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Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 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

Nasjonal transportplan er et viktig ram-
meverk og styringsverktøy som viser 
satsningsområdene til myndighetene. 
Mål om halvering av antall drepte og 
hardt skadde frem til 2024 er et ambisi-
øst mål men også et realistisk mål hvis 
tiltakene faktisk gjennomføres. Det er 
satt av betydelige beløp i denne NTPen, 
noe vi leser som at Regjeringen erkjen-
ner ansvar, og at ”trafikksikkerhetsar-
beidet skal være faktabasert”, og at man 
vil ha en ”vedvarende satsing på aner-
kjente og utprøvde tiltak med dokumen-
tert god effekt på trafikksikkerheten”. Her 
har forbundet med flere andre organi-
sasjoner gjort en kjempejobb med å 
være pådrivere og få ting dokumentert. 
Vi savner en tydeliggjøring om dette 
gjør wirerekkverk som et legalt og aner-
kjent virkemiddel mot møteulykker. Det 
kan se ut som tiltak for de myke trafik-
kantene er i fokus. Gang og sykkelveier 
er viet mye plass i planen. Gledelig her 
er kravet til helhetstenkning for å unngå 
kommunalklatting og stopp ved kom-
munegrensene. Planen fremmer sam-
arbeid på tvers av grenser.
 
Da nærmer sommeren seg, i hvert fall 
på kalenderen. Dessverre registrerer 
jeg daglig forskjellige ulykker med de 
belastninger og fortvilelse det er for 
den som ulykken rammer og de pårø-
rende. Vi som forbund har full forstå-
else og sympati med hva de går igjen-
nom. Mange av våre medlemmer vet 

så alt for godt hvordan denne sorgen, 
fortvilelsen og meningsløsheten arter 
seg. Mange av våre medlemmer gjør 
en kjempejobb som medmenneske og 
deler sine erfaringer og er brennende 
engasjerte. De har et budskap og gir 
lærdom som igjen kan hjelpe andre i å 
bearbeide sorgen og gi livet ny mening 
og dimensjon. All beundring og respekt 
for alle de medmennesker som deler 
sin omsorg og viser sin nestekjærlighet.

Lokallagene har gjort sine plikter med 
årsmøter og rapporterer inn mye godt 
lokalt arbeid og innsats. Det foreligger 
fine handlingsplaner med høye ambi-
sjoner om gode lokale medlemstilbud 
og forebyggende tiltak. Landstyret og 
sekretariatet jobber også for fullt for å 
bistå lokallagene og enkeltmedlem-
mer. Kampanjen rettet mot russen der 
de får en økonomisk støtte for å skaffe 
seg trygg sjåfør, ”Ticket to Ride”, er ute 
hos lokallagene. Vi har lokallag som vir-
kelig gjør en kjempeinnsats rettet mot 
russen. 

Takk for oppmerksomheten og ta vare 
på dere selv og de rundt dere!

Kjell H Silkoset
Landsleder

Ambisiøse mål i 
Nasjonal transportplan
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Reportasje

Av Gunn-Elisabeth Almås
Foto: Tore Berntsen, 
Visualdays

Tobarnsmoren fra Øvre Eiker er ak-
tuell i informasjonsfilmen ”Et liv 
med smerte” som er et ledd i Anna 
Worsley Tostrups prosjekt ”Stopp 
smerten”. Bakgrunnen for prosjektet 
var å sette fokus på kroniske smer-
ter. For å gi sykdommen et ansikt, 
så stilte 34-årige Marion Håland 
Kristensen seg til disposisjon da  
filmen skulle lages. Hun vet hva 
kroniske smerter er.

- Jeg vil hevde at vi som lever 
med kroniske smerter møter liten 
forståelse og erkjennelse. Det kan 
naturligvis skyldes at sykdommen 
ikke er synlig. Smertesyndrom er 
ingen statussykdom, sier Marion 
Håland Kristiansen.

Kroniske smerter
Marion har diagnosen Kronisk Re-
gionalt Smertesyndrom (CRPS).  
Sykehistorien startet i 2007 da hun 
falt og brakk kravebeinet. Uhellet 
skulle bli begynnelsen på mange år 
med smerter.

- Det ble operert inn en plate 
over bruddstedet. Denne ble tatt 
ut igjen etter et par år og smertene 
avtok noe. Etter at jeg pådro meg 
svineinfluensa, ble situasjonen yt-
terligere forverret. Smertene for-
flyttet seg rundt i kroppen, forkla-
rer hun.
Den tidligere så aktive to-barnsmo-
ren søkte svar på hva som var galt. 

- Du leter jo overalt, på nettet 

og liknende. Så lenge undersøkel-
ser hos legen og bilder ikke viser at 
noe er galt, så blir situasjonen ek-
stra vanskelig. Du får på måte et 
forklaringsproblem, slår hun fast.

Fikk diagnose
Fra å føle at hun var helt alene om 
sin diagnose, har Marion i dag kon-
takt med ”medpasienter” på Face-
book. Her deler de erfaringer. 

- Jeg kjenner ikke mange med 
diagnosen CRPS men jeg tror det 
er store mørketall. Vi er ingen orga-
nisert gruppe som har en forening 
i ryggen. Ingen taler vår sak.  Dess-
verre er det nok mange med kro-
niske smerter som isolerer seg og 
blir sengeliggende. De jeg har truf-
fet har også følt seg alene om å ha 
sykdommen. Det har derfor vært 
godt å få kontakt med andre med 
samme plager. Vi forstår hveran-
dre, sier hun og legger til:

- Hvis jeg på en enkel måte skal 
forklare hva som er årsaken til syk-
dommen, så er det at nervene sen-
der feil signaler til hjernen. Noen 
pasienter har langt større plager 
enn andre. For noen så blir smerte-
ne invalidiserende og det blir svært 
vanskelig å fungere i jobb. Dags-
formen avgjør hva du kan klare, og 
dermed blir det vanskelig å være i 
ordinært arbeid. Det er heller ikke 
en fast medisin som passer for alle, 
mange må prøve ut utallige varian-
ter og ikke alle er så heldige å finne 
noe som stiller smertene i det hele 
tatt, forklarer hun.

Marion vil spre informasjon
om kronisk smertesyndrom
   - Jeg er vel en av de få som har tatt til tårene fordi legene ikke fant noe galt etter at 
MR-undersøkelsen var gjennomført.  Jeg ønsket en bekreftelse på at jeg var syk. Mitt 
håp var at bildene kunne gi et svar på hvorfor jeg hadde så sterke smerter, sier 34 år 
gamle Marion Håland Kristensen fra Vestfossen.

Det ble operert inn en plate over bruddstedet, forklarer Marion  
Håland Kristensen. 
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Lite prioritert
Marion føler at kroniske smerter får 
for lite oppmerksomhet.

- Jeg har også diagnosen fibro-
myalgi – noe som heller ikke har 
særlig status i helsevesenet eller 
i befolkningen forøvrig. Sykdom-
men er liksom noe ullent. Når folk 
spør hva som feiler meg, så må jeg 
bruke tid på å forklare. Hvis du ek-
sempelvis har leddgikt og forteller 
dette så forstår folk flest at du er 
syk. Min sykdom er lite kjent, sier 
hun.

-  Folk forstår altså ikke?
- Nei, men nå bruker jeg ikke 

krefter på det lengre. Min opplevel-
se er at folk nærmest forventer at 
du skal være sengeliggende når du 
ikke greier å gå i jobb. Det har jeg 
lært meg til å overse. Det er viktig å 
delta i de aktiviteter man klarer. Det 
fremmer helse, mener hun.

En sorg
Marion legger ikke skjul på at tapt 
helse har ført med seg mye sorg. 
Det å falle ut av arbeidslivet gir dår-
lig selvtillit. Marion ønsket å bidra 
til fellesskapet, men hadde ikke 
krefter. Sykdommen førte imidlertid 
til noe positivt. Marion satt seg ved 
pianoet og lærte seg selv å spille. 
Det har gitt mye glede.

- Det tar tid å erkjenne at du ikke 
er den du var før. Tapt helse gir 
en sorg som må bearbeides. Et-
ter mange år i Nav-systemet, stod 
jeg nylig ved et veivalg. Enten måt-
te jeg søke om uføretrygd eller så 
måtte jeg se om det var en plass til 
meg i arbeidslivet, sier hun.

Fant selv en jobb
Marion er svært interessert i kultur, 
og det var hennes mor som satte 
henne på ideèn om å forsøke å fin-
ne en jobb innen dette feltet.

- Jeg kontaktet kulturkontoret 
i Øvre Eiker kommune og fortalte 
ærlig om mine helseplager. De har 
nå gitt meg en sjanse og jeg skal 
jobbe 50 prosent som ungdomsko-
ordinator.  Dette er altså ingen or-
dinær ”ni til fire-jobb”, men en jobb 
som er tilpasset. Jeg gleder meg 
veldig til å starte i stillingen og tror 
at dette skal gå bra, sier hun smi-
lende og legger til:

- Historien min er kanskje det 
man kan kalle en solskinnshistorie. 
Jeg var helt på bunnen, men har 
jobbet meg opp. Jeg har lært at det 
ikke finnes noen mirakelkur, men at 
det å takle sykdommen handler om 
hvordan du møter den. Du må rett 
og slett jobbe med deg selv. Det er 
viktig å fokusere på hva du klarer – 
ikke henge seg opp i det du ikke kla-
rer. Du kan faktisk lære deg å leve 
et godt liv tross smerter, avslutter 
Marion Håland Kristensen og hå-
per mange kan ha nytte av å se fil-
men.

”Tapt helse gir 
en sorgreaksjon”

- Noen pasienter har langt større 
plager enn andre. For noen så 
blir smertene invalidiserende og 
det blir svært vanskelig å funge-
re i jobb, forteller Marion Håland 
Kristensen som nylig kunne 
legge bort krykkene.

Skal møtes på nett
Den 24.mai avholdes et webinar som skal omhandle smerte og smerte-
mestring. Et webinar er et seminar som streames live over nett, der pa-
sienter kan følge med, sende inn spørsmål og engasjere seg fra hjem-
mene sine via dataskjermen. Tilstede vil det også være smertelege, 
fysioterapaut med flere. Ønsker man mer info eller link til webinaret kan 
man gå inn på bloggen til Anna Tostrup Worsley, diagnostisert.no. Hun 
er også initiativtaker.

Hva er CRPS?
http://resource.nhi.no/
resource/2835-21-23648992.
jpg?size=800&nowatermark=true

Tilstandens fulle navn er komplekst 
regionalt smertesyndrom. Altså en 
smertetilstand som opptrer i et av-
grenset område, og som foruten 
smerte også kan bestå av andre 
plager i det samme området. Til-
standen betegnes også refleksdys-
trofi. 

Det er en uvanlig, kronisk tilstand 
som vanligvis rammer armen el-
ler leggen din. I svært sjeldne til-
felle kan sykdommen ramme andre 
deler av kroppen. Du kan oppleve 
intense brennende eller verken-
de smerter sammen med hevelse, 
endring i hudfargen, endret tempe-
ratur, unormal svetting og overføl-
somhet i det angrepne området.

Regionalt smertesyndrom er en litt 
merkelig tilstand, og årsaken er ikke 
helt klarlagt. Tilstanden kan skyl-
des forstyrrelser i det sympatiske 
nervesystemet, den delen av ner-
vesystemet som kontrollerer blod-
strømmen og svettekjertlene dine. 
Tilstanden oppstår som regel et-
ter en akutt hendelse. Oftest er re-
gionalt smertesyndrom forutgått av 
en større skade mot en arm eller en 
legg, men den kan også utløses av 
slike ting som et hjerteinfarkt eller 
en mindre skade som du ikke en-
gang kan huske.

Kvinner har større tilbøyelighet til 
å få regionalt smertesyndrom enn 
menn. Tilstanden er vanligst blant 
personer i aldersgruppen 40-60 år, 
men den kan forekomme i hvilken 
som helst alder.

(Kilde: Norsk Helseinformatikk)
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Fagnytt

Av sekretariatet
Personskadeforbundet LTN

Har du vært ute for en bilulykke  
eller yrkesskade med personskade, 
skal politiet tilkalles. Er det vitner til-
stede og du er i stand til å få deres 
navn og adresse så er det en fordel. 
Oppsøk lege så fort som mulig, og 
pass på at de plager du har blir nøy-
aktig nedtegnet i legejournalen, slik 
at adekvat behandling kan gis. Be-
handling av skader har som regel 
størst effekt når den starter tidlig. 
Personskadeforbundet LTN anbefa-
ler at du tar kontakt på et tidlig tids-
punkt i saken slik at du kan få råd 
og viktig informasjon om dine ret-
tigheter.
 
Erstatning
Dersom det foreligger et ansvars-
grunnlag kan du kreve erstatning 
for tap som oppstår som følge 
av skaden. Blir du skadet i trafik-
ken, skal kravet rettes mot skade-
voldende kjøretøys forsikringssel-
skap. Hvis det er ditt eget kjøretøy 
som har voldet skaden rettes kravet 
mot ditt eget selskap. Blir du ska-
det i arbeidet (yrkesskade) skal kra-
vet rettes mot arbeidsgivers forsi-
kringsselskap. Yrkesskade skal også 
meldes NAV. 
Erstatningskravet kan omfatte er-
statning for påførte og fremtidige 
utgifter på grunn av skaden, påført 
og fremtidig inntektstap, og méner-
statning. Her foreligger det altså 

en deling mellom påført og fremti-
dig tap. Det endelige oppgjørstids-
punktet (når en kommer til en avta-
le/forlik eller det blir avgjort dom i 
saken), danner skillet mellom påført 
og fremtidig tap. Ménerstatning er 
erstatning for tapt livsutfoldelse. 
Denne erstatningsposten beregnes 
ut fra medisinsk invaliditet, og den 
medisinske invaliditeten måles ut 
fra Sosial- og helsedepartementets 
tabell for yrkesskade. For å få mé-
nerstatning etter bilansvarsloven, 
yrkesskadeforsikringsloven og fol-
ketrygdloven, må den medisinske 
invaliditeten være minst 15 prosent.

Meld fra 
Husk også å snarest melde fra til 
forsikringsselskap som du har teg-
net private forsikringer hos, etter-
som du kan ha krav på erstatning 
som kommer i tillegg til erstatning 
etter motorvogn- eller yrkesska-
deforsikringen. Eksempel på slike 
forsikringer er fører- og passasjeru-
lykkesforsikring, privat ulykkesfor-
sikring, og reiseforsikring. For slike 
forsikringer er det meldefristen et 
år.
Ved personskader har Personska-
deforbundet LTN erfart at det som 
regel er en fordel å få etablert kon-
takt med spesialisert og erfaren ad-
vokat på et tidlig tidspunkt i saken. 
Bistand i forbindelse med valg av 
advokat gis av sekretariatet. 

Pågår parallelt 
En NAV-sak pågår som regel paral-
lelt med erstatningssaken. Blir du 
sykemeldt på grunn av skaden, vil 
du som arbeidstaker få sykepenger 
fra trygden dersom du var i arbeid i 

minst fire uker før skaden oppstod. 
Samtidig kan du kreve erstatning 
for tapt arbeidsinntekt som trygden 
ikke dekker. Samme gjelder ved 
overgang til arbeidsavklaringspen-
ger eller om du får innvilget uføre-
pensjon som følge av skaden. Er-
statning fra forsikringsselskapet vil 
være et supplement til trygdens 
ytelser, som utgjør differansen mel-
lom det du ville ha tjent uten ska-
den og det du etter skaden mottar 
fra folketrygden. 

Innhenting av opplysninger
Etter at skaden er meldt til forsi-
kringsselskapet og saksdokumen-
tene er innhentet, bør advokaten 
din gå igjennom saken med deg. 
Det er viktig at du kjenne til både 
rettigheter og plikter, hvordan du 
skal forholde deg til forsikrings-
selskapet, og at det blir foretatt en 
gjennomgang av private forsikrin-
ger slik at meldefrister blir over-
holdt. I den første tiden vil det øko-
nomiske tapet ofte være knyttet til 
merutgifter til behandling, medi-
siner, lege, transport m.v. Det er 
viktig at du sparer på kvitteringer 
og annen dokumentasjon som be-
krefter dine utgifter. Ofte avtaler du 
med advokaten at du sender kra-
vene til selskapet selv og mottar 
betaling direkte, og først kontakter 
advokaten dersom problemer opp-
står. Dersom alt går normalt i for-
hold til selskapet, vil du vanligvis 
ikke ha behov for særlig bistand før 
eventuelle sykepenger opphører. 
På grunn av saksbehandlingstiden 
bør du minst 3 måneder før syke-
pengerettighetene opphører søke 
NAV om arbeidsavklaringspenger. 

SLIK GÅR DU FRAM I
EN ERSTATNINGSSAK

Erstatningssaker er ofte kompliserte, og pågår som regel i flere år. Det tar tid å finne 
ut hvorvidt skaden vil få varige følger for deg, medisinsk og økonomisk, og det tar 
noen år før spesialisterklæring kan utferdiges. Ikke sjelden opplever skadelidte at det 
tar tid å oppnå enighet med forsikringsselskapet om hvem som skal skrive spesialist-
erklæring. Noen ganger aksepterer selskapet ikke den innhentede spesialisterklæ-
ringen, og det blir krevd ny erklæring før saken eventuelt kan avsluttes. Når du leser 
dette, husk også at alle saker er forskjellige, slik at forløpet og erstatningssummer 
kan variere.

”Det er advokatens 
ansvar å passe på 

foreldelse”
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Advokaten din bør foreta en forelø-
pig beregning av inntektstapet og 
varsle forsikringsselskapet slik at 
à kontobeløp kan utbetales. I noen 
tilfeller dekker forsikringsselskapet 
inntektstapet på forskudd to ganger 
årlig (à konto). Ofte skjer det bare 
en gang årlig, og da gjerne med et 
mindre beløp enn det som er det re-
elle tapet.

Hold advokaten oppdatert
Underveis er det også viktig at du 
holder advokaten din oppdatert ved 
å informere om nye medisinske un-
dersøkelser eller behandlinger du 
har tatt. Har du smerter eller plager 
etter skaden, er det av bevishensyn 
viktig at du jevnlig konsulterer le-
gen din slik at symptomer blir be-
hørig nedtegnet i journal.

Tar tid
Når det gjelder inntektstap sendes 
kravene inn av advokaten din for 
hvert år, når lønns- og trekkoppga-
ve foreligger. I mange tilfeller er for-
sikringsselskapet ikke enige i at det 
foreligger årsakssammenheng mel-
lom ulykken og de plager du har, og 
selskapet er da tilbakeholdne med 
å dekke dine økonomiske tap. Noen 
ganger vil selskapet ikke betale før 
det foreligger spesialisterklæring.

Spesialisterklæring
Etter 2-3 år vil det bli innhentet spe-
sialisterklæring. Dette kan ta lenger 
tid, avhengig av type skade. Grun-
nen til at det tar tid før erklæring kan 
innhentes, er at du skal gjennom en 
rehabiliteringsperiode og ofte også 
en arbeidsavklaringsperiode. Først 
etter dette vet man hva de varige 
konsekvensene av skaden blir. Du 
som skadelidt har rett til å delta i 
valget av spesialist. Forsikringssel-
skapet er likevel ofte uenig i spesia-
listvalget, og vil ikke betale for er-
klæringen hvis man ikke blir enige 
i valget av spesialist. Når du møter 
til undersøkelsen, har spesialisten 
på forhånd fått tilsendt de forelig-
gende medisinske opplysninger 
om deg. Spesialisterklæringen skal 
si noe om medisinsk invaliditet, er-
vervsmessig uførhet, og om det er 
årsakssammenheng mellom ulykke 
og skade og ervervsuførhet. Videre 
bør den ha med en funksjonsvur-
dering og vurdering av eventuelt 
fremtidig behandlings- og bistands-

behov. Etter undersøkelsen vil det 
ofte gå forholdsvis lang tid før spe-
sialisterklæringen er utarbeidet og 
sendt til selskapet og til din advo-
kat. Når erklæringen foreligger er 
det viktig at du går gjennom den 
nøye slik at eventuelle feilaktigheter 
eller uklarheter blir kommentert.

Oppgjør
Når spesialisterklæringen forelig-
ger og dersom dere synes at inn-
holdet i denne er korrekt, kan ad-
vokaten din fremsette endelig krav 
i saken. Saken kan da bli avsluttet 
helt eller delvis ved at man gjør 
opp de erstatningspostene man er 
enige om. Blir man ikke enige med 
forsikringsselskapet om innholdet i 
spesialisterklæringen, kan dere an-
mode forsikringsselskapet om å be-
tale for en ny spesialisterklæring, 
såkalt ”second opinion”. Hvis ikke 
selskapet går med på second opini-
on, må du i tilfelle selv betale for ny 
erklæring, og advokaten kan vurde-
re å ta ut stevning i saken.
 
Advokatutgifter
I trafikkskadesaker og yrkesska-
desaker skal det ansvarlige forsi-
kringsselskap dekke ”rimelige og 
nødvendige” utgifter til advokat, 
frem til eventuell tvist oppstår. Du 
er likevel selv ansvarlig for de utgif-
ter som forsikringsselskapet even-
tuelt ikke dekker. Når ikke forsi-
kringsselskapet betaler advokaten, 
kan det skje at utgifter til dekning av 

salær trekkes fra utbetalingen din. 
Dette er ikke ulovlig så lenge dette 
er avtalt med advokaten og at advo-
katen gir deg beskjed om det (avta-
les som oftest i en oppdragsavtale). 
Ved rettslig tvist og domstolsbe-
handling i saken, kan man ved tra-
fikkskade utløse retthjelpsdekning 
til å dekke advokatutgifter. Var du 
sjåfør har du slik forsikring i mot-
orvognforsikringen din, var du pas-
sasjer eller fotgjenger har du det i 
innboforsikringen. Ved yrkesskade 
må du dessverre på dette stadiet 
som regel dekke utgiftene til advo-
kat selv, hvis du ikke har så vidt lav 
inntekt at du fyller vilkårene for of-
fentlig fri rettshjelp.   

Foreldelse
En erstatningssak kan bli forel-
det 3 år etter at du fikk kunnskap 
om skaden og den ansvarlige. Ut-
gangspunkt for 3-årsfristen er den 
dag da du fikk eller burde ha skaffet 
deg nødvendig kunnskap om ska-
den og den ansvarlige. Dette kan 
for eksempel være når det forelig-
ger spesialisterklæring eller når det 
innvilges uførepensjon. Det er også 
slik at det enkelte årstap kan forel-
des fra det foreligger kunnskap om 
skaden (suksessiv foreldelse). Har 
du advokat, er det advokatens an-
svar å passe på foreldelse. Et krav 
vil uansett være foreldet 20 år etter 
skadedato.

I trafikkskadesaker og yrkesskadesaker skal det ansvarlige forsik-
ringsselskap dekke ”rimelige og nødvendige” utgifter til advokat, 
frem til eventuell tvist oppstår. (Illustrasjonsfoto Shutterstock)
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Forbundet

Extrastiftelsen Helse og rehabilite-
ring fordeler overskuddet fra Extra-
spillet til helseprosjekter i regi av fri-
villige organisasjoner. 

- Prosjektene kan handle om 
forebygging, rehabilitering eller 
forskning, og forbundet har hatt 
henholdsvis 11 prosjekter innen-
for forebygging, 23 innen rehabili-
tering og 13 forskningsprosjekter, 
opplyser Dahl-Hilstad. 

Også lokale prosjekter 
Prosjektene varierer fra å finansi-
erer doktorgrader og forskning til 
”enklere” prosjekter i lokal- og fyl-
keslag. Et år fikk fylkeslaget i Vest-

Agder midler til å gjennomføre en 
dyrehagetur for alle medlemmene 
sine, et annet år laget i Follo mid-
ler til sosiale tiltak for funksjons-
hemmet ungdom, samt at Person-
skadeforbundet LTN har fått midler 
til samlivskurs og til andre tiltak 
sammen med helseinstitusjoner. 
Felles for alle prosjekter er at det er 
temaer forbundet stiller seg bak og 
ønsker å være en kraft i utviklingen 
av dette. 

Går gjennom søknaden
- Hvis noen har lyst til å søke 

prosjekt gjennom oss, må de 
først sende en e-post med en kort  

prosjektbeskrivelse til christina@
personskadeforbundet.no. Vi går 
gjennom søknaden og ser om det-
te er noe som passer for oss, og 
ser om det er noe vi mener vi kan 
få midler til gjennom stiftelsen. 
Dersom det ikke er noe som faller 
under formålet til Extrastiftelsen, 
stopper prosessen her og vi gir  
beskjed om det. Dersom vi mener 
at dette er noe vi kan få støtte til 
fortsetter vi dialogen og oppret-
ter en bruker til dere i systemet til 
Extrastiftelsen. Vi hører gjerne om 
gode ideer, avslutter generalsekre-
tæren.

- Tid for Extra-søknader
   - Har du en god ide? Personskadeforbundet LTN har siden 1998 fått støtte til 47  
prosjekter gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. Frist for søknader inn til 
oss er 15. mai når det gjelder midler for 2014, opplyser generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

- Hvis noen har lyst til å søke 
prosjekt gjennom oss, må de 
først sende en e-post med en 
kort prosjektbeskrivelse, opp-
lyser generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

”Send gjerne inn 
forslag til lokale og 

små prosjekter”
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- Eksekutive funksjoner handler 
om vår evne til å kontrollere tan-
ker, ord og handlinger. I dagliglivet 
kommer dette ofte til utrykk i form 
av hvor godt vi får til å planlegge, 
løse problemer, være konsentrert, 
styre følelsene våre og oppretthol-
de motivasjon over tid. Etter erver-
vet hjerneskade er det ikke uvanlig 
at en opplever vanskeligheter på 
ett eller flere av disse områdene; 
eksekutive vansker. Formålet med 
studien er å få mer kunnskap om 
effekten av kognitiv trening. Vi øn-
sker også å undersøke om behand-
lingen kan påvirke psykisk helse, 
mestringsstrategier, deltagelse i 
dagliglivets aktiviteter og opplevd 
livskvalitet. De som frem til nå har 
blitt forespurt om deltagelse har 
stort sett tidligere vært pasient ved 
Sunnaas sykehus. Vi håper å nå ut 
til flere som kan tenke seg å være 
med, sier Tornås. 
Siden mye av treningen foregår i 
gruppe forutsetter eventuell delta-
gelse at en ikke har så store språk-
lige, kognitive eller atferdsmessige 
problemer at det vil være vanskelig. 
Det er også slik at tilbudet retter seg 
mot mennesker mellom 18 og 65 år. 

Et samarbeid
Han legger til at forskningsprosjek-
tet gjennomføres av en forsker-
gruppe bestående av forskere og 
klinikere ved Sunnaas HF, Oslo Uni-
versitetssykehus HF og Universite-
tet i Oslo. Prosjektet samarbeider 
med internasjonale forskergrupper 
Rotman Research Institute, Canada. 
Prosjektleder for studien er sjefs-
psykolog og professor Anne-Kris-
tine Schanke. Prosjektet fikk støtte 

gjennom Stiftelsen Helse- og reha-
bilitering og ble søkt gjennom Per-
sonskadeforbundet LTN.

Grundig testing
Studien innebærer i første omgang 
et kort intervju på telefon med den 
som vurderer å delta.

- Personen vil også få anled-
ning til å spørre om ting som han 
eller hun måtte lure på knyttet til 
eventuell deltagelse. Deretter vil 
vedkommende bli innkalt til Sun-
naas sykehus for nevropsykolo-
gisk undersøkelse, som innebærer 
gjennomføring av tester og spør-
reskjema. Det samme vil bli gjen-
tatt ved avslutning av treningen, 
og igjen etter omlag seks måneder. 
Vi vil også gjerne at en som kjen-
ner ham eller henne godt fyller ut 
noen spørreskjema på de samme 
tidspunktene. Deltakerne blir bedt 
om å gjennomføre en MR- under-
søkelse. Denne vil foregå på Oslo 
Universitetssykehus HF; Rikshospi-
talet, i Oslo, forklarer Sveinung.

Er gruppebasert
Treningstilbudet er gruppebasert, 
med 5-7 deltagere i hver gruppe. 
Den kognitive treningen vil foregå 
på Sunnaas på Nesodden over en 
åtte ukers periode. 

- Tilbudet følger en fast plan 
og strekker seg over i alt åtte uker, 
med fire timers trening til sammen 
fire ganger, det vil si annenhver 
uke. Hvis den som deltar synes 
det er slitsomt å reise frem og til-
bake samme dag, kan man komme 
til sykehuset kvelden før og over-
natte. Sykehuset vil dekke utgifter 
til transport, mat og kursmateria-

le. Det vil være noe hjemmearbeid 
mellom hver gang, forklarer han.

Ingen risiko
Sveinung Tornås understreker at 
deltagelse i prosjektet ikke innebæ-
rer noen kjent risiko eller smerte. 
Deltakerne vil få anledning til å lære 
seg nyttige teknikker og øvelser, og 
også skaffe seg kunnskap om hvor-
dan ha eller hun kan håndtere ulike 
utfordringer i hverdagen. 

- Mange syns de har godt utbyt-
te av å arbeide sammen med andre 
som har opplevd tilsvarende som 
en selv. Kunnskap fra studien vil i 
tillegg kunne bidra til etablering av 
nye rehabiliterings- og treningstil-
bud. 
Tornås sier videre at informasjo-
nen som registreres om deltakerne 
skal kun brukes slik som beskrevet i 
hensikten med studien. Alle opplys-
ningene og prøvene vil bli behand-
let uten navn og fødselsnummer 
eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. 

Hvis du ønsker å delta i studien fra 
høsten av, eller lurer på om det kan 
være aktuelt for deg å delta, så kan 
du kontakte psykologspesialist og 
stipendiat Sveinung Tornås:
sveinung.tornaas@sunnaas.no
Telefon: 99 15 91 37

Fagnytt

Av Gunn-Elisabeth Almås
Søker flere deltakere 
til forskningsprosjekt
Doktorgradsstipendiat Sveinung Tornås ved Sunnaas 
sykehus HF gjennomfører et forskningsprosjekt som 
retter seg mot personer som har en ervervet hjerneska-
de. 
- Vi inviterer nå nye deltagere til å bli med fra høsten av. 
Dette er en studie som har til hensikt å undersøke ef-
fekten av et behandlingstilbud der man forsøker å bedre 
eksekutive funksjoner etter en ervervet hjerneskade, 
sier Tornås.

- Vi starter opp med nye grupper 
fra høsten av og ønsker derfor å 
komme i kontakt med flere som 
vil delta, sier doktorgradsstipen-
diat Sveinung Tornås ved Sun-
naas sykehus HF.
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Fra Retten

Av Per Oretorp
Assisterende generalsekretær
Personskadeforbundet LTN

Det skjer dessverre årlig 
også personskader ved 
bruk av småbåter her i lan-
det. Disse kan være likeså 
alvorlige som trafikkulyk-
ker.

Mange av medlemmene i forbun-
det har fritidsbåtbåt og mange vil 
kanskje skaffe seg en fritidsbåt – 
kanskje også spesielt tilpasset for-
skjellige funksjonshemminger. Det 
jeg ønsker å belyse i denne artik-
kelen er at eiere av fritidsbåter bør 
være kjent med at i vilkårene for 
ansvarsforsikringen kan ha betyde-
lige begrensninger når det gjelder 
ansvar overfor familiemedlemmer. 

Og det er jo særlig familiemedlem-
mer som er passasjerer eller mann-
skap sammen med eier eller de 
som bruker båten. 

Ikke obligatorisk
Det er i motsetning til bilansvaret 
ingen obligatorisk forsikringsord-
ning for fritidsbåter. Men de fles-
te som er eier av en litt større eller 
hurtiggående båt har tegnet kasko 
og ansvarsforsikring. Kaskoforsik-
ringen dekker blant annet skade på 
båten, mens ansvarsforsikringen 
dekker det ansvar man som eier 
kan komme i. Skjer det en person-
skade, vil eier bli ansvarlig dersom 
han eller fører av båten har hand-
let uaktsomt. Vi vet jo fra trafikken 
at en personskade kan medføre 
en betydelig erstatningsutbetaling 
særlig dersom skaden leder til er-

vervsmessig uførhet. Ansvarsfor-
sikringsselskapet vil da dekke inn-
tektstap og andre erstatningsposter 
og kravet fra skadelidte kan rettes 
direkte til eiers forsikringsselskap.

Merkverdig unntak 
Men så enkelt er det ikke, de fleste 
av de norske forsikringsselskapene 
har for fritidsbåter et merkverdig 
unntak. Unntaket er gjerne formu-
lert omtrent slik: Forsikringen dek-
ker ikke: Ansvar overfor nærmes-
te familie. Som nærmeste familie 
regnes ektefelle/samboer. I tillegg 
regnes egne ektefelles/samboers: 
barn, barnebarn, foreldre, bestefor-
eldre, søsken, svigerbarn, svoger 
og svigerinne som nærmeste fami-
lie. 

Antallet fritidsbåter økte frem til 
midten av 2000-tallet eksplosivt, 
og svært mange nye båtførere uten 
tidligere erfaring skaffet seg både 
store og raske båter. Med denne ut-
vikling har også antallet personska-
der og dødsfall i fritidsbåttrafikk økt 
og Personskadeforbundet får dess-
verre hvert år flere nye medlemmer 
som er skadet i fritidsbåtulykker.  
I sommer vil noen dessverre opp-
dage at fritidsbåtforsikringen langt 
på nær gir de erstatningsrettighe-
ter som man trodde man hadde. 
For fritidsbåter finnes ikke objek-
tivt ansvar som for eksempel i bil-

ansvaret, og det er ikke påkrevd en 
obligatorisk ansvarsforsikring. Det 
er også noen begrensninger i forsi-
kringsavtalene som er særdeles vik-
tige å kjenne til.

Bør vurderes
Ettersom personskader i fritidsbåt-
ulykker fort blir like alvorlige etter 
trafikkulykker er det kanskje høy tid 
å vurdere en obligatorisk ansvars-
forsikring på lik linje som for moto-
riserte kjøretøy på land.

Viktig å vite
I den følgende artikkelen gjør advo-

kat Tor Kielland rede for personska-
deerstatningsdekning og begrens-
ninger i fritidsbåtforsikringer. Jeg 
vil be dere alle som skal ut på sjøen 
i sommer om å lese dette nøye, og 
å utvise sunn fornuft og godt sjø-
mannskap i sommer. 
Også sikker 
sjøtrafikk er 
et felles 
ansvar.

Båtsesongen er i 
gang
Sommeren står for døren og med den også båtseson-
gen. Svært mange som ferdes på sjøen har merket seg 
at sjøtrafikkbildet er markant forskjellig i dag sammen-
lignet med hva den var for 20 år tilbake. 

PERSONSKADER TIL SJØS – 
HULL I ANSVARSFORSIKRINGEN
Av advokat Tor Kielland, 
Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
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Med andre ord er de personer man 
gjerne har med seg om bord i båten 
unntatt fra dekningen. 

Står uforsikret
Det betyr at dersom båteierens 
barn, barnebarn, foreldre mv blir 
varig skadet ved for eksempel en 
grunnstøting som skyldes uaktsom 
navigering, så står eier uforsikret 
mot et eventuelt erstatningskrav 
som måtte bli reist fra skadelidte. 
Man kan altså måtte betale en mil-
lionerstatning av egen lomme. Og 
for skadelidte vil det neppe være 
særlig bekvemt å gå på et nær-
stående familiemedlem personlig 
med et slikt krav. 

Ble gjort ansvarlig
Enda verre blir det når eier ikke en 
gang trenger å være om bord for å 
bli erstatningsansvarlig. Dette føl-
ger av rederansvaret i sjøloven § 
151 og Høyesteretts dom i RT 1973 
side 1334 (passbåtdom II). Eieren 
av passbåten, som ikke var med da 
denne kolliderte med en robåt, ble 
gjort ansvarlig for sønnens uakt-
somme opptreden i skipets tjenes-
te. Tenker man seg da at sønnens 
uaktsomme kjøring skader noen 
om bord som er nære familiemed-
lemmer, dekker altså ikke ansvars-
forsikringen det ansvar faren som 
eier av båten kan komme i, og som 
han kan pådra seg selv om han sit-
ter på land. 

Vil neppe være nok
For å bøte på dette problemet har 
noen kommet med påstanden om 
at man alternativt kan tegne en 
ulykkesforsikring i tillegg. En pas-
sasjerulykkesforsikring for småbåt-
eiere vil sjelden dekke hele erstat-
ningsansvaret ved en ulykke. Et 
slikt krav vil kunne langt overstige 
en ulykkesforsikring som sjelden 
gir mer enn maksimalt 500.000 ved 
100 prosent medisinsk invaliditets-
grad. Ulykkesforsikringer dekker 
som regel heller ikke ervervsmes-

sig uførhet og da blir det en falsk 
trygghet.  

Store konsekvenser
Og det er ikke uvanlig at en relativt 
liten medisinsk invaliditet kan føre 
til 50 eller 100 prosent ervervsmes-
sig uførhet. Er den skadede per-
sonen relativt ung, kan da erstat-
ningen langt overstige kr 500.000 
eller for den saks skyld en større 
maksimal sum. Men det viktigste 
argumentet mot en slik påstand er 
at selv om det foreligger en passa-
sjerulykkesforsikring, vil jo skade-
lidte ved uaktsomhet normalt ha et 
selvstendig erstatningskrav i tillegg 
til ulykkesdekningen mot eier. Det 
klart beste hadde derfor vært om 
ansvarsforsikringen dekket denne 
persongruppen, selv om det vil føre 
til noe økte premier. Ansvarsforsik-
ringen for fritidsbåter har dog en 
øvre begrensing på SDR 2 mill til-
svarende omkring 22. millioner kro-
ner, men det er for alle praktiske til-
feller mer enn tilstrekkelig.

Er særnorsk 
Utenlandske fritidsbåtforsikringer 
har ikke et tilsvarende unntak for 
nære familiemedlemmer. Unntaket 
ser således ut til å være særnorsk. 
Jeg har heller ikke lykkes med å fin-
ne noen fornuftig begrunnelse for 
unntaket annet enn at det formo-
dentlig holder premiene nede. 
Etter mitt skjønn er det meget vik-
tig at båteiere gjennom sine båtfo-
reninger og Personskadeforbundet 
tar denne problemstilling opp med 
selskapene for å få vilkårene endret 
på dette punkt. Det ville være for 
galt om alle norske båteiere måtte 
gå til de utenlandske selskapene for 

å få en skikkelig dekning for sitt an-
svar. 

Lever i god tro
Verre er det at selv om man setter 
fokus på dette problemet, vil likevel 
unntaket være ukjent for det store 
flertall av båteiere. Disse lever i god 
tro om at de har en bra dekning i et 
norsk selskap inntil ulykken en dag 
er ute. Det er således viktig å få tet-
tet dette hullet. 
På sikt bør man gå videre å arbeide 
for en obligatorisk ansvarsforsik-
ring uten krav til uaktsomhet – så-
kalt objektivt ansvar – som man har 
for motorkjøretøyer. 

Tegn ansvarsforsikring
Helt til slutt vil jeg likevel på det ster-
keste oppfordre båteiere til å tegne 
ansvarsforsikring selv med hullet i 
vilkårene og selv om båten er rela-
tivt liten. I den nevnte passbåtdom 
II var passbåten en 14,5 fots åpen 
båt med 18HK påhengsmotor. Man-
nen som satt i robåten og ble truffet 
døde senere av skadene han pådro 
seg. Ansvaret kan således bli bety-
delig selv med relativt små båter.

Mange båteiere lever i god tro 
om at de har en bra dekning i et 
norsk selskap inntil ulykken en 
dag er ute.

”Unntaket ser  
således ut til å 

være særnorsk”

”Det er ingen 
obligatorisk for-
sikringsordning 
for fritidsbåter”
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I nevnte lagmannsretts dom kom 
man inn på dette temaet og siterer 
fra Eidsivating lagmannsretts dom 
fra 2007 : “Slik lagmannsretten ser 
det, kan en for sterk fokusering på 
betydningen av skadelidtes men-
tale kapasitet føre til at anvendel-
sen av nyttiggjøringsprinsippet kan 
komme i konflikt med andre verdi-
oppfatninger. Det kan ikke være slik 
at det skal tillegges avgjørende vekt 
for vurdering av skadelidtes evne 
til å nyttiggjøre seg et erstatnings-
messig tiltak om han eller hun er 
kognitiv intakt. Og i det konkrete til-
fellet kan det vise seg rimelige og 
nødvendig å utmåle en forholds-
messig høyere erstatning til kjøp av 
tjenester til en skadelidt som også 
har tapt intellektuelle funksjoner, 
nettopp for at vedkommende skal 
kunne klare å dra nytte av tiltaket, 
slik at prinsippet om full erstatning 
kan oppfylles overfor denne skade-
lidte. Det økonomiske resultatet av 
utmålingen må ikke komme i et uri-
melig spenningsforhold til almenne 
rettferdsbetraktninger.”

Enige i retten
Agder lagmannsrett sluttet seg til 
disse betraktningene i den konkrete 
saken og opprettholder tingrettens 
dom på ca kr 160 000 i kompen-
sasjon for årlige utgifter/innsats. I 

dommen fremkommer det videre: 
“Vedtakene i Norsk pasientskade-
erstatning av 5. februar 2009 og i 
Pasientskadenemnda 15. desember 
2010 synes å ha vært basert på en 
lavere nyttiggjøringsevne enn det 
bevisføring for lagmannsretten gir 
grunnlag for. Til illustrasjon nev-
nes at tre ukers ferie i året med be-
hov for en ledsager – i A tilfelle vil 
det mest sannsynlig kreves to led-
sagere – knapt nok vil være dekket 
av det årlige beløpet nemnda kom 
frem til. Det forhold at familien hittil 
ikke har reist på ferie med A, legger 
lagmannsretten til grunn skyldes 
generell svak økonomi og tillegges 
ingen vekt.” 

Få retningslinjer
Man ser her at NPEs standpunkt 
om at det blir lavere erstatning des-
to større skade man påfører en pa-
sient ikke når frem. Etter min opp-
fatning er det et synspunkt som bør 
ha gjennomslagskraft i utviklingen 
av dette tema. Dommen er også 
interessant i forhold til bruken av 
rettskilder. Lovgiver har i liten grad 
gitt domstolen noen klare retnings-
linjer for hvilket nivå man skal kom-
pensere utgifter/innsats for alvorlig 
skadde.  Dette har blitt utviklet av 
domstolene og først og fremst av 
Høyesterett. 

For lavt beløp
I et forsøk på å standardisere er-
statningsposten ekstrautgifter ble 
det satt ned en komité som fremla 
en NOU i 2011. Den benevnes NOU 
2011:16. Her anbefales det at man 
ved alvorlige skader legger til grunn 
2 G pr år, det vil si ca kr 160 000. 
Forsikringsselskapene/NPE har an-
ført at denne anbefalingen har liten 
rettskildeverdi. Som en kommentar 
til dette skriver Agder lagmannsrett: 
“Det er naturligvis uvisst om forsla-
get noen gang vil bli realisert, men 
det forhold at utvalget etter ana- 
lyse av rettspraksis og nemnds-
praksis foreslår et standardnivå på 
2 G, indikerer at 110 000 kr i året  
etter 18 år, er for lavt for A”. NPE 
hadde nemlig tilkjent kr 110 000 pr 
år. Lagmannsretten konkluderte da 
med kr 160 000 pr år som tingret-
ten hadde gjort. I den forbindelse vil 
jeg bemerke at A ikke hadde mot-
anket på dette spørsmålet, slik at 
lagmannsretten ikke hadde mulig-
het til å gå høyere. 

For de som er i en lignende situa-
sjon er denne dommen å anbefale 
som grunnlag for krav. Saken ble 
prosedert av advokat Thomas Ro-
ander. 

Nyttiggjørings-
prinsippet under
utvikling? 
25. februar i år kom det en dom fra Agder lagmannsrett 
som er av prinsipiell interesse. Forsikringsselskapene/
NPE har lenge anført at erstatningen skal reduseres hvis 
den skadde er blitt veldig alvorlig skadet. Anførselen 
har vært at når skadelidte på grunn av en hodeskade 
medfører såkalt lavt bevissthetsnivå har det liten nyt-
teverdi å bruke ressurser å gi skadelidte et innholdsrikt 
liv. Forsikringsselskapene/NPE har i noen dommer fått 
gjennomslag for dette argumentet, men spørsmålet har 
ikke vært prøvd i Høyesterett.

Fra retten

Av Per Oretorp
Seniorrådgiver
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Henning Bjurstrøm har tidligere 
vært leder av Personskadeforbundet 
LTN og har vært brennende opptatt 
av at funksjonshemmede skal ha rett 
til å styre sin egen hverdag. Det var 
Aftenbladet som først brakte nyhe-
ten om høringsbrevet som betyr et 
stort gjennombrudd. Både interes-
seorganisasjoner og deler av stor-
tinget i flere har krevd at ordningen 
skal bli en rettighet. 

- Det vi vet er at BPA betyr at 
våre tunge brukere av kommunale 
tjenester nå selv kan ansette tjenes-
teytere. Funksjonshemmede kan 
med dette styre sine egne behov, 
og det betyr fleksibilitet og valgfri-
het. Et kinobesøk er eksempelvis 
ikke en selvfølge for alle i dag. Med 
en BPA-ordning så kan den funk-
sjonshemmede i stor grad styre da-
gen sin selv på lik linje med en funk-
sjonsfrisk. Denne rettigheten er noe 
som forbundet har vært opptatt av 
i årevis.  Men, her er det også man-
ge uavklarte spørsmål. I henhold til 
uttalelser fra Helseministeren skal 
ordningen være kostnadsnøytral 
for kommunene, men hva er det?  
Hvordan regner kommunene kost-
nadene til bistand? spør Bjurstrøm.

Påbeløper kostnader
Henning Bjurstrøm slår videre fast 
at BPA er definert som praktisk bi-
stand til bruker der hvor bruker be-
finner seg og ikke knyttet til heimen.  

- Det vil si at bistanden skal ytes 
der hvor bruker befinner seg. Be-
finner bruker seg utenfor hjemmet 
så vil det og påløpe kostnader for 
assistenten. Det være togbilletter, 
flybilletter i forbindelse med ferier, 
oppdrag for ideelle og humanitæ-
re organisasjoner, innkjøp, arbeids-
hansker i forbindelse med bistan-
den, dusjutstyr for assistent – for å 
nevne noe. Disse kostnadene er det 
ikke sagt noe om, påpeker Henning 
Bjurstrøm.

Slik ordningen fungerer i dag så 
plikter kommunene å tilby BPA, men 
brukerne har ingen individuell rett til 
å få det.  

- Alt må med
Bjurstrøm poengterer videre at hvis 
bistanden skal være kostnadsnøy-
tral for kommunene, så må kommu-
nene beregne alle de kostnader som 
kommunene har i forbindelse med 
ordningen i dag. 

- Da nytter det ikke bare å bereg-
ne timepris for assistentene, men 
alle de ekstra kostnader som kom-
mer i tillegg; administrasjon, annon-
sering, sykepenger, opplærings-
kostnader, pensjoner, forsikringer 
og liknende. Dette tar kommunene 
ikke med i sine kalkyler. Videre er 
BPA en effektiv ordning hvor bru-
kerrettet tid er 100 prosent. Sam-
menligner man kostnadene med 
kommunalt ansatte blir brukerrettet 
tid kun 50 prosent, noe ikke kommu-
nene har forstått.  Her der det frem-
deles mange uavklarte spørsmål. 
Det er utarbeidet en Norsk stan-
dard for kontrakter mellom kommu-
ner og arbeidsgivere når det gjelder 
BPA – NS 8435.  Den tar hensyn til 
de forhold jeg har nevnt. Vil denne 
bli brukt som mal? RO – kommune-
nes ressurssenter i Stjørdal, har vær 
med på utarbeidelsen av NS 8435 
og de mener at en pris på BPA i pri-
vat regi bør ligge på noe over 400 
kroner per time.  I dag tilbyr kom-
munene i Vestregionen noe over 
280 kroner per time til private aktø-
rer og det sier seg selv at her blir det 
null igjen til assistentens kostnader 
utenfor hjemmet. Jeg er derfor vel-
dig spent på den videre utviklingen i 
saken, sier Henning Bjurstrøm.

Ba om rettighet
Aftenbladet skriver videre at helse-
minister Jonas Gahr Støre kommer 
med forslaget om rettighetsfesting 

etter at Stortinget ba ham om det i 
juni 2011. En BPA-ordning har vært 
utredet i flere omganger de senere 
årene. De siste månedene har Helse-
departementet innhentet tallmateri-
ale fra SSB, erfaringer fra Sverige og 
synspunkter fra ulike departementer 
og bruker- og interesseorganisasjo-
ner. Gahr Støre har etter det Aften-
bladet kjenner til landet på følgende 
løsning: 

1) BPA-ordningen skal være kost-
 nadsnøytral. Hvis en bruker vel- 
 ger å benytte seg av BPA, betaler 
 kommunen for tjenestene. Men 
 de skal ikke koste kommunene 
 mer enn tjenestene kostet i 
 kommunal regi.
2) BPA blir dermed en ”stram rettig-
 het”. Det betyr at en rekke kost-
 nadsdrivende elementer man 
 kjenner fra BPA i dag, er utelatt.

For de tyngste brukerne
Videre heter det at BPA blir en rettig-
het for personer med ”varig og stort 
behov for praktisk bistand”. De vil 
kunne avslutte sin kommunale tje-
neste, og få like mye bistand og opp-
læring som helse- og omsorgstje-
nesteloven gir dem rett til. ”Stort 
behov” er definert som minst 25-
32 timer med bistand i uka. I følge 
avisen er det viktig for helseminis-
teren at også kommunenes interes-
seorganisasjon (KS) har gått med på 
ordningen. KS skal tidligere ha vært 
kritisk til å rettighetsfeste BPA, der-
som det ikke fulgte med mer penger 
til kommune.

Får styre eget liv
- Jeg vil tro dette er noe av den 

beste nyheten som funksjonshem-
mede har fått på lang tid. Nå kan 
mennesker med behov for hjelp 
selv bestemme hvem som skal bi-
stå dem, og når, avslutter Henning 
Bjurstrøm.

Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås

- Endelig rettighetsfestet BPA, 
men også flere skjær i sjøen
Helsedepartementet har lagt frem et høringsnotat hvor det går inn for å rettighets-
feste Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For mange av forbundets medlemmer 
er dette en stor seier.
   - At BPA blir en rettighet, betyr fleksibilitet og en valgfrihet. Men, det er fortsatt 
uklarhet med hensyn til økonomien i dette, så jeg tør ikke helt slippe jubelen løs, sier 
Henning Bjurstrøm fra Asker i Oslo som har hatt dette som en kampsak i mange år.
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- Vi ser heldigvis en kraftig øk-
ning i bevilgninger i planperioden. 
Mål om halvering av antall drepte 
og hardt skadde frem til 2024 er 
et ambisiøst mål men også et re-
alistisk mål hvis tiltakene faktisk 
gjennomføres, sier assisterende 
generalsekretær i Personskadefor-
bundet LTN, Per Oretorp, sammen 
med Svein Ove Langeland som er 
forbundets representant i Opplys-
ningsrådet for vegtrafikk.
Oretorp mener problemet er at 
transportplanen ikke er forpliktende 

og at man ikke har klart å gjennom-
føre tiltakene i tidligere planer. 

- Den betydelige økningen av de 
økonomiske rammene og regjerin-
gens tydelige uttalelser om beho-
vet for møtefri vei tolker vi dit hen 
at samferdselsminister Marit Arn-
stad nå erkjenner at man faktisk 
kan bygge seg ut av et stort antall 
alvorlige trafikkulykker og at staten 
har et ansvar for dette. Hun synes 
altså å ha snudd etter den kritikken 
som vårt forbund rettet mot henne 
tidligere i år, sier Per Oretorp.

Tiltak som fungerer
Videre har Langeland og Oretorp 
notert seg at regjeringen uttalere 
at ”trafikksikkerhetsarbeidet skal 
være faktabasert”, og at man vil ha 
en ”vedvarende satsing på aner-
kjente og utprøvde tiltak med doku-
mentert god effekt på trafikksikker-
heten”. 

- Vi tolker dette slik at man nå vil 
oppfylle vårt krav fra høsten 2009, 
og som etter hvert alt flere organi-
sasjoner og også Statens vegve-
sen har stilt seg bak, å heve forbu-
det mot bruk av wirerekkverk og 
faktisk gi veibygger anledning å 
bygge så mye møtefri vei som mu-
lig. Av alle dødsulykker i perioden 
2005-2011, så spilte vei og veimiljø 
en faktor i 27 prosent av ulykkene. 
Dette kunne med fordel ha vært ty-
deliggjort i NTP, sier de to.

Felles ansvar
Svein Ove Langeland legger til for-
bundet er enige i at ansvaret for tra-
fikksikkerhet er et felles ansvar. 

- Vi som trafikanter har et an-
svar for både egen og andres sik-

kerhet. Bilindustrien har også et 
ansvar. Dokumentet som nå er lagt 
frem kan tyde på at regjeringen ser 
at man ikke i tilstrekkelig grad har 
ivaretatt sin del av ansvaret tidli-
gere. Det vi ser i dag er en større 
satsing på samferdsel enn noen 
gang før, men dette er ikke nok til 
å stoppe forfallet på veiene. 10 mil-
liarder til styrking av fylkeskommu-
nenes arbeid knyttet til etterslepet i 
vedlikeholdet er skuffende lite sett i 
forhold til det faktiske behovet, sier 
Langeland.

Bør forplikte
Personskadeforbundet LTN savner 
at planen er forpliktende og at den 
ikke er en del av en overgripende 
og enda mer langsiktig visjon.

- Hvis planen hadde vært for-
pliktende så hadde dette vært et 
skritt i rikting retning. Men i lys av 
erfaring fra tidligere planer så tror 
vi dessverre på det først når vi ser 
det. I vårt forbund skal vi fortsette å 
arbeide for å skape bedre holdnin-
ger i trafikken, vi vil fortsette å ar-
beide for at staten tar sitt ansvar for 
å gi oss sikre og møtefri vei, og vi 
skal ta vare på dem som likevel vil 
rammes av trafikkulykker, slik vi har 
gjort i snart 30 år, avslutter de to.

- Håper transportplanen
 blir gjennomført

Forbundet

Av Gunn-Elisabeth Almås

De neste 10 årene skal det brukes 508 milliarder statlige kroner på samferdsel og av 
disse går 311 milliarder til vei. Dette kom frem da samferdselsminister Marit Arnstad, 
sammen med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Sol-
hjell, presenterte stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 
2014-2023.

”Hvis planen  
hadde vært for-

pliktende så hadde 
dette vært et skritt 

i rikting retning”

Målet om halvering av antall 
drepte og hardt skadde frem til 
2024 er et ambisiøst mål men 
også et realistisk mål hvis ulike 
tiltak blir gjennomført.
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Landet Rundt 

Av Leif Helge Hansen
Leder Lofoten

Personskadeforbundet LTN i Lofoten vedtok også hand-
lingsplanen for 2013. Det skal avholdes minst fire styre-
møter og to medlemsmøter. Klubbhuset og parkerings-
plassen utenfor skal oppgraderes. Det skal arrangeres 
kafedrift og loddsalg for å opprettholde den økonomis-
ke situasjonen i laget.

Laget  skal ha stand i Moskenes, Flakstad og Vågan, da 
disse kommuner hører inn under Lofoten. I den forbin-
delse må vi ha med oss flest mulig av medlemmene 
for å få gjennomført dette. Vi skal ikke sette oss for sto-
re mål, men aktivitetene være gjennomførbare. Det vil 
også i år bli arrangert julebord, og muligens noen lo-
kale kurs.

Under møtet ble det solgt lodd med mange fine gevin-
ster. Vi hadde en hyggelig stund med mat og kaffe.
Etter valget har styret i Lofoten denne sammensetnin-
gen: Leder: Leif Helge Hansen, nestleder: Randi Eine-
bærholm, kasserer: Ann-Kirsti Soløy, styremedlem: 
Aud Nilsen, styremedlem: John Edvin Andersen, vara: 
Reidar Håheim og Silje Kristin Eines.  Valgkomiteen be-
står av: Lillian F. Hansen, Astrid Skjerpen og Ståle Nil-
sen.

Under møtet fikk Jan fikk overrakt ei flaske cognac som 
takk for innsatsen.

Hyggelig årsmøte
i Lofoten
Det møtte frem 10 medlemmer til årsmøtet i Personskadeforbundet LTN-Lofoten.  
Foruten et godt avviklet møte ble de servert gryterett, marsipankake og kaffe. 

Jan takket av og fikk overrakt gave for innsatsen.

Årsmøtet i Lofoten ble avviklet i god stil.

Den 9. april avholdt Personskadeforbundet LTN-Romerike 
et sosialt og informativt årsmøte. 
Gledelig er det at nye ansikter viser sitt engasjement og støtter oppunder det 
lokale arbeidet. Tre nye medlemmer stilte seg positive til å jobbe i styret, vi er 
nå en fin blanding i styret av erfarenhet og pågangsmot. Vi hadde æren av å 
kunne gi Sissel H. Andersen foreningens hederstegn for sitt engasjement og 
arbeidsinnsats for lokallaget gjennom en årrekke. Vi legger opp til et videre 
samarbeide med lag for å lage spennende og gode tilbud til medlemmene. 
Vi oppfordrer dere til å følge med på hjemmesiden vår og ta kontakt om dere 
ønsker noe - eller lurer på ett eller annet. 

Årsmøte på Romerike
Av Styret 

Øverst: Også nye ansikter var å se da laget på Romerike avholdt 
tårmøte.

Nederst: Sissel H. Andersen fikk velfortjent hederstegn for sin store 
innsats gjennom mange år.
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Landet Rundt 

Av Tor Arild Hansen, leder

I en pause i årsmøtet fikk deltakerne anledning til del-
vis guidet omvisning i Rock City av rockeentusiast 

Bernt Hågensen, som også er lidenskapelig interessert 
i historien, ikke bare om Trønderrocken, men også om 
Namsos. Namsos er en by som har vært jevnet med 
jorden på grunn av branner tre ganger i historien, siste 
gang under krigen 1940-45.

Trønderrocken
Trønderrocken ble skapt i ca. 1972 da Prudence gjorde 
sitt gjennombrudd. Prudence fikk i 1972 en platekon-
trakt med et plateselskap i Oslo – noe helt utrolig for ei 
popgruppe fra Namdalen, å måtte derfor ha et reper-
toar som var presentabelt for selskapet. De leida da et 
øvingslokale på Namsskogan, et gammelt samfunns-
hus med grove planker på gulvet og rørstoler til å sitte 
på. Her øvde de natt og dag for å få på plass låtene, for 
uken etter var studio i Oslo reservert. 

Solgte godt
Kanskje var det disse omgivelsene som gav inspirasjon 
til å blande Bob Dylan, Jetero Tull og Jimmi Hendrix 
med gammeldans og namdalsk kultur. Turen gikk til 
Oslo og Rosenborg studio for å spille inn LP – platen 
«Tomorrow May Be Wanished – Victoria så berre pass 
dæ!`». Som skulle vise seg å bli en av norgeshistoriens 
mest stilskapende plater.

Til alle som enten er fra distriktet eller som er på tur 
nordover eller sørover i vårt langstrakte land: ta en tur 
innom Rock City i Namsos. Det er en fornøyelse.

Årsmøte i Steinkjer 
og Namsos lokallag

Personskadeforbundet LTN- Steinkjer og Namsos hadde i år lagt sitt årsmøte til Nam-
sos. Nærmere bestemt Rica Rock City. Styret hadde som vanlig invitert til et årsmøte 
med middag og sosialt samvær etterpå. Tor Arild Hansen ble gjenvalgt som leder.

Rockeentusiast Bernt Hågensen hadde et flott opp-
legg under besøket.

Årsmøtet i Personskadeforbundet LTN-Oslo fylkeslag 
ble avholdt ved Ullevål sykehus 21. februar. Styret for 
2013 består av følgende personer:
Andre Berg Johansen (leder), Carl-Vidar Haugan (Sty-
remedlem og kasserer), Cato Ulvestad (styremedlem), 
Kai Nordheim (styremedlem) Bjørn Roger Karlquist 
(styremedlem), Ole Bakke (varamedlem) og Rita Hele-
ne Paulsen (varamedlem)

Andre Berg fortsetter som leder av Oslo fylkeslag.

Årsmøtet 2013 i
Oslo fylkeslag

Medlemmene i Personskadeforbundet LTN fulgte 
ivrig med…
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Av Rigmor Endresen
Leder Personskadeforbundet 

LTN-Finnmark fylkeslag     

Styret og valgkomiteen møttes på Gargia fjellstue litt 
utafor Alta en nydelig, kald lørdag i mars. Vi starta med 
felleslunsj og jobba oss gjennom alt som kreves for å 
være klar til årsmøtet. Vi utarbeidet årsmelding, forslag 
til aktivitetsliste, gikk gjennom regnskapet, innkomne 
saker og laga budsjett.

Valgkomiteen hadde gjort en jobb i forkant og hadde et 
forslag som de la frem for styret.

Stemninga var veldig god og det var en glad gjeng som 
kunne si seg fornøyd med godt utført arbeid. 
Vi kan anbefale denne arbeidsformen videre. Det er 
både lærerikt, effektivt og sosialt!

Finnmark fylkeslag 
hadde samling før årsmøtet

Styresamlingen i Finnmark ble avviklet på 
Gargia fjellstue.

Personskadeforbundet LTN-Finnmark fylkeslag har hatt styresamling for å forberede 
årsmøtet på Rica hotell i Alta.

Et levende demokrati avhen-
ger av at folk bruker stem-
meretten. 76 % av alle stem-
meberettigete deltok i forrige 
Stortingsvalg. Blant ungdom 
og innvandrere var andelen 
imidlertid langt lavere; bare 
halvparten bruker stemme-
retten. Stemmerettens for-
kjempere må derfor på banen 
igjen.
Organisasjonene er den en-
kleste veien til deltakelse i 
samfunnsliv og politisk på-
virkning. 84% av befolknin-
gen bruker muligheten og 

har meldt seg inn i organisasjonene. Alle typer organi-
sasjoner; kulturorganisasjoner, idretten, barne og ung-
domsorganisasjoner og interesseorganisasjoner, er 
viktige i demokratiet. De har synspunkter på arealbruk, 
forurensning, diskriminering og bygging av folkehelse. 
Stemmeretten innebærer enda en mulighet for med-
lemmene i organisasjonene til å si fra om saker politi-
kerne bør prioritere. Enten det er ny fotballbane, reduk-

sjon av svevestøv, inkludering og morsmålsopplæring 
eller fattigdomsbekjempelse. 

Mange frivillige
Til sammen er vi nesten 100 000 lokale frivillige lag og 
foreninger i Norge. Ingen har bedre forutsetning enn 
oss til å bidra til økt valgdeltakelse. Frivillighet Norge 
oppfordrer derfor alle typer frivillige lag og foreninger 
til å bidra til at flere bruker stemmeretten 9. september. 
Bli med i frivillighetens egen stemmerettskampanje 
”Send stemmen din til Stortinget”, på Facebook. 

Bildene blir utstilt
Vi ber alle lag og foreninger om å oppfordre medlem-
mer, sympatisører, skoleklasser osv. om å laste opp 
bilder og 140 tegn som beskriver hva politikerne må 
ta tak i. Kanskje det kan være en aktivitet i pausen på 
kor- eller korpsøvelsen, eller på 4-klubbens møte? Da er 
dere med i konkurransen om å få bildet ustilt på Eids-
volls plass før valget. Vinnerbildene blir også trykket i 
et hefte som skal deles ut til alle Stortingsrepresentan-
tene. Sammen skal vi lage Norges viktigste huskelapp 
til dem bestemmer i landet vårt og sørge for at valgdel-
takelsen øker!

DUGNAD FOR DEMOKRATIET
Av Birgitte Brekke • Generalsekretær Frivillighet Norge

Allmenn stemmerett er sammen med ytringsfrihet og organisasjonsfrihet grunnpi-
larene i et demokrati. Derfor spilte de frivillige organisasjonene en viktig rolle for å 
drive fram allmenn stemmerett. Den rollen bør organisasjonene bruke stemmeretts-
jubileet til å pusse støvet av. I 1913 handlet det om stemmerett for alle, i 2013 hand-
ler det om å få folk til å bruke den. 

Birgitte Brekke er 
generalsekretær i 
Frivillighet Norge.
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I uke 25 (17. – 21. juni 2013) arrangerer 
Sunnaas sykehus for første gang gruppe-
opphold ”aktiv i rullestol” i Toppidretts-
senteret og Norges Idrettshøyskoles lo-
kaler ved Sognsvann. 

Målgruppen for gruppeoppholdet er personer som 
bruker manuell rullestol. Målet er å gi deg inspirasjon 
og veiledning til å leve et aktivt liv tross din funksjons-
nedsettelse. Funksjonsnedsettelsen skal ikke påvirke li-
vet mer enn nødvendig, derfor skal vi ha fokus på mu-
lighetene – ikke begrensningene.

Dette skjer
Fysisk trening er en stor del av programmet denne 
uken. Blant aktivitetene er bassengtrening, styrketre-
ning, boksing, rullestolbasket, pigging, rullestolteknikk, 
tennis osv. 

Den samme uken skal Sunnaasstiftelsen arrangere 
mestringsuke for rullestolbrukere. Mestringsuken har 
tatt utgangspunkt etter konsept fra rekrutteringsgrup-
pen (RG) i Sverige. 
Gruppeoppholdet Aktiv i rullestol via Sunnaas sykehus 
skal ha tett samarbeid med Sunnaasstiftelsens mest-
ringsuke og det meste av programmet vil være felles 
for deltakerne. 

Det vil være teamkvelder hvor det setter fokus på ana-
tomi/fysiologi, mental trening,  yrke/utdannelse, og lig-
nende. Lederne for uken vil stort sett være rullestolbru-
kere.

Gruppeoppholdet arrangeres i sin helhet med overnat-
ting i et inspirerende og frisk miljø på Toppidrettssente-
ret i Oslo. Stedet er godt tilrettelagt. 

Aktiv i rullestol  

Påmelding og kontaktpersoner
Ønsker du å delta på dette oppholdet, søker du via 
fastlegen din. Søknadsfrist: 3. juni 2013

Søknaden må merkes 
”Gruppeopphold, aktiv i rullestol”. 

Har du spørsmål kan du kontakte:
Inntakskoordinator Gunn Pettersen på tlf. 66 96 92 64 
eller på e-post gunn.pettersen@sunnaas.no 
Teamleder Ragnhild Strømmen Strand på 
tlf. 66 96 95 89 eller på 
e-post ragnhild.strommenstrand@sunnaas.no

Inviterer til Bowlingkveld
 
Personskadeforbundet LTN-Oslo fylkeslag inviterer til bowlingkveld for alle våre medlemmer fredag 
14. juni på Veitvet Bowling. Laget subsidierer utgiftene for medlemmene, slik at du vil få pizza, slush, 
brus og 2 runder med bowling for kun 50 kr. Etter bowlingen kan de som ønsker det ta en fredagspils, 
eller brus, ved bowlinghallen.

Veitvet Bowlingsenter tilbyr spesialavtale med tilrettelagt bowling for rullestolbrukere. De har egen 
rampe som gjør bowling mulig for alle. Ta kontakt med oss på telefon (snarest mulig) dersom det er 
aktuelt. Dersom du ikke vil bowle håper vi du likevel kommer for mat og hyggelig selskap.

Veitvet Bowling er godt tilrettelagt for funksjonshemmede, og ligger på Veitvet senter, rett ved Veitvet 
t-banestopp, og bare et par hundre meter fra Veitvet busstopp. T-banen bruker 15 minutter fra Jernban-
etorget stasjon. Det er lett tilgjengelig parkering for handikappede utenfor senteret dersom du kom-
mer med bil.

Tid: Fredag 14. juni kl. 18.00
Sted: Veitvet Bowling, Veitvet Senter
Adresse: Veitvetveien 8, 0596 Oslo. 
Påmeldingsfrist: Søndag 2. juni kl. 23.59 på sms eller telefon til Andre Berg    
 Mobil 920 15 574 eller e-post: oslo@personskadeforbundet.no 

Slik kommer du deg dit: Veitvet t-banestasjon, t-bane 5 mot Vestli. Buss 25, 31 og 33    
 til Veitvet bussholdeplass. Med bil fra sentrum: riksvei 4 mot Gjøvik,   
 avkjørselen til Veitvet ligger rett etter Linderud Senter.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN



 19   nr. 4 – 2013 •  Magasinet

Landet Rundt 

Av Inger Simonsen, 
nestleder

Vi var samlet 21 personer og i år som i fjor lånte vi As-
trid Olsen fra Vesterålen lokallag som møteleder. Års-
møtet var unnagjort på en time og det som var nytt i år 
var at årsmøtet valgte et eget ungdomsutvalg, noe vi 
tror blir positivt da det er ungdommen vi må satse på.

Nytt utvalg
I ungdomsutvalget ble Sylvi Andreassen, Marius Leik-
sett og Anja Sabit valgt. De skal jobbe med egne ar-
rangement hvor de kan skape en møteplass for og få 
andre ungdommer med i lokallaget. Sylvi Andreassen 
hadde bursdag på årsmøtet og fikk overrakt blomster 
fra leder Arne Magne Andreassen.

Hyggelig feiring
Etter årsmøtet ble alle invitert med på utestedet Nord-
lys til middag med tilbehør, hvor vi avsluttet årsmøtet 

med sosial samling, hvor lokallaget dekte alle utgiftene. 
Her ble også Sylvi behørig feiret med en egen is som 
utestedet spanderte på henne, derfor måtte vi ta et eget 
bilde av henne.

Skal hedres
Vi skulle også dele ut Hederstegn til vårt eldste medlem 
som har vært med i styresammenheng i mange år og 
har vært en ambassadør for lokallaget med sin innsats 
over mange år, men hun kom dessverre ikke noe som 
vi syntes var veldig synd. Vi skal overrekke Ellen Guld-
brandsen dette personlig ved å kjøre til Andenes og fei-
re henne. Vi skal ta henne med ut på en bedre middag 
der vi også overrekker henne Hederstegnet.

Et flott årsmøte og god oppslutning, takk til alle som 
deltok!

Årsmøte Sortland og 
Andøy
Personskadeforbundet LTN Sortland og Andøy lokallag avholdt sitt årsmøte den 
10. mars på Sortland Rådhus.

Benedickte med sønnen Bastian (1) som  er yngste 
medlem i lokallaget. Hun er datter og han er barne-
barn av leder Magne Andreassen.

Et fint årsmøte ble avviklet i 
Sortland og Andøy lokallag.

Sylvi Andreassen hadde bursdag, noe som ble feiret.
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Landet Rundt 

Pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender" har 
igangsatt en rekke innsatsområder ute i helsetjenesten. 
Disse har som mål å få ned antall skader forårsaket av 
utilsiktede hendelser. Et videre mål er at helsetjenesten 
skal implementere rutiner og metoder som initieres av 
Pasientsikkerhetskampanjen.

Formålet med møtet er å presentere Pasientsikkerhets-
kampanjen, og å komme fram til hvordan pasient- og 
brukerorganisasjonen kan medvirke i kampanjens inn-
satsområder. Det er behov for å sikre brukermedvirk-

ning i innsatsområdene, og vi vet at organisasjonene 
sitter på verdifull kompetanse som trengs i disse.

- Pasientsikkerhet er et veldig viktig arbeid for å hin-
dre at folk skades eller dør som følge av en utilsiktet 
hendelse. Vi ber våre medlemsorganisasjoner sette av 
torsdag 2. mai. Møte vil finne sted på Scandic Edder-
koppen i Oslo, sier rådgiver Arnfinn Aarnes i FFO.

FFO inviterer til 
møte om pasientsikkerhet

Hjertelig velkommen til 
Tusenfryd, en dag med 

masse kick     
Vi ønsker deg/dere velkommen til en dag med masse kick, det er 
mange karuseller som du kan prøve inn på Tusenfryd. Det er ingen 
aldersgrense for å være med. Egenandel er på kr 100 pr. person, 
har du ledsager så går han/hun inn gratis. Men vi tar forbehold om 
været.

Tid: Søndag 16. juni kl. 12.00 Oppmøte ved gjesteservice

Sted: Tusenfryd

Adresse:   Mosseveien, 1407 Vinterbro.

Påmeldingsfrist: Søndag 2. juni kl. 23.59 på sms eller telefon til 
Andrè Berg Johansen, mobil 920 15 574 eller 
e-post: oslo@personskadeforbundet.no

Slik kommer du deg dit:  Tusenfrydbussen fra Bussterminalen eller buss 
541 til Drøbak (den finner du like uten for Oslo S: Fred Olsens gate nord)  

Med bil: Avstanden fra Oslo sentrum og ut til parken er ca. 20 km. Fra 
Moss er det ca. 30 km. Følg forøvrig skilting for avkjøring fra E6/E18 ved 
Vinterbro.

Om du trenger hjelp til og komme deg/dere til Tusenfryd 
så er det bare og ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen 
Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag
Styret

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Pasientsikkerhetskampanjen og FFO inviterer medlemsorganisasjonene til et møte 
2. mai om den pågående kampanjen for å bedre pasientsikkerheten i norsk helse-
tjeneste. 
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Landet Rundt

Av Kjersti Bergvik

Informasjonsmøte om 

Samhandlingsarena Aker

Har du lyst å vite litt om 
hva som skjer?
Tidspunkt:  Mandag 6. mai klokken 17.00-19.00

Tema:  Hva skjer på Samhandlingsarena Aker? 

 Ved hovedprosjektleder Marie Anbjørg Jotun og 
 prosjektleder Per Magnus Mæhle. Særlig fokus på 
 Brukermedvirkningsprosjekt og rehabilitering.

Sted:  Aker sykehus, dagligstuen bygg 60, inngang B.

Arrangør:  Personskadeforbundet LTN og Sunnaas sykehusHF

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Likemannskurs for 
yrkessjåfører 
Helga 5.-7. april 2013 holdt Personskadeforbundet LTN yrkessjåfør og trafikksikkerhets-
utvalget likemannskurs for yrkessjåfører. Kurset trakk 27 deltakere fra hele landet. 

Rådgiver i forbundet, Birte 
Sand Rismyhr, kom og snak-
ket hvilke muligheter, ulike 
tiltak og hvordan en bør for-
holde seg for å komme tilba-
ke til arbeid. Flott å vite når 
en skal hjelpe. 

John Terje Nordskog fra 
Norsk transportarbeiderfor-
bundet hadde en interessant 
og lærerik bolk der han snak-
ket om trafikksikkerhet. Her 
tok han blant annet for seg 
forskjellige måter å jobbe 
med sikkerheten i trafikken 
på. Hvem en kan bruke for å 

få et godt samarbeid, og forslag på hvordan en kan gå 
frem for og nå mål om trafikksikkerhet en har satt seg. 
Det var svært engasjert foredragsholder og gav god  
inspirasjon til deltakerne. 

Inger Simonsen snakket om likemannsarbeidet i for-
bundet. En likemann er en som selv har erfaring. Det 
er ingen fagperson, men en likemann skal gi omsorg, 
støtte, skape trygghet og lytte til den hjelpetrengende. 

En likemann har taushetsplikt og har signert taushets-
erklæring. 
Inge Botten hadde en bolk der det ble utvekslet erfaring 
som likemann. Kjersti Bergvik snakket om generell før-
stehjelp når man er førstemann etter ei ulykke. 
Ut fra tilbakemeldinger hadde det vært ei vellykket og 
lærerik kurshelg. Både faglig og sosialt. 
Utvalget takker gamle og ikke minst nye deltakere for 
sitt engasjement som var avgjørende for at kurset ble 
slik det ble. 

Det kom 27 medlemmer til kurset som yrkessjåfør-
og sikkerhetsutvalget arrangerte.

Rådgiver Birte Sand 
Rismyhr holdt et  
interessant foredrag.
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Lokallagene i Vestfold arrangerer

BEHANDLINGSREISE til ALBIR i SPANIA
26. mai til 9. juni 2013

Albir er et sted med rolig og behagelig atmosfære med en god balanse mellom avkobling og aktiviteter. Byen ligger 
8 mil nord for Alicante. Området byr på mange opplevelsesmuligheter som temaparker, dyreparker, delfinshow m.m. 
I tillegg finner du utallige shoppingmuligheter, restauranter, lange strender og kort vei til flott turterreng. Her er også 
et eldorado for golfere. Området har en storslagen natur med de grønneste og frodigste kommunene på hele Costa 
Blanca-kysten. Her dyrkes appelsiner, oliven og mange eksotiske frukter. 300 soldager i året og en behagelig tempera-
tur, gjør området til et godt sted å oppholde seg. 

Temperatur:
 Dag Natt Havet
Mai 25 15 20
Sept 29 17 24
 
Vi skal bo på hotell La Colina, hvor Fysiakos fysioterapi holder til i 1.etasje. Hotellet 
ligger sentralt til i Albir, med kort vei til butikker, stranden og kollektivtransport.

Fysiakos:                                                                                                                                     
Fysiakos fysioterapi og trening har fysioterapeuter som alle er norsktalende. I tillegg til individuell behandling tilbys 
det gruppetrening og bassenggrupper (med forbehold om antall deltagere). Ved første konsultasjon vil fysioterapeuten 
foreta en grundig undersøkelse før oppstart av behandling.  Du må ha med henvisning fra din fastlege. Refusjon i hen-
hold til Helfo sin ordinære praksis. Ytterligere informasjon finnes på www.fysiakos.com. 

La Colina:                                                                                                                                      
Hotellet har leiligheter med to soverom som har felles bad og oppholdsrom. Det ene soverommet har dobbeltseng, 
mens det andre soverommet i leiligheten har to enkeltsenger. Det legges derfor opp til at to personer med hvert sitt 
soverom deler leilighet. Det er også mulighet for å leie 1-roms leiligheter for de som vil dele soverom eller vil bo alene.  
Hotellet har oppvarmet basseng. Alle leilighetene har air conditioning, PC tilkobling til internett, norske TV kanaler og 
balkong. Iberegnet i prisen er overnatting og halvpensjon (frokost og 3-retters middag). 
Ytterligere informasjon om hotellet finnes på www.lacolinabeach.es

Priser og påmelding:                                                                                                                                                                       
Vi kan tilby å ordne med flybilletter enten fra Gardermoen eller fra Torp. Dere velger selv hvor dere vil fly fra. Alle rei-
sedokumenter vill bli ordnet og tilsendt på e-post/post. Flybuss vil bli satt opp fra Alicante til hotellet for begge flygnin-
gene. Prisene i prisoversiktene er lavprisbilletter, vi tar derfor forbehold om justeringer av flybillettprisen. Disse endres 
raskt, samtidig som at lavprisbillettene kan bli utsolgt. Det er derfor viktig å returnere påmeldingen så raskt som mulig, 
så vi kan sikre oss lavprisbillettene. Vi bestiller flybillettene fortløpende ettersom påmeldingene kommer inn.

Bagasje:
Iberegnet i flybillettprisen er det ett kolli av 20 kg i tillegg til håndbagasje. Er det noen som ønsker flere kolli så koster 
disse 80 kroner stykke. Rullestoler sendes gratis. Setereservasjon er ikke iberegnet prisen, men kan ordnes med et til-
legg på 80 kroner. Ønsker du setereservasjon så skriv på påmeldingsskjema hvor i flyet du ønsker å sitte.

MAI  Torp – Alicante – Torp 26. mai kl. 20.20 til 9. juni kl. 15.55
 Alene i studioleilighet Dele leilighet med to soverom
Hotell m/halvpensjon  10600 7600
Flybuss 200 200
Flybillett 1700 1700
Totalt 12500 9500

MAI  Gardermoen – Alicante – Gardermoen 26. mai kl. 07.00 til 9. juni kl. 11.30
 Alene i studioleilighet Dele leilighet med to soverom
Hotell m/halvpensjon 10600 7600
Flybuss 200 200
Flybillett 2400 2400
Totalt 13200 10200

For eventuelle spørsmål ta kontakt med Elisabeth Bøen-Johnsen på 917 58 081 eller 
e-post eliboe@vegvesen.no.

Riktig utfylt påmeldingsskjema sendes 
Elisabeth Bøen-Johnsen, Tenvikveien 55, 3140 Nøtterøy så fort som mulig og 
senest 10.mai.
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Avreise fra: Torp * Gardermoen * □

Deltager 1:

Navn: ____________________________________________________________________________Adresse:______________________________________________________________________

Postnr. og poststed: _______________________________________________________Mobil: _________________________________________________________________________

E-post: __________________________________________________________________________Fødselsdato:________________________________________________________________

Ønsker behandling: Ja *□ Nei *

Ønsker bassengtrening: Ja *□ Nei *      □

Ønsker styrketrening i gruppe: Ja *□ Nei *       □

Ønsker å benytte følgende type leilighet (sett kryss):

Dele leilighet   *  □Alene i 1-roms leilighet  * □

Ønsker rullestoltilpasset rom *  □

Ønsker å dele leilighet med: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Har reiseforsikring i (oppgi selskap) : ________________________________________________________________________________________________________________

Antall kolli på flyet utenom håndbagasje: _________________________________________________________________________________________________________

Deltager 2:

Navn: ____________________________________________________________________________Adresse:______________________________________________________________________

Postnr. og poststed: _______________________________________________________Mobil: _________________________________________________________________________

E-post: __________________________________________________________________________Fødselsdato:________________________________________________________________

Ønsker behandling: Ja *□ Nei *

Ønsker bassengtrening: Ja *□ Nei *      □

Ønsker styrketrening i gruppe: Ja *□ Nei *       □

Ønsker å benytte følgende type leilighet (sett kryss):

Dele leilighet   *  □Alene i 1-roms leilighet  * □

Ønsker rullestoltilpasset rom *  □

Ønsker å dele leilighet med: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Har reiseforsikring i (oppgi selskap) : ________________________________________________________________________________________________________________

Antall kolli på flyet utenom håndbagasje: _________________________________________________________________________________________________________

Skjema returneres Elisabeth Bøen-Johnsen, Tenvikveien 55, 3140 Nøtterøy.

Påmeldingsfristen er 10. mai. Men for å sikre oss lavprisbilletter så returneres skjemaet så raskt som mulig.  
Vi vil bestille billetter fortløpende etter som påmeldingene kommer inn. 
“Så førstemann til mølla”. Det er totalt 20 plasser.

Hver deltager må være selvhjulpen eller ha med seg ledsager. Ledsager betaler samme prisen som ordinær deltager. Vi som 
planlegger og arrangerer turen er selv skadet og har ingen mulighet til å hjelpe andre med bagasje, rullestoler o.l.

Reisen til og fra flyplass i Norge må hver og en sørge for selv.

PÅMELDINGEN ER BINDENDE, og ved påmelding innbetales et depositum på kroner 2.200 til 
konto 2535.40.08648. Dette for å få betalt flybillettene. Det vil bli sendt ut faktura samt mer informasjon for resten av turen når 
det nærmer seg avreise.

_________________________________ _________________________________

Signatur



Trygt på skoleveiene

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
www.risor.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift
www.namsos.kommune.no

 Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

www.karmoy.kommune.no

Alvdal
kommune

www.alvdal.kommune.no
www.iveland.kommune.no

www.larvik.kommune.no

Hægebostad
kommune

www.haegebostad.kommune.no

Loppa
kommune

www.loppa.kommune.no

www.vaksdal.kommune.no

Time
kommune

Kommunalteknikk
www.time.kommune.no

Bremanger
kommune

 www.bremanger.kommune.no  www.ostre-toten.kommune.no

Åmli
kommune

Skoleavdelinga
 www.amli.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Bodø
kommune

 www.bodo.kommune.no

Rådhuset
5745 AURLAND
Tlf. 57 63 29 00

Time
kommune

www.time.kommune.no

Harstad
kommune

www.harstad.kommune.no

Hareid
kommune

www.hareid.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

Herøy
kommune

 www.heroy.kommune.no

Kviteseid
kommune

www.kviteseid.kommune.no

Ørland
kommune

www.orland.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

www.e-h.kommune.no

Frøya
kommune

 www.froya.kommune.no

Masfjorden
kommune

 www.masfjorden.kommune.no

Alta
kommune

www.alta.kommune.no
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

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@personskadeforbundet.no

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

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

Alle er å treffe  på telefon  22 35 71 00  mellom  09.00-15.00



BUSKERUD

3'ern Trafikkskole AS
Schwartz gate 2, 3043 DRAMMEN...................................Tlf. 32 89 89 70
Post@3ern.no
www.3ern.no

Din Kjøreskole
Tordenskjoldsg. 54, 3044 DRAMMEN...............................Tlf. 62 41 26 99
heimdal@heimdaltrafikkskole.no
www.dinkjoreskole.no

FINNMARK

TRAFIKKSKOLEN Ole AS
Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN....................................Tlf. 934 14 356
oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

NORDLAND

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

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES..............................................Tlf. 76 08 25 55
pos@lofotentrafikkskole.no

ROGALAND

Kvaløygata 3, 5537 HAUGESUND..................................Tlf. 52 70 87 90
post@hauglandtrafikkskole.no

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

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND...................................Tlf. 40 30 00 80
post@trygve-trafikkskole.no
www.trygve-trafikkskole.no

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

SØR-TRØNDELAG

Thoning Owesensgt 28, 7044 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 91 76 70
abes@abes-trafikkskole.com
www.abes-trafikkskole.com

KMS Trafikkskole
Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM...................................Tlf. 73 95 73 80
k-tra-as@online.o

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

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

TELEMARK

OPAAS Trafikkskole Kjølner
Telegata 2, 3674 NOTODDEN.........................................Tlf. 35 01 30 00
imkjolner@gmail.com
www.opaas.no

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

VESTFOLD

SOLHEIM Trafikkskole AS
Møllers gate 1 A, 3210 SANDEFJORD..............................Tlf. 33 46 80 06
post@solheimtrafikk.no

ØSTFOLD

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84
www.ptraf@frisurf.no
www.pers-tr.no

ØSTFOLD Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no

AKERSHUS

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

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

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

OSLO

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

www.bilia.no

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN

Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Blindern, 0317 OSLO  -  Tlf. 22 34 01 40

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79
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PARKERING FORBUDT! 
Langbein er trafikkpoliti og har skrevet ut en fartsbot til en som
kjørte for fort. Det er et motorkjøretøy som ikke har to hjul, det er
ikke rødt og har mer enn to passasjerseter. Hvilket nummer har
det?

KJØRETØY
Hvor mange kjøretøy
av hvert slag ser du 
på bildet?

kjøretøy med fire hjul 
kjøretøy med to hjul 
motorkjøretøy 

EN RING AV TALL
Hvilket tall skal stå på spørsmålstegnets
plass? Tipp og Topp vet det, vet du?

PÅ RIKTIG PLASS
Kan du hjelpe Ferdinand
med å plassere hjerter,
spar, kløver og ruter på
det siste kortet?

EN RING AV TALL
21:Hvert tall er lik summen
av de to foregående tallene.

PÅ RIKTIG PLASS

PARKERING FORBUDT!
Nummer 4.
KJØRETØY 
På bildet er det:3 kjøretøy med fire
hjul,3 kjøretøy med to hjul og 4
motorkjøretøy.

1

1

2

3

5

8

13

?

LØSNINGER

1 2

3

4

5

6
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Der du bor har kanskje snøen blitt borte og det 
er tid for å ta frem sykkelen igjen. Jeg gleder 
meg veldig for jeg elsker å sykle. I fjor fikk jeg 
dessuten ny sykkel, så det skal bli kjempefint å 
ta den ut igjen. Før du tar i bruk sykkelen din så 
er det fint om du får noen voksne til å sjekke at 
alt er i orden. Ta en ekstra titt på bremser og lys. 
Dessuten kan det være lurt å se etter at sykkelen 
har refleks. Alt som kan gjøre oss synlige i trafik-
ken er veldig bra. Selv så sykler jeg som regel 
med refleksvest. Hjelm har jeg naturligvis alltid 
på meg. Det håper jeg at du også har.

Hvis du har gang- og sykkelvei i nærheten av 
deg, så håper jeg du alltid bruker den. Det kan 
være veldig skummelt å sykle der det er stor tra-
fikk, så jeg håper du er forsiktig når du er ute. 
Hvis dere er flere venner som sykler sammen, 
så må dere ikke sykle i bredden – men etter hver-
andre.  

Mai er en veldig fin måned synes jeg. Jeg gle-
der meg til å gå ut i skogen og plukke hvitveis. I 
fjor var vi to venner som plukket blomster til en 
gammel dame som bor i gata vår. Hun ble kjem-
peglad for det. Derfor skal vi gjøre det samme i 
år også. Kanskje du har noen du kan glede med 
blomster?

Om få uker så skal vi feire 17.mai, og det tenker 
jeg du også gleder deg til. Akkurat den dagen får 
jeg spise masse is og pølser, ja nesten så mye 
jeg bare orker. Dessuten skal vi gå i skoletog. 
Klassen har laget en fin plakat som vi skal ha 
med i toget. Vi øver også på en sang som vi har 
laget om skolen vår.

Ha en fin mai måned!

Hilsen Selius

Tid for sykkel

Solveig Dahl-Hilstad er ivrig til å tegne, og vi har fått denne 
fine tegningen. Tusen takk. Overraskelse kommer i posten. 



Løsninger

SJØRØVER-DONALD
Sjørøver-Donald får guttene til å øve seg på å gå
planken. Hvilken rute manger på det store 
bildet?  

DET MYSTISKE TALLET
3,fordi:hvis du hopper fra et tall
til et annet,med klokka,må du
hver gang gange med tre.

SJØRØVER-DONALD 
Rute C passer på det store 
bildet.

Til venstre for Dolly sitter
onkel Skrue.Klodrik sitter
midt på andre rad,og helt
til venstre sitter fetter
Anton.

LØSNINGER

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

2 6

54 18

9

81 27

DET MYSTISKE TALLET
Raptus von Rupp har problemer: han kan
ikke finne ut hvilket tall som skal stå i det
tomme feltet! Kan du hjelpe ham?

A
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SeliusSelius
Le med Selius

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

Gjesten: - Det er ingen krabbe i krab-
besalaten min!
Kelneren: - Hva så, det er jo ingen ita-
liener i den italienske salaten heller!

To appelsiner gikk over en bro. Den 
ene datt den ene ut i vannet. Da sa 
den andre: 
- Skrell deg en båt!

En kunde kommer inn på matbutikken 
og klager på kvaliteten på potetene. 
Ekspeditøren svarer:
- Du kan jo prøve å putte hodet i jorda 
hele sommeren, så kan du jo se hvor 
pen du blir!

En eldre mann satt på toget til Dram-
men og sier til sidemannen:
- Jeg skal på klassefest i Drammen!
- Så hyggelig da!
Hvor gammel er du egentlig?
- 95 år!
- Jøss, da er det vel ikke mange igjen 
av klassekameratene dine da?
- Nei, de siste fem åra har jeg hatt 
klassefest alene…

Det ringte på døra til Arne og utenfor 
sto det en bilmekaniker og sa:
- Hei! Jeg har kommet for å skifte 
eksosanlegget på bilen din!
- Men jeg har ikke bestilt noen bilme-
kaniker!
- Nei, det stemmer det, men det har 
naboen din… 

- Hvor mye koster laksen deres?
- 350 kroner kiloen.
- Det var da voldsomt!
- Ja, men så er den fløyet inn fra 
Canada!
- Jaha, men har dere ingen laks som 
har svømt selv..?

En mann ble overkjørt av en bil og 
bilisten stopper noen meter unna, 
stakk hode ut av vinduet og ropte:
- Du må passe deg!
- Å, utbrøt han som ble overkjørt, skal 
du rygge?



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

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Det FINN’s
Trafikkhjelp as
Thoning Owesensg 24

7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

Eggen
Anleggsdrift AS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Voss Olje
 Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Karosserifabrikken A/S
 Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Gumpens
Auto Øst AS

 Stemmane 3
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50
www.gumpens-auto-ost.no

Transport
Ole Johnny Tandberg

 Bråtav. 2
3360 GEITHUS
Tlf. 915 11 937

Byggmakker Skui
Ringeriksv. 256

1340 SKUI
Tlf. 04 020

Røn VVS AS
 2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

Joker Kirkenes
Kiell Torkildsens g 3

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 12 66

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Industrivegen 24
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Søgne
videregående skole

Søgnetunet 3
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 47 00

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Sigdal Kjøkken AS
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 32 71 40 00

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen
2041 KLØFTA

Tlf. 22 06 45 00

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen Næringspark

Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Norsk Scania AS
avd. Stavanger

4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

S. Thorstensen AS
 Sjøbakken 17

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Amfi Svolvær
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 70 00

Heen
Landbruksverksted

 Heiav 382
1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 60

Rico Bil AS
Fremmerholen

6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Yamaha Hardanger
avd av Øystese

Mek Verkstad AS
Lundanes

5610 ØYSTESE
Tlf. 56 55 02 00

PK Entreprenør AS
4683 SØGNE

Tlf. 38 05 18 80

Espa og Tangen
Taxi

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

Apotek 1 Alta
 Markv 14
9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Osloveien 59-65
1534 MOSS

Tlf. 69 25 33 82

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Voksenåsen as
Ullenveien 4
0791 OSLO

Tlf. 22 81 15 00

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80

BYGGMAKKER
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

VIANOR AS
avd. Lillehammer

 Industrigata 47
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 815 60 815

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

 Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Moe Transport og
Konsulent Tjenester

 Kupedalen 15
5723 BOLSTADØYRI

Tlf. 900 89 107

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Friis
Arkitekter AS
 Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Star Auto AS
 Indutriveien 31
1337 SANDVIKA
Tlf. 67 21 02 70

Biltrend
Harstad AS
 Kongsvegen 39
9408 HARSTAD
Tlf. 77 00 17 90

harstad@biltrend.no

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Lastebiltransport
Westad O. & Sønner AS

Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

Tlf. 31 28 81 14

Politimesteren i
Nordmøre og Romsdal

 Storgata 43
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 58 90 00

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

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Full Rulle Dekk
og Bilservice AS

 0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00

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

Bedriftsv. 11
4313 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Nittedal
Karosseriverksted AS

 Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Vesterålens
Apotek AS

 Markedsgt 7
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 15 15 10

Auto-Rep AS
 Olav Ingstads v 7

1351 RUD
Tlf. 67 13 15 49

Alt innen service og rep.
av alle merker, EU-kontroll

Frisørkjelleren
 Gate 1 nr 11
6700 MÅLØY

Tlf. 57 85 00 53

Kjellemo
Bilverksted AS

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 45 15

Bossekopv. 60
9511 ALTA

Tlf. 78 44 98 88

Strandg. 16
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 31 00

Karmøy Bilservice AS
 Stongsvingen 70
4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

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

Lofoten Turist og
Rorbusenter
Ørsvågvær

Ørsvågvær
8310KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60
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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:  ..............................................................................

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

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

ARVE - 
RETTEN ATTAKK ELTER HYLLE SKRIKET

LISTIG
PARTI BESTÅR

KORT
MOSJON

FISK
AKTU - 

ELL BOK

DEN
FØRSTE MINE

SMITTER
AV

SKALL - 
DYRENE

ARTIK - 
KEL

UTEN
PART - 
NERE

TILLATE
GRØNN - 

SAK

PRE - 
SANGEN TRÅKK

SMERTE
KORRI - 
GERER

TITTEL DILLENE

ØKE
OPP - 

KOMME NETT
FOR

ALLTID
PIKE - 
NAVN

REKKE - 
FØLGE

RETT
DANSK

ØY
SLETTE

TEVLING
UNION

BYGGET
PIKE - 
NAVN GASS

KONGE - 
NAVN

BLE INVI-
TERT TIL 
SLOTTET

5778

STJELE
SANG - 

ERE

EDEL - 
GASS

GUTTE - 
NAVN

ISTME
DRIKK

VER - 
DENS
DEL

KARAK - 
TER

RUSSE - 
KAM - 
PANJE

SKIKKE - 
LIG RUSLE GLATT

KLARTE
HØYTID

BE - 
TRAK - 

TER

SEIERS - 
TEGN

OPP - 
SPILTE
GLOSE

TRAU

BLOND SANGER STILLE
FINNES
DRETT

OM - 
TRENT
PRE - 

STERER

TIGER - 
STADEN LITT LØP UTROP

BANNE - 
ORD SNÅLE

GROV
UVÆR
BAK - 
VERK

TÅKE
NEVNE DVELER

PINNE
NØD - 

SIGNAL

SKINN
GRØNN - 

SAK

PIKE - 
NAVN

I  DET 
SLYNG - 
PLAN - 

TER

VOGN
EKLE

FJERN - 
SYN

VERK - 
STED

KON - 
JUNK - 
SJON

SIKT
HURTIG
NORD - 
MANN

JORD - 
ART

ORDNE

FISK
HANN - 

DYR
PRO - 

NOMEN FESTE
BÅT - 
HAVN BORDE

HAST
GJEN - 

LYD

BLEIEN
SLEKT - 

NING
SKREMT

MØTTES
PÅ

GARDER-
MOEN

DANSK
ØY

BILTYPE
DUO STRØM

PÅ
NORSKE

FLY

LY
PLUGG

FLEIPE
TEKKE IKKE

BORDET
ASTAT

AULA TALL
UT - 

BYGG
BRUK - 

KET
PIKE - 
NAVN LEGE

TILBAKE-
REISE

MUSIKK - 
STYKKE

Tommy  F.
Skeie

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: 
11. mai

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Mange drar til 
fjells i påsken

Vinnerne er:
Britt Helene 
Solvang, Frosta

Lene B. 
Fleischer, 
Kvelde

Knut T. Gjernes, 
Færvik



Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Tlf. 74 08 98 87

Skogveien Auto AS
 Knappvegen 1
2322 RIDABU

Tlf. 62 54 30 10

Sagafjord
Hotel AS
6165 SÆBØ

Tlf. 70 04 02 60

Oscar Hanssensveg 1/3
6415 MOLDE

Tlf. 71 20 66 50

Nettbuss
Trøndelag AS

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Edv Køhn Bok og
Papirhandel AS
Avd Tuven Libris

 Tuvenbøygen 2
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 34 30

R og K Kjos
Bilverksted AS

Brug. 4
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 02 54

Olav Arnstad
Transport
7620 SKOGN

Tlf. 74 09 60 54

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Dueland
Bilservice

5518 HAUGESUND
Tlf. 52 72 20 11

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Lillestrøm
Bilservice AS

Odalsgata 29
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 17 00

Agder Karosseri
og Billakkering AS
 Grøm næringspark 15

4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Rognan Bil AS
Lagervegen 15
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 09 20

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Strandv 106
9006TROMSØ

Tlf. 76 11 16 15

Alta Motor AS
 Skiferv. 2
9511 ALTA

Tlf. 78 44 40 50

Hjalland
Graveservice

Bromma
3540 NESBYEN
Tlf. 952 88 410

Fabelaktiv
 Stangev 15
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 58 00

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 55 62 11 94

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Storg 161 B
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 44 36
www.varmefag.no

Tollbug. 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Figgjo
Autoservice
 Figgenveien 34
4332 FIGGJO

Tlf. 51 66 33 22

Østreg. 32, 2317 HAMAR
Tlf. 03 650

www.taxi-hedmark.no

Aglo videregående skole
7510 SKATVAL
Tlf. 74 83 43 30

Bergmann
Diagnostika AS

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Nordhagen
Bilverksted Storo AS

Rolf Wickstrøms v 31
0484 OSLO

Tlf. 22 15 20 09

Indlandet
Automobilverksted AS

Salangsverket
9350 SJØVEGAN
Tlf. 77 84 18 33

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS

Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

T. Aasen
Solskjerming AS

Forusbeen 10
4033 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Autostil
Verksted AS

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

Gulen og
Masfjorden

Brann & Redning
Tlf. 945 06 940

Batteri Elektro AS
 Solborg

4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

Veøy Buss AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 11

Andreas Holmsen
Ingeniør og

Arkitektkontor
3201 SANDEFJORD

Tlf. 33 46 17 32

Gauldal-Østerdal
Buss AS
Elvegata 2

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 39 50

Jan Reime
Bil & Karosseri AS

Hålandsvegen 37
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 12 00

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

NORD-TRØNDELAG

Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00

SØR-TRØNDELAG

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

Tlf.  02 222
HEDMARK

Møller Bil - Hamar
Gjerluvegen 1 A, 2320 FURNES.....Tlf. 24 03 44 00

HORDALAND

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

www.moller.no

Karihaugveien 89, 1089
OSLO - Tlf. 22 90 67 50

www.nkspedition.no

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Mesta Verksted Bosch Car Service Leikanger
 Hagane 3, 6863 LEIKANGER   -   Tlf. 993 54 200

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler

Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20

Alta - Tlf: 78 44 56 00

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00Skrumoen, 4580 LYNGDAL

Tlf. 38 34 50 90

Vi støtter Trafikksikkerhetsarbeidet

Brugata 2, 2450 RENA
 Telefon 62 44 71 50

amot.engerdal@aaeb.no  -  www.aaeb.no

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

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

Byrkjelo
Tlf. 957 06 000

Kjellerødv. 30
1580 RYGGE

Tlf. 69 26 21 10
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten



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 

«Trafikkhendelse»!
Har du vært utsatt for noen form for «trafikkulykke»? Mistet noen i en slik hendelse?  
Er det noe i hverdagen din som kan bli bedre etter hendelsen? Da er jeg rette person for 
deg. Jeg har spisskompetanse på området, slik får vi et flott samarbeide og jeg garanterer 
resultater meget raskt. 

Tilbyr en positiv opplevelse i vårt samarbeid, som vil gi deg en annen forståelse av din  
situasjon. Jeg viser deg valgmuligheter om du ønsker, og at smerte både fysisk og  
psykisk kan reverseres. Jeg lærer deg også om lovene i universet og hvordan du kan bruke 
disse til din fordel.  

Dette er en unik tjeneste som i tillegg lar deg være helt privat om ønskelig. Jeg trenger ikke 
vite noe personlig om hverken deg eller din situasjon, for å kunne lede deg dit du ønsker. 

Min kompetanse er at jeg har jobbet mye med mennesker og kommunikasjon.  
Vært veileder, og drevet med opplæring. Har NLP utdannelse og har selv vært med i en 
«dødsulykke».  Jeg har vært der selv, og ser at det er kun vi som har opplevd en slik  
påkjenning som virkelig vet hva det dreier seg om.

Jeg jobber for et resultat som tar 4-5 uker, der vi treffes en gang i uken til en positiv 
samtale. Jeg danner gjerne grupper, som sammen kan dele sine opplevelser, historier og 
synspunkter. Dette har en meget god effekt for den enkelte i gruppen, og er meget  
prisgunstig for de involverte. 

Jeg er så sikker på resultater, at jeg betaler tilbake hele beløpet hvis du opplever å ikke  
få valuta for pengene. Du har med andre ord ingenting å tape på å ta kontakt for mer  
informasjon, eller av ren nysgjerrighet på telefon:
47 31 35 46 eller e-post: sommerseth.kurs.og.coaching@gmail.com
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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:


