som mest. På et 
merkelig vis gjorde trusselen som 
hang over meg på grunn av svine-
influensaen at jeg i isolatet ble mer 
opptatt av å overleve enn at jeg var 
blitt lam, sier Birgit og smiler. 

Opptrening og tilbake 
til det meste  
Etter å ha overlevd influensaen 
startet det møysommelige arbei-
det med å trene opp kroppen. De 
neste månedene tilbrakte Birgit ved 
Sunnaas sykehus, Cato-senteret og 
Beitostølen. Studiene prøvde hun å 
skjøtte ved siden av. 

- Ha, ha. LItt sånn typisk meg 
insisterte jeg på å fortsette å stu-
dere etter tre  måneder. Jeg pend-
let, først fra Sunnaas og senere fra  
Cato-senteret. Jeg brukte timevis 
på reising med offentlig kommu-
nikasjon og var dødssliten. Da jeg  

endelig skulle avslutte vårsemes-
teret viste det seg at jeg manglet 
en time på å få lov til å ta eksamen,  
til tross for at jeg hadde klargjort  
situasjonen jeg var i på førehand, 
forklarer hun. 

Hun trekker pusten, legger fra seg 
strikketøyet. 

- Basert på egne erfaringer har 
jeg blitt svært engasjert i hvordan 
ungdom med nedsatt funksjonsev-
ne blir ivaretatt som studenter. Un-
dersøkelser viser at mange velger 
utdanning basert på praktiske løs-
ninger heller enn interesse. I tillegg 
sliter mange med å få jobb etterpå. 
Samfunnet går glipp av mye kom-
petanse og mange mennesker får 
dårligere livskvalitet ved å stå uten-
for arbeidslivet. Dette kommer jeg 
til å holde trøkket på, forklarer hun. 

Revansjen for Skarstein kom neste 
høst i form av en «A» på eksamen. 
Etter hvert har det blitt mange ek-
samener, og da hun endelig innså 
at hun måtte gjøre noen praktiske 
endringer, har energien hennes ført 
henne til ledervervet i Unge Funk-
sjonshemmede og til et frikjøpt år 
som leder for studentorganisasjo-

nen Velferdstinget i Oslo og Akers-
hus. Og som deltaker på TV-pro-
grammet «Ingen Grenser».

- Jeg synes programkonseptet 
«Ingen Grenser» er godt fordi det 
fokuserer på muligheter og det å 
strekke seg. Dette trenger særlig 
vi som har nedsatt funksjonsevne. 
Derfor ønsket jeg å delta. Og ja, det 
var supergøy, ler hun.    

Karrieremessig er Skarsteins første 
mål å ta en master i statsvitenskap 
og så ønsker hun å fortsette politisk 
og organisasjonsmessig for å gjøre 
en forskjell. I tillegg drømmer hun 
om et PL-gull. Jepp. Ikke mindre 
enn gull i Paralympics.

I mål 
28. august rundt klokken 0900 i 
år. Spenningen er stor blant fami-
lien Skarstein i Levanger.  En gle-
despreget uro oppleves blant en 
stor gjeng med venner i Oslobyen, 
mens ro-miljøet og andre som er 
opptatt av idretten holder pusten. 
Birgit Skarsteins vet dette, men er 
fullt fokusert på å gjennomføre så 
godt hun kan. Hestehale svinger 
fra høyre til venstre, og tilbake, idet 
hun målrettet ror den smale båten 
gjennom den sørkoreanske vanno-
verflaten. Det går fort, veldig fort og 
i det hun suser over målstreken står 
det 5.18,79 på tidviseren. Det betyr 
at hun har vunnet VM i sølv. 

I avisene fortelles det om et nyut-
sprunget talent. En som har rodd et 
knapt år, men var svært godt trent 
i utgangspunktet. Lokalavisen i Le-
vanger trykker henne til sitt bryst og 
forteller stolt om ”levangerjenta”. 
Bilder viser en strålende, stolt og 
glad Birgit. Det er klart hun stråler, 
hun har klart det med glans. 

- Ro-miljøet er svært unikt og 
forbilledlig når det gjelder å tenke 
mangfold. Jeg følte meg hjemme 
med en gang, ikke minst fordi jeg 
trener og også er sammen med 
utøvere uten funksjonshemninger. 
Denne modellen tenker jeg er den 
beste på alle livets områder. Åp-
ner en for mangfold, forsvinner for-
dommer og redsler for det som er 
annerledes og vi får alle et rikere 
liv, avslutter hun. 
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Pengene som kommer fra TV-spil-
let Extra deles ut på et stort arran-
gement i november hvert år. Her 
møtes representanter fra organisa-
sjonene, samt sekretariat og styre i 
ExstraStiftelsen.

Viktig for organisasjonene 
Generalsekretær i Exstrastiftelsen, 
Hans Christian Lillehagen, fortalte 
de 220 deltakerne at i løpet av 17 år 
har hele 3,4 milliarder kroner blitt 
delt ut via stiftelsen. Det er altså ikke 
småpenger vi snakker om. Han for-
klarte også at for å være tidsriktige 
og ikke tape i spill-konkurransen, 
har de i løpet av de siste månedene 
laget ny profil både på spillet og re-
klamevignetten. Noe som har ført til 
en positiv økning i interessen. 

Det drøyt to timer lange arrange-
mentet var også en feiring av frivil-

ligheten og menneskene som står 
bak. Det ble servert smørbrød og 
drikke, og statssekretær Knut Olav 
Åmås og direktør i Norsk Tipping, 
Thorbjørn Unneberg holdt taler. 
To flotte prosjekter ble presentert. 
Gullegget ble i år delt ut og gikk til 
et forskningsprosjekt initiert av LHL.  

Artisten Martin Halla sang flere san-
ger, blant annet "Illuminate the sky" 
som brukes i Extras reklamefilm. 

Hvem får penger? 
I 2013 er det 121 prosjekter som får 
penger, Personskadeforbundet LTN 
hadde søkt penger til 11, men fikk 
bare til ett. Prosjektet har en kost-
nadsramme på 200 000 kroner og 
skal gå til digitalisering av en bok 
for barn som er pårørende til perso-
ner med ervervet hjerneskade.

- Det er vi selvsagt skuffet over 
at ikke flere prosjekt får støtte – for-
di mange er gode og viktige, sier 
Ingeborg Dahl-Hilstad. - I løpet av 
årene har vi mottatt støtte til man-
ge prosjekter, både innenfor fors-
kning og helserehabilitering, og 
vi kommer til å fortsette å søke 
penger fra ExstraStiftelsen også i 
fremtiden. 

Midler fra ExtraStiftelsen 
I 2013 deler ExtraStiftelsen ut 230 millioner kroner til frivillige organisasjoner som 
jobber med helse. Pengene går til forskning, helsefremmende tiltak, aktiviteter og 
rehabilitering.

Statssekretær Knut Olav Åmås holdt tale under 
ExtraStiftelsens arrangement.

Artisten Martin Halla sang flere sanger, blant annet 
"Illuminate the sky" som brukes i Extras reklame-
film.
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Oretorp har valgt en noe uvanlig 
formidlingsform ved å vise lysbil-
der og å deretter referere til hvor 
stort skadeomfanget er dersom en 
ikke skaper hindringer mellom mø-
tende bilvei. På hans venstre side 
sitter Hege Thue Tørmoen-Hansen, 
landsstyremedlem i foreningen, og 
en som i praksis vet hva det snak-
kes om. Etter innlegget stiller med-
lemmene spørsmål.
 
Det politiske arbeidet
I løpet av noen høstuker deltar as-
sisterende generalsekretær Per 
Oretorp og rådgiver Birte Rysmyhr 
fra Personskadeforbundet LTN på 

fire høringer ved Stortinget. Målet 
er å fronte temaer direkte til politi-
kere som sitter i stortingskomiteer, 
personer som er satt til å ivareta 
områdene.  
 

- Noen dager før møtet i trans-
portkomiteen, var vi i justiskomi-
teen og snakket om dårlige øko-
nomiske rettigheter for barn som 
ble skadet før fylte 16 år. Dette har 
Personskadeforbundet LTN jobbet 
med nesten siden oppstarten av 
forbundet, men det er dessverre 
vanskelig å nå gjennom. Men vi gir 
ikke opp, vi vet at lovverket svikter 
en allerede svak gruppe av unge 

skadelidende. Dette skal vi rydde 
opp i, sier Oretorp.
 
Lovteksten som gir rammene for 
hvor mye erstatning barn før fylte 
16 får er dessverre fortsatt svært 
mye lavere enn dersom ulykken 
skjer etter fylte 16. For de som blir 
rammet betyr det store konsekven-
ser for hvordan livet vil bli.

- De som rammes hardest, slik 
lovverket er utformet i dag, er de 
som blir påført en hodeskade som 
gjør at de blir uføre og aldri kom-
mer i utdanning eller jobb. I prak-
sis fører det til et liv med svært be-

Høringer i Stortinget
Ved enden av et avlangt bord på Stortinget sitter Personskadeforbundet LTNs Per 
Oretorp. I løpet av tildelte fem minutter skal han fortelle deltakerne i transport- og  
kommunikasjonskomiteen hvorfor de bør åpne for wirerekkverk på norske veier. 
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grensede økonomiske midler til å 
etablere et verdig liv, sier Oretorp. 

Hvorfor jobbe via høringer
Personskadeforbundet LTN bruker 
altså tid, ressurser og energi for 
å fremme sine saker i komiteene, 
men også fordi det gir en mulighet 
til å nå inn til de ulike partiene og til 
å etablere kontakt. 

- Tidlig i forbundets historie job-
bet vi mest mot justiskomiteen, 
men etter hvert har vi jevnlige mø-
ter også med andre – særlig trans-
port- og kommunikasjonskomite-
en, arbeidskomiteen og helse- og 
omsorgskomiteen. Dette er fordi 

foreningen ønsker å jobbe med 
forebygging og rehabilitering, for-
klarer Per Oretorp.   

Til uken skal Birte Rismyhr møte i 
helse- og omsorgskomiteen der 
hun skal snakke om behovet for å 
styrke nettopp rehabiliteringsfel-
tet. De fleste som har hatt en ulyk-
ke eller er pårørende opplever at 
dette fremdeles er et stemoderlig 
behandlet område. Personskade-
forbundet LTN krever derfor en full-
stendig gjennomgang av helsere-
hablitering. 

- Samhandlingsreformen gjør 
at mange blir skrevet ut tidligere 
enn før og sendt hjem til kommu-
ner som i mange tilfeller ikke er 
klare til å ta imot dem. Resultatet 
er mindre spesialisert og tilpasset 
rehabilitering - noe som reduserer 
muligheten til å nå sitt fulle rehabi-
literingspotensiale, forteller Rismyr 
engasjert.
 
Rismyhr understreker at Personska-
deforbundet LTN også er opptatt av 
manglende kompetanse og tilrette-
legging av barns rehabilitering.
 

- Det ideelle hadde selvsagt vært 
et eget barnesykehus eller i alle fall 
en avdeling som bare er for barn, 
sier hun. – Da ville både kompe-
tansen og de fysiske omgivelsene 
være tilrettelagt barn, i tillegg ville 
barn være blant andre barn noe vi 
tror er en god helseeffekt i seg selv. 
Men altså, bedre og tilrettelagt re-
habilitering for barn, sier hun.

 Arbeid og sosial 
Den siste høringen forbundet skal 
delta i denne høsten er i arbeid- og 
sosialkomiteen. Budskapet som 
skal frontes er hvordan NAV arbei-
der. Her er det mye som ikke er på 
plass, kunsten er derfor å spisse 
problemsstillingene og selektere. 

- Her har vi mange innspill. Ar-
beidsavklaringspenger, saksbe-
handling og ønske om et NAV-
ombud. Og sist, men ikke minst 
gruppen som i løpet av våren 2014 
har nådd maksgrensen for arbeids-
avklaringspenger. Dette er felt 
medlemmene våre stadig melder 
tilbake ikke fungerer og derfor er 
det viktig for oss som interesseor-
ganisasjon. Dessverre har ikke den 
pågående omorganiseringen gjort 
dette bedre, snarere tvert imot. Og 
da må det meldes tilbake til de som 
er ansvarlige, sier Rismyhr.  

Birte Rismyhr forteller at hun job-
ber systematisk frem mot hørings-
møtet.
 

- Jeg skal fokusere på hvordan 
brukerne opplever å møte syste-
met og saksbehandlerne. Vektleg-
ge at saksbehandler bør ha bedre 
tid for å sette seg inn i saken før 
møtet med brukeren, for å gjøre at 
personer føler seg møtt, sett og for-
stått. Muligheten saksbehandlerne 
har for å tilegne seg tilstrekkelig in-
formasjon og veiledes i systemet, 
er også noe Personskadeforbundet 
LTN ønsker at komiteen skal bringe 
videre, avslutter Birte Rismyhr.

Hva er en stortingskomite?
En stortingskomité er en intern arbeidskomité i Stortinget. Stortinget 
har i sitt arbeide delt saksområdene mellom ulike komiteer. Denne  
komitéinndelingen følger ikke departementsstrukturen i regjeringen.

Stortingskomiteene forbereder sakene før de behandles formelt i Stor-
tinget i plenum. Plenumsbehandlingen innebærer at man diskuterer en 
innstilling fra komiteen.
 
Møte med komitemedlemmene er viktige fordi Personskadeforbundet 
LTN får en mulighet til å presentere seg og sin rolle. Med en ny regje-
ring er dette særlig viktig.
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- Vi ønsker å ta medlemmene 
på alvor og vise at vi hører, der-
for ble det bestemt at i stedet for 
at alle møtes i sine regioner drar vi 
på kielferjen i januar, sier Ingeborg 
Dahl-Hilstad. 

Uro i lagene og møte i Bodø
For ikke innvidde er det flere av 
landsmøtedelegatene som reager-
te på det de mener er prosedyrefeil 
under årets landsmøte tidligere i 
høst, altså formelle feil i gjennom-
føringene og beslutningene. I for-
lengelsen av landsmøte tok derfor 
et lag i nord initiativet til et felles-
møte for lagene. 

Møtet, som ble holdt i Bodø, hu-
set 22 lag fra sør til nord. Ønsket 
og konklusjonen som ble formidlet 
var et ønske og en oppfordring om 
å avholde et ekstraordinært lands-
møte, der det nye landsstyret burde 
trekke seg. 

- Det er ingen som er uenig i at 
settingen ble vanskelig under årets 
landsmøte og at rammen rundt 
kunne vært annerledes, men pro-
sedyrefeil var det nok ikke, under-
streker generalsekretær Dahl-Hil-
stad. 

Generalsekretæren og resten av  
sekretariatet har jobbet tett på uro-
en i noen av lagene – og prøvd å 
møte klagene på en profesjonell og 
åpen måte. De legger likevel ikke 
skjul på at dette har vært en tung 
prosess. 

- Det har tatt mye av vår arbeids-
kapasitet de siste månedene og det 
er slitsomt å stå i konflikt. Akkurat 
nå opplever jeg at vi snakker forbi 
hverandre, har mistet fokus og har 
glemt hvorfor vi alle er her, sier hun 
og legger til at hun bak all støyen 
tror og vet at det er bred enighet 
om forbundets mandat. 

Kontrollkomiteen 
I et møte i midten av november gikk 
også kontrollkomiteen gjennom 
oppfordringen fra bodømøtet om 
et ekstraordinært landsmøte. Der 
gjorde medlemmene i komiteen en 
grundig drøfting av praksisene før, 
under og i tiden etter landsmøte, 
og konkluderte med at det ikke var 
hold i anklagene. 

I tillegg pekte komiteen på at ved-
tektene som gjelder frem til 2015 
ikke gir noe reelt beslutningsman-
dat til møtet i Bodø. 

- Som generalsekretær forhol-
der jeg meg til det kontrollkomite-
en skriver i referatet sitt. Vi ønsker 
selvsagt ikke at noen skal føle seg 
overkjørt eller tråkket på, og vil der-
for endre på noe av det praktiske til 
neste årsmøte. Men vi jobber der-
for etter til de beslutningene som 
ble gjort ved det sist landsmøtet, 
sier hun.  

Å bygge bro til havs 
Både landsstyret og sekretariatet 
håper at regionkonferansen kan 
bygge bro, gi arbeidsro og ikke 
minst at alle igjen opplever at vi er 
et fellesskap som skal og vil foku-
sere fremover. 

- Vi kan fortsette med konfron-
tasjoner, men da stopper vi opp 
som forening. Vi har 4000 medlem-
mer å tenke på, vi håper derfor på 
dialog og fokus på det vi skal job-
be med videre. Dette er en invi-
tasjon fra sekretariatet og lands- 
styret der vi toner flagg og fortel-
ler at nå ønsker vi å gå videre. Det 
handler ikke om å bli enige i alle de-
taljer og å drepe engasjement, men 
å finne løsninger som gjør at vi kan 
konsentrere oss om det som er vårt 
viktigste virke, å bedre vilkårene for 
de som skades, forklarer general-
sekretæren.

 - Personlig har jeg begynt å  
glede meg til å feire at vi i år har  
eksistert i 30 år. Og vi har faktisk 
ganske mye å feire. Jeg håper der-
for at vi under den store jubile-
umsfesten i august for lengst har 
kommet videre, avslutter Ingeborg 
Dahl- Hilstad.  

Regionkonferanse og brobygging 
Tilbakemeldingene etter landsmøtet tidligere i år har gjort at styret i Personskade-
forbundet LTN har bestemt at regionkonferansene skal arrangeres på samme sted. 
På havet. 

Av Gunn Kvalsvik 
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Første dag starter med velkomst og 
registrering over en kopp kaffe, før 
vi alle møtes til lunsj og gjør oss kla-
re til møtestart.

Vi er heldige og har med oss en ka-
pasitet som overlege Dr. med. Nada 
Adelic innen fagfeltet fysiologisk 
medisin. Det er viktig med påfyll 
samt ny kunnskap om et sentralt 
tema som rehabilitering.

Andre del av dagen var dedikert 
overlege Dr. med. Jon Johansen 
som er spesialist i psykiatri. Han 
holdt et foredrag som gav inntrykk 
av vilje, kunnskap og ikke minst in-

teresse for et fag der pasienter er 
veldig ulike.

Begge foredragholdere hadde rom 
og tid for spørsmål og svar. 

Dagen ble avsluttet med en god 
middag i hotellets restaurant. Noen 
søkte sammen  for å fordøye da-
gens aktiviteter, eller rett og slett tid 
for den gode samtalen.

Andre dag bruker vi folk fra egne 
rekker, og Personskadeforbundet 
LTNs Birte Rismyhr orienterer om 
hvilke muligheter lover og regel-

verk gir oss på veien tilbake til hver-
dag og arbeid.

NAV er jo til for å hjelpe oss, selv 
om en ikke alltid føler det slik. Det 
er viktig å vite hvilke lover og regler 
en kan støtte seg til langs veien mot 
arbeid, kurs, skole eller annet.

Vår leder Ann K. Grønvold oppsum-
merte og svarte på spørsmål som 
måtte henge igjen.

Vi avsluttet med felles lunsj. 

Tilbake til arbeid etter hode-    
eller nakkeskade
Vi skriver november og høstens vær viser seg ikke fra sin beste side, men det stopper 
ikke 36 personer fra å møtes til konferanse på Gardermoen i kognitiv-gruppes regi. 

Forbundet

Av Martin Berg 

 

Mona Schram NAV Jan Schwenke
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Bakgrunn og hensikt
Dette er et spørsmål til deg om å 
delta i en forskningsstudie for å 
utvikle en ny metode i rehabilite-
ring av kognitiv svikt etter trauma-
tisk hodeskade. Med kognitiv svikt  
menes problemer relatert til hu-
kommelse, konsentrasjon og ved 
planlegging og gjennomføring av 
alt fra dagligdagse oppgaver til mer 
langtidsrelaterte oppgaver (for ek-
sempel i jobbsammenheng). 

Forskning har dokumentert at mu-
sikk kan være et verktøy i opptre-
ning av visse typer nevrologiske 
skader, for eksempel ved lammel-
ser etter slag. Det er ikke tidligere 
gjort studier med musikkopplæring 
i kognitiv rehabilitering. Teorien bak 
studien er at det å lære å spille pia-
no har en sterk stimulerende effekt 
på hjernens nettverk og at denne 
aktiviteten kan bidra til at det dan-
nes nye nervebaner som kan gi til-
gang til det området i hjernen som 
er skadet. Formålet er å gjenopp-
rette den tapte funksjonen.

 Hva innebærer studien?
Prosjektet består av 9 ukers opp- 
læring på piano. Forskningsan-
svarlig som er utdannet klaverpe-
dagog vil foreta opplæringen. Un-
dervisningen vil foregå i lokaler 
ved Grieg-Akademiet i Bergen. Det 
vil bli gitt 2 undervisningstimer a 
30 minutter pr. uke, tidspunkt etter  
avtale. Det er ikke nødvendig med 
tilgang på piano hjemme, det vil 
bli gitt instruksjon om hva som kan 
trenes på mellom undervisnings-
timene. Deltakerne må beregne ca. 
15 minutters hjemme-øvelser hver 
dag i prosjektperioden.

Undersøkelser før og etter pro-
sjektet: Det vil bli foretatt en fMRI 
scan av hjerneaktiviteten både før 
og etter prosjektet. Du vil bli fore-
spurt om å utføre to oppgaver un-
der scanningen. I den første testen 
blir din reaksjonstid målt. Du vil få 
lytte til forskjellige tonehøyder og 
skal aktivisere en knapp når du hø-
rer hvilken tone som er høyere enn 
den andre ved lytting av to toner  
etter hverandre. Den andre testen 
vil involvere både korttidshukom-
melse og langtidshukommelse. 
Den tredje testen er en hvile-fMRI 
og kan si noe om hjerneaktiviteten 
og mulig informasjon om endringer 
i hjernens nettverk etter prosjektet.
fMRI undersøkelsene vil bli foretatt 
ved radiologisk avdeling, Hauke-
land Universitetssykehus.

I tillegg til fMRI undersøkelsene, 
vil du bli forelagt et spørreskjema 
med spørsmål om din helsetilstand 
og dine eventuelle kognitive pro-
blemer, samt du vil gjennomgå en 
nevro-psykologisk test. Samtlige 
undersøkelser gjøres av forsknings-
ansvarlig.

Du kan når som helst trekke deg fra 
prosjektet. Alle opplysninger og re-
sultat fra undersøkelsene behand-
les konfidensielt.

Mulige fordeler og ulemper
Prosjektet tar 9 uker med forventet 
oppstart januar 2014. Under pro-
sjektperioden blir du bundet til å 
møte to ganger pr. uke til under-
visning. Du må også møte til fMRI 
undersøkelse og nevropsykologisk 
test før og etter prosjektperioden. 
Det må settes av tid til de enkelte 
oppgavene i denne perioden. Det 
kan føles ubehagelig i MR maski-
nen. Du må ligge stille i ca. 30 mi-
nutter og høye bankelyder fra mas-
kinen kan virke trettende.
Fordelen med prosjektet er at du 
har en mulighet for å få bedret din 
kognitive funksjon.
 
Hva skjer med resultatet av un-
dersøkelsene og informasjonen 
om deg? 
Resultatene fra undersøkelsene av 
deg og informasjonen som regi-
streres om deg skal kun brukes slik 
som beskrevet i hensikten med stu-
dien. Alle opplysningene og prø-
vene vil bli behandlet uten navn og 
fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En 
kode knytter deg til dine opplysnin-
ger og prøver gjennom en navne-
liste. 

Det er kun autorisert personell knyt-
tet til prosjektet som har adgang til 
navnelisten og som kan finne til- 
bake til deg. 

Det vil ikke være mulig å identifi- 
sere deg i resultatene av studien 
når disse publiseres. 

Om du er interessert ta kontakt med  
prosjektansvarlig overlege
Geir Olve Skeie, 
Haukeland Universitetssykehus,
eller forskningsansvarlig
Berit Vik, e-post: vikmusic@
online.no , tlf. 416 42 568.

Forespørsel om deltakelse i 
forskningsprosjektet
Effekt av å lære å spille et instrument i kognitiv rehabilitering etter lettere 
traumatisk hjerneskade
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19.-20. oktober var det pårørende- 
og etterlattkonferanse. I alt deltok 
22 medlemmer, samt Nils-Gunnar 
Kristoffersen, Jarl Vian, Liv Solveig 
Einan og Inger Simonsen. På grunn 
av geografi og flyforbindelser måt-
te mange deltakere komme den da-
gen før, og det ble derfor middag 
og sosialt også på fredagen. 

Etter at alle var på plass i plenum 
lørdag, startet vi konferansen. Den 
faglige delen var dedikert psyko-
log Rune Stuvland, som holdt et 
to-timers innlegg. Han snakket mye 
om stress, kriser og traumer. Han 
understreket viktigheten av å be-
arbeide traumer man opplever når 
en mister noen eller for pårørende 
som opplever at deres næreste en-
dret livssituasjon og kanskje også 
adferd.

Deltakerne hadde mange spørsmål 
og vi fikk mange gode tilbakemel-
dinger. 

Etterlattgruppen
Resten av dagen ble deltakerne delt 
basert på om de var pårørende el-
ler etterlatte. Liv Solveig Einan og 
Inger Simonsen veiledet etterlatt-

gruppen. Det var det mange nye 
medlemmer som foruten å bli noe 
provosert av psykologen, hadde 
mange og gode innspill om sorg, 
sorgreaksjoner og sorgbearbei-
ding.
 
Noen hevdet at de etter denne hel-
ga hadde forstått at de faktisk var i 
fremdrift og at mye av det vi hadde 
snakket om var helt naturlig og nor-
malt, i forhold til det de selv hadde 
gjennomgått eller går igjennom.

Det som ble klart var at søsken av 
forulykkede sliter enormt enten de 
er større eller mindre. Dette er en 
stor ekstrautfordring for foreldre 
som selv sliter. I etterlattgruppen 
var det alene ca. 14 søsken fra 7 til 
20 år som sliter på forskjellig måter. 
Det gjør godt når så mange nye sier 
at de har følt seg trygge, ivaretatt 
under konferansen.

Pårørendegruppen
Gruppen av ble flyttet til et mindre 
rom. Nils-Gunnar Kristoffersen og 
Jarl Vian veiledet gruppen, mens 
Inger Simonsen var inne og hjalp.

Her ble det holdt et foredrag rundt 

det å være pårørende og hvordan 
hverdagen arter seg. Det er alt for 
mange, spesielt i sykehusene, som 
ikke skjønner hvor viktig de pårø-
rende er for den syke og skadde. 
Det fører igjen til at mange pårøren-
de blir ekstra slitne og kanskje også 
syke. Deltakerne fikk spørre spørs-
mål underveis og det ble mange 
gode samtaler.

Under middagen var det god stem-
ning. Harry Rønningen spilte gitar, 
så det ble allsang, gode samtaler-  
og til og med litt dans.

Søndag fortsatte gruppene. Etterlat-
te fortsatte diskusjonene fra dagen 
før, og de pårørende så flere korte 
filmsnutter om pårørende, disse var 
interessante og ga gode samtaler. 

Avslutningen 
Konferansen avsluttet i plenum. Det 
var svært gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne og de syntes at helgene 
hadde vært god. Hotellet fikk også 
gode skår og vi fire som ledet kon-
feransen konkluderte med at uten 
engasjerte deltakere, hadde ikke 
konferansen blitt det samme. 

Pårørende- og etterlattkonferanse 
En vellykket helg med faglig påfyll, gode samtaler og møter mellom mennesker som 
er i samme situasjon.  

Av Nils-Gunnar Kristoffersen
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Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig assistanse 
i Aleris er supert!

tlf: 481 55 808

www.aleris.no/bpa

Follo lokallag hadde sitt julebord på Ski servicesenter 28. november. Åtte medlem-
mer møttes til god mat og en god prat. Vi inviterer gjerne flere av våre medlemmer 
til å dele den hyggelige opplevelsen med oss neste gang.

Julebord i Follo
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Landet Rundt 

Av Gunn Kvalsvik

De skulle gjennom slalåmkjøring, stoppøvelser, ryg-
ging og balansering på planke. 60 unge bilister dukket 
opp på sikkerhetskurset.

– Det var noen som prøvde å leke seg litt, men det 
var selvsagt litt alvor også. Det skal mye ferdigheter til 
for å mestre den løypa her, sa leder av Personskade-
forbundet LTN Telemark, Nils Tore Johnsen til lokal-
avisen. 

Blant de som prøvde seg var proff-utøverne Alexander 
Wold og Stian Haugan. Også de skal ifølge meldingene 
ha fått kjørt seg litt.

Unge er verstinger
Ferske bilister under 25 er de som kommer verst ut på 
skadestatistikken i Norge. Formålet med sikkerhetskur-
set var med andre ord ikke bare å la ungdommen øve 
seg, men også å gjøre dem klar over egne mangler i 
trafikken.

Derfor var kveldens kurs et forsøk fra Personskadefor-
bundet LTN og KNA på å få unge «verdensmestere» 
ned på jorda igjen.

– Vi føler at de vi treffer med budskapet vårt går det 
hele veien hjem. Vi ville gjerne treffe mange flere, men 
vær og vind satte en liten stopper for dette. Samtidig 
er det mange miljøer vi gjerne skulle ha nådd ut til. Vi 
vil gjerne ha tak i litt flere av dem som er på stripa om 
kvelden. Kall dem gjerne rånere. Vi føler at de kjører 
med dårlige biler, og kunne sikkert tatt god lærdom 
av det vi har å komme med, fortalte Johnsen, og la til 
noen gode råd:

– Ikke kjør over evne, eller undervurder deg selv og 
redskapen. 90 prosent av våre medlemmer er trafikk-
skadet. Vi vil gjerne ha flere medlemmer, men ikke på 
denne måten. Jeg håper at de kan søke hjelp og lær-
dom i forkant av ulykken, ikke etter.

Kilde: varden.no (samt samtale med Johnsen)

Dro «verdensmestere» ned på jorda
I avisen Varden, lokalavisen i Telemark,  kunne en for noen uker siden lese om hvor-
dan unge bilister brynte seg på en ferdighetsløype på taket av Herkules i Skien. 
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Av leder Hilde S. Valberg 

Fredag den 18. oktober hadde vi juleavslut-
ningen i lokallaget. Tidligere har avslutningen 
for lokallaget vært arrangert med bowling og 
middag. I år brøt laget den tidligere tradisjonen 
med bowling og middag og møttes i Trond-
heim der vi spiste middag, før vi gikk til Olavs-
hallen på konsert med Gitarkameratene.

Arrangementet var svært vellykket med delta-
gere fra ulike aldersgrupper.

Stjør- og Verdal lokallag vil ønske alle våre med-
lemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Juleavslutning i Stjør- og Verdal lokallag 

NYTTÅRSMIDDAG I VALDRES 
Personskadeforbundet LTN – Valdres lokallag inviterer til medlemsmøte med påfølgende 
nyttårsmiddag, for våre medlemmer med følge, på Nythun Høyfjellstue 
8.februar 2014 kl. 18.30.

Påmelding innen 27. januar 2014 til  Trine Lundstein tlf.: 932 52 216.

Turen til Sverige startet fredag, og i Arjeplog ventet fine 
hytter på oss. Etter en koselig kveld med sosial hygge, 
dro vi til byen på martnan på lørdagen. 

På martnan var det mye fint og rart å se på. Det ble 
shoppet en god del og tid til lunsj ble det også. Kvelden 
tilbrakte vi på Silverhatten Hotell, med en deilig mid-
dag. På søndag var det tidlig opp – der noen fikk fine 
bilder av en knallrød soloppgang. Etter en snartur inn-
om byen, bar det heim. 

Da er det bare å glede seg til neste tur som blir julebord 
som Mosjøen lokallag tar seg av i år.

I oktober inviterte Salten Lokallag sine 
medlemmer med på tur til Høstmartnan i 
Arjeplog. 

Høstmartnan i Arjeplog 

Av Håkon Svein Hansen
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Me har vore på diverse kurs i regi av forbundet. Blant 
anna likemannskurs. Så har me vore på transportmes-
sa i Stårheim og  på trafikksikker dag i Måløy. Det siste 
var ei fantastisk oppleving der alle naudetatane var in-
volverte. Me fekk ein utruleg velkomst og tilbakemel-
dingane var udelt positive. Og så vart me intervjua i 
NRK om arbeidet i Personskadeforbundet LTN, der me 
fortalde om våre opplevingar som trafikkskadde og ar-
beidet som me gjer på vegne av forbundet. 

Skular og barnehagar i Indre Sogn- og Fjordane har fått 
utdelt nærmare 300 refleksvestar og like mange Seli-
usar. Me har hatt ein god dialog med FFO i fylket, med 
regelmessig kontakt i tillegg til møter. 

Elles har me har hatt hovudfokus på å verva medlem-
mar og å auka medlemsmassen. Me var 52 medlemmar 
når me starta vervinga etter påske, og har passert 100. 
Sidan me har vore berre to som har jobba aktivt og er 
nye - må me seia at dette året har gått veldig bra. 

Me vil takka pryd- og brukskunst i Sogndal,  Amfi sog-
ningen i Sogndal, Jatakk på Kaupanger og Endre Rå-
heim v/Viksdalen Taxi for har sponsa oss opp mot tra-

fikksikker dag. I tillegg vil me ønskje alle medlemane ei 
riktig god jul og eit godt nytt år.

Helsing Personskadeforbundet LTN Sogn- og Fjordane 
v/Kjell Erdal og Trond Ølmhem 

Eitt år i Sogn- og Fjordane  
Me vil gjerne ha med i desember magasinet kva Personskadeforbundet LTN Sogn- 
og Fjordane har utretta sidan eg, Kjell Erdal og Trond Ølmheim, vart leiar og nestleiar 
i mars 2013. 

Da Personskadeforbundet LTN Oslo avholdt sitt jule-
bord på Wallmans Salonger i slutten av november fikk 
vi fikk storfint besøk av MC Skandinavia. Det var repre-
sentantene Tormod Rokstad og Inger-Lise Rokstad som 
delte ut en pengegave på kr 10 000,- som skal gå til bar-
neaktiviteter i Oslo laget.  

Etter overrekkelsen, takking og blomsteroverrekking 
åpnet dørene til Wallmans og festen kunne starte. I lø-
pet av kvelden fikk vi servert kjempegod mat og drikke, 
samt et forrykende danseshow.   
Totalt var det 30 deltakere som koste seg sammen og 
de fleste valgte å bli til over midnatt.

Deltakerne koser seg med  
mat og drikke

Julebord på Wallmans Av Andre Berg

Gaveoverrekking fra MC Skandi-
navia ved Tormod Rokstad Showet på Wallmans
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Denne tjenesten er en av Person-
skadeforbundet LTNs viktigste tje-
nester og tilbudet har vært tilgjen-
gelig i mange år.  Vi som var tilstede 
på kurset er overbevist om at beho-
vet ute hos våre medlemmer; enten 
de selv er skadet, pårørende eller 
etterlatt, er stort for en god samtale-
partner.  Et problem blir halvert og 
gleden blir dobbel når det kan deles 
med noen som forstår!

Ved starten på fredag ettermiddag 
ble det innledningsvis informert litt 
generelt om dette viktige arbeidet. 
Deretter informerte Christina Than-
ger om forbundets arbeid og hjem-
meside.  Alle deltagerne ble bedt 
om å tenke gjennom hvordan gjø-
re dette arbeidet bedre kjent, for en 
oppsummering på søndag.

Lørdag formiddag var gruppa delt i 
2: de erfarne hadde 2 timer med er-
faringsutveksling, noe de opplevde 

som nyttig. De uerfarne var i egen 
gruppe, som Aina Åsli Sòdoma og 
Ingeborg Dahl-Hilstad ledet elegant 
gjennom grunnkurset. Tilbakemel-
ding fra deltagerne var udelt veldig 
positiv!

Resten av kurset hadde hovedsake-
lig ett tema, som var kjernen på kur-
set og som er kjernen i dette arbei-
det: hvordan kan vi kommunisere 
på en bedre og mer hensiktsmes-
sig måte.  Kursleder her var Maj 
Back, som er sykepleier og kognitiv 
terapeut.  Hun fikk også veldig po-
sitive tilbakemeldinger, og de fleste 
av deltagerne ønsker mer om dette 
viktige temaet!

Søndag formiddag hadde vi en 
gjesteforeleser; Gunhild Bottolfsen, 
som er ansatt som brukerkonsulent 
på Sunnaas sykehus.  Hun fortalte 
om sitt interessante arbeid på syke-
huset. Hun kunne bl.a. fortelle at de 

beste samtalene hun har med pasi-
entene ofte er ”rundt en kaffekopp”. 
En viktig formidling hun hadde til 
oss var at vi kan ikke ”påtvinge”  
andre mennesker motivasjon, men 
vi kan hjelpe dem til å finne sin 
egen motivasjon!

Avslutningsvis var temaene sam-
talepartnerens rolle, taushetsplik-
ta, tjenestens forankring i de lokale  
lagene og hvordan gjøre denne vik-
tige tjenesten vår bedre kjent.

Det var en veldig aktiv, positiv og 
engasjert gjeng, som ga mange 
innspill til det videre arbeidet, som 
likemannsutvalget vil bringe vide-
re opp og fram! Utvalget (se egen 
presentasjon) ser veldig fram til å ta 
fatt på dette! Og vi tror at vi har del-
tagerne med oss når vi sier at dette 
kurset har gitt et veldig godt grunn-
lag for videre kurs og arbeid!

Meget vellykket likemannskurs 
for gode samtalepartnere!

Av Wenche Solløst

Kurset ble avholdt på Rica Hotel Gardermoen 15.-17.november. Her var det samlet 38 
personer, med en fin miks av nye og erfarne likemenn. Alle var enige om at ordet like-
mann er et ”dumt” navn, så vi velger foreløpig å heller si  at en likemann er en god  
samtalepartner – som er god til å lytte!

Likemannsutvalget: Carl-Vidar Haugan, John-Inge 
Karlsen, Aina Åsli Sòdoma og Wenche Solløst Maj Back og Gunhild Bottolfsen
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Utover i salen

Lill Tove Pedersen, Harstad og 
omegn lokallag 

Pedersen har vært medlem i for-
bundet i mange år, er en erfaren li-
kemann, og har deltatt på flere like-
mannskurs. Pedersen sitter også i 
lokallagets styre.

Hva driver deg til å være likemann i år etter år?
- Motivasjonen for å bli likemann ligger i at jeg tenker 

at dette er et behov jeg selv hadde og ikke fikk tilbud om, 
da jeg selv var utsatt for en ulykke for noen år siden. Jeg 
synes det er et kjempeflott prosjekt å være med på og 
noe jeg tror på. 

Hva tror du er det viktigste du har ”gitt” til de du har hatt 
likemannssamtaler med?

- Det viktigste jeg har bidratt med er å lytte, og å være 
til stede personer som trenger det. En må være et med-
menneske. Taushetsplikten setter jeg svært høyt. Jeg vil 
gjerne tilføye at laget har jobbet mye med å komme oss 
inn på sentralsykehuset for å tilby likemannssamtaler 
der. Dette har vi hittil ikke lykkes med.

To på likemannskurset 
Paul Jacob Kolnes, Aust-Agder 
fylkeslag

Kolnes meldte seg inn i forbundet 
i juli i år. Han er ikke registrert like-
mann og har heller ikke deltatt på 
likemannskurs tidligere. 

Hvorfor meldte du deg på likemannskurset? 
- Fordi jeg hadde en ulykke i 1990 og har siden den 

gang holdt på med mye forskjellig. I 2012 avsluttet jeg 
en forsikringssak. Jeg har lenge ønsket meg et for-
bund der jeg kunne være med å bidra og møte andre 
likesinnede. 

Leste om likemannskurset i Magasinet til Personska-
deforbundet LTN. Ble interessert. 

Hva synes du om kurset?
- Fantastisk. Veldig flott og spennende, og gøy å 

møte så mange fra hele landet. Jeg tror jeg har lyst 
til å prøve meg som likemann etter hvert, men må 
først la det gro seg fast. Må også kjenne på om jeg 
har lagt min egen sak bak meg, slik at det ikke blir 
egenterapi. Etter kurset har jeg vært i kontakt med 
Personskadeforbundet her Arendal og er i prosess 
på flere områder.



AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Høvik
Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK.......Tlf. 22 95 67 99

Bilia Personbil as, Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM................Tlf. 67 10 88 90

OSLO

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO...............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

AUST-AGDER
Josephsen Bilbergning,
Arendal................................Tlf. 37 00 60 00

SOGN og FJORDANE
Jans Bilberging, Stryn.......Tlf. 970 82 373

Mesta Verksted
Bosch Car Service Leikanger

Hagane 3, 6863 LEIKANGER - Tlf. 993 54 200

Drammensveien 106
0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00

www.bergesenstiftelsen.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

 Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Betong - Mur - Flisarbeid

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

Norsk Scania AS
avd. Stavanger

 Forusbeen 17
4065 STAVANGER

Tlf. 51 81 16 50

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

www.avis.no

Byggmeister og Entreprenørforretning AS
Tverberg & Sønner

 Brynaskogen 39, 5705 VOSS
Tlf. 53 00 39 00

Karihaugveien 89
1089 OSLO

Tlf. 22 90 67 50
www.nkspedition.no
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Trygt på skoleveiene

www.kristiansand.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

www.karmoy.kommune.no

Nes
kommune

www.nes-ak.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Randaberg
kommune

Teknisk Drift
 www.randaberg.kommune.no

Kviteseid
kommune

www.kviteseid.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Utsira
kommune

- Siratun sykestue
 www.utsira.kommune.nowww.bamble.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Oppvekst
 www.tydal.kommune.no

Balsfjord
kommune

www.balsfjord.kommune.no

www.aurland.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

www.lier.kommune.no

Etne
kommune

 www.etne.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
 www.nes-ak.kommune.no

www.austrheim.kommune.no

Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no

Berlevåg
kommune

www.berlevag.kommune.no
www.odda.kommune.no

www.sola.kommune.no
www.kristiansund.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no

Alvdal
kommune

 www.alvdal.kommune.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Bærum
kommune

www.baerum.kommune.no
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BUSKERUD

Modum Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 DRAMMEN.........................................Tlf. 327 81 113
E-post: th-skaal@online.no

Nedre Eikerv 14, 3045 DRAMMEN....................................Tlf. 905 31 336
E-post: post@tungbilskolen.no
www.tungbilskolen.no

FINNMARK

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...................................Tlf. 934 14 356
E-post: oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

HEDMARK

BO & ANGAS's Trafikkskole
Glommengata 41, 2211 KONGSVINGER...........................Tlf. 62 83 62 33
E-post: basoerli@online.no

MØRE og ROMSDAL

MOE og RYSTE Trafikkskole
6150 ØRSTA................................................................Tlf. 70 06 63 96
E-post: moetrafikkskule@yahoo.no
www.moetrafikkskule.no

NORD-TRØNDELAG

Kjøpmannsg 38, 7500 STJØRDAL...................................Tlf. 74 80 63 13
E-post: trafikkskole@hoypuls.no
www.hoypuls.no

OSLO

OSLOLAPPEN aut. trafikkskole
Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO..........................................Tlf. 22 43 98 00
E-post: post@oslolappen.no
www.oslolappen.no

ROGALAND

Bil & Mc Skolen Stavanger AS
Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER..............................Tlf. 51 56 77 80
E-post: post@bil-mc-skolen.no
www.bil-mc-skolen.no

BRYNE Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE...................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no
www.brynebilogmcskole.no

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND...................................Tlf. 403 00 080
E-post: post@trygve-trafikkskole.no
www.trygve-trafikkskole.no

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM.................................Tlf. 73 95 73 80
E-post: k-tra-as@online.no

avd Melhus...........................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post:  post@melhus-trafikkskole.no
avd Støren............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no
www.melhus-trafikkskole.no

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.....................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450
E-post: trafikk@roros.net

TROMS

Henriksen Trafikkskole AS
Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN.............................Tlf. 77 76 70 05
E-post: gunnarhenriksen@online.no

TELEMARK

A. NIELSEN Trafikkskole AS
Heddalsv. 44, 3674 NOTODDEN...................................Tlf. 35 01 07 00
E-post: nielsetr@online.no
www.anielsen-trafikkskole.no

VEST-AGDER

UFO Trafikkskole
Dronningens gate 95, 4608 KRISTIANSAND....................Tlf. 38 10 04 00
E-mail: ufo@ufo-trafikkskole.no
www.ufotrafikkskole.no

ØSTFOLD

St Mariegate 73, 1706 SARPSBORG..............................Tlf. 69 16 84 00
E-post: post@viptrafikkskole.no
www.viptrafikkskole.no
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Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Det FINN’s
Trafikkhjelp as

Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM

Tlf. 911 60 350

Eggen
Anleggsdrift AS

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Mekonomen
Bremnes Auto AS

Tverråvegen 35
5430 BREMNES
Tlf. 53 44 84 40

Hemsedal
Maskinlag A/S

3560 HEMSEDAL
Tlf. 32 06 01 17

Gumpens
Auto Øst AS

 Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Berganmoen
Landbruksverksted

 Bergan
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 12 94 48

Hammerfest
Skadesenter AS

Båtsfjordv 2 A
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 40 78 00

Skreosen
Byggsenter

avd.  Vråliosen
3849 VRÅLIOSEN
Tlf. 35 05 51 30
www.trend.no

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Philips Norge AS
Avd Home

Healthcare Solution
1473 LØRENSKOG

Tlf. 67 98 01 00
healthcare.philips.com

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

AutoZentrum
Verksted AS
 Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

Sikkelands
Regnskapskontor

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

www.berg-knudsen.no

Trøgstad Auto og
Bensinstasjon
- Mekonomen
1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 40 03

www.trogstad-auto.no

Paradis
Eiendomsmegling as
 Jacob Kjødes veg 15

5232 PARADIS
Tlf. 55 60 40 30

www.paradiseiendom.no

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Skeide Bil AS
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 07 53

Rep. av lette kjøretøy
- EU-kontroll

www.skeidebil.no

Scania
Tynset Diesel AS

Glåmveien 2
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 58 00

Espeland
Transport AS

 2560 ALVDAL
Tlf. 62 48 80 80

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

 Værftsgata 1 C
1511 MOSS

Tlf. 69 91 21 30

Rune’s
Maskin AS
 5685 UGGDAL
Tlf. 970 81 251

Autovie AS
 Kloppaveien 16

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 98 17 00

Eide
Fjordbruk AS

 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 52 00

Sørhaug Transport
v/Erling Sørhaug
Lyngv 6 Fosser
1963 FOSSER
Tlf. 922 37 459

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Sibelco
Nordic AS
 6146 ÅHEIM

Tlf. 70 02 49 00

Nettbuss Hallingdal
Billag AS

 Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Tannlege
Inger Hattestad

Henriksen
Kirkev. 230, Lenken

1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

Full Rulle Dekk
og Bilservice AS

0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.fullrullebil.no

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 905 10 032

6260 SKODJE
Tlf. 70 24 41 40

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 98 02

Larsen
Transport AS

Hatlahaugen 17
6016 ÅLESUND
Tlf. 480 34 035

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 416 75 216

Advokat
Willy Ruud
 Hvervemov 49

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 85

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Strømmen
Auto AS

Vestre Strømsbuvei 10
4839 ARENDAL
Tlf. 37 09 55 00

www.strommenauto.no

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 -

909 93 028

ER-AN Bilverksted
5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

www.hjulstilling.no

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Larsen Bil A/S
 Grenstølveien 1

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

Sentrumsv. 60
3550 GOL

Tlf. 32 07 90 00

Moen
Transport AS
 3850 KVITESEID
Tlf. 91 13 23 47

Brødrene Bakkes
Bilverksted A/S

Storv 45, 2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 13 90

Gamle Glittrevei 9
1484 HAKADAL
Tlf. 474 77 474

Brillehjørnet
Molde AS

 Storg. 26
6413 MOLDE

Tlf. 71 21 80 75

Bunnpris Lysaker
Lysaker Brygge 45

1366LYSAKER
Tlf. 67 10 63 10

Indre Agder
Transport

Hornes Næringspark
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Toyota
Hadeland AS

Garverivegen 3
2740 ROA

Tlf. 61 32 47 70

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Etnedal
Bilruter AS
2890 ETNEDAL
Tlf. 61 12 14 00

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Byggmakker Skui
Ringeriksv. 256

1340 SKUI
Tlf. 04 020

FFF Hage
og Miljø A/S

 Follestad Industriområde
3474 ÅROS

Tlf. 31 29 26 30

Greåker
Bilkontroll AS

 Eikv. 26
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 45 22

Transporttjenester AS
 Nyv. 24, 1430 ÅS

Tlf. 64 94 36 10

Tass Bil &
Karosseri AS

 7540 KLÆBU
Tlf. 72 83 29 88

Torvik
Bilverksted AS

Strømsveien 223
0668 OSLO

Tlf. 22 97 02 22

Okkenhaug Bil AS
 Paul Fjermstadsvei 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Hjalland
Graveservice

Bromma
3540 NESBYEN
Tlf. 952 88 410

Opedal
Transport AS

 5781 LOFTHUS
Tlf. 959 86 499

Jessheim
Multi-Service AS

Trondheimsvegen -
Jessheim 121

2068 JESSHEIM
Tlf. 900 25 996

Klepp
Spesialtransport AS

Boreveien 5
4352 KLEPPE

Tlf. 51 42 51 55

Laferd AS
 Trøngsla 8

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 909 04 077

Johan Dybvad AS
Leangenveien 7

7044 TRONDHEIM
Tlf. 951 60 160
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Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Kjeppestadv 30
1400 SKI

Tlf. 64 91 35 00

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Alexander Berg Olsen
 Møllerhagenvegen 241

2847 KOLBU
Tlf. 920 53 381

Oseberg
Mekaniske AS

 Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Nuntunvegen 10
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 980 41 347

Autoklinikken AS
Tøråsvegen

2435 BRASKEREIDFOSS
Tlf. 62 43 79 40

Sirdal
Bilverksted AS

 Nordgardsvegen 1
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 00 70

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

SpareBank 1 Finans
Østlandet
Parkgata 2

2317 HAMAR
Tlf. 077 90

Salong Kari
 Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Atlantico AS
Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Hanebo & Sortvik AS
 Sluppenvegen 1

7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 20 15 78

Autosalg
Jessheim AS

 Energivegen 9
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 94 77 80

Riis Bilglass
 Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Autoteknikk
Jessheim AS

Energivegen 9
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 77 85

Kirkenes
Byggservice AS
Hans Væggersvei 10

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Hoff Bilpleie ANS
Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG

Tlf. 977 32 777
www.hoffbilpleie.no

Daniel Skodje Skaar
 Vognstølen 10 A

5096 BERGEN
Tlf. 950 32 721

Taxi
Kolbjørn M.  Tvedte

Fjellvegen 28 C
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 922 03 610

Vennesla
Drosjesentral AS

Koldalsvegen
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 55 77

TAXI 2 AS
 Haavard Martinsens vei 19 A

 0978 OSLO
Tlf. 02 202

Odda Taxilag
 Røldalsvegen 12

5750 ODDA
Tlf. 53 64 14 44

Taxi Holdeplass
Havnevegen 20

4056 TANANGER
Tlf. 51 69 87 99

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Dyrego’ AS
 Hovedv 8

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 76 97

Åfjord Taxi
Roger Karlsen

 7170 ÅFJORD
Tlf. 451 06 050

Bergen
Flyttetjeneste AS

Sandviksveien 1
5036 BERGEN
Tlf. 55 96 26 00

Ove Egon Skagen
3535 KRØDEREN
Tlf. 909 04 360

Taxi - Rullestoltransport
- Modum og Nedre Eiker

Gran
Taxisentral
2718 BRANDBU
Tlf. 61 33 30 00

Maxitaxi
Eivind Olav Landsverk

 3850 KVITESEID
Tlf. 975 33 137

Peder Møllevik
C.M. Havigs gate 16

8656 MOSJØEN
Tlf. 912 44 647

MRT - Møre og
Romsdal

Taxitjenester AS
Hollendergata 9

6509 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 15 70

Taxi Nærbø
 Urheitræet 23
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 48 80 00

Malvik
Drosjesentral AS

Kvenildmyra 5
7072 HEIMDAL
Tlf. 73 97 85 00

Ørnes
Taxisentral

8150 ØRNES
Tlf. 75 75 58 70

VIP Exclusive
 Martin Kregnes veg 32

7091 TILLER
Tlf. 483 20 803

Karl Johan Evensen
Idrettsvegen 27

9475 BORKENES
Tlf. 77 09 34 28

Åsmund Hansen
Trondheimsvegen -

Jessheim 87 B
2066 JESSHEIM
Tlf. 982 14 376

Skjebergpersontransport
Tor Larsen

Draupnerveien 1
1746 SKJEBERG
Tlf. 966 82 665

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 96 00

City Bil AS
 Malergaten 1

3117 TØNSBERG
Tlf. 33 50 47 50

Mobile
Bergen AS

 Liaveien 12
5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

avd. Aust-Agder
 Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Båsmosjyen 4
8616 MO I RANA
Tlf. 75 13 95 00

Klippotequet L
Farmandstredet

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Flatanger Taxi
Anne Berg

Vik, 7770 FLATANGER
Tlf. 979 73 374

Geiranger
Turbil & Taxi
6216 GEIRANGER

Tlf. 400 03 741

Hammerfest
Taxihus AS

Storgata 2
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Autohuset DAF
 Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Transport &
Turservice AS

Tverrveien 3
3058 SOLBERGMOEN

Tlf. 900 85 151/916 15 15
Turbuss for hvert formål

Kristiansund
Bilutleie

Rune Bergsnev
 Kvennberggata 31

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 934 13 955

Telefon  03 650
www.taxi-hedmark.no

4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

Mektronikk AS
Hågasletta 5

3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 49 90

Classic
Auto Service

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Endress + Hauser AS
 Dølasletta 4

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 98 50

Evje
Bilopphogging
 Syrtveit, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

SS Performance AS
Trommedalsjordet 2

3740 SKIEN
Tlf. 481 01 020

Flisa Bilelektriske
Per Erik Larsen

Sundmoen 34
2270 FLISA

Tlf. 62 95 22 35

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Europcar
Bilutleie

Kirkegårdsveien 45
3616 KONGSBERG

Tlf. 31 00 03 03

Tonningsgata 2
6783 STRYN

Tlf. 57 72 50 80

Østfold
Bildemontering AS

 Ringtunveien 12
1712 GRÅLUM
Tlf. 982 24 822

Tirol
Transportmateriell AS

 Moneveien 15
4519 HOLUM

Tlf. 900 20 748

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Tbn Transport AS
Bakkeveien 8 A
9900 KIRKENES
Tlf. 970 75 383
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SeliusSelius
10 førjulsaktiviteter 
for hele familien
1. Dra på kanefart
Hva er mer stemningsfullt enn kanefart med familien 
før jul? Pakke seg inn i tykke tepper, høre lyden av  
meiene mot snøen og klingende bjeller, hesten som 
pruster seg frem, kanskje holde i en tent fakkel? Det 
bringer frem bilder av hvordan det var å feire jul før i 
tiden, da man kjørte julepyntet med hest og vogn mel-
lom gårdene. Flere arrangører tilbyr også lett servering 
og en severdighet eller to. Prisen varierer deretter.

2. Lag snømann
Er det lenge siden du har laget snømann? Gjenopp-
liv denne enkle, morsomme aktiviteten sammen med 
barna. Rull store snøballer og sett dem oppå hveran-
dre. Bruk fantasien når dere skal dekorere mannen: 
En gulrot kan være nese, rosiner kan være øyne, en 
gammel hatt kan egne seg på toppen. Så har dere en 
julegjest allerede, som ikke krever noen ting, men bare 
står og smiler i hagen.

3. Rusle en tur i julegatene
Få ting skaper så stor julestemning som å vandre i 
julegatene og suge inn alle inntrykkene. Gjør det før 
julestresset setter inn for fullt. Gå hånd i hånd i  
gatene, se på lysene, kikk inn av vinduene, prat om  
det dere ser. Avslutt gjerne med en tallerken julegrøt 
eller en kopp kakao på en kafé. Kanskje kan dere kjøpe 
en julegave eller to også? Men målet bør først og 
fremst være kos, ikke nytte.

4. Nyt en julekonsert
Utekonserter lanseres over hele landet i denne perio-
den, og inntektene går gjerne til en god sak. Enkelte 
konserter er også gratis. Nyt en stemningsfull konsert 
eller to med god samvittighet.

5. Ta med familien på aking
Man blir aldri for stor til å ake. Ta med deg hele fami-
lien på aking.

6. Legg ut på ski
Hva er mer stemningsfullt enn å dra på skitur med 
familien, når det er silkeføre og solen skinner? Sett et 
mål som alle enkelt kan nå. Barna går foran, slik at de 
bestemmer tempoet. Husk nok niste i sekken, for  
eksempel i form av kakao, nøtter og frukt. Legg inn 
jevnlige ”bensinstopp” der dere fyller på med sunn  
og god snacks.

7. Pynt til jul
Det er ikke bare inne dere kan pynte til jul. Også fasa-
den bør skinne litt. Hva er koseligere enn å lage jule-
nek til fuglene, tenne julegranen ute eller henge opp 
julelykter? Gjør det til en koselig familieaktivitet som 
alle kan delta i.

8. Besøk en gård
For mange er det en drøm å feire jul på gård. De fær-
reste får gleden av å oppleve det, men det betyr ikke 
at dere ikke kan avlegge en lokal gård et besøk. Mange 
gårder har åpent for besøk i førjulstiden, der dere kan 
være med på å fore dyrene, gå i fakkeltog eller hugge 
eget juletre.

9. Gå på skøyter
Skøytebanene er godt besøkt i førjulstiden – og med 
god grunn. Det er morsomt å gå på skøyter, og like  
utfordrende. Øv deg på å lage åttetall igjen, eller gå 
om kapp med barna. Husk hjelm til hele familien, og 
pass på at skøytene er godt slipt.

10. Besøk et julemarked
Julemarked er noe av det koseligste man kan være 
med på , enten det er innenlands eller utenlands,  
lokalt eller i byen. Her kan man ofte kjøpe julegaver til 
en rimelig penge også. Uansett blir det originalt og  
hjemmelaget.



Løsninger

Å DELE EN FIRKANT
Dole vil dele dette kvadratet i åtte like
deler, så hver del inneholder to prikker,
kan du hjelpe ham?

HENDER!
Kan du hjelpe Raptus von Rupp med å finne en hånd som
har et smileansikt til venstre, et triangel over seg, en firkant
til høyre og en stjerne under seg?

FARGEDE FELT
Fargelegg smileansiktene som befinner seg på følgende
steder: A 6, L 3, G 11, M 1 og B 10.

DOLLY DANSER
Dolly danser en østeuropeisk folkedans på scenen,
men det er flere skygger i bakgrunnen.
Hvilken av skyggene er Dollys?
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SeliusSelius
Le med Selius

Skriv og tegn 
til Selius!
Hvis du har lyst til å sende 
en tegning, bilde, dikt, vits 
eller en gåte til Selius, så er 
adressen: 
Personskadeforbundet LTN, 
Hausmannsgt. 19, 
0182 Oslo. Merk konvolutten 
”Selius”. Du kan også bruke 
mailadressen: magasinet@
personskadeforbundet.no

Hei. Kan du sende et bilde av deg 
selv til meg? 
Jeg trenger det slik at julenissen vet 
nøyaktig hva jeg ønsker meg til jul.

En far spurte sin datter, hva hun 
ønsket seg i julegave.
– En lillebror, svarte piken. Til alt hell 
skjedde det, at moren nettopp jul-
aften kom hjem fra sykehuset, hvor 
hun hadde født en liten gutt, så alle 
var glade.
Året etter spurte faren igjen piken, 
hva hun ønsket seg i julegave, og 
hun svarte:
– Tja, hvis det ikke er alt for vanskelig 
og hardt for mor, så vil jeg gjerne ha 
en ponni. 

Læreren: – Hva gjorde hyrdene da de 
hadde besøkt Jesusbarnet i stallen?
Kari: – Jeg tror de skyndte seg hjem 
for å pynte juletreet 

- Mamma, mamma, vi må ringe jule-
nissen med en gang!
- Hvorfor det?
- Du må fortelle ham at jeg ikke øn-
sker meg bilbane allikevel.
- Men, du har jo ønsket deg det i hele 
høst?
- Jada, – men det står en helt ny 
bilbane innerst i kjellerboden! 

Den ene grisen til den andre – Tror du 
på liv etter juleaften? 

To klementiner gikk over en bro, så 
falt den ene uti.
Da skrek den andre: «Skynd deg! 
Skrell deg en båt!» 
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LTNs julekryss
EVEN - 
TYR - 
FIGUR

FAGET
KJÆR - 
TEGN

GAMMEL
SJØ - 
MANN

AVGASS

FISKE - 
RED - 

SKAPER
FAKTISK

ENK - 
LERE

FARTØY
GARN

JULE - 
TRE - 
PYNT

SNÅL LAND BERTE
MOSJO - 
NERER OMME DAMP

GUTTE - 
NAVN

MOT - 
TATT
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Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge 
fra toppen og 
ned). Dette blir 
løsningen som 
du kan sende inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 
13. jaunar

Løsning 
sendes til: 
Personskade-
forbundet LTN, 
Hausmannsgt. 19, 
0182 Oslo 

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
NATTEFROST

Vinnerne er:

Torun S. Hansen, 
3050 Mjøndalen

Else Berit 
Fladhagen,  
1344 Haslum

Odd-Egil 
Gundersen,  
1274 Oslo

Navn:  ..........................................................................................................................

Adresse:  ...................................................................................................................

Postnr.:   .......................... Poststed:  ..................................................................

Løsning:  ..............................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Husby Bilverksted A/S
Mekonomen

 6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Fiskebeck
Handverk AS

 Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Førde
Bilservice AS
 Flovegen 6 - Øyrane

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 07 00

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Haugen Motor AS
Grodås

6761 HORNINDAL
Tlf. 57 87 95 00

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

Apotek 1 Alta
Markv 14, 9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Accuro
Regnskap AS

 Kjellstadvn 5
3400 LIER

Tlf. 993 83 030

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Eidsberg
Regnskapslag

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN

Tlf. 69 84 60 90

Sletta Verft AS
6693 MJOSUNDET

Tlf. 71 64 77 50

Haugens
Bilservice AS
 Kåshagvegen 178

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Bondhus
Trafikkskule
Ivar Aasen gata 4

6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Mekonomen
Kongsvinger AS

Industriveien 57
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Bryggeservice AS
 Bjørnevn 32

4323 SANDNES
Tlf. 917 55 524

avd. Larvik
Nansetgata 65
3269 LARVIK

Tlf. 33 11 35 10

Bømlo
Folkehøgskule

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Bretteville
Taljer & Maskiner AS

 Griniveien 159
1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 69 90

Coop Eresfjord SA
 Nauste

6470 ERESFJORD
Tlf. 71 23 43 00

Hafslo
Bilsenter AS

 6869 HAFSLO
Tlf. 57 68 35 55

Stai Bensin
Rune Johansen

Storelvdalsveien 3881
2480 KOPPANG
Tlf. 62 46 07 59

Hansrudvegen 8
2335 STANGE

Tlf. 62 01 10 64

Lillestrøm
Bilservice AS

Odalsgata 29
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 17 00

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Lindsethmo
Transport AS

Øverlia 11
7860 SKAGE I NAMDALEN

Tlf. 900 62 105

Jon Kaulum
Transport AS
Hagenhaugv. 18 B

2613 LILLEHAMMER
Tlf. 907 75 044

R og K Kjos
Bilverksted AS

Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54

Myrlands Auto
 Europav. 447

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 86 00

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Olav Arnstad
Transport
7620 SKOGN

Tlf. 74 09 60 54

Numedal
Betong AS

 3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

Funkis Bil
 Hushagasvingen 9
1820 SPYDEBERG

Tlf. 928 67 296

Haugen Industriområde
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 44 55

Bwg Invest AS
 Gråterudveien 45
3036 DRAMMEN
Tlf. 922 25 599

Atr Autoservice AS
 Litleåsvegen 2
5132 NYBORG
Tlf. 55 29 29 06

Staknes
Transport DA

5583 VIKEDAL
Tlf. 934 31 893

Trond A. Johnsen
Transport AS

Furuflaten 3
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 476 34 614

Erik Nygård
Johannes

Gyldenløves gate 10
0260 OSLO

Tlf. 924 31 803

Nye Jevnaker
Bilverksted as

Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Tyin-Filefjell
Transport & Maskin AS

2985 TYINKRYSSET
Tlf. 958 77 777

Bilform AS
 Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Kråkstad
Bilverksted
Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Fylkesrådet
Tlf. 74 11 10 00

www.ntfk.no

AKERSHUS

Møller Bil - Jessheim
2050 JESSHEIM.................Tlf. 63 92 96 00

HORDALAND

Møller Bil -  Kokstad
Kokstadv. 29 B5257 KOKSTAD.....Tlf. 24 03 13 00

Møller Bil - Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN.............Tlf. 24 03 13 00

www.moller.no

NORD-TRØNDELAG
Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00

SØR-TRØNDELAG
Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

TELEMARK
Kragerø Bjørkkjærs Auto ANS....Tlf. 913 17 373

Tlf.  02 222

Arvid Nervik
 Trøahaugen

7690 MOSVIK
Tlf. 416 95 275

Kim Årvik Maskin AS
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Hovlandsv 160, 4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 90 00

MECA Sandnes
Nikkelveien 10, 4313 SANDNES - Tlf. 51 68 45 00

DITT LOKALE BILVERKSTED
Settes i Myriad Pro eller Arial.

Drosjer Longyearbyen Taxi AS
 Vei 401 nr 50

9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 913 83 462

MAG 10-2013 juleutg.pmd 28.11.2013, 10:406

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten



Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

§
Kco
A D V O K A T E R

 Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering

Kco advokater Tlf.:  67 52 23 23
Postboks 400, 1302 Sandvika Faks: 67 52 23 20

Øystein Helland
oh@kco.no

Tor Ingebrigtsen
ti@kco.no

www.kco.no

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade

Trafi kkskade
Forsikringsrett

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.drageset-preto.no
Strandgaten 18 – Bergen

Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

Har jeg krav 
på erstatning?

Kontaktpersoner:
Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Advokat Marit Figenschau

Advokat Sigve Seime Stokka

Adv.flm. Torgeir Haslestad

Advokatfirmaet Nidaros DA  
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, 
Norway

Telefaks  + 47 73 87 99 98  
Telefon  + 47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

Vi har lang og bred erfaring med behandling av  
personskadesaker, forsikringssaker,  
erstatningssaker og trygdesaker.

Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte 
kompliserte. Bistand fra en spesialisert advokat 
sikrer deg et godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS 
har spesialkompetanse innen erstatningsrett, og vi 
håndterer alle typer erstatningssaker, f.eks. trafikk-
skade, yrkesskade, pasientskade, fritidsskade og tap 
av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for 
en uforpliktende og gratis vurdering av din erstat-
ningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer infor-
masjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Personskade – erstatningsrett 

   
 Storgata 26 Mob: 926 02 401 lene@advtonset.no 
 N-2000 Lillestrøm Tlf:    40 00 36 60 www.advtonset.no
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele landet, og har kontorer i 
Tromsø, Alta og Oslo.

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

•	 Trafikkskade
•	 Pasientskade
•	 Yrkesskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder  
forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta	kontakt	for	en	uforpliktende	samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Advokatene	Leiros	&	Olsen	as	
Telefon:	02364
E-post:	post@leiros.no www.leirosogolsen.no ww

w.
lei

ro
so

go
lse

n.
no

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

•		 Hodeskader	
•		 Ryggmargskader	
•		 Nakkeskader	
•		 Forsørgertap	
•		 Skadelidtes	medvirkning	
	 	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•		 Erstatning	til	næringsdrivende	
•		 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Lakkegata	3,	0187	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

Lillestrøm:
Voldgata	1
2000	Lillestrøm
Tlf.:	52	72	30	80

Haugesund:
Haraldsgata	140
5527	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

Tromsø:
Seminarbakken	4
9008	Tromsø
Tlf.:	77	66	73	30

Besøksadresse avdelingskontor:


