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Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Roald Amundsens gt 6, PB 1503 Vika, 0117 Oslo, T: +47 22 31 32 00 
personskade@svw.no  www.svw.no/personskade 

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:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat
 

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

www.svw.no/personskade 

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 Kjell Silkoset

Vi går lysere tider i møte, landsty-
ret og tillitsvalgte i regionene har hatt 
fine og inspirerende møter. Dialogen 
og samholdet under møtene har utvil-
somt hatt hovedfokus når vi har møt-
tes. Skal vi som forbund klare den visjo-
nen om og nå ut til flere i samfunnet, og 
få medlemsvekst, er vi alle nødt til dra 
sammen. At alle ledd i organisasjonen 
har en felles forståelse og eierskap til 
sakene er viktig. Under regionkonferan-
sen for lagene i nord, sa en av deltaker-
ne at det er de lokale lagene som skal 
og må gjøre jobben med å synliggjøre 
laget, arrangere kurs og andre aktivite-
ter som trekker flere til oss.

Landstyret og sekretariatet jobber med 
å skaffe reklameartikler og vurderer 
kampanjer som kan fenge. Men det al-
ler viktigste er aktiviteten ute i lokallage-
ne. Lokal og fylkeslag avholder sine års-
møter, flere etterspør engasjement og 
entusiasme fra medlemmene. Så utfor-
dringen går videre til deg, kjære leser. 
Engasjer deg og hør hva du kan gjøre 
for laget ditt. 

Vi er som dere alle vet en organisasjon 
for alle skadde, pårørende og etterlatte. 
Vi bør derfor ha et bredt engasjement 
som fanger alle "grupperingene" Flere 
skal få være med i det fellesskapet vi er 
så stolte av. Det er i erfaringene til hvert 
enkelt medlem, og de henvendelsene 
vi får, som vi bygger vår kunnskap på –  
enten vi står i retten eller medvirker i hø-
ringer. Så nok en gang, engasjer dere! 

Vårt fokus er så mye mere enn erstat-
ning og trygdesaker. Et medlemskap 
hos oss handler også om nettverk, sam-
hold, rettferdighet, omsorg og kjærlig-
het. Vi må bryte med stigmatisering av 
funksjonshemmede. Vi er alle medmen-
nesker og det er kun sammen vi kan 
minne hverandre på at det er de indre 
verdiene og mennesket som er viktig. 
Dette kan være en vanskelig og en kre-
vende øvelse - å bli klar over egne for-
dommer, for så å gi slipp på dem. Å stil-
le opp lokalt, jobbe side om side med 
en som kanskje har helt andre utfordrin-
ger en deg selv, kan være uvant. Men å 
komme ut av egen ”komfortsone”, møte 
andre og lære dem å kjenne gir deg på-
fyll og du vokser som medmenneske. 
Det er en helt unik opplevelse å møte 
mennesker som har møtt motgang, fun-
net veien videre i livet og takler hverda-
gen på sin måte. Som medlemmer har 
vi forståelse for hverandre uten og måt-
te forklare eller forsvare noe. Den livs-
erfaringen vi har som menneske skal vi 
alle være stolte av og bygge videre på.

Vel møtt på lokale eller sentrale arran-
gementer!

Med vennlig hilsen
Kjell H Silkoset
Landstyreleder 

Vi må dra i samme retning
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Det var også satt av god tid til orien-
tering fra landsstyret, som sammen 
med generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad og regionsekretær 
Nils-Gunnar Kristoffersen, møtte 
opp på konferansen.

- Det er bra at hele landsstyret 
er til stede. På denne måten kan vi 
stille konkrete spørsmål og få svar 
fra den enkelte styremedlem, sa 
flere av deltakerne.
Ett av spørsmålene fra salen var om 
det skal bestilles et større spekter av 
reklamemateriell. Landsstyremed-
lem Jarl Vian kunne fortelle at det er 
satt av penger til markedsføring et-
ter navneendringen i mai i fjor, men 
at styret ønsker å forsikre seg om at 
det som bestilles er gode og hen-
siktsmessige produkter.

- Vi får utallige henvendelser fra 
firmaer som ønsker å selge oss ma-
teriell av ulik karakter. Vi må tenke 

langsiktig og vil ikke kjøpe rekla-
memateriell med ”kort holdbar-
hetstid”, forklarte Vian som også 
redegjorde for den økonomiske si-
tuasjonen i forbundet. Han beteg-
net økonomien som god.
Også mangel på lagringsplass for 
maskoten Selius ble tatt opp. Tidli-
gere ble disse sendt ut i store papp-
kasser, og ikke alle lag har lager-
plass. Nå deles forsendelsene opp 
mindre kasser og dermed skulle 
lagringsproblemet være løst.

- Bruk ”lilleboka”
Landsstyremedlem Hilde Valberg 
hadde igjen en nyttig gjennomgang 
av vedtekter, organisasjonen og ar-
beid i forkant av landsmøtet som 
skal avvikles i september:

- Jeg vil be dere ha i tankene at 
valgkomiteen foretar en grundig 
vurdering av kandidatene før de 

foreslår medlemmer til landssty-
ret. Det skal tas hensyn til kjønn, 
geografi, alder og hva som er den 
enkeltes styrke, sa Valgberg.
Den lille hvite håndboka, som inn-
holder alt fra vedtekter til organisa-
sjonens handlingsplan, er en god 
veileder. Et eksemplar er sendt til 
alle lag.

- Bruk ”lilleboka”, dere finner det 
aller meste der. Lagene er nå i gang 
med å avvikle årsmøter og boka er 
en god veileder. Glem heller ikke å 
velge delegater til landsmøtet. Hvis 
lagene skulle glemme det, så må 
dere innkalle til et ekstraordinært 
møte. Bruk innflytelsen dere har 
og bruk den klokt, oppfordret Hilde 
Valberg. 

God dialog
Leder Kjell Silkoset legger vekt på at 
det skal være en åpen og god dia-
log i forbundet.

- Det er derfor vi har prioritert 
å være tilstede under samtlige re-
gionkonferanser. Vi er her slik at 
alle spørsmål kan luftes. Her mø-
ter dere alle i landsstyret som også 
kan svare på spørsmål når det gjel-
der de ulike utvalgene som de re-
presenterer. Vi har lagt bak oss et 
hektisk år. Navneendring og flyt-
ting av sekretariatet har krevd en 
ekstra innsats og det er all grunn 
til å gi honnør til sekretariatet som 
har klart omstillingen på en så god 
måte, sa Silkoset.
Også Hilde Valberg hadde svar på 
spørsmål om hvorfor ikke landssty-
ret er til stede under årsmøtene i la-
gene:

- For oss ville det bety at vi skul-
le besøke over 40 lag på noen uker. 

Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås

Aktive nordlendinger
møttes til samling
23 medlemmer fra lagene i region nord møttes på Gardermoen den første helgen i 
februar. Under årets regionkonferanser står forberedelse til landsmøtet og en gjen-
nomgang av organisasjonen på dagsorden. Temaet livsstilsendring, som alle regio-
nene skal få en innføring i, er et tema som er møtt med god interesse. 

23 medlemmer fra lagene i nord møttes til regionkonferanse på 
Gardermoen i begynnelsen av februar.
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Vi er få som skulle dele denne opp-
gaven. Det sier seg selv at så mye 
reising nærmest er uholdbart kom-
binert med familie og jobb. Vi har 
derfor valgt løsningen der hele sty-
ret møter lagene under regionkon-
feransene. Og som dere gir uttrykk 
for, så blir denne ordningen godt 
mottatt. 

Etterlyste kriseplaner
Medlemmene diskuterte også kom-
munenes manglende krisehjelp når 
det skjer ulykker. Det var landssty-
remedlem Inger Simonsen som tok 
opp problematikken.

- Jeg har et eksempel på at en 
pårørende satt i seks timer uten å 
få vite at hans kone var drept i en 
ulykke. Mannen reiste selv, etter å 
ha vært bekymret lenge, til ulyk-
kesstedet og fikk der konstatert at 
det var hans kone som var drept. 
Denne historien gjorde et veldig 
inntrykk på meg og viser at noen 
kommuner svikter totalt. Også en 
ulykke hvor få, eller èn person er 
involvert, oppleves som en katas-
trofe, sa Inger Simonsen.
Ingeborg Dahl-Hilstad forteller at 
seniorrådgiver Per Oretorp har vært 
med å utarbeide en veileder for 
psykososiale tiltak ved kriser, ulyk-
ker og katastrofer. Helsedirektoratet 
har gjort denne tilgjengelig for alle 
kommuner.  

- Kommunene har instrukser, 
men vi må være en pådriver for at 
kommunene viser handlerkraft og 
får beredskapen på beina, sier ge-
neralsekretær Ingeborg Dahl-Hil-

stad i en kommentar til Simonsens 
etterlysning.

Godt foredrag
Merete Corneliussen fra Optimal 
Trening i Oslo var hentet inn som 
foredragsholder til temaet livss-
tilsendring. 

- Med nokså enkle teknikker 
kan man snu tankemønsteret. Det 
handler om å etablere positive tan-
ker og det oppnår vi gjennom å tre-
ne på det. Tankens kraft er sterk. 
Skal vi endre livsstil så må vi ha et 
mål og et ønske om det. Endringen 
må rett og slett ha en hensikt. Å 
snu uvaner kan ta tid, vi må jobbe 
målbevisst. Vi kan lykkes når lys-
ten på en forandring er større enn 
frykten for forandring, sa hun og ga 
deltakerne tips om enkle teknikker 
for å snu negative tanker.
Corneliussen kom også inn på kost-
hold og ernæring:

- Media fokuserer veldig på slan-
king og dietter. Vi blir minnet på det 
nesten daglig i aviser og ukeblader.  
Personlig inntar jeg seks måltider 
om dagen, stabilt og regelmessig. 
Med et måltid så mener jeg et min-
dre inntak, ikke store måltider. For 
meg kan et måltid være et egg eller 
en yoghurt. Gjennom hyppige inn-
tak får kroppen en jevn tilførsel av 
næring og da fungerer den best. Vi 
skal gi kroppen både proteiner, vi-
taminer, karbohydrater og fett. Det 
handler om å være bevisst på hva 
vi spiser, sa Corneliussen. 

Greit møtested
Bakgrunnen for at lagene møttes 

på Gardermoen, i stedet for i nordli-
gere strøk, skyldes kommunikasjo-
nen. 

- Gardermoen er et greit sted å 
samles selv om det er veldig hyg-
gelig å møte lagene på hjemmeba-
ne. Flyrutene er imidlertid ikke all-
tid ”på vår side”. Vi har opplevd at 
enkelte deltakerne faktisk må reise 
sørover for så å komme nordover 
igjen. Vi har derfor valgt ”Garder-
moen-løsningen” denne gangen, 
forklarte Ingeborg Dahl-Hilstad.
De fleste av deltakerne kom også 
til Gardermoen fredag ettermiddag 
på grunn av lang vei til nærmeste 
flyplass og dårlig flyforbindelse lør-
dag. 

Tradisjonen tro – Martin Berg i 
landsstyret deler ut marsipan 
til medlemmer som gir han den 
varmeste velkomstklemmen. Til 
stor applaus og latter fra salen 
fikk Britt Ballovarre en go`bit.

Nestleder i landsstyret Hilde 
Valberg hadde en nyttig gjen-
nomgang av organisasjonen og 
vedtekter. – Bruk innflytelsen 
dere har, og bruk den klokt, opp-
fordret Valberg.

- Vi konstaterer dessverre at 
enkelte kommuner mangler 
kriseberedskap når det skjer 
ulykker. Dette er noe lokallagene 
bør se nærmere på, mener Inger 
Simonsen som tok opp temaet 
under konferansen.

Merete Corneliussen fra Optimal 
Trening i Oslo var hentet inn 
som foredragsholder til temaet 
livsstilsendring. - Med nokså 
enkle teknikker kan man snu 
tankemønsteret, forklarte hun 
deltakerne.
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Det er flere lag i Personskadefor-
bundet som sier de sliter med å 
skaffe nye medlemmer og gir ut-
trykk for at aktiviteten er for dårlig.

- Vi annonserte Nav-kurs med 
rådgiveren i forbundet i november 
og det kom 33 personer til kurset. 
Folk reiste helt fra Karasjok og Kau-
tokeino til Rica Hotel i Alta. Sand 
Rismyr, som holdt et svært interes-

sant kurs, hadde også konsultasjo-
ner både før og etter kurset og det-
te resulterte i 14 nye medlemmer, 
forteller Rigmor Endresen og Mer-
ja Huusko i Personskadeforbundet 
LTN-Finnmark fylkeslag som i dag 
har om lag 60 medlemmer.
Også Lofoten-laget greide på kort 
tid å skaffe 11 nye medlemmer. I 
dag viser medlemstallet 35.

- Ja, vi hadde en stand på Lofot-
senteret i september der vi solgte 
lodd og delte ut reflekser. Mange 
stoppet opp og vi fikk snakket med 
folk. Dette resulterte at vi fikk 11 
nye innmeldinger. Ikke alle av dis-
se hadde selv vært utsatt for ulyk-

ker, men de syntes vi drev et så vik-
tig arbeid at de meldte seg inn. Det 
at vi er synlige gir resultat, fastslår 
Aud Judith Nilsen og Randi Eine-
bærholm fra Loften.
Laget fra Lofoten er også med på 
”Lørdags-kafèen” på Bo- og Ser-
vice-senteret. En lørdag i måneden 
stiller noen ildsjeler opp og også 
dette gir ringvirkninger.

- Å være medlem hos oss et år 
koster ikke mer enn eksempelvis en 
pakke tobakk og en sigarettpakke. 
Kanskje flere kan bruke det argu-
mentet når vi står på stand? smiler 
de to kvinnene fra Lofoten.

I perioden 29. juli til 5.august er det 
duket for storinnrykk i leilighetene 
som Personskade eier i Bulgaria. I 
fjor ble familieleiren fulltegnet på 
kort tid, og barneutvalget i forbun-
det tar høyde for at det samme vil 
skje i år.

- Dessverre så var det langt fle-
re som ønsket å være med enn det 
vi hadde plasser til i fjor, og vi hå-
per derfor at noen av disse griper 
sjansen i år. Tidligere har forbun-
det arrangert barneleir her i Norge, 
men vi har erfart at det er godt for 
hele familien å være sammen. Fa-
milier får store utfordringer når et 
av familiemedlemmene blir skadet, 
så dette tilbudet kan være en god 
måte å hente seg inn på. Her skal 

vi ha en pause fra hverdagen hjem-
me. I fjor trivdes familiene veldig 
godt i hverandres selskap. Det ble 
en sammensveiset gjeng og vi rei-
ste hjem med mange gode minner, 
forteller Hilde Valberg.
Feriekomplekset, hvor forbundet 
eier åtte leiligheter, heter Panora-
ma Dreams. Det ligger i gangav-
stand fra St.Vlas. Områdets største 
badeby er Sunny Beach som ligger 
om lag tre kilometer fra leilighete-
ne. Muligheter for en ferie i et godt 
klima og med mye vakker natur er 
dermed til stede. Bulgaria er også 
kjent for en vakker kystlinje, flotte 
skoger og fjell.
- Vi legger heller ikke i år opp noe 
program som deltakerne ”plikter” 

være med på. Dette skal være en fe-
rie hvor vi slapper av, har hyggelige 
samtaler og er med på utflukter når 
vi selv ønsker det, avslutter Hilde 
Valberg.
 Kontaktperson for familieopphol-
det er Hilde Valberg. Påmeldin-
ger kan sendes til konsulent Frank 
Gjelsøy: frank@ltn.no.

Egenandel for familieleiren er på  
1 000 kroner per person.

Forbundet

- Til sammen fikk vi 25 medlem-
mer på svært kort tid, forteller 
(f.v) Merja Huusko (Finnmark), 
Rigmor Endresen (Finnmark), Aud 
Judith Nilsen(Loften) og Randi 
Einebærholm (Loften).

Finnmark og Lofoten  
kapret raskt nye medlemmer
Flere av deltakerne som har deltatt på regionkonferan-
sene har gitt uttrykk for at det er vanskelig å skaffe nye 
medlemmer. Lagene i Finnmark og Lofoten har kanskje 
svaret:
   - Gjennom aktivitet og at vi viser oss frem så får vi 
vekst i medlemstallet. Vi fikk 14 nye medlemmer etter 
Nav-kurset som rådgiver Birte Sand Rismyhr holdt for 
oss, forteller Rigmor Endresen fra Finnmark.

- Vi gjentar suksessen fra i fjor og 
inviterer til familieleir i Bulgaria, 
forteller Hilde Valberg og Martin 
Berg i forbundets barneutvalg.

Forbundet arrangerer familieleir til Bulgaria
Under regionkonferansen på Gardermoen opplyste  
Martin Berg og Hilde Valberg at forbundet arrangerer 
familieleir til Bulgaria i år også. Suksessen fra i fjor skal 
gjentas.
   - Her gjelder prinsippet ”først til mølla”. Vi tar fort-
løpende imot bestillinger, forteller de to.



Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås
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Finnmark og Lofoten  
kapret raskt nye medlemmer

Lars Jacob Stovner er overlege ved 
avdeling nevrologi og klinisk nevro- 
fysiologi ved St. Olavs Hospital. 
Han er professor i nevrologi ved 
institutt for nevromedisin og har 
lang erfaring som sakkyndig i per-
sonskadeerstatningssaker. Profes-
soren tok for seg symptomutvikling 
etter traumeskade og reiste spørs-
mål om hva som er forenelig med 
medisinsk kunnskap. Han henviste 
til Ask-dommen der spørsmålet var 
om en nakkeskade kan forverres,  
eller bli invalidiserende, på sikt. Er 
det biologiske eller psykologiske 
forklaringer? Jacob Stovner viste til 
flere studier og mente:

- Hodepine relatert til nakke-
sleng er tvilsomme diagnoser, og 
fortsatte:

- 14 prosent av befolkningen 
i landet rapporterer om kroniske 
nakkesmerter og 3-4 prosent om 
kronisk hodepine. Basert på disse 
tallene, og at det i år 2000 var 27 
000 kjøretøyer som var truffet bak-
fra, vil det være minimum 675 per-
soner med kronisk hodepine og 
3726 med kronisk nakkesmerter 
blant dem som hvert år blir påkjørt 
bakfra. 

Blir tilbakevist
Professor Bjørn Gerdle, fra 
Linköpings Universitet i Sverige 
har tidligere kommentert Ask-dom-
men i Magasinet. Det har skjedd på 
oppdrag fra Personskadeforbundet 
LTN. Han har her reist spørsmål og 
også tilbakevist en rekke anførsler 
som Stovner hadde som sakkyndig 
i Ask-dommen. 

- Man må akseptere pasientens 
opplevelse av sin smerte og situa-
sjon. Smerte kan i seg selv utvikle 
seg til en sykdom, sa Gerdle.

Professoren viste til at kronisk nak-
kesmerte kan føre til at smerter for-

flytter seg i kroppen - eksempelvis 
til rygg og armer.

- Det er normalt å kjenne depre-
sjon når man har kronisk smerte. 
Det er en økt forekomst av depres-
sive symptomer og angst hos disse 
personene, sa Gerdle og viste til en 
studie som var foretatt i Linköping 
blant 4300 pasienter.

Ulike vurderinger
Både Gerdle og Stovner kom inn 
på økonomi som en faktor for ”ut-
vikling av kroniske smerter eller ar-
beidsuførhet”.  Gerdle har tidligere 
uttalt at det er rimelig å tro at den 
som er skadet foretar en nøye over-
veielse på hva man bruker tid og 
krefter på. Det betyr ikke at erstat-
ningsformer- og nivåene på erstat-
ningen er en risikofaktor i seg selv. 
I premissene i Ask-dommen vises 
det til en studie fra England at fore-
komsten av langvarige plager var 
større hos personer som hadde 
krevd erstatning etter ulykken. Her 
konkluderer studien med en hypo-
tese om at erstatningsforfølgnin-
gen i seg selv kan bidra til å forster-
ke smerten. Gerdle har kommentert 
dette tidligere på oppdrag fra for-
bundet og mener det jo er naturlig 
at de som har størst smerter, pro-
blemer og som kan få erstatning, 
faktisk krever erstatning. Advokat 
Øystein Helland fra KCO advokater 
var hentet inn for å belyse skadelid-
tes side. Han viste til beviskravet et-
ter betingelseslæren:

- Legens hovedoppgave er å 
vurdere om de samme skadene og 
kroniske lidelser hadde vært der 
hvis ulykken ikke hadde skjedd. 
Det ligger et stort ansvar på lege-
ne. Det er også viktig å merke seg 
at det er tilstrekkelig med 50,1 pro-
sent sannsynlighetsovervekt for at 
skaden eller sykdommen er en føl-
ge av ulykken.

Fra skadevoldersiden holdt advokat 
Jørgen Svartebekk fra advokatfir-
maet Riisa&Co et grundig innlegg.

Anerkjente diagnoser
Jan Erik Ødegard er spesialist innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Han har arbeidet i om lag 30 år med 
medisinsk og yrkesrettet rehabilite-
ring og har lang erfaring som sak-
kyndig i personskadeerstatnings-
saker. Han mener, i motsetning til 
Lars Jacob Stovner, at diagnosen 
nakkeslengskade vil stå sterkere på 
sikt:

- Det var et fagmiljø ved Reu-
matismesykehuset som i 1994 fikk 
anerkjent diagnosen fibromyalgi. 
Det skjedde gjennom en dom i tryg-
deretten. Vi ser det samme skjer 
med ME (utmattelsessyndrom). 
Her er det fagmiljøet på Haukeland 
universitetssykehus som har vært 
pådrivere, opplyste han.

Seminaret ble avsluttet med en en-
gasjerende debatt under ledelse av 
politisk analytiker Aslak Bonde.

Steile fronter under
medisinsk-juridisk seminar
Om lag 140 personer møtte opp til seminar i regi av Personskadeforbundet LTN i Oslo 
den 11. februar. Den såkalte Ask-dommen i Høyesterett var utgangspunkt for samlingen. 
   - Jeg tror vi fremtiden vil gå vekk fra diagnosen whiplash slik vi kjenner den i dag, sa 
professor Lars Jacob Stovner som møtte motbør fra deler av fagmiljøet etter sitt inn-
legg.

Professor Bjørn Gerdle (t.v) arbei-
der ved Linköpings Universitet i 
Sverige. Her er han sammen med 
assisterende generalsekretær Per 
Oretorp. 
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Av Gunn-Elisabeth Almås

- Noen profesjoner kan muli-
gens utføre flere oppgaver enn i 
dag, men dette bør gjøres på en 
måte som sikrer at pasientbehand-
lingen gjennomføres på en forsvar-
lig måte og med høy kvalitet, skri-
ver rådgiver Birte Sand Rismyhr i et 
åpnet brev til ministeren. I det poli-
tiske miljøet er helse- og omsorgs-
ministerens utspill i all hovedsak 
godt mottatt. Også Legeforenin-
gens syn er positivt. Personskade-
forbundet LTN mener imidlertid at 
Støre bør være mer konkret. Støre 
nevner blant annet en tipunktsplan 
for et bedre sykehus, men forbun-
det mener det er lite håndfast om 
tiltakene og finansieringen.

Ikke mye nytt 
Line Henriette Hjemdal fra Kristelig 
Folkepart sitter Helse og omsorgs-
komiteen. Hjemdal gikk ut med en 
pressemelding etter at forslagene 
var lagt frem. Hun mener Støre i 
stor grad har lagt frem ”gammelt 
nytt”

- Støre har nå begynt å forstå 
hvor skoen trykker i helsetjenesten. 
Det er bra, men pasientbehandlin-
gen blir bare bedre når Støres sto-
re mål konkretiseres og settes ut i 
livet. IKT og diagnosesenteret har 
opposisjonen foreslått tidligere og 
blitt stemt ned av regjeringsparti-
ene. De fleste av de andre forslage-
ne er allerede nedfelt i gamle doku-
menter fra Stortinget, sier Hjemdal.

Ventet på svar
Da magasinet gikk i trykken var det 
ikke kommet noen tilbakemeldin-
ger fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet.
Personskadeforbundet LTN sendte 
ut dette åpne brevet til helseminis-
teren:

”Kjære helseminister

Når en helseminister varsler den 
store sykehustalen 2013 skaper det 
forventinger om mål, visjoner og 
tiltak. Inntrykket vi sitter igjen med 
er at helseministeren har slått fast 
at pasienten er syk, og pasienten 
skal bli frisk. Men uten å fortelle oss 
hvordan det skal skje. Det er på tide 
at du ser utfordringene og mangle-
ne ved dagens system. Dette er noe 
vi som brukerorganisasjon ser og 
hører hver dag. Etter foredraget ditt 
sitter vi igjen med flere spørsmål 
enn svar, og noen av de viktigste 
spørsmålene har du ikke stilt. Du 
nevner en tipunktsplan for et bed-
re sykehus, men det er lite håndfast 
om tiltakene og finansieringen.

Du ønsker å utvide åpningstidene 
ved sykehusene for å få ned syke-
huskøene, men nevner ingenting 
om økte bevilgninger til nyanset-
telse.  Legene ved OUS var klare i 
sin tale i fjor når de ytret bekymring 

Forbundet med åpent brev
til helseminister Støre
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre gikk onsdag den 30. januar ut med nye 
helsegrep, nærmere bestemt 10 punkter, for bedre og effektive sykehus. Støre har 
fått mye skryt for innspillet, men Personskadeforbundet LTN mener listen som Støre 
har lagt frem også har mangler. Forbundet mener den sier lite om rehabilitering.

Line Henriette Hjemdal fra Kriste-
lig Folkepart sitter i Helse og 
omsorgskomiteen. Hun mener 
Støre i stor grad har lagt frem 
”gammelt nytt”.

”Vi savner mer  
brukerperspektiv”

- Vi inviterer gjerne til diskusjons-
møte, sier rådgiver Birte Sand 
Rismyhr i Personskadeforbundet 
LTN.
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om misforhold mellom oppgaver 
og tilgjengelige legeressurser, noe 
som gikk på bekostning av kvalite-
ten av pasientarbeidet og utgjorde 
en betydelig pasientrisiko.  Uten ga-
ranterte bevilgninger blir det van-
skelig å se hvordan dette skal fun-
gere i praksis. I tillegg melder OUS 
at køene ikke minsker, men derimot 
øker, noe som vi som brukerorgani-
sasjon synes er skremmende.

Å vente på utredning og behand-
ling er, som du sier, en belastning 
for alle pasienter, og også pårøren-
de. Å få en diagnose utløser man-
ge rettigheter og krav, og blir der-
for en viktig del for å få behandling. 
Men vi må gi helsepersonell mulig-
het til å se hele pasienten. Å få stilt 
en diagnose så fort som mulig, kan 
være bra, om det er riktig diagnose 
som stilles. Ofte kan diffuse, uklar 
og ukjente symptomer utløse flere 
diagnoser. En av de gruppene vi 
som organisasjon er mest frustrert 
på vegne av er de med moderate 
til milde hodeskader. Flere av våre 
medlemmer med denne type skade 

går gjennom år i psykiatrien, før de 
får stilt riktig diagnose. De har det 
man kan kalle en livsødeleggende 
lidelser. Det er mennesker med en 
skade eller sykdom som ikke mot-
tar riktig eller nok utredning og re-
habilitering for å kunne leve med 
sykdommen eller skaden. Dette 
skaper da en ekstra belastning og 
ikke minst mistillit til helsevesenet.  
Derfor er det i noen tilfeller viktig å 
bruke tid på å utrede, istedenfor å 
haste diagnostiseringen. Her må vi 
skille mellom livstruende lidelser 
og livsødeleggende lidelser.

Vi kan se at i noen tilfeller så kan det 
være nyttig med arbeid på tvers av 
profesjoner, for eksempel som du 
nevner, at sykepleiere kan lede poli-
klinikker. Allikevel ser vi at det kan gi 
mangelfunn behandling og utred-
ning om det ikke gis tid til skikkelig 
opplæring. Noen profesjoner kan 
muligens utføre flere oppgaver enn 
i dag, men dette bør gjøres på en 
måte som sikre rat pasientbehand-
lingen gjennomføres på en forsvar-
lig måte og med høy kvalitet. 

Over til ”prosjekt overrapportering”. 
Vi stiller oss positive til at dere øn-
sker å legge til rette for at legene 
skal få mer tid i direkte samhand-
ling med pasientene. Ved å kartleg-
ge og rapportere rapporteringen og 
dokumentere dokumentasjonen, el-
ler som vi kaller det, å forenkle ruti-
nene, ser vi at legene blir hørt og vi 
er spent på hvordan dere skal møte 
behovet for nok rapportering og do-
kumentasjon samtidig som unødig 
byråkrati fjernes. 

Som brukerorganisasjon ser vi hvor 
viktig det er at de som jobber tett 
opp mot pasienten blir tatt på alvor. 
Å være nok ansatte og å møte for-
ståelse fra ledelsen er viktig for at 
ansatte skal trives på jobb og for at 
pasienten skal få den behandlingen 
som de har behov for.  Per i dag er 
dette for dårlig. Vi hører stadig om 
for få ansatte på avdelingene, for 
lite tid til pasient og pårørende og 
mangelfull behandling.  Dette ofte 
på grunn av effektiviseringen av 
behandling, igjen da økonomi. Vi 
savner med nedenfra- og – opp le-
delse, der både ansatte og pasien-
ter blir hørt. Det er de som vet hvor 
skoen trykker!

Vi er glad for at du viser at du har 
hørt på legene i dine mål og visjo-
ner om et bedre sykehus. Det blir 
mye veldig mange fine ord og lite 
innhold, men vi aner ikke hvordan 
du har tenkt å nå målene dine. 

Vi skjønner at overgangen fra uten-
riksminister til helseminister er van-
skelig, da også spesielt i oppstarten 
av en lite gjennomtenkt og planlagt 
samhandlingsreform. Vi tar deg 
derfor på ordet når du sier at du vil 
lytte mer til brukerorganisasjonene. 
Vi har en heterogen medlemsmas-
se som har mye erfaring, både på 
godt og vondt, med norsk helseve-
sen. På bakgrunn av dette ønsker vi 
å invitere deg til et diskusjonsmøte 
hvor du kan høre disse erfaringene, 
i tillegg til å kunne diskutere et vik-
tig punkt nummer 11 blant tiltakene 
dine, nemlig rehabilitering”.

”Å vente på  
utredning kan  

være en  
belastning”

Lek i snøen er moro og Person-
skadeforbundet LTN ønsker ikke å 
bremse aktiviteten i bakkene.        

– Vi synes det er hyggelig at 
barn i tidlig alder både får prøve 
seg på snøbrett, i slalombakken el-

ler i akebakken. Men, dessverre så 
får vi meldinger om alvorlige tilfel-
ler av skader under vinterleken. Vi 
som foreldre har et særlig ansvar 
her, sier generalsekretæren.  
Dahl-Hilstad understreker at for-

bundet ikke går for noe generelt på-
bud for bruk av hjelm i akebakkene, 
men oppfordrer folk til å bruke ake-
vett:

- Akebrettene har de forskjel-
ligste utforminger, og brettene der 
man ligger på magen er også po-
pulære. Disse finnes i flere prisklas-
ser – fra de profesjonelle brettene 
til de billige. Jeg vil spesielt opp-
fordre alle som bruker disse bret-
tene om å bruke hjelm. Det sier seg 
selv at krasjer man i noe, så kom-
mer hodet først. Senest i dag fikk 
vi høre om en ulykke på Østlandet. 
Barnet brukte ikke hjelm, og fikk en 
kraftig smell i hodet.

- Bruk vett på akebrett
Av Gunn-Elisabeth Almås

Nye anordninger for vinterlek kommer stadig på mar-
kedet og akebrett får også nye og gøyale utforminger. 
   - På flere av de nye akebrettene ligger man med  
hodet først, noe man bør tenke på når man leker. Bruk 
akevett, oppfordrer generalsekretær Ingeborg Dahl-
Hilstad. 
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Av Gunn-Elisabeth Almås

Personskadeforbundet LTN har i en 
årrekke krevd at forbundet mot wi-
rerekkverk oppheves. Dette har en-
kelte partier merket seg og Høyre 
støtter at forbudet opphøres. Etter 
henvendelse fra Magasinet sendte 
Halleraker mail og fastslo:

- Jeg nevnte dette som et straks-
tiltak i mitt innlegg. Vi støtter den-
ne type rekkeverk der det er hen-
siktsmessig.

Seniorrådgiver i forbundet og mot-
orsyklist, Per Oretorp, er glad for 
støtten fra partiet og at saken igjen 
blir tatt opp. Oretorp viser til svensk 
forskning der det går frem at wire-
rekkverk redder liv. 

Vil fjerne forbudet
- Vi har sendt ut en pressemel-

ding der vi oppfordrer politikerne 
om å fjerne forbudet som dreper. 
Allerede høsten 2009 la vi frem for 
Stortinget vitenskaplig forskning 
som viser at wirerekkverk som 
midtdeler reduserer dødsrisikoen 
på de veier som er utstyrt med slik 
midtdeler. Denne formen for midt-
rekkverk er mulig å montere på vei-
er der andre tradisjonelle midtrekk-
verk ikke lar seg montere. Statens 
vegvesen har hatt spørsmålet om 

heving av forbudet ute på høring 
og en stor majoritet av høringsin-
stansene er positive til å fjerne for-
budet, sier Oretorp. 

Redder liv
Personskadeforbundet sier også at 
å heve forbudet vil medføre at vei-
bygger får lov å bruke alle tilgjenge-
lig midler for å bygge så sikker vei 
som mulig, til så lav kost som mulig 
og derved redde så mange liv som 
mulig.

- Vi vil fortsette å bidra til å ska-
pe gode holdninger hos trafikanter, 
men vi forventer at også at regje-
ring og Storting tar sitt ansvar og 
fjerner et forbud som forhindrer 
oss å redde liv. Vi er derfor glad 
for at representanten Halleraker 
tok opp denne problemstillingen, 
sier Oretorp og legger til at han er 
svært tilfreds med at flere og flere 
trafikksikkerhetsorganisasjoner nå 
slutter opp om forbundets krav fra 
2009.

Er ikke enig
Norsk Motorscykkel Union (NMCU) 
deler imidlertid ikke forbundets syn 
på saken. Organisasjonen mener 
wirerekkeverk kan være en direkte 
fare for motorsyklister. På sine nett-
sider reagerte de kraftig på at Høyre 
støtter oppheving av forbudet:

- NMCU vil ta kontakt med Høy-
re for å få en bekreftelse på om par-
tiet har endret standpunkt i wire-
rekkverkssaken eller ikke. Vi kunne 
for så vidt ha forstått engasjemen-
tet dersom det ikke fantes alterna-

Motorsykkelunion vil
ikke ha wirerekkverk
Høyres Øyvind Halleraker mener politikerne bør gi grønt lys for wirerekkverk. Dette 
kom frem under debatten etter interpellasjonen han la frem i Stortinget i slutten av 
januar. Personskadeforbundet LTN er svært glad for støtten. Det er ikke Norsk Motor-
cykkel Union.
   - Å installere enkle midtrekksverksløsninger, for eksempel wire på de mest utsatte 
riks- og fylkesveier, kan være et svært virkningsfullt, hurtig og kostnadseffektivt sik-
ringstiltak, mener Halleraker.

- Alle motorsyklister 
som jeg har snak-
ket med og som har 
satt seg inn i, og 
har forstått hva som 
faktisk ligger i vårt 
forslag, har ikke sett 
forslaget om heving 
av forbudet som 
problematisk, sier 
seniorrådgiver Per 
Oretorp som selv 
kjører motorsykkel.
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Nye satser fra Nav
  - Alle som mottar stønad fra Nav vil jeg anbefale går inn på www.nav.no 
for å få en oppdatering på de nye satsene. Nav regulerer jo satsene hvert 
år, og jeg vil tro at en del av våre medlemmer mottar grunnstønad, hjelpe-
stønad eller tilskuddsbeløp til gruppe bil 1, opplyser rådgiver Birte Sand 
Rismyhr i Personskadeforbundet LTN.

Satsene på frikort er også endret. 
Sats 1: 2040 kroner og sats 2: 2620 kroner.

Nav-satsene er oppdaterte, opplyser rådgiver Birte Sand Rismyhr i 
Personskadeforbundet LTN. (Foto: Christina Thanger)

tive midtrekkverksløsninger. Men 
det gjør det altså. Løsninger som 
fungerer minst like godt for biler, 
som ikke koster mer når alle kost-
nader tas med i regnestykket og 
som er mindre farlig for motorsy-
klister. I sitt høringssvar dokumen-
terer NMCU at det ikke finnes noen 
gevinster ved å gjeninnføre wire-
rekkverk - verken praktiske, økono-
miske eller trafikksikkerhetsmessi-
ge. Derfor blir det umulig å forstå 
Personskadeforbundets stand-
punkt i wirerekkverkssaken.

- Handler om trafikksikkerhet
Per Oretorp tar utspillet med stor 
ro:

- Det er en bred enighet om at 
forbudet i seg selv ikke har noe 
med trafikksikkerhet å gjøre. Valid 
forskning fra de land som har er-
faring fra bruk av wire som midt-
deler er entydig og har vist seg 
svært effektivt, også når det gjel-
der motorsyklisters sikkerhet. Alle 
trafikksikkerhetsorganisasjoner har 
et ansvar for å bidra til økt trafikk-
sikkerhet og reduksjon av antallet 
drepte og skadde i trafikken. Veg-
vesenet har gitt uttrykk for at de 
kan bygge langt mer møtefri vei 
hvis forbudet blir hevet. For oss 
handler dette om å gi veibygger an-
ledning å bruke alle tilgjengelige og 
effektive tiltak for å redusere antal-
let drepte og skadde i trafikken, sier 
seniorrådgiveren.

Sparer liv
Oretorp fortetter: 

- Midtdelere hadde ifølge veg-
vesenet sannsynligvis reddet 17 
personer bare i region øst i 2011. 
Dette tilsvarer samfunnskostnader 
på over 500 millioner bare i 2011, da 
er ikke kostnadene for alle som ska-
des som følge av møteulykker tatt 
med. Det er ikke et ønske fra oss at 
man skal montere wirerekkverk på 
enhver veistrekning, men ettersom 
veibygger i dag ikke har lov å bru-
ke denne formen for midtdeler noe 
sted, også der risikoen for påkjørs-
ler er minimal så må veibygger i 
dag velge dyrere løsninger. Vi me-
ner at disse merkostnader hadde 
gjort bedre nytte, hvis de isteden 
hadde blitt investert i bedre veier 
og bedre vedlikehold.

Mange er for
- Alle motorsyklister som jeg 

har snakket med er enig i at de hel-
ler ser at en bil som kommer over 
i feil kjørebane stoppes av et wire-
rekkverk, da det er lite sannsynlig 
at gul maling vil forhindre en mø-
tekollisjon. I de tilfellene er det som 
kjent som regel vi motorsyklister 
som kommer svært dårlig ut. Fle-
re og flere trafikksikkerhetsorgani-
sasjoner støtter vårt forslag som 
går tre og et halvt år tilbake. Alle 
motorsyklister som jeg har snakket 
med og som har satt seg inn i, og 
har forstått hva som faktisk ligger i 

vårt forslag, har ikke sett forslaget 
om heving av forbudet som proble-
matisk. Vårt forbund kan ikke leve 
med et forbud som hindrer oss å 
redde så mange liv som mulig. Vi 
kan ikke akseptere at politiske inter-
esser settes foran trafikksikkerhets-
arbeidet og vi kan ikke akseptere at 
prisen for politiske interesser skal 
betales av trafikanter i form av død 
og fordervelse. Vi forventer også at 
alle organisasjoner som arbeider 
for økt trafikksikkerhet gir et riktig 
og nyansert bilde av andre trafikk-
sikkerhetsorganisasjoners forslag, 
og ikke fremstiller forslag som noe 
de faktisk ikke er, avslutter han.

”Bør være lov å sette opp denne type  
rekkeverk der det er hensiktsmessig”

Høyres Øyvind Halleraker tok 
opp spørsmål i Stortinget om-
kring forbundet mot wirerekk-
verk. Han nevnte dette som et 
strakstiltak for å få ned de alvor-
lige ulykkene.(Foto:Stortinget) 
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Av Gunn-Elisabeth Almås

Folk som er i en belastende livssi-
tuasjon, er sykmeldt, arbeidsledig, i 
rehabilitering, utbrent, har angst el-
ler sliter med smerter kan ha nytte 
av Mindfulness, slår Kari Bø fast. 
Sammen med Jan Stensland Hol-
te trakk de 23 personer til Mindful-
ness-kurs på Gjøvik. Pågangen har 
vært stor.

- Medlemmer ringte også fra 
andre lag og ville være med. Det er 
tydelig at vårt tilbud har vakt inter-
esse. Det er mange i vårt forbund 
som sliter og som vil ha nytte av å 
endre tankebanen, sier fylkeslagets 
leder Per-Arne Mauseth.

Være til stede
Oppmerksomhet og nærvær er 
viktige stikkord. Det handler om å 
være tilstede i eget liv. Metoden har 
røtter i buddhismen, der pusten er 
det sentrale hjelpemiddelet (men 
er en slags pustemeditasjon). Man 
øver på å være til stede her og nå. 
Meditasjon på pusten kan være en 
av trenings-øvelsene.

- Under kurset lærer deltakerne 
om stress og vi trener på å stop-
pe opp og bli mer bevisste på hva 
vi opplever fysisk, emosjonelt og 
mentalt. Vi kan lære oss til å styrke 
evnen til å observere og forholde 
oss til det som er i øyeblikket, og 
respondere mer hensiktsmessig 

på livet. Det handler om å styrke 
tilstedeværelsen i møte med både 
ubehagelige og behagelige situa-
sjoner, forklarer hun og legger til at 
innholdet er vitenbasert og bygger 
på mer enn 30 års forskning innen-
for nedstemthet, stress og smerte.

Ikke rømme
Mindfulness er utviklet for å øke 
prestasjonsevnen, bevare konsen-
trasjonen, forebygge stress og styr-
ke arbeidsgleden. Konkrete meto-
der hjelper deg til bedre fokus, gi 
lavere stressnivå og mentalt over-
skudd, sier kursholderen.

- Vi setter også fokus på det å 
leve med smerter og hvordan dette 

Stor interesse for 
Mindfulness-kurs
Medlemmer fra Gjøvik, Lillehammer og Valdres var siste helgen i januar samlet til 
kurs der Mindfulness ble introdusert og hvor enkel Mindfulness-meditasjon var en 
del av kurset. Mindfulness er en teknikk som kan lære deg å ta bedre vare på deg 
selv, og mer enn teknikk er det en holdning- en måte å være i livet på og som gir mer  
tilstedeværelse i eget liv.
   - Mindfulness har spredt seg, og det er stor pågang på kursene. Helgekurset på 
Gjøvik var et introduksjonskurs mens jeg vanligvis kjører åtte-ukers kurs. Det tar tid 
å endre mønstre: både tankemønstre og handlingsmønstre, sier Kari Bø som var en 
av kurslederne.

- Mindfulness ikke er en ”trylle-
drikk”. Hvis man øver på teknik-
ken vil man frigjøre en livskraft, 
sier Kari Bø og Jan Stensland 
Holte.

Kurslederne Kari Bø og Jan Stensland Holte noterte svar på spørsmål 
de stilte deltakerne.
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styrer hverdagen. Kurset vil gi kon-
krete verktøy som du kan ta med 
videre i livet ditt, forklarer hun.
Mindfulness handler om å utforske 
spørsmål som: Hva opplever jeg 
nå? Hvor i kroppen kjenner jeg det? 
Hvilke tanker har jeg akkurat nå? 
Hva gjør tankene med meg og hva 
gjør fornemmelsen med meg? Inn-
sikten man får kan man helt prak-
tisk anvende neste gang man opp-
lever den samme fornemmelsen 
eller situasjon.

Fornøyde deltakere
Kursdeltakerne på Gjøvik var synlig 
fornøyd under kurset, og noen av 
dem som Magasinet snakket med 
kjente teknikken fra før av. Kurs-
holder Kari Bø forteller også at fle-

re deltakere på hennes kurs synes 
det er så inspirerende å delta at de 
vil være med på Mindfulness-grup-
per flere ganger. Hun presiserer at 
Mindfulness ikke er en ”trylledrikk”.
Hvis man øver på teknikken vil man 
frigjøre en livskraft, som ellers kan 
være bundet opp i tanker og følel-
ser i fortid, framtid, jage bort smer-
ter eller kjempe imot dem.  

- Til dette bruker vi unødvendi-
ge krefter. Hvorfor ikke bruke den 
energien vi har til å være til stede 
her og nå? ”Her og nå” er jo det 
eneste øyeblikket vi noensinne vil 
ha, så hvorfor kaste det bort på tan-
kene som kjører av sted med oss 
andre steder? spør Bø. 
Liv Solfrid Wiklund og Oddvar Kris-

tiansen hadde tatt turen fra Østre 
Toten for å være med på kurset.

- Vi ønsket å bli mer bevisst på 
hvordan tankene styrer oss. Dette 
er veldig interessant, sa de to.
Fylkesleder Per-Arne Mauseth er 
også fornøyd.

- I og med at det var så stor på-
gang på kurset, så kan dette kan-
skje være et tips til andre lag om å 
gå sammen og arrangere et intro-
duksjonskurs i Mindfulness. Det 
koster naturligvis en del å kjøre kur-
set, men dette er jo noe som med-
lemmene vil ha nytte av og ta med 
seg videre. Vi har hatt overrasken-
de stor respons på dette kurset, av-
slutter han.

Det har lenge vært kjent 
at samtaleterapi hos en 
psykolog kan hjelpe oss 
til å omstrukturere tanke-
mønstrene våre. Hvis vi 
klarer å snu destruktive 
tankemønstre, smitter det 
av på følelsene våre. Vi 
blir mer optimistiske og 
glade.
Betrakter man et menneske som 
mottar psykoterapi, mens ved-
kommende ligger i en hjernes-
kanner, vil man kunne se hvordan 

behandlingen skaper økt aktivitet 
i den prefrontale og de kortikale 
delene av hjernen, de delene som 
styrer tankene våre.

I takt med at man får kontroll over 
tankemylderet, faller hjerneaktivi-
teten i de områdene som håndte-
rer følelsene – det limbiske syste-
met, amygdala og striatum – til ro.

Mennesker som har psykiske pro-
blemer som for eksempel stress  
eller depresjon, vil altså kunne 
bruke samtaleterapi til å gjenvin-
ne kontrollen over følelseslivet via 

tankene. Dette inngrepet ovenfra 
og ned kalles for en «top down»- 
mekanisme.

Mindfulness skiller seg ifølge den 
nye metaundersøkelsen fra psyko-
terapi ved å virke direkte inn på de 
områdene av hjernen som regule-
rer følelsene våre. Metoden hem-
mer aktiviteten i disse områdene, 
noe som får oss til å tenke mer 
nøkternt og klart. Denne regulerin-
gen kalles for «bottom up».

(Kilde: Forskning.no)

Mindfulness kan snu
destruktive tankemønstre

Deltakerne fikk enkle og nyttige 
oppgaver gjennom helgekurset. 
Her er to av deltakerne i gang 
med praktisk øvelse.

Liv Solfrid Wiklund og Oddvar Kristiansen hadde tatt turen fra Østre 
Toten for å være med på kurset. – Veldig interessant, sa de begge.
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås

Det er mange årsaker til inkonti-
nens. Noen har det medfødt, mens 
andre får lekkasjeproblemer etter 
skader, sykdom eller fødsel.

- Jeg mener det må være mer 
åpenhet om dette temaet. Du tror 
kanskje du er alene, men vi er man-
ge tusen nordmenn som har lek-
kasjeproblemer. I Nofus har vi om 
lag 700 medlemmer og for meg er 
det nyttig å være med. Der kan vi 
diskutere de utfordringene vi har. 
Blant annet har vi nettside og kan 
gi råd og tips til hverandre. Selv er 
jeg med i Nofus Ung der vi som er 
unge kan møtes og diskutere ulike 
problemstillinger, sier styrelederen 
i Oslo fylkeslag.

Vanskelig tema
På spørsmål om hvorfor temaet er 
så tabubelagt svarer Andrè:

- Vi kan snakke om hodet og 
kroppen for øvrig, men når det 
kommer til problemstillinger som 
gjelder underliv, så blir det vanske-
lig. Avføring og urin snakkes det 
lite om. Dette blir veldig privat for 
mange. Dette gjelder også temaet 
funksjonshemmede og seksuali-
tet. Hvis vi skal få mer åpenhet om-
kring disse litt tabubelagte sakene, 
så må vi tørre å sette ord på det. 
Dette bør være noe som ungdom-
mene i Personskadeforbundet LTN 
setter fokus på. Jeg tror mange vil-
le ha nytte av det, mener Andrè. 

- Folk med liten kjennskap til 
problematikken vil tro at inkonti-
nens i hovedsak bare rammer eldre 
mennesker?

- Ja, det er riktig. Mange tror 
dette er et såkalt ”gammelmanns-

problem”, men tenk bare over hvor 
mange barn som er såkalte senge-
vætere. Også dette har jo vært ta-
bubelagt å snakke om, svarer han.

Er likemann
Andrè smiler når han forteller at 
hjelpemidlene i dag ikke er som for 
noen år tilbake.

- Nå får du blant annet tilpasse-
de bleier også etter kjønn. Det skjer 
stadige forbedringer. Lekkasjer 
skal ikke hindre deg i å ha et fullver-
dig liv, sier han.
Andrè stiller gjerne opp for andre 
som har spørsmål og problemstil-
linger.

- Jeg er likemann i Nofus Ung og 
tar gjerne mot henvendelser. Også 
unge mennesker i vårt forbund skal 
vite at de ikke står alene, avslutter 
Andè Berg.

- Vanskelig å snakke
om inkontinens
Styreleder i Personskadeforbundet LTN-Oslo fylkeslag, Andrè Berg (27), mener det er 
på høy tid at inkontinens blir et tema i Personskadeforbundet LTN.
   - Vi er mange som sliter med inkontinens, et tema som gjennom mange år har vært 
tabubelagt. Inkontinens er ikke bare et problem som rammer de eldre. Vi er mange 
unge som har samme utfordring, sier Andrè.

- Jeg er likemann i Nofus Ung når det gjelder lekkasjeproblemer. Jeg 
tar gjerne imot spørsmål fra medlemmer i vårt forbund  også, sier 
lederen i Personskadeforbundet LTN- Oslo fylkeslag, Andrè Berg.

”Mange unge  
rammes også”
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Forekommer
hos mange:
Urininkontinens innebærer ufrivillig 
vannlating, og er ikke en tilstand i seg 
selv, men et symptom. 
Det finnes en rekke tilstander og forstyrrelser som kan 
forårsake inkontinens, blant annet misdannelser, inn-
virkningen av kirurgiske inngrep, nerveskade, infek-
sjoner og endringer i forbindelse med aldring. Det kan 
også oppstå i forbindelse med graviditet og fødsel.
Inkontinens forekommer blant barn, menn og kvinner 
i alle aldre. I løpet av livet vil 1 av 4 kvinner, og 1 av 8 
menn, oppleve det.

Graden av inkontinens kan også variere. Ved urinin-
kontinens kan det være fra dråper og små lekkasjer 
til full blæretømming, eller kraftige tilfeller hvor per-
sonen overhodet ikke kan holde på urinen. Vær opp-
merksom på at den som har en lekkasje som antas å 
vare i tre mnd eller mer, har rett på å få inkontinens-
hjelpemidler på blå resept. Be din lege om dette der-
som du føler at du har behov for det hvis lekkasjepro-
blemene vedvarer.
Valg av hjelpemiddel er individuelt, og for noen kan 
det ta tid og bli en del prøving av ulike produkter før en 
finner det som fungere best. Ikke vær redd for å spørre 
om råd og veiledning til dette hos apotek/bandasjister. 
De er der for å hjelpe deg til å finne den løsningen som 
fungerer best for deg.

De fleste apotek/bandasjister har et stort utvalg av for-
skjellige typer inkontinenshjelpemidler. 

De fleste steder har også et rom med ulike prøver av 
inkontinenshjelpemidler som du kan få med for å fin-
ne det som passer deg best. De har også oversikt over 
hvilke produkter som dekkes på resepten til enhver tid. 
Uroterapeut eller stomisykepleier på sykehusene vil 
også kunne gi råd, informasjon og prøvepakninger, i 
tillegg til opplæring i bruk av de produktene der dette 
er en fordel (for eksempel analpropp). Noen apotek/
bandasjister tilbyr hjemkjøring av store kvanta. Dette 
kan du forhøre deg om der du gjør dine innkjøp, og 
eventuelt gjøre avtale om levering dersom du synes 
det er ubehagelig å hente inkontinensutstyr selv.

Det er også mulig å bestille via apotek/bandasjist på 
internett. Da får du tilsendt det du trenger. Men det er 
lurt å vente med å bestille på nettet til etter at du har 
funnet ut hva du foretrekker å bruke. Hvordan dette 
gjøres, finner du informasjon om på de aktuelle nett-
stedene.

For ønske om mer informasjon om hva som dekkes av 
Helfo til enhver tid, kan du gå inn på Helfo sin nettside 
om medisinsk forbruksmateriell og velge "Produkt- og 
prisliste inkontinens". 
(Kilde: Nofus.no og Tena)

Varsel om landsmøte 
Personskadeforbundet LTN

Landsstyret viser til vedtektene § 5.3 og 
varsler med dette om Landsmøtet 2013

Landsmøtet vil bli avholdt 6. - 7. september 
2013 på Thon Hotell Oslo airport, Gardermoen.

§5.4
Saker til Landsmøtet må være innsendt skrift-
lig til Landsstyret senest 3 - tre - måneder før 
Landsmøtet finner sted. Forslag fra enkeltmed-
lemmer eller lagsstyret fremmes for lagets 
årsmøte, som uttaler seg om forslaget før det 
sendes LTNs landsstyre.

I fylker med både lokal- og fylkeslag skal sa-
kene behandles i lokallaget. Saker behandlet i 
lokallaget skal ikke behandles på nytt i fylkesla-
get. Fylkeslag som ikke har direkte medlemmer 
kan ikke sende inn saker til landsmøtet.

Retningslinjer  til våre vedtekter sier følgende: 
Lokallag og fylkeslag som står tilsluttet LTN 
pr. 31. desember før Landsmøtet avholdes, og 
som har overholdt sine forpliktelser overfor 
LTN, jfr. § 9, har rett til å la seg representere på 
Landsmøtet på følgende måte:
Lokallagene skal ha rett til en stemme pr. på-
begynt 100 medlemmer. Alle fylkeslag som har 
direkte medlemmer (som ikke er medlemmer 
av noe lokallag) skal ha rett til en stemme pr. 
påbegynt 100 direkte medlemmer. Ingen lag 
kan allikevel ha mer enn fem stemmer. Hvert 
lokallag og fylkeslag som har stemmerett, skal 
ha rett til en delegat som stemmer i henhold til 
lagets stemmetall.

Retningslinjer til våre vedtekter sier følgende: 
Hvert år velges landsmøtedelegat og varade-
legat til Landsmøtet, eventuelt ekstraordinært 
Landsmøte, jfr. § 5. Hvert år velges 1 – 3 dele-
gater til fylkesårsmøtet, jfr. § 10.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



16 Magasinet • nr. 2 – 2013

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Boken som forteller om 
kunsten å kose seg på sykehus

ExstraStiftelsen ga støtte til pro-
sjektet «Syk – igjen?» i 2009. Mål-
gruppen i prosjektet var barn som 
av ulike grunner har gjentatte syke-
husinnleggelser.  

- I løpet av de to årene prosjek-
tet har vart, har jeg snakket med 
mange barn som har erfaring fra 
sykehusinnleggelser. Disse har for-
talt sine historier, og hvordan de 
har mestret sykehusinnleggelsene. 
Resultatet av samtalene er boka: 
«Kunsten å kose seg på sykehus», 
sier hun. 
Bakke har en muskelsykdom og har 
vært på sykehus utallige ganger.

- Det behøver så absolutt ikke 
å være trist og leit å være på syke-
hus. Jeg gir en del innspill i boken 
på hvordan man kan aktivisere seg, 
forteller hun.

Viktig å prate sammen
Bakke mener det er spesielt viktig å 
ha gode samtaler med barn på sy-
kehus.

- Som barn blir du unektelig litt 
alene. Vennene dine er jo ikke på 
sykehus. Jeg tror derfor det er vik-
tig at foreldre og ansatte i helseve-
senet tar seg tid til den gode sam-

talen med barna. Det å snakke om 
hva som skjer, er viktig, slår hun 
fast.

- Et sykehusopphold kan være 
en hyggelig opplevelse?

- Ja, så absolutt. Selv hadde jeg 
foreldre som la vekt på dette da jeg 
var liten og hadde mange sykehus-
opphold.
 
Noe å lese
I boken møter du Mie og Mats som 
møter hverandre for første gang på 
sykehuset. Begge har vært innlagt 
før, og har lært seg noen triks for å 
gjøre sykehusoppholdet trivelige-
re. Disse triksene deler de med le-
seren. De legger ikke skjul på at det 
kan være tøft og vanskelig å være 
innlagt på sykehus. Boken kan dan-
ne et godt grunnlag for å snakke 
med barn om dette, på barnas pre-
misser. 
Boken tar også for seg noen av de 
vanligste avdelingene barn er inn-
om. Det blir gitt en enkel forklaring 
på ulike typer undersøkelser, hvem 
du møter hvor, og hvorfor ulike ting 
blir gjort. Tanken med historiene 
er at barna skal kunne kjenne seg 

igjen i opplevelsene, og få satt ord 
på sine tanker, forteller Laila Bakke. 

Rimelige aktiviteter
Tips til aktiviteter som er fine å gjø-
re på sykehus er samlet i en egen 
del. De er illustrert og det er lagt 
vekt på at det skal være enkle og 
billige aktiviteter som kan tilpasses 
ulike aldersgrupper.

- Jeg har lagt vekt på at barn kan 
finne ulike aktiviteter som ikke kos-
ter så mye. I boken tipser jeg derfor 
om alt fra hvordan barn kan pynte 
rommet, modellbygging, lage troll-
deigfigurer, perle eller å lage per-
sonlige bøker – for å nevne noe, 
sier forfatteren. 

Boken kan bestilles på Licentia  
Forlag, på nettbutikken deres 
www.licentia.no eller i vanlig bok-
handel.  

Forfatter Laila Bakke fra Trondheim vil at barn skal ha 
det mest mulig hyggelig på sykehus. Hun vet hva hun 
skriver om, for før hun fylte 10 år, hadde hun vært inn-
lagt på sykehus 40 ganger.
   - Jeg har erfaring som pasient og jeg hadde blant  
annet foreldre som gjorde alt de kunne for at opphold-
ene skulle bli så fine som mulig, forteller hun.

”Kunsten å kose seg på syke-
hus” har blitt en bok som både 
gir informasjon om hva som 
skjer på sykehus og som gir 
gode tips om aktiviteter.

- Jeg har selv erfaring fra å være 
barn i sykehus og hadde derfor 
lyst å gi tips til hvordan man 
kan kose seg på sykehuset, sier 
forfatter Laila Bakke.

Her har en ung pasient pyntet rommet sitt på sykehuset med mange 
positive ord.
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Landet Rundt 

Av Gunn-Elisabeth Almås

Hvordan opptrer du som førstemann på et ulykkes-
sted? Dette er spørsmål som Bergvik tar opp under li-
kemannskurs for yrkessjåfører i april.

- Mange i Personskadeforbundet har selv vært in-
volvert i en ulykke og kjenner godt til problemstillin-
gen på den måten. Som bilister er det en god del av 
oss som har opplevd å komme som førstemann til en 
ulykke. Dette vil nok i særlig grad gjelde sjåfører som 
har sin arbeidsplass på veien. Det er derfor vi tar opp 
temaet, sier hun. 

Blir tryggere
Etter å ha tatt et førstehjelpskurs så blir man tryggere 
på seg selv, du vet hvordan du skal opptre på åstedet, 
sier Bergvik og legger til:

- Noe av det viktigste er å få oversikt over åstedet, 
varsle og begynne førstehjelp. Spørsmålet blir da hva 
du kan – og hva bør du gjøre? Hva er viktigst å håndte-
re først? Vi kan aldri bli faglærte, men vi kan spesialise-
re oss på førstehjelp for trafikkulykker, og bruke det vi 
har lært inntil fagpersonellet kommer til ulykkesstedet. 

Må trenes
Kjersti Bergvik tror mange ville ha nytte av å friske opp 
kunnskapene.

- Vi bruker ikke førstehjelp til daglig, og da er det ab-
solutt en fordel å oppdatere seg selv når en har mulig-
heten. Jeg vil oppfordre medlemmene til å melde seg 
på kurs i sitt nærmiljø.  Øvelse gjør mester. Før vi aner 
det, så vil vi trenge kunnskapen, avslutter hun.

- Tren på førstehjelp,
du kan trenge det
Under kurset som yrkessjåfør- og trafikksikkerhetsutvalget arrangerer på Gardermo-
en i april, vil også temaet førstehjelp bli tatt opp.
- Å komme først til en trafikkulykke er krevende og innenfor førstehjelp kommer det 
stadig oppdateringer på hvordan vi kan best mulig opptre i en slik situasjon. Jeg vil 
derfor oppfordre medlemmene våre om holde kunnskapen varm, sier Kjersti Bergvik 
som skal snakke om temaet under konferansen.

- Jeg vil oppfordre alle 
medlemmene våre om å 
holde seg oppdatert på 
førstehjelp, sier Kjersti 
Bergvik som tar opp 
temaet under likemann-
skurset for yrkessjåfører 
i april.

Flaggene vaiet fra Hønefoss til Beitostølen. Konge, Kronprins, statsminister, stats- 
råder og stortingsrepresentanter var til stede. Noen tusen tilskuere var møtt fram.  
57 utøvere var klare, 54 var norske, seks var kvinner, en var dansk, en var svensk og 
en var finsk. Forsvaret var helt uunngåelig og stilte med 100 offiserer og menige.  
Distansen var 26 km. 

Kong Olav V starter de første, før han og Kronprins Harald gikk rennet. Datoen 
var 12. april 1964, stedet var Valdresflya. Det første Ridderrenn var en realitet!
Primus motor Erling Stordahl stod for dramatikken, han brakk skien i en utfor-
kjøring. 

 - Det skal mer til enn en brukket ski til å bryte Ridderrennet, slik får man ta 
med godt humør, sa Erling etter målpassering.
Den ville ideen til Erling Stordahl ble til et eventyr og er fortsatt en levende tra-
disjon med mye godt humør. 

50 år etter arrangeres det 50. Ridderrenn lørdag 13.april 2013. 
Ridderuka 2013 fra 7. til 14. april

Følg med på www.ridderrennet.no

Ridderrennet 50 år Tekst: Jan Arne Dammen

I år arrangeres det 50.Ridder-
renn. Erling Stordahls even-
tyr er blitt en tradisjon.
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TUT OG KJØR! ER DU YRKESSJÅFØR? 
Hvis du er, eller har vært yrkessjåfør: les videre!

Mange spørsmål dukker opp etter en skade, og den skadde trenger ofte noen å snakke med – og gjerne  
med en person som har opplevd noe av det samme selv.  Personskadeforbundet LTN har mange frivillige 
likemenn i sitt forbund.  En likemann er et medmenneske som selv har opplevd noe av det samme.
Personskadeforbundet LTN arrangerer dette kurset for både erfarne likemenn og for personer som vil vite 
mer om hva dette frivillige arbeidet går ut på.  Er dette noe for deg?  Meld deg på kurs!

5.-7. april 2013, Rica Hotel Gardermoen.  Ankomst fredag ettermiddag, avslutning til lunsj søndag.

Hovedinnholdet på kurset er:
• Tilbake til arbeid!? Ulike muligheter/tiltak for å beholde eller komme tilbake til arbeid –    
 Hvordan forholde seg til ulike instanser? – Hva kan jeg selv gjøre? – 
 Hvem kan hjelpe? v/forbundets rådgiver Birte Sand Rismyhr.
• Hva er likemannsarbeid? v/Inger Simonsen
• Trafikksikkerhet 
• Førstehjelp v/Kjersti Bergvik
• Orientering om Personskadeforbundet LTNs yrkessjåfør-/trafikksikkerhetsutvalgs arbeid i 2013

Kurset gjennomføres med foredrag og stor vekt på diskusjoner og erfaringsutvikling.

Egenandel kr 500,-. Forbundet dekker reise på rimeligste måte og enkeltrom med full pensjon.  Dersom fly 
er nødvendig bestilles flybillett av forbundet sentralt.  Egenandelen kan søkes dekket av det lokale laget i 
god tid før kursstart.

Ønsker du mer informasjon?  Ta gjerne kontakt med Inger Simonsen, 
leder i forbundets yrkessjåfør-/trafikksikkerhetsutvalg; tlf. 412 83 578.

Påmelding:
Påmeldingsfrist: 15. mars. Begrenset deltagerantall. 
Sendes på e-post til: wenche@ltn.no eller ring 22 35 71 00

Ja, jeg ønsker å delta på likemannskurset for yrkessjåfører 5.-7. 4. 2013, Rica Hotel Gardermoen

Fylles ut tydelig! 

Navn: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadresse: ____________________________________________________________________________________________________________________________

E-post-adresse: _________________________________________________________________________________________________________________________

Mobiltelefon: ______________________________________________________________________________

Medlemsnummer: __________________________________________________________________________

Jeg tilhører laget i __________________________________________________________________________

Spesielle behov (for eksempel rullestolbruker,  

allergi eller annet):  _________________________________________________________________________

Dersom fly er nødvendig, fra hvilken flyplass: ___________________________________________________

Hvis du ikke er medlem kan innmelding skje via vår hjemmeside:  
www.personskadeforbundet.no eller ring oss for tilsending av innmeldingsskjema.   
12 måneders medlemskap koster fra kr 300 pr. år.

Forutsetning for deltagelse er gyldig medlemskap og at faktura på egenandelen er betalt 
innen fristen. Du vil motta bekreftelse og mer informasjon om kurset i god tid før kursstart!

✁



         Varsler/innkallinger til årsmøter:

Personskadeforbundet LTN –  Vesterålen lokallag 
avholder årsmøte den 20. mars 2013 kl 18.00 på Asvo. 
(Steffensenbygget).
Saker som ønskes behandlet bes innsendt til styret innen 
20. februar 2013. Sakspapirer deles ut i møtet. Ønskes du 
disse tilsendt, kontakt leder på tlf: 402 46 811
Velkommen
Hilsen styret

Personskadeforbundet LTN – 
Rana og omegn lokallag 
Velkommen til årsmøte på Bimbo veikro Selfors, 
torsdag 14. mars kl. 18.00.
Vennlig hilsen ved leder Eva M. Soløy. Tlf. 971 75 415

Personskadeforbundet LTN – 
Nord/Vest Buskerud lokallag 
avholder årsmøte 13. april kl. 13 på Hotel Union Brygge i 
Drammen. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende senest 4 –fire- uker før årsmøtet avholdes.
Hilsen Styret v/leder Marianne Nyland, telefon 917 35 791
Epost: ltn-buskerud@ltn.no

Personskadeforbundet LTN – Mosjøen og Omegn 
holder årsmøte 18. mars 2013, på Fru Haugans Hotell i 
Mosjøen klokka 19.00.
Velkommen! 
Styret

Personskadeforbundet LTN – 
Lillehammer og omegn lokallag  
minner om årsmøte på Brukerkontoret, Sykehuset Innlan-
det Lillehammer, mandag den 8. april 2013 klokken 18.30.
Hilsen styret

Personskadeforbundet LTN – Salten lokallag  
I år blir årsmøtet arrangert på Peppes Pizza i Bodø,  
torsdag 11. april 2013, kl.18.00.
Sakene blir årsmøtesaker, om ikke annet er tilsendt styret 
før torsdag 14. februar 2013.
Styret

Personskadeforbundet LTN – Follo lokallag  
avholder årsmøte den 3. april klokken 19.00.  
Møtet avvikles på servicesenteret i Ski.
Velkommen! Styret

Personskadeforbundet LTN – Nordland Fylkeslag   
Årsmøtet avholdes på Fauske Hotell på Fauske  
21. april 2013. Hilsen Styret

Personskadeforbundet LTN – Valdres lokallag    
avholder sitt årsmøte torsd. 21. mars 2013 på  
Valdres Gjestegård i Aurdal kl 18.00.
Årsmøtedokumentene blir utdelt på møtet. Ønsker du å få 
disse på forhånd, ta kontakt med:  
Trine Lundstein, tlf. 932 52 216, 
e-mail: einarlundstein@c2i.net
Alle lagets medlemmer som har betalt kontingent innen 
årsmøtet holdes har adgang og stemmerett.
Velkommen til årsmøtet!
Vennlig hilsen styret 

Personskadeforbundet LTN –  
Midt- og Nord-Hedmark lokallag    
innkaller til årsmøte på Finsal alders og sykehjem, Ridabu
torsdag 14. mars 2013 kl. 18.30
Saksliste :
1. Åpning
2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
 Årsmøtereferent
 2 stk tellekorps
 Underskrift av protokoll- 2 stk
4. Årsberetning 2012
5. Regnskap 2012
6. Revisors beretning
7. Handlingsplan 2013
9. Valg
10. Innkomne saker
Årsmøtedokumentene blir utdelt på årsmøtet.
Ønskes dokumentene tilsendt, gi beskjed til:  
Per Erling Aasen, Ellevsætervegen 470, 2380 Brumunddal 
Vel møtt til årsmøte! Styret
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Skal prøve ut nytt ”stand-bord”

Landet Rundt 
- Bordet er spesialdesignet for oss og nå skal 
Oslo-laget prøve det ut, opplyser konsulent 
Frank Gjelsøy.

- Oslo fylkeslag har bestilt bordet og 
vil prøve det ut. Det er et firma på Jess-
heim som står som produsent og vi vil gi 
de øvrige lagene en oppdatering når den 
nye anordningen er prøvd ut. Det er en 
kjent sak at å arrangere stand kan være 
en utfordring med hensyn til å skaffe 
bord som fungerer til formålet. Det nye 

bordet har lagringsplass under bord-
platen og dermed slipper man å snu-
ble i materiell som gjerne blir stående 
rundt standen. Dessuten har bordet en 
godt synlig logo og er lett å slå sammen, 
sier konsulent Frank Gjelsøy som lover  
å komme med en tilbakemelding om sa-
ken.

Lei av ustødige campingbord når laget skal ha stand? Oslo-laget 
skal prøve ut et nytt bord som er designet spesielt til formålet.
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Trygt på skoleveiene

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no
www.nord-fron.kommune.no

ANONYM
STØTTE

Masfjorden
kommune

 www.masfjorden.kommune.no

www.asker.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
 www.karmoy.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

Kviteseid
kommune

 www.kviteseid.kommune.no

Porsgrunn
kommune

www.porsgrunn.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Nes
kommune

www.nes-bu.kommune.no

Enebakk
kommune

www.enebakk.kommune.no

Lurøy
kommune

 www.luroy.kommune.no

www.radoy.kommune.no

Froland
kommune

www.froland.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Lavangen
kommune

 www.lavangen.kommune.no

Sørum
kommune

www.sorum.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no

Randaberg
kommune

Teknisk Drift
www.randaberg.kommune.no

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten

 www.skjervoy.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
www.risor.kommune.no www.meldal.kommune.no

Halsa
kommune

www.halsa.kommune.no

Vestvågøy
kommune

www.vestvagoy.kommune.no

Nittedal
kommune

www.nittedal.kommune.no

Grane
kommune

 www.grane.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Namsskogan
kommune

www.namsskogan.kommune.no

Lærdal
kommune

www.laerdal.kommune.no

Nes
kommune

www.nes- ak.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
 www.halsa.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.no

Saltdal
kommune

www.saltdal.kommune.no

Time
kommune

Kommunalteknikk
www.time.kommune.no

Salangen
kommune

 www.salangen.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
 www.stavanger.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

Øyer
kommune

www.oyer.kommune.no

Bjerkreim
kommune

 www.bjerkreim.kommune.no

Fet
kommune

www.fet.kommune.no

Hemnes
kommune

www.hemnes.kommune.noOppvekst
 www.oygarden.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Marker
kommune

www.marker.kommune.no

Kongsvinger
kommune

www.kongsvinger.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

www.forsand.kommune.no

Tynset
kommune

www.tynset.kommune.no
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Personskadeforbundet LTN Salten lokallag inviterer til 

Frilufts helg med innlagt SCOOTER TUR til samelandsbyen Mavas i Sverige.

Helga 12. -14. april 2013 setter vi av til friluftsliv.
Vi innkvarterer oss på Junkerdalen Turistsenter (10 min fra riksgrensen), 1 times kjø-
ring fra Fauske og ca. 1,5 time fra Mo i Rana.

Turistsentret leier ut hytter (5-6 pers) med et soverom + hems, bad med dusj. 
Der kan det også leies scooter, sluffe, samt komplett scooter bekledning.  

Hytte fredag-søndag koster for oss kr. 1500,- 
Scooterleie lørdag koster fra kr.1600,- 
Vi har reservert 4 hytter, 6 tur scootere og 4 sluffer. 
Ønskes bekledning eller mer ”lekende” scootere, ta kontakt med oss.

Lørdags formiddag starter vi på tur fra riksgrensen Junkerdal. 
Turen går 3 mil inn i Sverige til naturskjønne Mavas. 
Der har vi stor lavvo (god og varm), toalett, partytelt, levegger, bål, grill og masse sol.  
Vi serverer bålkaffe og har lagt til rette for matlaging. 
Mat tar dere selv med etter egen gane. 
Den som vil kan bli med (på scooter tur) og besøke samelandsbyer i nærheten. 
Drar så i retur ut på ettermiddagen.
”After scooter” på Turistsentrets restaurant på lørdags kveld?

Spørsmål og påmelding til turen rettes til: 
Håkon Svein mobil: 412 00 271, hakonsveinhansen@gmail.com eller 
Rolf mobil: 413 06 486, ltn-salten@ltn.no

Bindene påmelding - senest 20. mars 2013

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Personskadeforbundet LTN
Salten lokallag

Invitasjon til sosial scootertur!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

AUST-AGDER

Nedre Tyholmsv. 9 D, 4836 ARENDAL.............................Tlf. 37 02 25 82
www.terkelsentrafikkskole.no

HEDMARK

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

HORDALAND

ROALDS Trafikkskole
Vestre Strømkaien 9, 5008 BERGEN...............................Tlf. 932 28 800
E-post: roald_solheim@hotmail.com

MØRE og ROMSDAL

6230 SYKKYLVEN..............................Tlf. 70 25 18 55 - Mob. 909 92 394

NORDLAND

Barkhald & Pedersen Trafikkskole Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89
E-post: rognan@trafikk-skole.no

NORD-TRØNDELAG

Kjøpmannsg 38, 7500 STJØRDAL...................................Tlf. 74 80 63 13
www.hoypuls.no

OPPLAND

SØRENGEN Kjøreskole AS
Kongsv 84, 2920 LEIRA I VALDRES............................Tlf. 61 36 13 36
E-post: post@sorengen.no
www.sorengen.no

OSLO

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

ROGALAND

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

KÅRE Ekrene Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND...........................Tlf. 52 71 75 66
E-post: post@ekrene.no

Skvadronvegen 3, 4050 SOLA.............. Tlf. 51 65 26 89 / Mob 906 18 837
E-post: post@solatrafikkskole.no

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

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

SOGN og FJORDANE
Sunde Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER.........................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no
www.sundetrafikkskole.no

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

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.......................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450

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

TELEMARK

avd. Kragerø
Frydensborgveien 4, 3770 KRAGERØ..............................Tlf. 35 98 25 24
E-post: tovet@wright.no
www.wright.no

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

VESTFOLD
CENTRUM Sørensen Trafikkskole
Slagenv 16, 3110 TØNSBERG........................................Tlf. 33 31 04 68
E-post: post@tut-tut.no
www.tut-tut.no

ØSTFOLD
ESP1 Trafikkskole
Rognv. 3, 1807 ASKIM...................................................Tlf. 918 82 136
E-post: post@esp1.no
www.esp1.no

St Mariegate 73, 1706 SARPSBORG.................................Tlf. 69 16 84 00
www.viptrafikkskole.no
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Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag

inviterer til Åpent Møte  9. april 2013, kl 1900

Sted: Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands plass 10

                   Tema: 

KUNSTEN Å MESTRE LIVET  
NÅR HODET HALTER

Å synliggjøre en usynlig skade er hovedtemaet når  
Jan Schwencke deler sine erfaringer og synger for oss.

Jan Schwencke er glad han ikke har store, fysiske utfordringer etter hjerneslaget i 2009.  
Men opplever  at det «kunne vært enklere i hverdagen om jeg hadde haltet litt».  
Kognitive fremskritt er vanskelig å måle og hans begrensinger er ikke synlige. 

Mange skadde opplever  psykiske sperrer  som hindrer oss i å komme videre.  Gjennom 
kreative teknikker  som bruk av bilder, tekst og musikk synliggjør Jan sine utfordringer. 

Når han sier: «Hodet mitt halter!» opplever han at det er lettere for andre å forstå. Å finne 
tilbake til en hverdag i balanse og et liv han kan leve godt med er hans mål. 

Jan gir en helhetlig presentasjon av sine mestringsstrategier. Rett og slett hvordan han 
har prøvet og feilet og aldri gitt seg. Deretter  blir det fokus på noen av disse slik at tilhø-

rerne lettere selv kan finne noen verktøy som kan bidra for å skape bedre livskvalitet. 

De som deltok på Nordengen sitt foredrag ”Når forandring ikke fryder” i regi av laget 
vårt i Sandvika i 2012 kjenner Jan Schwencke . Han har profesjonell kommunikasjonsbak-
grunn,  noe som gjør det mulig å sette ord på det som mange skadde sliter med å utrykke. 

Enkel servering.

Alle er hjertelig velkommen. Møtet er gratis. 

Om du ikke er medlem i Asker og Bærum lokallag trenger vi påmelding pga antallet. 
Send denne til Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum [ltn-askerogbarum@ltn.no] 

eller tel. 94183941 så fort som mulig og senest 2. april 2013. 

Medlemmer i Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag behøver ikke å melde 
seg på i forkant av møtet, men bare møte opp.

Håper vi ser mange av dere. Velkommen!

For Personskadeforbundet LTN 
Asker og Bærum lokallag 

Julie Kvamme
ltn-askerogbarum@ltn.no

tel. 941 83 941

Lokallaget i Vesterålen kan trolig skilte med at de har 
servert en av de flotteste kakene i fjor. I anledning jule-
avslutningen den 8.desember lagde Monica Samuel-
sen kaken (bildet) og Magasinet blir fortalt at den smak-
te like godt som den var flott å se på. Det hører med til 
historien at Monica ikke er utdannet konditor, men har 
dette som hobby.

Lagde smakfull kake
med forbundets logo
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AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Lillestrøm
C. J. Hansensv. 18, LILLESTRØM...Tlf. 67 10 88 90

HEDMARK
Bilia Personbil as, Bilia Kongsvinger
Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER.....Tlf. 62 88 28 40

www.bilia.no

HORDALAND

Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920

NORDLAND

Mo i Rana................................Tlf. 75 13 22 22

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

Tlf.  02 222

MØRE og ROMSDAL
Advokat Øyvind Riise
Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no ............Tlf. 71 25 27 11

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk
bistand inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Nygaten 8
5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

Korsvikfjoden Ind.omr.
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 19 20 00

N & K Spedition
Karihaugveien 89, 1089 OSLO - Tlf. 22 90 67 50

www.nkspedition.no

Orkdal Bil AS

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

Ingeniør Rybergsgate 114, 3027 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

Bedriftsv. 11, 4300 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Sjusjøvegen 1256, 2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Endress + Hauser AS
 Dølasletta 4

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 98 50

Valdres
Murerforretning AS

 Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 54 15

Haugens
Bilservice AS
Kåshagvegen 178

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Westad
Industri AS

 Heggenv
3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 95 00

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Siv. Ing.
Stener Sørensen AS

 Langesg. 1
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 26 44 70

Per Gunnar Kristensen
Transport

 Salenveien 10 D
3970 LANGESUND

Tlf. 995 43 044

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Heistad Bil &
Caravan AS
Heistaddalen 37

3940 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 98 90

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

Lillestrøm
Bilservice AS

Odalsgata 29
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 17 00

Nittedal
Karosseriverksted AS

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Grimstad Bil AS
 Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

Bømlo
Folkehøgskule

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Lampeland
Auto A/S

3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 20 62

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Autostil
Verksted AS

 Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Uvdal Trelast A/S
 3632 UVDAL

Tlf. 32 74 31 00

Ryghg, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Bodø videregående skole
Amtmann Hegges vei 3/4, 8041 BODØ  -  Tlf. 75 65 15 00

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898
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Rådgiverne svarer 
                  på spørsmål
Rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid hver torsdag  
mellom klokken 10.00-14.00. Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. E-post: kognitiv@ltn.no

Rådgiver Birte Sand Rismyhr svarer på spørsmål om Nav,  
rettigheter i kommunen og helserettigheter. 
E-post: birte@ltn.no

Seniorrådgiver Per Oretorp svarer på spørsmål om  
erstatning og helserettigheter og juridiske spørsmål. 
E-post: per@ltn.no

A. Hønsen Sjåførskole AS
Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62 - Fax. 64 83 62 61
TRAFIKKFORUM AS:

-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i sentrum for våre trafikkskoler

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Opplæring på:       BIL    -    MC    -    MOPED

HAMAR
Tlf. 62 52 63 66
Storhamarg 32
2300 HAMAR

LØTEN
Tlf. 62 59 14 77
Meleriv 2
2340 LØTEN

Trafikalt
grunnkurs

Mosjøen
videregående skole
Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN

Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

AS Normaskin Tana
Grenveien 2, 9845 TANA

Tlf. 78 92 81 96
www.normaskin-tana.no

HORDALAND

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

VESTFOLD

Møller Bil - Horten
Falkenstensv. 31, 3189 HORTEN...Tlf. 24 03 11 00

www.moller.no

NORD-TRØNDELAG
Levanger.............................Tlf. 74 07 09 16
Verdal...................................Tlf. 74 07 09 16

Eidsvolls trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

Tlf. 63 96 47 20
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no

Kontortid: man-fre 0900-1500

Mesta Verksted
Bosch Car Service Leikanger

 Hagane 3
6863 LEIKANGER

Tlf. 951 91 842

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no
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Alle er å treffe  på telefon  22 35 71 00  mellom  09.00-15.00



PÅ RØMMEN 
Vil Mikke klare å fange Svarte-Petter? Sett bildene i riktig
rekkefølge så får du se.
Kan du også finne de to bitene som mangler på bilde nummer 5?

DOBBELTGJENGERE
Politimester Fiks leter etter de to B-gjengguttene som er helt
like. Kan du finne dem?

HULL I MUREN
Hvor mange murstein må til for å tette 
hullet i muren? Hjelpe Pluto med å telle!

HULL I MUREN
12 mursteiner mangler i muren.

DOBBELTGJENGERE
De to dobbeltgjengerne er B og
E.

PÅ RØMMEN
Riktig rekkefølge er
4,3,2,6,5,1.

Bitene som mangler på bilde 5
er D og F.
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SeliusSelius
De fleste som leser Selius-sidene har sikker 
prøvd både ski eller kjelke i vinter. Her hvor jeg 
bor så har vi funnet en fin bred sti i skogen hvor 
vi kjører kjelke. Det er veldig morsomt. Hvis du 
også liker å kjøre kjelke så må du passe på at du 
ikke kjører der det er biler. Da kan det skje en 
ulykke. Dessuten kan det være lurt å bruke hjelm 
hvis du skal kjøre fort. Mine venner og jeg bru-
ker å ta på oss hjelm når vi kjører på stien.

Her på Selius-sidene så har vi i hvert nummer av 
Magasinet en tegning. Jeg skulle ønske også du 
sendte meg en tegning hvis du ikke allerede har 
gjort det. Du kan tegne på et hvitt ark, og jeg er 
spesielt glad i fargerike tegninger. Hvilket motiv 
du vil tegne, bestemmer du selv. Hvis vi trykker 
tegningen din, så får du en overraskelse i pos-
ten. Håper jeg hører fra deg! Hvis noen voksne 
hjemme hos deg kan scanne tegningen, så kan 
du også sende den på e-post. Adressen finner 
du på Selius-sidene.

Jeg håper du fortsatt får noen fine vinter-dager 
med lek og moro i snøen. Husk å bruke refleks 
nå som det er så mørkt.  

Hilsen
Selius

Masse gøy
å finne på 

Sander Robertsen har igjen sendt oss en flott tegning.  
Tusen takk Sander, du er flink til å tegne. Overraskelse  
kommer i posten.



Løsninger

PÅ RØMMEN 
Vil Mikke klare å fange Svarte-Petter? Sett bildene i riktig
rekkefølge så får du se.
Kan du også finne de to bitene som mangler på bilde nummer 5?

DOBBELTGJENGERE
Politimester Fiks leter etter de to B-gjengguttene som er helt
like. Kan du finne dem?

HULL I MUREN
Hvor mange murstein må til for å tette 
hullet i muren? Hjelpe Pluto med å telle!

HULL I MUREN
12 mursteiner mangler i muren.

DOBBELTGJENGERE
De to dobbeltgjengerne er B og
E.

PÅ RØMMEN
Riktig rekkefølge er
4,3,2,6,5,1.

Bitene som mangler på bilde 5
er D og F.
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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: gunn.almas@ltn.no

Pasienten: - Doktor, jeg tror jeg er 
en hest!
Legen: - Spytt ut havren mens du 
prater.

Hva gjør en sverdsluker når han 
slanker seg?
Svar: Spiser knappenåler.

Hva sa egypteren da han skulle bli 
balsamert?
- Bevare meg vel.

- Unnskyld, men når kommer toget 
fra Oslo?
- Rett etter lokomotivet.

- Min mann og jeg har felles bank-
konto.
- Hvordan fungerer det?
- Helt fint. Han setter inn og jeg tar 
ut.

- Kelner, det er en flue i suppen 
min!
Kelneren: Det blir to kroner ekstra.

- Hadde du problemer med tysken 
da du var på ferie i Berlin i som-
mer?
- Nei men tyskerne hadde det.



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Kirkestuen
Transport

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

IP Huse AS
Mek. Verksted

 6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Tlf. 02 610

Kometveien 7, 6419 MOLDE
Tlf. 71 24 91 60

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

Mesta Verksted AS
avd Molde

 Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

Roald Johansen AS
 9508 ALTA

Tlf. 78 43 14 21

Industriv 7
8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Naustdalsvegen 1 b
6800 FØRDE

Tlf. 57 83 71 00

9503 ALTA
Tlf. 78 45 70 70

Utvik
Autoservice AS

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

PS Trafikkskole AS
 Kureveien 10

1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 412 32 574 -

907 74 530

Kvinnherad
Auto Bilutleie
 5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Byggmester
Steinar Madsen AS

Rødåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693

Nedstrand Taxi
Nyåedalen

5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Mesna Auto
 Storgata 84
2390 MOELV

Tlf. 62 36 71 49

Jan’s
Byggeservice

 Engfaret 7 E
1518 MOSS

Tlf. 928 65 313

Botne Bil AS
Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Tveito
Maskin A/S

 Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Sandvold
Bilverksted AS
Gubberudvegen 138

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 91 30

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Skorgen Grus
og Transport A/S

Skorgen
6391 TRESFJORD
Tlf. 71 18 11 68

Karl Botolfsen
VVS AS

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Moe Maskin
& Transport

Edøy
6570 SMØLA

Tlf. 71 54 12 19

Tlf. 06 491

Westrum AS
Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Tingvoll Brygge og
Restaurantdrift AS

 Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

 Haugen Industriområde
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 44 55

Ungdomssenter & Camping
2642 KVAM

Tlf. 61 21 60 90

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

www.nk-elektriske.no

Skreosen
Byggsenter

avd.  Vråliosen
 Vråliosen

3849 VRÅLIOSEN
Tlf. 35 05 51 30

Riis Bilglass
 Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Numedal
Betong AS

 3629 NORE
Tlf. 32 74 52 70

Toyota
Hadeland AS

Garverivegen 3
2740 ROA

Tlf. 61 32 47 70

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Svanco Transport
& Spedisjon
Lønningsflaten 23

5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 51 50

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Steglet Auto
Sandsværv. 221

3615 KONGSBERG
Tlf. 32 72 50 40

Kjelsås
Bilverksted AS

 Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Kverneland Bil
Trondheim AS

avd Steinkjer
 Bomvegen 7

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Mekonomen Auto-
Teknikk Drøbak

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

www.auto-teknikk.no

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Furulund
Kro og Motell AS

Stokke Ravei 158
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 38 00

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Sweco Norge AS
Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Frekhaug
Fysioterapi

 Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Kristiansund Taxi
Ramsaysgate 18

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 936 61 678

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Rana
Bilservice AS
 Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Kirkenes
Byggservice AS
Hans Væggersvei 10

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

Jølster Rør A/S
6843 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 83 50

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

avd. Aust-Agder
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Elveg. 5
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 15 51 33

Frisørhjørnet
Eva og Tordis
Storg. 4, 2843 EINA

Tlf. 61 19 00 10

S T Viks
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Advokat
Willy Ruud
 Hvervemov 49

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 85

7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

Vi støtter
Trafikksikkerhetsarbeidet

 Brugata 2, 2450 RENA
 Telefon 62 44 71 50

Mail: amot.engerdal@aaeb.no
www.aaeb.no

Håvard Selnes
Buss og Taxi

Møllegata 6, 7650 VERDAl
928 19 562
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LTN kryss

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

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

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

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

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

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

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

MINKER FLOTT HUMRET
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Morten
Kjelland

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 

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: 
10. mars

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Vinterveier

Vinnerne er:
Eva Dahl, Sel

Bjørn Barkli, 
Stavanger

Arve B. Ringen, 
Røn
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Fabelaktiv
 Stangev 15
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 58 00

Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66

Funderud
Transport AS
 Ragnhilds vei 9 A
1473 LØRENSKOG

Tlf. 905 72 437

Jan S. Krog
Transport

Eneråsen, 1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Bay Auto AS
 Barstølv 6

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Oustad A/S
 Østreg. 32

2317 HAMAR
Tlf. 62 51 92 20

Bamble Taxi
 Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Polytech
Hammerfest AS

Strandg. 35
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 34 80
www.polytech.as

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

Bryggeservice AS
 Bjørnevn 32

4323 SANDNES
Tlf. 917 55 524

Evje
Bilopphogging
 Evjemoen, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Transport
Nord AS
Andslimoen

9325BARDUFOSS
Tlf. 405 55 590

JIB Service AS
Egil Hålands vei 14 B

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 476 83 385

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00
www.bilogkarosseri.no

Brandtsgård
Minibuss
Gneisen 8

3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 934 98 678

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Rana
Industriterminal A/S

 Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Birger N Haug AS
Depotg. 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 44 00

Sørum
Kommunalteknikk KF

 1921 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 53 00

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS

Tlf. 69 25 08 90

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Tvedestrand
Maxi Taxi

Tjennav. 35
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 950 33 211

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 76 40

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Skogmo
Videregående Skole

 Kjørbekkdalen 11
3735 SKIEN

Tlf. 35 91 92 00

Furenesveien 394
4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80

8226 STRAUMEN
1701 SARPSBORG

Tlf. 75 69 81 00

Stoa Autorep
 Industritoppen 5
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 11 50

 2540 TOLGA
Tlf. 958 69 028

Indre Årsnes
4770 HØVÅG

Tlf. 950 82 025

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

www.bottolfs-verksted.no

Tlf. 57 74 55 20

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Halden
Lastebilsentral A/L

 Svinesundsv 337
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 69 19 55 50

Øfas
Husholdning AS

 Tanatorget
9845 TANA

Tlf. 78 92 54 80

Skoglund
Transport AS

 Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Drosjesentralen
Tjennav 35

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 950 33 211

Lyngen Rør
 Eidebakken

9069 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 02 53

Kjeppestadv 30
1400 SKI

Tlf. 64 91 35 00

ANONYM
STØTTE

Eknes
Karosseri AS

5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

Oppegård
Trafikkskole

 Flåtestadv 3
1415 OPPEGÅRD
Tlf. 66 80 05 09

Vikan
Betong AS

Omag
6516 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 58 84 50

Mekonomen
Kongsvinger AS

Vardåsvegen 1
2214 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Sletta Verft AS
 6693 MJOSUNDET

Tlf. 71 64 77 50

7075 TILLER
Tlf. 72 90 09 00

Full Rulle Dekk
og Bilservice AS

Tlf. 22 37 31 00
Service, reparasjoner

og EU-kontroll
www.fullrullebil.no

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Veøy Buss AS
 6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 11

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

E-post: rogaland.bilverksted@start.no

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Oscar Hanssensveg 1/3
6415 MOLDE

Tlf. 71 20 66 50
www.hustad.no

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Porsgrunnsv. 261
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 30

Agder Karosseri
og Billakkering AS
 Grøm næringspark 15

4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Dueland
Bilservice

Fredrikke Nielsensveg 6
5518 HAUGESUND

Tlf. 52 72 20 11

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 55 62 11 94

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Storg 161 B
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 44 36
www.varmefag.no

Sagafjord
Hotel AS
6165 SÆBØ

Tlf. 70 04 02 60

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Bertel O. Steen
Hedmark og
Oppland AS
avd. Hamar

 Torshov, 2300 HAMAR
Tlf. 62 59 88 00

Smeden i Sund
Sund

8384 SUND I LOFOTEN
Tlf. 76 09 36 29

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Vikersundg 14
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 78 11

Nordnesv 3, 8450
STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00
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Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

§
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

Vi har omfattende erfaring med å bistå skadelidte siden 1974, med svært 
gode resultater i forhandlinger og i rettssaker. Gratis vurdering. 

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

Kontakt: Advokat Robert Robertsen Advokat Jan Inge Thesen
 oslo@robertsen.no jit@robertsen.no             

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø 
Telefon: 77 66 88 00 

www.kurbadet.no/trafikkskader 

I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for  
voksne med følgende medisinske utfordringer: 

Hjerneskade etter sykdom og traume 
Etter amputasjoner eller generelle brudd 
Etter bløtdels-, protese– eller ryggkirurgi 
Intensiv gangtrening ved nevrologisk utfall  
med gangvansker 

Pasientene kan tas inn både individuelt og i gruppe. 
Innleggelse krever søknad fra lege. 

Rehabilitering etter trafikkskader 

Få det du har krav på:
Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen personskadeerstatning. 

Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak:
erstatning@ladv.no eller tlf.  22 42 42 42. 

Se også vår hjemmeside www.langsethadvokat.no

Nina
Reiersen

Marthe
Haavind

Ole B.
Wahl

Trude
Stormoen

Pan
Farmakis

Else-Marie
Merckoll
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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
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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:


