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Leder

Av Kjell Silkoset

Den 3. juni ratifiserte Norge FN-Kon-
vensjonen for Funksjonshemmede, det 
er gledelig at denne konvensjonen gir 
Norge en plikt til å bekjempe diskrimi-
nering og arbeide for et mere tilgjenge-
lig samfunn. Man snakker om et para-
digmeskifte med synet på mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, dreiningen 
i holdninger går mot en anerkjennelse 
at vi alle er fullverdige mennesker og at 
det er samfunnet og skapte hindringer 
som gjør at ikke alle får brukt sine ev-
ner fullt ut. Det blir spennende å se hva 
slags handlinger dette drar med seg. 

Av nærstående handlinger i foreningen 
kommer vi ikke unna at Landsmøtet er 
nært forestående. Landsstyret og sekre-
tariatet har klargjort dokumenter og de 
praktiske detaljene som skal på plass. 
Valgkomiteen er i fullsving med å sette 
sammen et forslag til nytt Landsstyret 
etter de retningslinjer de har. Som le-
der er det viktig for meg å fortsatt heve 
blikket og planlegge fremover. Neste 
år er vi 30år og det fortjener mye opp-
merksomhet. Selv om jeg i de siste uker 
bestemte meg for at nok er nok i leder-
stolen for denne gang, vil jeg fortsette 
innsatsen for å få til nærhet, åpenhet 
og at vi skal føle et fellesskap og "slekt-
skap" med hverandre i hele forenin-
gen. Jeg har lært masse og blitt kjent 
med mange herlige mennesker som 
gjør en kjempe innsats. Det er ikke alltid 
den stemmen man hører først og høy-
est som nødvendigvis har det viktig-
ste budskapet. Det er så mange sterke 
historier og personligheter som fortje-

ner å få bistand og støtte, slik at deres 
engasjement ikke drukner i frustrasjon. 
Derfor er det så viktig for meg at alle 
benytter tiden frem mot jubileumsåret 
og henter frem de gode historiene og 
gode tiltakene slik at det virkelig blir et 
jubelår hvor alle bidrar. Ser jo av erfa-
ring hvor mange hindre og utfordringer 
vi i Landsstyret har hatt med å få til den 
mediedekning og blest rundt navnebyt-
tet som vi forventet. Nå kommer det en 
nettbasert aksjon på Facebook for å få 
oppmerksomhet, for å overlappe med 
en nasjonal vervekampanje og konkur-
ranse, slik jeg skrev om i vinter.

Arrangementet ned til Bulgaria for fa-
milier er en kjempesuksess, vurdert et-
ter hvor fort den blir fulltegnet. Det blir 
spennende lesning til høsten og se 
hvordan den ble i år. Da er det bare og 
sitte klar og vente på neste års kunngjø-
ring om nytt arrangement. Samhand-
lingsreformen kommer også til å bli et 
tema til høsten, vi håper å kunne kjøre 
en føljetong over tre nummer. Ung-
domsarrangement og flere kurs og mø-
ter som likemann ol. er også planlagt 
utover høsten. Jeg benytter plassen nå 
til å nevne det. 

Bruk sommeren klokt, selv om vi ønsker 
økt medlemsmasse er det ikke ønskelig 
med flere skadde. Ta vare på dere selv, 
både til lands, vanns eller i lufta, vi hø-
res igjen i neste nummer.

Ha en riktig fin sommer, hilsen
Kjell H Silkoset, Landsstyreleder

Mye spennende fremover
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Reportasje

Av Ingeborg Dahl-Hilstad

Med vind i seilene
Frisk bris er et kombinert kommunalt foretak og en kommunal drift under Bamble 
kommune som vil lage rehabiliteringsprogrammer tilpasset enkeltmenneskene. 
   – Vår jobb er ikke å lage det som allerede finnes på nytt, sier leder Henning Weider, 
men å hjelpe til med å sy sammen det som finnes.
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Frisk bris er et samarbeidsprosjekt 
mellom Bamble kommune, Syke-
huset i Telemark og NAV. Målset-
ningen er å lage tilpassede rehabi-
literingstilbud til enkeltmennesker 
som har falt ut av utdanning og ar-
beidsliv av forskjellige årsaker.

– Når det lages opptrappings-
planer eller settes fokus på forskjel-
lige områder så kommer det mye 
bra ut av det, men årsakene til at 
folk trenger hjelp er sammensatte 
og da må hjelpen også være det, 
sier Weider.

Bindeledd
Prosjektet har gått inn for å være 
et bindeledd mellom de enkelte or-
ganene slik at man best får utnyttet 
ressursene som finnes innenfor de 
forskjellige hjelpeinstansene. – Man 
kan ikke tilpasse menneskene til de 
tiltakene en kommune allerede kan 
tilby, tiltakene må passe mennes-
ket. Noen ganger bør for eksempel 
flere forskjellige tiltak følge hveran-
dre, men på grunn av ventetider og 
ressurser blir det tilfeldig i hvilken 
rekkefølge ting skjer. Vi kan se hele 
mennesket og jobbe for at innsat-
sen er koordinert, forklarer en enga-
sjert Weider.  

Målgruppen til prosjektet er men-
nesker med yrkeshemming som 
ikke har noen diagnoser som setter 
en varig begrensning for arbeidsev-
nen. Dette kan være sykmeldte med 
psykiske plager eller med muskel- 
og skjelettplager, unge voksne som 
har falt ut av skole eller arbeidsliv, 
mennesker med diabetes eller kols, 
eller mennesker som ønsker livss-
tilsendring. 

Sammensatt 
- Det er alle slags mennesker 

som kommer til oss, innenfor alle 
typer kategorier. Felles for mange 
av dem er at de har behov for hjelp  
for å komme seg videre, man kan si 
at de trenger å komme seg fra a til 
b, forteller Weider.

– Det er en del lettere psykiske  
lidelser, men i en del tilfeller er det-
te en del av et større bilde. Lidel-
sene kan være en følge av andre 
hendelser, for eksempel situasjo-
ner i jobb eller plager etter skader. 
I bunn og grunn handler mye om 
mennesker som ønsker å komme 
seg videre.

Og når plagene er sammensatte 
må også tiltakene være det. Blant 
de ansatte har Frisk bris det de kal-
ler gode generalister, for eksempel 
er lederen idrettsterapeut med til-
leggsutdanning, og de har syke-
pleier og fysioterapeut. Felles for de 
ansatte er at de har et genuint øn-
ske om å hjelpe mennesker videre, 
og de er så trygge i sin rolle at de 
ønsker å jobbe på tvers av profesjo-
ner og yrker. Så benytter de seg hel-
ler av spesialistene som finnes ute 
i kommunen og jobber sammen 
med dem. 

Tilbudet til brukerne er også sam-
mensatt på flere måter enn at de 
jobber for å samordne hjelpen. Man 
må se hele mennesket, og ikke bare 
sette fokus på arbeidsrettet trening. 
Man må la folk være med på ting de 
liker og kan mestre, slik at man over 
tid kan bruke for eksempel trening 
til både mestring og behandling. 

Når noen har kommet dit at de har 
fått f eks en 30-40% jobb, så følges 
de fortsatt opp. De kan ringes og 
spørre om de har lyst til å være med 
på aktiviteter og om de når målene 
sine. 

Neste skritt er å utvikle en Frisk Liv 
sentral, et sted som alle kan komme 
til uavhengig av situasjon, skade el-
ler lidelser. Tilbudet skal være til de 
som ønsker å gjøre noe med livs-
stilen sin. Oppstart er satt til august, 
og i tillegg til kompetansen man al-
lerede har kommer de til å bruke 
mer ressurser fra Helse og omsorg 
i Bamble kommune. 

Tett oppfølging
Hos Frisk bris tror de på fysisk ak-
tivitet for å få folk i gang fordi de 
ser at det er et samspill mellom ar-
beid og fritid, kropp og sjel. – Man 
må se mennesket som et hele, og 
man må følge de godt opp. Noen 
kan kanskje henvises til et rehabi-
literingssenter for å få opptrening 
og for å endre livsstil, men når de 
kommer hjem har de fortsatt den 
samme familien og de samme ven-
nene, sier Henning Weider. – Da er 
det den utfordring å holde på den 
endringen som ble satt i gang un-
der oppholdet. Det er her vi kom-
mer inn i bildet, vi er der brukeren 
er, og de vet at de kan stikke innom, 

ringe eller sende en sms om det er 
noe. En livsstilsendring må være 
varig, og det kan den bli ved at vi 
hjelper menneskene der de faktisk 
er. Vi skal være lavterskel og tilgjen-
gelige.   

Resultater
Prosjektet har gode resultater, og 
i perioden 2010 til 2012 har de hatt 
127 brukere på Arbeidsavklarings-
penger innom. Av disse er i dag 96 
i ordinær jobb, skole eller arbeids-
trening i ordinære bedrifter. 120 av 
dem har besvart at de opplever en 
bedre livskvalitet etter to år. Frisk 
bris finner en stor sammenheng 
mellom hvordan den enkelte mes-
trer sin egen hels og i hvilken grad 
de deltar i arbeidslivet.  Totalt har 
om lag 154 mennesker fått et tilbud, 
og ca 100 mennesker fra tidligere år 
følges opp. 

Tilbakemeldinger i forhold til lang-
tidsresultater handler om at den 
hjelpen du får i kommunen der du 
bor er den som kan holde deg inne i 
et godt spor. – Mer eller mindre kro-
niske tilstander må vi hjelpe folk slik 
at de kan lære å leve med. Alle kan 
ha et godt liv, og vi vil hjelpe dem 
med å se dette, avslutter Henning 
Weider.  

Henning Weider
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Fagnytt

Av Sekretariatet

Grunnskoleopplæringen skal i følge 
opplæringsloven være inkluderen-
de, og opplæringen skal tilpasses 
den enkelte. Til tross for dette ser 
begge organisasjonene at enkel-
te elever faller utenom både faglig 
og sosialt. Barn i grunnskolen med 
ADHD eller hjerneskade har mange 
felles utfordringer. Noen av disse 
er hukommelsesvansker, innlæring 
og oppmerksomhetsvansker, van-
sker med regulering av atferd og 
følelser med mer.

- Om man ikke får rett tilret-
telegging kan dette få store kon-
sekvenser for barns læreevne og 
psykososiale tilpasning. Med rik-
tig tilrettelegging tidlig kan konse-
kvensene bli mindre, forteller gene-
ralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Begge organisasjonene opplever at 
det settes inn ”standard” tiltak i ste-
det for individuell tilpasning, og lite 
hensiktsmessige tiltak.

- Barn med ADHD og barn med 
kognitiv svikt kan ha felles utfor-
dringer, men det er ikke dermed 
sagt at de trenger like tiltak.

Dette var bakgrunnen for at orga-
nisasjonene i vår inngikk et sam-
arbeid og søkte midler fra Utdan-
ningsdirektoratet til å arrangere en 
fagdag.

- Utdanningsdirektoratet var 
veldig positive til samarbeidet og 
seminaret, forteller rådgiver Birte 
Sand Rismyhr. 

  Fagdagen skal arrangeres på Høg-
skolen i Oslo og Akershus, primært 

for lærerstudenter, men det vil også 
være mulig for andre studenter og 
faggrupper å delta. Den skal bidra 
til å skape økt bevissthet og kunn-
skap rundt to gruppers utfordringer 
i skolen. Dette kan igjen være med 
på å føre til gode og målrettede til-
tak for elever i skolen.

- Hovedmålet er at barn og unge 
skal få en lettere skolehverdag for-
di de får mer tilpasset hjelp og det 
finnes mer kunnskap om dem. Stu-
dentene vil etter dette seminaret 
ha en bedre forståelse og vet hvor 
de kan søke hjelp og hvem som kan 
hjelpe, forteller Dahl-Hilstad.

Bidragsytere vil være organisasjo-
nene samt representanter fra Stat-
ped som jobber spesialisert med 
henholdsvis ADHD og ervervet 
hjerneskade.  Det vil også være inn-
legg av brukere fra begge gruppene 
som kan fortelle hvilke utfordringer 
de har møtt i skolen.

- Det er viktig at man ikke bare 
trekker ut det som ikke virker, men 
også å ha fokus på hvordan å hjel-
pe barna på best måte og spre 
kunnskap om det som virker.

Det vil også bli laget et skriftlig do-
kument som oppsummerer semi-
naret. Dette gjør at også de som 
ikke har mulighet til å delta kan til-
egne seg kunnskapen.

- I tillegg kan dette være et do-
kument som våre medlemmer kan 
bruke i sin dialog med skolen, av-
slutter hun. 

Samarbeid om fagseminar for 
lærerstudenter
Personskadeforbundet LTN og ADHD Norge har inngått et samarbeid om å arrangere 
en fagdag for lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ingeborg Dahl-Hilstad 
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Fagnytt

Av Sekretariatet

Rehabiliteringskonferansen er et 
viktig møtepunkt for blant annet le-
dere og fagpersonell innen rehabi-
litering i spesialisthelsetjenesten, 
kommuner, private rehabiliterings-
institusjoner og bruker- og fagor-
ganisasjoner. I år var det ny rekord 
med rundt 220 påmeldte.

Temaer for konferansen var blant 
annet: Avklaring av oppgaver og 
ansvarsfordeling, koordinerende 
enhet, hverdagsrehabilitering og 
arbeidsrettet rehabilitering og psy-
kisk helse.

Birgit Skarstein, representant for 
Personskadeforbundet LTN og Sty-
releder i unge funksjonshemmede, 
åpnet den to dager lange konferan-
sen med å fortelle sin historie. Hun 
minnet helsepersonell på å se per-
sonen som er skadet istedenfor å 
standardisere. Hun oppfordret dem 
også til å åpne for diskusjoner rundt 
tabubelagte temaer.

- Jeg satt med mange spørsmål 
og følelser i tiden etter skaden, men 
følte at kroppen min var en arbeids-
plass og at det ikke var rom for å ta 
opp viktige temaer som seksualitet 
og fremtid, fortalte hun.

Hun avslutten med å fortelle hvor 
god hjelp hun fikk av likemenn og 
brukerrepresentanter i rehabilite-
ringsperioden etter skaden.

- De hjalp meg med å mestre 
min nye hverdag og ufarliggjorde 
situasjonen min.

Resten av dagen var satt av til Sam-
handlingsreformen og Individuell 
plan. Bjørnar Alexander Andreas-
sen fra Helsedirektoratet tok opp ut-
fordringer i fordelingen av ansvar 
og oppgaver mellom kommune-
helsetjeneste og spesialisthelsetje-
nesten, og hvordan samhandlings-
reformen er en videreføring av 
forskriften som kom i 2001. Dagfinn 
Thorsvik fra Levanger sykehus og 
Halvor Gjone fra Asker kommune 

fortsatt med spørsmålet om innfø-
ringen av samhandlingsreformen 
vil føre til med samhandling eller 
om det bare er et svarteper spill.  De 
kritiserte også politikerne for å bru-
ke for mye tid på planlegging av re-
formen samtidig som de mente at 
gjennomføringen var for lite plan-
lagt. 

Dag to var satt av til arbeidsrettet 
rehabilitering og psykisk helse samt 
kommunenes utfordringer etter 
samhandlingsreformen. Her fortal-
te blant annet Hysnes Helsefort, re-
presentert ved Irene Øyeflaten, om 
hvor viktig det er å se pasienten og 
bruke pasientens egen motivasjon 
og forventinger når de skal tilbake 
i arbeid. Hun la også til hvor viktig 
trivsel er for at de med kronisk syk-
dom og skade skal kunne beholde 
arbeidet. Idrettspedagog Henning 
Weider fra Bamble kommune fort-
satte i samme spor:

- De fleste fagpersoner ser be-
grensninger hos en person som er 
syk. Vi er nødt til å snu fokuset og 
se mulighetene, og ikke minst på 
personens premisser.

Viktigheten av fysisk aktivitet, kost-
hold og tett oppfølging i arbeidsli-
vet fra kommunen var andre fak-
torer som spilte inn hos flere av 
brukergruppene Bamble kommune 
jobbet med.

Anders Grismo, professor ved 
NTNU, mente at dagens retnings-
linjer er lite egnet for hverdagen 
i kommunehelsetjenesten og i de 
som finnes er livsstil, pasientprefe-
ranser eller målsetting for pasien-
ten sjelden nevnt. 

Som ledd i samhandlingsreformen 
skal kommunene ta større ansvar 
fir pasienten, men det fins ikke fag-
lige retningslinjer som kommunen 
kan bruke, påpekte han. Han hadde 
også en klar oppfordring til kom-
munene.

- De beste rehabiliteringsresul-
tatene oppnås i hjemmet, hvor bru-
keren må gjøre de kjente oppgave-
ne i sine vante omgivelser. Hvorfor 
er det da bare et fåtall av kom-
munene som planlegger å styrke 
hjemmetjenestene? Mange byg-
ger nye institusjonsplasser, få byg-
ger opp hjemmesykepleien. Det er 
uheldig, avsluttet han.
Psykolog Jan Egil Nordvik var på 
konferansen for å snakke om inten-
siv trening og databasert trening 
ved ervervet hjerneskade og kogni-
tiv svikt. 

- Tradisjonelt har man tenkt at 
en kognitiv svikt er varig, og på 
mange måter er det riktig. Men ny-
ere studier viser at det kan være 
mulig å trene opp noe av den tapte 
funksjonen, fortalte Norvik

Som eksempel nevnte han studi-
er hvor deltakere som aldri hadde 
sjonglert tidligere, trente intenst 
og lenger på å lære akkurat dette. 
Resultatet viste at deler av hjernen 
som er knyttet til hånd-øye-koordi-
nasjon økte i volum etter hvert som 
deltakerne trente. 
Nordvik viste også frem et kom-
puterbasert treningsprogram, som 
blant annet skal trene  opp arbeids-
hukommelsen. 

- Arbeidshukommelsen er en 
helt sentral kognitiv funksjon. Vi 
har gjort en case study på en en-
kelt pasient som hadde god effekt 
av den komputerbaserte treningen, 
men det finnes også studier som 
viser det motsatte. Noen vil kan-
skje ha utbytte av kognitiv trening, 
andre ikke, avsluttet Nordvik.

Rehabilitering 
på kryss og tvers

Mandag 27. og tirsdag 28. 
mai arrangerte Norsk syke-
hus- og helsetjenestefore-
ning årlige rehabiliterings-
konferanse, som i år hadde 
fått navnet ”Rehabilitering 
på kryss og tvers”.

Birgit Skarstein



P
Å

M
E

LD
IN

G
 U

N
G

D
O

M
S

K
O

N
FE

R
A

N
S

E
N

8 Magasinet • nr. 6 – 2013

Fagnytt

Av Sekretariatet

Vår forening opplever at andelen 
utenlandske statsborgere som ska-
des i Norge er økende. Særlig i  jobb- 
sammenheng, men også i trafikken 
og ved fritidsskader. Problemstil-
lingene blir ofte ganske komplek-
se, både i forhold til det offentlige 
tilbud, forsikringsdekninger, me-
disinsk behandling, rehabilitering, 
hjemreise etc. Det var derfor stor 
interesse for kurset som ble gjen-
nomført på OUS. 130 deltok fra alle 
helseregioner, hovedsakelig fra  
sykehus. Rådgiver Lill Irene Hind 
innledet med “utfordringer for spe-
sialhelsetjenesten”. Hun har jobbet 
mye med registrering av pasien-
ter slik at de blir riktig kategorisert, 
som igjen vil gi automatisk klassifi-

sering for eventuelt finansiering av 
sykehusopphold. Vi fikk også høre 
et interessant foredrag fra senior 
rådgiver Elin Lund Grina, HELFO 
utland, med tema “regelverk for 
oppgjør av konvensjonspasienter”. 
HELFO utland er svært sentral når 
helsevesenet trenger bistand til å 
finne frem i jungelen av finansie-
ringsmuligheter for de utenlandske 
pasientene. HELFO utland har eget 
servicekontor i Tønsberg og det vil 
også være praktisk nyttig for advo-
kater å ha oversikt over når uten-
landske blir skadet i Norge. 

Roald Hansen fra Luftambulansen  
og Mai Laila Furuli fra SOS Inter-
national redegjorde for avtaler om 
transport av utenlandske pasienter, 
som kan være en stor utfordring. 
Særlig gjelder dette utlendinger 
som ikke har egne reiseforsikrin-
ger og heller ikke noe ansvarlig for-
sikringsselskap å forholde seg til. 
Bruk av ambulansefly eller helikop-
ter vil innebære kostnader for flere 
hundre tusen kroner for en hjem-
sendelse. De har egne avtaler for 

Norden og noen andre land i Euro-
pa, samt Quebec i Canada. 

Vår egen Per Oretorp var invitert 
til å holde et innlegg om “rettighe-
ter og assistanse ved trafikkuhell”. 
Han redegjorde for utfordringene 
når utlendinger blir skadet som sjå-
før eller passasjer i norsk/utenlands 
registrert bil, som fotgjenger etc. 
Han redegjorde spesielt for de pro-
blemene vi opplever med utlendin-
ger som blir skadet i arbeidsforhold 
hvor det ikke foreligger ansettelses-
avtale eller dokumentasjon på et an-
settelsesforhold. I slike tilfeller kan 
det allikevel være aktuelt å henven-
de seg til yrkesskadeforsikringssel-
skapet via Yrkesskadeforsikrings-
foreningen. Denne foreningen vil 
påta seg ansvar hvis arbeidsgiver 
ikke har tegnet lovpålagt yrkesska-
deforsikring. Det avgjørende er at 
man makter å dokumentere et an-
settelsesforhold. Disse sakene re-
presenterer store utfordringer både 
for skadelidte selv, men også for 
det offentlige helsevesenet for å få 
refundert sine kostander. 

Utenlandske pasienter 
på Norske sykehus

Oslo Universitetssykehus 
inviterte 29. mai til kurs 
om utenlandske pasien-
ter på Norske sykehus. 
Kurset ble arrangert i 
samarbeid med HELFO.  

Navn på deltager ...........................................................................................................Lag: .............................................................................................

Fødselsår: ............................................................................................................................Medlemsnr: ..........................................................................

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

Mobil: ...................................................................................... e-post: .....................................................................................................................................

Reisemåte: ........................................................................... Navn på evt. flyplass: ..................................................................................................

Spesielle behov, hjelpemidler/allergier osv: ....................................................................................................................................................

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

Påmeldingsskjema sendes til: frank@personskadeforbundet.no eller Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 
0182 Oslo. Påmeldingsfrist 25. juli. Elektronisk påmeldingsskjema finnes på personskadeforbundet.no/ungdom

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Konferansen starter kl 13 den 26. september om bord på 
skipet Crown Seaways som ligger ved kai i Oslo. Båten 
vil legge fra kai klokken 16.45. På fredag 27. september 
ankommer vi København, og vi drar direkte til Handica-
porganisationernes Hus i Tostrup for omvisning. Her vil 
deltagerne få oppleve det som kalles verdens første fullt 
universelt utformede kontorbygg. Vi anbefaler dere om 
å lese mer om dette utrolige bygget på internett, http://
www.handicaporganisationerneshus.dk/. Vi ankommer 
Oslo på lørdag kl 0945 med videre hjemreise.

Vi har til sammen 30 plasser, og egenandelen for å være 
med er 500 kroner for første deltaker.
 Andre deltaker fra samme lag betaler 1000 kroner. Hvis 
det blir plasser til overs er det altså mulighet for lagene 
til å sende flere ungdomsrepresentanter. 

Personskadeforbundet LTN dekker utgifter til reise på bil-
ligste måte til arrangementet, opphold, overnatting og 
bespisning. 

Vi håper at vi som ved tidligere konferanser sammen 
skaper en trygg, åpen, morsom og lærerik stemning. Har 
du lyst til å vite mer før du melder deg på, så ta kontakt 
med Frank på 22 35 71 00 eller 
frank@personskadeforbundet.no. 
Påmeldingsfrist er 25. juli. 

Elektronisk påmeldingsskjema 
finnes på personskadeforbundet.no/ungdom 

Invitasjon til ungdomskonferansen 
2013 på Dfds Crown Seaways 
26.-28. september 2013
I år vil ungdomsutvalget i Personskadeforbundet LTN invitere ungdommer i Person-
skadeforbundet LTN (15-35 år) til konferanse på fergen mellom Oslo og København. 
Temaet for årets konferanse er positiv endring, et tema som vi håper vil vise delta-
gerne hvordan hverdagen kan bli lysere. 
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Sykepenger
Alle arbeidstakere har rett og plikt til 
å avvikle ferie etter ferielovens be-
stemmelser. Om du er sykmeldt og 
avvikler den lovbestemte ferien etter 
avtale med arbeidsgiver, må du hus-
ke å oppgi dette i kravblanketten for 
feriepenger (del D).

Om du ønsker å reise til utlandet 
uten at du avvikler lovbestemt ferie, 
må du søke til det lokale NAV-kon-
toret ditt om rett til å beholde syke-
pengene for den tiden du opphol-
der deg i utlandet. Vi anbefaler alle å 
søke skriftlig og i god til før du reiser. 
Husk også å ha med legeerklæring 
som bekrefter at reisen ikke vil for-
verre sykdommen/tilstanden din.

Arbeidsavklaringspenger
Mottar du arbeidsavklaringspenger, 
skal du i utgangspunktet oppholde 
deg i Norge. Men også her kan du 
søke om å få reise til andre land, og 
beholde arbeidsavklaringspengene.

Tar du feriedager i Norge, har du 
heller ikke rett til arbeidsavklarings-
penger. Kan du gjennomføre plan-
lagte aktiviteter som du har avtalt 
med NAV, kan du likevel ta ferie uten 
trekk i utbetalingen.

Feriepenger og fritak for for-
skuddstrekk
Dersom du i 2012 mottok sykepen-
ger, pleiepenger eller opplærings-
penger vil du har fått utbetalt ferie-
penger i mai 2013. Dette gjelder bare 
for arbeidstakere.

Hvis du mottar arbeidsavklarings-
penger er du fritatt for forskudds-
trekk i to 14 dagersperioder i juni. 

Nyttige lenker:
www.nav.no
www.arbeidstilsynet.no

Ha en nydelig sommer!

Forbundet

Av Birte Sand Rismyhr

Mottar du stønad 
fra NAV i sommer?
Sommeren nærmer seg med stormskritt og det er flere 
som allerede har planlagt ferie. Dersom du mottar ytel-
ser fra NAV er det viktig å holde seg oppdatert. Regel-
verk og rutiner for fravær/ferie varierer med ytelsen. 
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Det betyr altså at du også kan få 
støtte i juni og juli. Før du kan søke 
om støtte i sommerferien, må du 
ha søkt om støtte for det undervis-
ningsåret som kommer. Det vil si at 
om du avslutter utdanningen i vår-
semesteret, har du ikke rett til støtte 
for sommeren etter.

Ekstra stipend i høst og 
vårsemester
Du kan også søke om ekstra støt-
te fra Lånekassen om du ikke kan 
jobbe ved siden av utdanningen på 
grunn av nedsatt funksjonsevne el-
ler funksjonshemming. Det ekstra 

stipendet ligger på 3330 kr per må-
ned og kommer i tillegg til ordinær 
støtte fra Lånekassen.

Behovsprøvde ordninger
Stipendene som er nevnt ovenfor 
er behovsprøvde ordninger.  Dette 
betyr at det avhenger av hvor mye 
du får i inntekt, trygd eller hvor mye 
du har i formue og også eventuell 
samboer/ektefelle, om du får eller 
hvor mye du får i stipend. Om du 
mottar stipend og inntekt og/eller 
formue er høyere enn de fastsatte 
grensene kan stipendet bli gjort om 
til lån. Det er likningen for den pe-

rioden du får støtte som blir lagt til 
grunn for denne vurderingen.

Må dokumenteres
Når du søker om ekstra støtte må 
du få legen til å bekrefte at du har 
nedsatt funksjonsevne og at du ikke 
kan ha en sommerjobb eller jobbe 
ved siden av studiet på grunn av 
nedsatt funksjonsevne.

For mer informasjon om disse ord-
ningene, ta kontakt med Lånekas-
sen eller en rådgiver i Personskade-
forbundet LTN.

Ekstra støtte fra 
Lånekassen 
om du ikke kan jobbe

Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe i sommerferien 
på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan få støtte i tolv  
måneder.

Forbundet

Av Birte Sand Rismyhr 

DAGSKURS: 

”TO MÅ MAN VÆRE !”
Kommunikasjons- og 
samlivskurs for par hvor den 
ene har nedsatt funksjonsevne; 
fysisk eller psykisk, forårsaket 
av ulykke eller sykdom - 
arrangeres 
12.10. i Fredrikstad
9.11. i Stavanger
30.11. på Hamar

For flere opplysninger: se 
omtale i Magasinets august-
nummer, eller ta kontakt med 
Wenche på sekretariatet; 
22 35 71 00 eller 
e-post: wenche@
personskadeforbundet.no 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Fra Retten

Av Per Oretorp

Finansminister Sigbjørn Johnsen la 
7. mai frem regjeringens forslag til 
revidert nasjonalbudsjett for 2013. 
Regjeringen uttaler her at ”Som en 
følge av Høyesteretts dom av 22. 
november 2012 om statens erstat-
ningsansvar for manglende gjen-
nomføring av EØS-avtalens mot-
orvognforsikringsdirektiver for 
oppreisningserstatning etter trafikk-
ulykker, er det forventet å komme 
nye krav om erstatning for skader 
inntruffet i perioden 1. januar 1997 
t.o.m. 31. desember 2000. Statens 
sivilrettsforvaltning har ansvaret 
for å behandle de aktuelle sakene, 
og det er behov for å opprette en ny 
stilling fra 1. juli 2013. Videre vil det 
være nødvendig å utlyse kunngjø-
ring i alle landets aviser, noe som 
også medfører økte utgifter.”
I møte med justisdepartementet og 
statens sivilrettsforhandling den 
16. mai har Personskadeforbundet 
LTN blitt informert at som følge av 

overflytting av ansvaret fra justis-
departementet til statens sivilretts-
forhandling så regner man med at 
kunngjøring i landets aviser vil skje 
i løpet av første halvdel av august 
under forutsetning at Stortinget 
godkjenner forslaget til revidert na-
sjonalbudsjett.

Personskadeforbundet har blitt in-
formert om at statens sivilrettsfor-
valtning vil saksbehandle innkom-
ne krav på lik linje med krav fra 
perioden 2001-2009 som ble be-
handlet av justisdepartementet.

At kunngjøring nå trekker ut ytterli-
gere i tid og at staten ikke vil være 
klar å ta imot krav før i august er 
selvfølgelig beklagelig. Samtidig 
er det viktig at hvis ansvaret like-
vel skal overføres er det viktig at de 
gode saksbehandlingsrutiner som 
vi har sett fra Justisdepartementets 
side overføres, og at de som nå vil 

melde inn krav sikres en like god og 
ryddig behandling av sine krav.

Justisdepartementet har opplyst at 
de innen kort vil legge ut informa-
sjon på sine nettsider om overførin-
gen av ansvaret. Statens sivilretts-
forvaltning er opptatt av å ha en 
god og tett dialog med Personska-
deforbundet og har signalisert at 
man ønsker et nytt møte med oss i 
begynnelsen av august.

Behandling av oppreisningserstatningskrav 
for perioden 1997-2000 legges til Statens 
sivilrettsforvaltning.

Norges Høyesterett avsa 
den 28. mai d.å dom i 
en sak som kan medføre 
at mange kan få vurdert 
erstatningssaken sin på 
nytt.
Bakgrunnen for saken var at skade-
lidte, som var utsatt for en trafikk-
ulykke i 1996, i år 2000 hadde forlikt 
erstatningssaken sin mot If skade- 
forsikring med et oppgjør på kr 
50 000 som et endelig oppgjør. Til 
grunn for forliksoppgjøret lå spe-

sialisterklæring som konkluderte 
med at det ikke var årsakssammen-
heng mellom skadelidtes plager og 
ulykken fra 1996. Man regnet med 
at skadelidte skulle komme tilbake i 
arbeid, hvilket også skjedde.
Etter hvert fikk skadelidte problemer 
med å stå i arbeid i fulltidsstilling og 
hun ble i 2004 innvilget tidsbegren-
set uførestønad etter en uføregrad 
på 50 % . I 2010 ble hun innvilget 50 
% uførepensjon. Ny sakkyndig er-
klæring konkluderte med at uførhe-
ten skyltes trafikkulykken fra 1996.

På bakgrunn av den reduserte er-
vervsevnen og den nye legeerklæ-
ring fremmet skadelidte krav om 
erstatning for lidt og fremtidig inn-
tektstap etter år 2000. Det ble vist 
til at avtaleloven § 36 ga grunnlag 
for gjenopptakelse av erstatnings-
saken, og at den opprinnelige for-
liksavtalen uansett ikke inkluderte 
inntektstap. Skadelidte kunne der-
for kunne fremme dette som et nytt 
krav uavhengig av vilkårene for 
gjenopptak etter avtalelovens § 36.
Kravet ble avvist av selskapet som 

Høyesterettsdom åpner for gjenopptak av 
avsluttede erstatningssaker.  Av Per Oretorp
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I sommer har Personskadeforbun-
det LTN vært med i en debatt på 
Dagbladets nettsider om rettsikker-
heten til de som har fått pasientska-
der. Seniorrådgiver og assisterende 
generalsekretær Per Oretorp har 
framholdt at rettsikkerheten ikke 
er god nok for de som rammes av 
skader i helsevesenet, og varskudd 
om at de ikke har samme rettsikker-
het som folk som skades i trafikken  
eller i arbeid.

Varslet i 2008
Alt i 2008 varslet Personskadefor-
bundet LTN i en høringsuttalelse 
om problemene for de som ikke 
har økonomi til å selv betale advo-
kat. Vi vant ikke fram den gangen, 
sier Oretorp, men det betyr ikke at 
vi kan slutte å snakke om det. 
Advokat Helge Huseby Haug er ad-
vokaten til flere av de som har stått 
fram med sin sak i Dagbladet, og 
han framholder at de som ikke har 
råd til å engasjere advokat er de 
som taper i disse sakene. Direktør 
for norsk Pasientskadeerstatning, 

Rolf Gunnar Jørstad, framholder i 
et leserinnnlegg i Dagbladet at ord-
ningen fungerer som den skal. I en 
artikkel i sammen nettavis går di-
rektør for Pasientskadenemnda så 
langt som å hevde at advokatene 
holder tilbake opplysninger slik at 
de skal hale ut saker og få et høy-
ere salær. 

Forlik før rettssak
Pasientskademndas egne tall viser 
at de velger å forlike i 25% av sake-
ne det er tatt ut stevning i før saken 
kommer opp i retten. –Når de vel-
ger å forlike et så høyt tall ringer det 
en varselbjelle, sier Oretorp. – Dette 
er kun sakene til de som har ressur-
ser til å skaffe seg profesjonell juri-
disk hjelp, hva med sakene til alle 
dem som slår seg til ro med vedta-
kene som blir gjort?  En slik praksis 
forfordeler de som har ressurser.
Direktør for Pasientskadenemnda, 
Rose-Marie Christensen avviser at 
dette er et tegn på at noe ikke stem-
mer. Til Dagbladet uttaler hun at 
det er korrekt gjort av dem å snu i 

saker der nye erklæringer og opp-
lysninger foreligger. Oretorp er for-
nøyd med at de snur i disse sakene, 
men det beroliger han ikke. – I dis-
se sakene har vi enkeltmennesker 
som har stått i systemet i flere år og 
kjempet, og som har brukt av egne 
ressurser og for ikke å snakke om 
hva det har kostet av krefter. Hva 
med de som ikke har disse kreftene 
eller økonomiske ressursene? Kan 
Christensen framholde at systemet 
virker også for dem?

Pasientskader 
stiller svakere
Fordi om Norsk Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning er den ikke nødven-
digvis mer objektiv og gir en bedre rettsikkerhet enn hva som er tilfelle i forbindelse 
med erstatningssaker i bilansvarssaker, sier assisterende generalsekretær Per Ore-
torp.

Fra retten

Av Ingeborg Dahl-Hilstad

Per Oretorp

viste til at den inngåtte avtalen dek-
ket alle krav, også inntektstap og at 
vilkårene for gjenopptak etter avta-
leloven § 36 ikke var oppfylt.
 
Skadelidte tok saken til domstol 
men tapte saken både i tingretten 
og i lagmannsretten.
Saken ble anket til Høyesterett der 
saken ble avgrenset til å omhandle 
hvorvidt avtalen fra 2000 var til hin-
der for at det ble fremmet krav om 
erstatning for inntektstap, og hvor-
vidt avtaleloven § 36 kom til an-
vendning under forutsetning at det 
forelå årsakssammenheng. Høyes-
terett tok altså ikke stilling årsaks-
spørsmålet.
Høyesterett tar ikke endelig stilling 
til hvorvidt den inngåtte avtalen 

var til hinder for gjenopptak, men 
konkluderer med at avtalelovens 
§ 36 under enhver omstendighet 
gir skadelidte anledning å fremme 
krav om erstatning for redusert er-
vervsevne. Høyesterett viser til de 
tre kumulative vilkår som er uttrykt 
i dom fra Frostating lagmannsrett, 
RG-2005-968, og slutter seg til disse 
som vilkår for gjenopptak etter av-
talelovens § 36. Disse vilkårene er:

1. Skaden må ha forandret seg 
 vesentlig til ugunst for skade-
 lidte siden avtalen ble inngått,  
 enten med hensyn til medisinsk  
 eller ervervsmessig invaliditet.
2. Forandringen må ligge utenfor  
 det begge parter regnet med da  
 avtalen ble inngått.

3. Den inngåtte avtalen må i etter 
 tid fremstå som urimelig og 
 ubalansert i forhold til et riktig  
 oppgjør.

Høyesterett kom til at samtlige vil-
kår var oppfylt og opphevet derfor 
lagmannsrettens dom.
Dommen medfører at skadelidte får 
mulighet å få prøvd saken på nytt. 
Hvorvidt dette innebærer at hun 
faktisk får medhold i at det er år-
sakssammenheng mellom ulykke i 
1999 og den nå reduserte ervervs-
evnen gjenstår å se. Personskade-
forbundet LTN følger sakens utvik-
ling med stort interesse.
For skadelidte prosederte advo-
kat Einar Lohne, advokatfirma 
Hartsang. 
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Forbundet

Av Kjell Silkoset
 

Den 3. juni ratifiserte Norge en FN-
konvensjon som skal bedre rettsik-
kerheten til funksjonshemmede. 
FN-konvensjonen om rettighetene 
til mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne innebærer blant annet 
en plikt for Norge til å bekjempe 
diskriminering og arbeide for et 
mer tilgjengelig samfunn.

Men vil konvensjonen bidra til å sik-
re funksjonshemmedes rettssitua-
sjon i praksis?

Underforbruk av rettigheter
Individuelle rettigheter på sentra-
le rettsområder for funksjonshem-
mede finnes. I alle fall i teorien. 
Funksjonshemmedes Fellesorga-
nisasjon (FFO) har gjennomført en 
utredning om funksjonshemmedes 
rettigheter. Utredningen viser et un-
derforbruk av eksisterende rettighe-
ter. Mange vet ikke hva de har krav 
på. Noe våre rådgivere og tillits-
valgte i Personskadeforbundet kan 
bekrefte utfra de henvendelser de 
mottar. Gjennomgangen viser også 
at styrkingen av funksjonshemme-
des rettsvern har vært forbløffende 
svak i løpet av den siste tiårsperio-
den. 

FN-konvensjonen som nå ratifise-
res kan dermed, med de rette vir-
kemidlene, bli et reellt løft når det 
gjelder rettssituasjonen til funk-
sjonshemmede.

Tilleggsprotokoll
For at konvensjonen skal få en re-
ell virkning for funksjonshemmede 

mener FFO at den må den inkorpo-
reres i norsk rett. Det må også ra-
tifiseres en tilleggsprotokoll. Uten 
denne er det ikke mulig for enkelt-
personer å klage på at bestemmel-
ser i FN-konvensjonen ikke innfris.   
En stor bekymring er at konvensjo-
nen ikke følges opp med de rette 
virkemidlene. Både regjeringen og 
Stortinget mener at norsk rett er i 
samsvar med konvensjonens krav. 
Men de overser at konvensjonen 
stiller krav til et effektivt diskrimine-
ringsvern. 

Rettshjelpstilbudet reduseres
Tilbudene om fri rettshjelp er sjel-
dent oppnåelig for funksjonshem-
mede. En rekke sakstyper faller 
utenfor ordningen, så organisasjo-
ner som vår og andre blir ikke ar-
beidsledige, her er nok av utfordrin-
ger og mennesker som trenger vår 
støtte og bistand. Mennesker får 
ikke mulighet til å ta sin sak overfor 
en internasjonal domstol i og med 
at tilleggsprotokollen om individ-
klager til konvensjonen ikke blir ra-
tifisert. 

FN-konvensjonen 
for funksjonshemmede
Vi var mange som var samlet i Røde Kors Konferansesenter, Henry Dunant salen, 
salen hvor Regjeringen skrev under mot klasevåpen- og minekonvensjonen. Det var 
et engasjert panel, representer fra forskjellige organisasjoner og politikkere som kom 
med sine gratulasjoner og vurderinger. Med hjelp av kilder på nett (FFO) får dere en 
kort versjon av undertegnedes tanker og vurderinger rundt denne konvensjonen.

Inga Marte Thorkildsen,  
Barne-, familie-, likestillings- 

og inkluderingsminister
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Landet Rundt 

Av Hege Hansen 

Det var 18 stk som tok turen til Nye Victoria Hotell i Fred-
rikstad for å høre Per Oretorp fortelle om erstatnings-
rett og Birte Sand Rismyhr fortelle om NAV-rettigheter.
Morsomt at vi ble så mange som kom for å høre på 
Per og Birte, som for øvrig er to utmerkede foredrags-
holdere, men ekstra morsomt at det kom folk helt fra 
Hordaland samt Sogn og Fjordane. Sågar deltakere fra 
Oslo og Akershus fikk vi også med oss så dette gir in-
spirasjon til gjentakelse J.

Først ute til å holde foredrag var Per Oretorp som holdt 
et engasjerende foredrag om erstatningsrett. Deltage-
rende fulgte godt med og var flittige til og stille spørs-
mål underveis.

Etter Pers foredrag var det godt med en pause samt få 
litt mat i kroppen. Med en så flott og trivelig gjeng sam-
let går en time fort og brått var det Birte som skulle i 
gang med sitt foredrag.

Birte er en engasjert foredragsholder og du ser ho 
brenner for det hun holder på med. NAV–rettigheter er 
et tungt og vanskelig tema men Birte forklarer så godt 
hun kan slik at vi skal forstå «nav-språket» så godt som 
mulig. Kursdeltagerne fulgte godt med og kom med 
mange spørsmål underveis.

Kl. 19.00 var det klart for middag og det var en flott 
gjeng med godt humør som benket seg rundt mid-
dagsbordet. Eneste klagen man fikk rundt bordet var 
på maten en fikk servert og det var nok berettiget også 
for den var ikke helt topp. 

Etter middagen var det sosialt samvær. Det ble en dag 
med noe alvor og en kveld med masse humor og latter.

Tusen takk til dere som kom og gjorde denne kursda-
gen til en flott og morsom dag. Håper vi sees snart 
igjen.

Takk til Per og Birte for flotte og engasjerende foredrag. 
Dere fortjener en stor klem hver J

Ps. Som kanskje flere fikk med seg rundt lunsjbordet:
Sammen med Kjell Erdal og Trond Ølmheim fra Sogn 
og Fjordane «fantaserte vi litt om at våres to fylkeslag 
kunne samarbeide og kanskje legge neste foredrag til 
Bulgaria. Da hadde vært morsomt og fått til, så skal job-
be videre med den tanken.

Foredrag med 
Per Oretorp og Birte Sand Rismyhr
Lørdag 25.mai inviterte Personskadeforbundet LTN Østfold fylkeslag til foredrag om 
erstatningsrett og NAV-rettigheter etter en personskade.

Kursdeltagerne følger med



            PERSONSKADESEMINAR PÅ LILLEHAMMER 14.9.2013  
      

Personskadeforbundet LTNs lokal-/fylkeslag i Hedmark og Oppland arrangerer, i samarbeid med Scavenius Kco 
advokater, åpent seminar på Radisson Blu Lillehammer Hotel.   

 Ved innledningen av begge seminarene vil forbundets lag i Lillehammer, Gjøvik, Valdres, Midt-/Nord-Hedmark, 
forbundet sentralt og advokatene Kco Scavenius presentere seg. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen! 
Aktuelle hjemmesider: www.personskadeforbundet.no      www.scavenius.com      www.kco.no   

Send gjerne påmelding på e-post til: wenche@personskadeforbundet.no eller ring 22 35 71 00! 

10-13:               Gratis seminar om NAV-rettigheter v/forbundets rådgiver Birte Sand Rismyhr: 
             *Rettigheter og plikter knyttet til NAV-området 
                           *Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon 
                           *Grunnstønad og hjelpestønader 
  Muligheter til spørsmål. 
 

 

14-17:             Hør og lær av fotballspilleren Dagfinn Enerly`s historie! 
Dagfinn Enerly brakk nakken på tre steder i en ulykke på fotballbanen høsten 2005. Han ble lam, men har sakte 
men sikkert fått en del funksjoner tilbake. Han ”kan gjøre alt som alle andre kan, men det tar bare litt lengre tid”. 
Dagfinn vil fortelle sin historie sammen med advokat Terje Scavenius, som har fulgt ham fra skaden skjedde.  Han 
har bistått ham og hans familie gjennom erstatningssaken og mange milepeler senere, særlig knyttet til rettigheter 
og plikter i forhold til hjelpeapparatet generelt -  og NAV spesielt. 
 
Inngangspris: barn inntil 18 år kr 50, voksen kr 100, familie kr 200.  Betales ved inngangen. 
 
 

 
Dagfinn Enerly og Terje Scavenius 

 
 

 

13-14:              Timen er til fri disposisjon. Tid kan avtales med rådgiver, og det blir anledning til personlig samtale                        
                          med advokat. 
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Send gjerne påmelding på e-post til: wenche@personskadeforbundet.no eller ring 22 35 71 00!

Dagfinn Enerly og Terje Scavenius

PERSONSKADESEMINAR 
Lillehammer 14.9.2013
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Landet Rundt 

Av Nils Tore Johnsen, leder i  
Personskadeforbundet LTN  

Telemark fylkeslag

Noen av dem fikk en opplevelse de kommer til å huske: 
sitte på med en profesjonell, dyktig sjåfør som håndte-
rer en bil på en bane - hvor sikkerheten er i høysetet – 
og alt er en nytelse!
Det var to gutter som sitter i rullestol og de fikk en fin 
opplevelse når de flinke mekanikerne hadde plassert 
dem i bilen på forsvarlig måte.

Vi hadde også en ”luftig tur” ute i terrenget med en 
Volvo offroader som det gikk over stokk og stein med 
så søla sprutet. Her var det ikke farten som telte men 
det å komme frem. Vi fikk en skikkelig test da vi satte 
oss fast i et sølehull med en halv meter vann.  Men sjå-
føren hadde et triks; han hentet noen små trær som var 
hugget ned og dyttet dem under hjulene. Så var det 
i revers - så fremover - og et lite hopp - så var vi kvitt 
dette problemet!

Neste treff blir på NAF øvingsbane i Skien 31. august.
Følg oss på facebook: www.facebook.com/pages/
Ung2020/146973605488868 
eller gå inn via siden www.ung2020.no

Nå er prosjektet

”UNGDOM 2020” 
i gang i Telemark
Som omtalt i forrige nummer av Magasinet handler 
dette om ungdom og sikker bilkjøring. En fin som-
merdag på ”Flittig” i Skien var over 50 ungdommer 
samlet torsdag 6. juni.

Ut på grusveier i en offroader

Kjetil Rui Serigstad klar for banen.

Ine Stordalen, Oda Johanne 
Reiholm og Kjetil Rui Serig-
stad.

Jon Arve Bustadmo med hjelpere.
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Landet Rundt 

Av Hilde S. Valberg 

Håper at alle som tenker å ta turen til Bulgaria og LTN 
sine leiligheter får en positiv og trivelig stund på anleg-
get. Nytt av året er at vi har tatt i bruk de to siste leilig-
hetene og har nå hele 8 leiligheter til utleie. av disse 8 
er to leiligheter handicapinnredet.

Til de av dere som har kommet med på familieleiren så 
ser Martin Berg og jeg fram til den uka sammen med 
dere på Panorama Dreams.

Sommerhilsen fra Hilde S. Valberg

Info fra Bulgaria
Da har Ingeborg og jeg vært i Bulgaria og 
sett over leilighetene, nå er alt på plass 
til å motta Personskadeforbundet LTNs 
medlemmer på Panorama Dreams.

2 NY-UTVIKLEDE LIKEMANNSKURS 

ARRANGERES 15.-17.11.2013 PÅ GARDERMOEN!

En likemann er en støttende og lyttende person med egen erfaring som skadet, 
pårørende eller etterlatt.

Det ene kurset er for likemenn som ikke har deltatt på grunnkurset tidligere og for  
personer som vurderer om det å bli en likemann kan være et givende, frivillig arbeid.
Det andre kurset er for erfarne likemenn og som har deltatt på grunnkurset tidligere.

Fullstendige opplysninger og påmeldingsskjema blir kunngjort i 
Magasinets august-nummer.

Kursene arrangeres i regi av Personskadeforbundet LTN sentralt.
Ta gjerne kontakt med regionsekretær Wenche Solløst på telefon 22 35 71 00 eller
e-post: wenche@personskadeforbundet.no 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
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Landet Rundt 

Av Liv Solveig Einan

17. og 19. april deltok vi for fjerde gang på den årlige 
forebyggende trafikksikkerhetsaksjon for ungdom 
i Orkdal kommune. Dette er for ungdom fra 10. trinn 
til russ. Alle har møteplikt med lærer og skal innom 7 
stands i løpet av skoledagen.

Personskadeforbundet LTN har en stand og i år var vi 
2 skadde og 2 pårørende. Vi fikk gode tilbakemeldinger 
og ble fortalt at vi gjør en god jobb. Vi hadde med Se-
lius og ” Ticket to ride” til russen, noe de setter pris på.

Arrangørene kan fortelle at i de 4 årene aksjonen har 
vært holdt har det ikke vært dødsulykker med ungdom 
i kommunen, noe de er svært fornøyd med. Vårt med-
lem Gunn Simonsen Bach dro i gang dette arrange-
mentet etter at hun mistet sin sønn i en stygg ulykke 
like ved hjemmet. All ære til henne og arrangørene for 
øvrig for den jobben som gjøres.

21. mai arrangerte vi kinokveld for medlemmene på 
Lian rehab. Vi viste den spesielle og gode filmen ” De 
urørlige” og var ca. 25 fremmøtte. Brit og Kåre hadde 
laget masse popcorn og kjøpt brus. Dette frister til gjen-

tagelse! Vi avsluttet kvelden med bløtkake, 
kaffe og bursdagssang da vårt medlem Siri 
Stensås fyllte 40 år.

Nå er det bare en sangøvelse, et styre-
møte og sommeravslutning med grilling 
ved Haukvatnet før vi tar sommerferie!

GOD SOMMER TIL DERE ALLE.

Aktiviteter i 
Sør-Trøndelag våren 2013
9. april hadde KOR-Sprøtt sin årlige hyggekveld med venner og familie invitert. Ca. 60 
store og små, unge og gamle deltok, også i sangen etter at Kor-Sprøtt hadde åpnet. 
Vi serverte gode hjemmebakte kaker, kaffe og saft. Til slutt var det åresalg med over 
50 gevinster, alt tigget og gitt oss i gave. Trivelig kveld og gode tilbakemeldinger.

Liv Solveig Einan, Egil Kristiansen og 
Asgeir Borgemoen

Personskadeforbundet LTN Sør-Trønde-
lag fikk en hyggelig telefon fra NAF den 
ene dagen med en veldig hyggelig invita-
sjon til den neste dagen som var 1.juni.
NAF i samarbeid med sine ”bilpartnere” i 
Bilbyn arrangerte Minimartna og Familie-
dag.
5 medlemmer dro av gårde til masse aktiviteter og ut-
stillinger både for store og små. Her var muligheter for 
helikopterflyging, brannbilkrandemo, terrengbiler som 
klatret over bilvrak og mye lek og moro for ungene.

Dagen ble avsluttet med auksjon på mange store og 
små ting som NAF og samarbeidspartnerne hadde gitt. 
Auksjonarius var Asgeir ¨barnetimeonkel¨ Borgemoen 
og det ble virkelig show og fart.

Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fikk hele 
auksjonsbeløpet på kroner 16.953,-!
Vi var en glad gjeng som takket NAF og samarbeids-
partnerne før vi dro hjem etter en flott sommerdag i 
Bilbyn.

Minimartna & familiedag i 
Bilbyn i Trondheim Av Liv Solveig Einan

Kor-Sprøtt
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Landet Rundt 

Av Birte Sand Rismyhr 
og Kjell Silkoset

Dagen begynte med velkomsttaler fra lederne i NAV 
Oslo og Akershus og en representant fra Arbeidsde-
partementet, hvor brukermedvirkning var et gjennom-
gående tema. Flere av medlemmene fra NAVs bruker-
utvalg var tilgjengelige, og lederen Lill-Ann Stensdal 
fortalte litt om hvordan de jobber og er et rådgivende 
organ for sentralen. Kvaliteten og tilliten til hjelpemid-
delsentralen har blitt bedre takket være innsatsen og 
rådene fra utvalget. Dessverre opplever de at flere og 
flere hjelpemidler blir vanlig allmenneie, og at de der-
for også tas bort fra sortimentet, hun nevner da spesielt 
trykkavlastende madrasser, noe som er dyrt og uover-
kommelig når man mottar pensjon, men kanskje van-
lig hvor man har økonomi til dyre madrasser og sen-
ger. Derfor er kampen om individuelle hjelpemidler på 
dagsorden slik at det ikke kun er de økonomiske direk-
tivene som blir gjeldende.

Det var et kulturelt innslag med en 
duo som danset, hvorav den ene er 
synshemmet. Disse er en del av et 
større prosjekt på tvers av landegren-
ser, FRAGILE er et EU-prosjekt om in-
kludering av synshemmede i dans. 
Det er ledet av Bærum Kulturhus og 
initiert av Kjersti K. Engebrigtsen og 
i samarbeid med VoArte (Portugal), 
Tallinn University (Estland) og Sala-
manda Tandem (England) Målet med 
prosjektet er å utveksle og utvikle 
kunnskap om dans for blinde/syns-
hemmede og å øke integreringen av 
synshemmede i scenekunsten gjen-
nom et transnasjonalt samarbeid. 
Målet er at danserne, koreografene 
og de synshemmede, gjennom et 
tett samarbeid over tid, vil bli i stand 
til å finne et nytt "språk".

Vi fikk en omvisning på lageret og 
verkstedene for tekniske hjelpemid-
ler, hvor de fortalte mye om sitt fo-
kus på gjenbruk og på naturen og 
miljøet. Birte og jeg ble veldig inter-
essert og imponert over at det finnes 
et samarbeide gjennom hjelpemid-
delfondet ned til Uruguay om hjel-
pemidler og kompetanse. Dette er et 

tema som kommer til å få omtale i et senere nummer av  
Magasinet.

Videre gikk omvisningen til en testbane ved hovedbyg-
get. Her kan man teste og trene på ulike hindringer man 
kan møte som rullestolbruker, blant annet små og store 
fortauskanter, trikkeskinner med mer. Omvisningen ble 
avsluttet med en tur inn til avdeling for biltilpasning. 
Her har de forskjellige typer spesialbygde biler, slik at 
brukeren kan se og teste de ulike løsningene sammen 
med en rådgiver, før de søker. 

Siste del av dagen foregikk i Utprøvingssenteret. NAV 
Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus disponerer lan-
dets største utprøvingssenter for hjelpemidler. Hit kan 
samarbeidspartnere og brukere komme for å se og 
prøve et variert utvalg av tekniske hjelpemidler. 

Brukernes dag 

30 Mai 2013
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus holdt den 30. Mai åpent hus for brukere 
og brukerorganisasjoner. Rådgiver Birte Sand Rismyhr og landsstyreleder Kjell Silko-
set tok turen for å knytte kontakter og se hva hjelpemiddelsentralen kan tilby med-
lemmene i Personskadeforbundet LTN.

fortsetter neste side
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Landet Rundt

Av rådgiver kognitivt 
Ann-Karin Grønvold

Sunnaas sykehus HF har fått i oppdrag å opprette et re-
gionalt kompetansesenter innen rehabilitering med til-
hørende fagnettverk. Senteret lokaliseres til samhand-
lingsarena Aker (ved Aker sykehus i Oslo).  Det var i 
denne anledningen Personskadeforbundet LTN var in-
vitert til informasjonsmøte 6.5.2013. 

Senteret skal ha ansvaret for å: Formidle kunnskap og 
erfaringer innen rehabilitering – Være pådriver for eta-
blering og følge opp de faglige nettverkene – Ha fors-
kningskoordinatorrolle innen rehabiliteringsforskning 
og  Initiere fagutvikling innen rehabiliteringsområdet.
Oppgavene vil være forankring og involvering av sen-
trale miljøer i Helse Sør Øst.

Vesentlige avklaringer: Hvilke fagnettverk: mandatet 
til fagnettverkene og sammensetning av nettverkene? 
Hvilke intensiver for fagutvikling? Rollen som koordi-
nator for rehabiliteringsforskning. Kompetanse hos an-
satte i RKR. Økonomi, lokaler og drift.

For mer informasjon, se:
www.byradsavdeling-for-eldre-og-sosiale-tjenester.
oslo.kommune.no/samhandlingsarena_aker 

Samhandlingsarena Aker 
- et tilbud til befolkningen i  
Helseregion Sør-Øst

På utprøvingssenteret finnes blant annet manuelle og 
elektriske rullestoler, hjelpemidler til barn, stoler med 
oppreisningsfunksjon, personløftere og arbeidsstoler. 
Det finnes også et lite utvalg av syns - og hørselshjel-
pemidler, kommunikasjonshjelpemidler og hjelpemid-
ler til kognitiv støtte. 

Samarbeidspartnere og brukere kan komme på drop-
in besøk i senterets åpningstid for å se og prøve tek-
niske hjelpemidler. Når man besøker utprøvingssente-
ret uten avtale på forhånd, skal man i utgangspunktet 
være selvhjulpen. Utprøvingssenteret betjenes av en 
vert som kan svare på generelle spørsmål. Det finnes 
også datamaskiner i senteret hvor besøkende kan ori-
entere seg på hjelpemiddelsentralens og leverandøre-
nes nettsider. De anbefalte brukere å komme sammen 
med en lokal formidler fra NAV eller kommune for å 
få best utbytte av besøket og hjelp til oppfølging i et-

terkant. Har man behov for spesifikk hjelp til å prøve 
hjelpemidler på utprøvingssenteret, må dette avtales 
på forhånd. Formålet med utprøvingssenteret er å gi et 
tilbud hvor brukere og samarbeidspartnere kan finne 
frem til hensiktsmessige hjelpemidler. Senteret stiller 
ut hjelpemidler fra ulike leverandørene, noe som gjør 
det mulig å sammenligne ulike hjelpemidler før man 
bestemmer seg for hva man skal søke. Åpningstiden til 
utprøvingssenter er kl 10-15 på hverdager.

Det var en innholdsrik dag som gav brukerne og bru-
kerorganisasjonene et innblikk i hvordan NAV Hjel-
pemidler jobber både i forhold til lovverk, men også i 
praksis. 

Dette er et samarbeid mellom Oslo kommune, OUS og Helse sør-øst om 
tilbud til befolkningen i regionen.
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Lavangen
kommune

 www.lavangen.kommune.no
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Dette blir en ren lagquiz over fem 
runder, der alle kan melde seg på et 
av de to lagene, rødt eller blått. Vin-
nerlagets beste poengplukker vinner 
deretter en tur til Bulgaria. 

En god premie for å svare på en 
håndfull spørsmål?

- Vi synes det, svarer Ingeborg 
Dahl-Hilstad. – Terskelen skal ikke 
være så høy for å melde seg på. Å 
svare på 25 spørsmål om alt fra rei-
sesikkerhet til barns rettigheter er 
definitivt ikke uoverkommelig. Må-
let vårt er å gjøre folk bevisste på 

det vi holder på med. Vi vil gjerne 
opplyse på en underholdende måte, 
så da er quiz et bra alternativ.

Dette blir en litt snevrere quiz enn 
vanlig?

- Ja, men spørsmålene er abso-
lutt ikke umulige. Og at det ikke er 
som en standard quiz er bare bra. 
Det er for eksempel ingen oppad 
grense på hvor mange som kan 
være på lagene. Jo flere man er, jo 
flere poeng tar man.

Så man bør melde på så mange som 
mulig?

- Absolutt. Og man trenger ikke å 
velge typiske quizzere heller. Ingen 
har noen fordeler her. Sunn fornuft 
er viktigere enn pugging. 

 Så ingen bonus for å vite hovedsta-
den i Burkina Faso?

- Ingen i det hele tatt. Det kan jeg 
garantere, lover generalsekretæren 
og oppfordrer til å følge med på fa-
cebooksiden for quizen som starter 
nå på forsommeren.

Quiz deg til Bulgaria
Personskadeforbundet LTN har i samarbeid med 
Bedrift-søket laget en Facebook-quiz. Vinneren 
får et opphold på Personskadeforbundet LTNs  
ferieleiligheter i Bulgaria i sommeren 2014.

Forbundet



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

TROMS

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

TELEMARK

LEARN AS
Bøleveien 202, 3713 SKIEN.................................................Tlf. 33 12 22 00
E-post: post@learn.no
www.learn.no

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

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

VEST-AGDER

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

ØSTFOLD

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84
E-post:  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

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.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
E-post: rognan@trafikk-skole.no

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

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

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

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

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

FØRDE TLF.: 57 82 85 00 - KAUPANGER TLF.: 57 82 85 01

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1, 6421 MOLDE  -  Tlf. 952 95 234
Vi utfører bl.a. service og reparasjoner av lette og tunge kjøretøy

og maskiner, sakkyndig kontroll,  samt skuffereparasjoner
og annen reparasjonssveising

Gumpens Auto Øst AS
 Stemmane 3

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 50

www.gumpens-auto-ost.no

 Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

PS Trafikkskole AS
 Kureveien 10, 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 412 32 574 / 907 74 530

Orkdal Bil AS

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

MAG 6-2013.pmd 20.06.2013, 08:282



Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

ROGALAND
Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00

SOGN og FJORDANE

Vik i Sogn................................Tlf. 57 69 84 00

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911
Melandsjø...............................Tlf. 72 44 49 30

TELEMARK

Vinje..........................................Tlf. 909 11 111

BUSKERUD

Hønefoss..............Tlf. 32 14 50 00 / 951 94 401

HORDALAND

Austevoll................................Tlf. 56 18 14 60

NORDLAND

Reipå - Bergli Mekaniske AS
                                Tlf. 75 75 18 76 / 958 54 114

Tlf.  02 222

HEDMARK

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

HORDALAND

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

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

VESTFOLD

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

www.moller.no

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

E-post: konsern@teamverksted.no
www.teamverksted.no

Mosjøen
videregående skole
Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN

Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

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

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

Mesta Verksted Bosch
Car Service Leikanger

 Hagane 3, 6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00

Kvikkservice AS
Eidemsbakken 1, 6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 32 50
Service, reparasjoner og EU-kontroll uannsett
hvilket bilmerke du har - Kan du trygt levere

bilen til et MECA-bilverksted.

Nordnesv 3, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

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

www.nkspedition.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

avdeling
Oslo og Omegn
Haslevangen 45 D

0579 OSLO
Tlf. 22 70 71 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Giljastølv 8
4335 DIRDAL

Tlf. 51 61 14 00

Sentrumsgården, 8512 NARVIK
Tlf. 08 900

DVS Road AS
Åsliv 15

4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 45 00

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Bø Bil og
Karosseri AS

 Rotebergv. 11
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 23 30

Byggmakker Skui
Ringeriksv. 256

1340 SKUI
Tlf. 04 020

Borge
Begravelsesbyrå

Biv. 21
1658 TORP

Tlf. 69 34 53 35

Strandv 106
9006TROMSØ

Tlf. 76 11 16 15

Full Rulle Dekk
og Bilservice AS

 0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.fullrullebil.no
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Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 913 83 462

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 72 89 25 50

Eggen
Anleggsdrift AS

2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Kim Årvik Maskin
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Riis Bilglass
 Barstølveien 42

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 00 51

Kirkestuen
Transport

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

IP Huse AS
Mek. Verksted

 6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Andersen
Lakk og Karosseri AS
Longum Austre Moland

4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 34 22

Proffservice
Elverum AS
 Trysilveien 224
2409 ELVERUM
Tlf. 62 41 84 01

Røra
Bilverksted

Hyllav. 4
7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Oppegård
Trafikkskole

 Flåtestadv 3
1415 OPPEGÅRD
Tlf. 66 80 05 09

Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Autovie AS
 Kloppaveien 16

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 98 17 00

Transport
Ole Johnny Tandberg

 Bråtav. 2
3360 GEITHUS
Tlf. 915 11 937

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

3580 GEILO
Tlf. 32 08 70 00

8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Tlf. 69 33 91 80

Skandinavisk
Trafikksenter AS

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 05 85 60

Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Endress + Hauser AS
 Dølasletta 4

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 98 50

Kolbu Bilservice
Vegard Eriksen

Kolbuvegen 495
2847 KOLBU

Tlf. 61 16 03 03

Bilvarehuset
Anker AS

 Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

SS Performance AS
 Trommedalsjordet 2

3740 SKIEN
Tlf. 481 01 020

Sluppen
Bilservice AS

 Sluppenvegen 3
7037 TRONDHEIM

Tlf. 915 78 628

Lyngdal Karosseri
& Auto AS

   Grøndokkmoen 22
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 08 00

Indre Årsnes
4770 HØVÅG

Tlf. 950 82 025

Arkitektkontoret 4B AS
Kyrkjev 6, 6856 SOGNDAL

Tlf. 57 62 77 50
post.arkitektkontoret4n.no

Tvemo
Transport DA

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Branko’s Auto A/S
Træleborgv. 4

3112 TØNSBERG
Tlf. 33 30 00 60

Osloveien 59-65
1534 MOSS

Tlf. 69 25 33 82

S. Thorstensen AS
Sjøbakken 17

8540 BALLANGEN
Tlf. 76 92 60 80

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

F. Jørgensen A/S
 Nils Ankers g 4
1776 HALDEN

Tlf. 69 17 86 10

Vikersundg 14
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 78 11

Taxisjåfør
Gunnar Aasen

 7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Classic
Auto Service

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Bytesteinen 1
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 56 56 00

Autosalg A/S
 Storetveitvegen 58

5072 BERGEN
Tlf. 55 36 10 00

Helje Medalen
3359 EGGEDAL
Tlf. 480 73 600

Toyota
Hadeland AS

Garverivegen 3
2740 ROA

Tlf. 61 32 47 70

Murmester
Petter Pettersen AS

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN

Tlf. 55 34 41 40

Mekonomen
Kongsvinger AS

Industriveien 57
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Trønderlinjen AS
Øysand

7224 MELHUS
Tlf. 72 87 83 60

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 16 60

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Motor Forum
Eidsvoll

Skinnstudumpa 4 A
2072 DAL

Tlf. 63 92 29 00

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Askestad-Aas
Elektro AS

3431 SPIKKESTAD
Tlf. 31 29 07 99

ESSO Rauland
Servicenter
3864 RAULAND
Tlf. 35 07 31 03

Ungdomssenter & Camping
2642 KVAM

Tlf. 61 21 60 90

Husfliden AS
Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 42 40

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Johnsen
Transport

 Jodalsvegen 42
5105 EIDSVÅG I ÅSANE

Tlf. 55 25 85 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Hadsel
videregående skole

 8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Tlf. 977 20 350
Flytting - Termotransport

- Stykkgodstransport
- Partilast - Flistransport

Tlf. 76 16 07 00
www.haneseth.no

Shelby
Teknikk A/S

 Strandg. 55
4370 EGERSUND
Tlf. 51 46 18 00

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Moss Taxi AS
Storgata 23
1531 MOSS
Tlf. 06 950

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Arkitekt
Konrad Halvorsen

Klosterg. 7
1532 MOSS

Tlf. 69 25 67 00

Ullenveien 4
0791 OSLO

Tlf. 22 81 15 00

Brillehjørnet
Jarle Bang

Hovsgutua
2750 GRAN

Tlf. 61 33 19 10

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Tollpost Globe AS
Tana bru

9845 TANA
Tlf. 09 300

Telemarksavisa AS
Telemarksgata 11

3724 SKIEN
Tlf. 35 58 55 00

Telemark
Dekksenter AS

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50
Dekkpartner

Grenland
Dyrepensjonat

Trommedalsv. 6
3729 SKIEN

Tlf. 35 54 54 88

Håvard Selnes
Tlf. +47 928 19 562
www.bussogtaxi.no
VERDAL - NORWAY
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MEKSIKANSK FEST
Donald skal på fest, og guttene har tatt
bilde av ham. Av de seks bitene du ser
under er det bare tre som er fra 
bildet av Donald. Hvilke tre?

RIKTIGE REGNESTYKKER!
20 – 4 + 8 = 24
23 – 7 + 5 = 21
75 + 19 – 14 = 80

MEKSIKANSK FEST
De riktige bitene er A,C og D.

FORSIKTIG,DONALD!

VED FØRSTE ØYE-
KAST
Donald har en støvel på
hodet.Dolly har på seg en
rød kjole.Brannhydranten
er rød og blå.

RIKTIGE REGNESTYKKER!
Hjelp Raptus von Rupp med å skrive 
+ eller - i de tomme sirklene så regne-
stykkene blir riktige.

FORSIKTIG,
DONALD!
Man må se seg
for når man 
krysser veien!
Fargelegg feltene
med en prikk så
får du se hva
Donald må passe
seg for.

VED
FØRSTE
ØYEKAST
Se nøye på tegningen mens du teller til 20. Dekk tegningen med
noe og svar på disse spørsmålene:
- Hva har Donald på hodet?
- Hva har Dolly på seg?
- Hvilke farger er det på brannhydranten?

LØSNINGER

A B

C D

E F

20 4 8 24=
23 7 5 21=
75 19 14 80=

SE OPP, 
DONALD!
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SeliusSelius
Ønsker alle en 
fin sommer og 
vær forsiktige 
ved, på og 
i vannet! 

Selius 

Solveig på 3 år har sendt oss denne flotte og fargerike teg-
ningen. Tusen takk Solveig! Overraskelse kommer i posten.
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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

Pappa, får jeg sitte på fanget ditt? 
Hvorfor vil du ikke sitte på benken 
ved siden av meg? 
Nei, for den er nymalt

Du blør jo, lille venn. Har du falt og 
slått deg? 
Ja, i trappa.
Men jeg hørte ikke at du gråt. 
Jeg visste ikke at du var hjemme!

Mamma: Hvorfor la du avisen i kjøle-
skapet?
Ole: For pappa ville ha ferske nyheter!

- Pappa, pappa! Jeg falt ned fra den ti 
meter høye stigen vår!
- Slo du deg ikke da?
- Nei, for jeg sto på det første  
trinnet!

Ole: - Mamma, hvis du var  
grevinne og pappa greve, var jeg 
grevling da?

Lille Marie snakket med mormor i 
telefonen når hun plutselig mistet 
telefonrøret, hun tok det opp igjen og 
sa: 
Slo du deg mormor?

Hvordan kan du se at det har vært en 
elefant i kjøleskapet ditt?
Det er fotspor i leverposteien.
 
Hva er det som er grønt og går opp 
og ned?
En ert i heisen.
 
To klementiner gikk over en bro. Plut-
selig falt en i vannet.
Vent litt, ropte den andre. Jeg skal 
bare finne noen som kan skrelle meg, 
så skal jeg sende ned en båt til deg.
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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: 
1. august

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

Løsning på 
forrige kryss 
var: 
Hagearbeid

Vinnerne er:
Ragnvald 
Barkli, Sørreisa

Randulf Elsås 
Stürtzel, Oslo
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G. Olsen, 
Haugesund

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

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

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

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

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

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



Trelleborg Offshore
Norway AS

3051 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 21 00

Vanylven
Rekneskapslag

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

Optikeren
 Solagården, Solakrossen 2

4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Søgne
videregående skole

Søgnetunet 3
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 47 00

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

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

Kjell Arne Schjørn AS
Anne Mourudsv 17

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

RSA Bil
Kristiansand

SKibåsen 5
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 17 70 40

Tech’s AS
 Strandgata 18

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 16 16

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Planethifi AS
 Holtermanns veg 70
7031 TRONDHEIM
Tlf. 73 93 83 00

Brages
Bilforretning AS

Vindgårdskiftet
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 17 82 00

Salg - Service - EU-kontroll

Joker Luster
6872 LUSTER

Tlf. 57 68 54 82

Furenesveien 394
4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

Kristiansund Taxi
Ramsaysgate 18

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 936 61 678

Byggmester
Steinar Madsen AS

 Rødåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Ørland Bil AS
- MECA

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Syrrist
Karosseri AS

Ørevegen 11 B
1533 MOSS

Tlf. 69 01 22 60

Nygaard Bil AS
Industrivegen 7
2069 JESSHEIM
Tlf. 66 10 06 49

Løvdal Auto AS
 Flageborgveien
4875 NEDENES
Tlf. 37 09 54 60

Salg - Service - EU-kontroll

Botne Bil AS
 Barstadveien 1

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

J M Auto A/S
Strømsbusletta 8
4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 03 00

Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00

Mektronikk AS
 Hågasletta 5

3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 49 90

Regnskap & Revisjon
Vestre Strandg. 42

4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 25 50

Nord
Lakkering AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

VIANOR AS
avd. Lillehammer

 Industrigata 47
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 815 60 815

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Franke Onsrud
Blikkenslageri AS

Kjelsåsv 170
0884 OSLO

Tlf. 23 00 80 60

Tlf. 78 40 76 40

Kilemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64

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

Nedstrand Taxi
Nyåedalen

5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

www.nk-elektriske.no

Tveito Maskin A/S
Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Valhall Auto AS
Skrautvålvegen 40
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 97 22

Bilskadesenteret
Namsos AS

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

Riis Bilglass Minde
 Minde Alle 35
5068 BERGEN
Tlf. 55 59 15 15

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Kokslien
Maskinservice

Øvre Veg 541
2838 SNERTINGDAL

Tlf. 61 17 76 05

Husfliden
Tønsberg AS

 Øvre Langg 44
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 35 63

Sletta
Bilberging AS

Brokelandsheia
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 85 66

Levante
Innredninger AS

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Logistikk og
Baseservice AS

Husøyvegen 110
6520 FREI

Tlf. 992 00 751

Fiksd
Morten Klungland

Raustad, 4485 FEDA
Tlf. 913 15 089

Flk Bil
 5381 GLESVÆR
Tlf. 56 33 77 40

Motor Forum AS
Avd Verksted Østre Aker Vei

Østre Aker vei 62
0581 OSLO

Tlf. 23 05 36 00

Tryggtrafikkskole Ltd
 Tvetenv 150
0671 OSLO

Tlf. 928 41 200

Hunndalen
Cellulosevegen 2

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

6803 FØRDE
Tlf. 57 83 39 00

Mekonomen
Bjørkelangen AS
Nordre Bliksrud vei 8

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 39 30

Mekonomen
avd Rakkestad
 Jernbanegata 3

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 00 00 90

Mekonomen
Sørlandsparken AS

 Skibåsen 22
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 10 59 30

Nøtterøy
videregående skole

 Rektorv 10
3140 NØTTERØY
Tlf. 33 35 10 00

Tlf. 06 491

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26

Rognan Auto AS
Preben von Ahnens v 4

8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 16 70

Os Lakk &
Karosseri AS
Lepsøyvegen 22
5217 HAGAVIK
Tlf. 56 30 61 40

Kvavik Auto AS
Åneveien 4

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 15 00

Bulk
Bilskadeservice AS

 Gladengveien 8
0661 OSLO

Tlf. 22 37 40 00

Ski Bil og Lakk AS
 Teglveien 16

1400 SKI
Tlf. 64 85 69 00

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

S T Viks Transport AS
 Sølvsbergv. 2

2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

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

AutoZentrum
Verksted AS
 Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

Klippotequet L
Farmandstredet

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

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798
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Vi støtter Trafikksikkerhetsarbeidet

Brugata 2, 2450 RENA
 Telefon 62 44 71 50

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

AKERSHUS

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

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

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

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Figgjo
Autoservice

Figgenveien 34
4332 FIGGJO

Tlf. 51 66 33 22

Svidals Minibusser
og Turbilservice
Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770

Janki
Transport AS

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Stians Bilglass
v/Stian Wisløff

 Hønengata 65
3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 11 60

Gauldal-Østerdal
Buss AS
Elvegata 2

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 39 50

MAG 6-2013.pmd 20.06.2013, 08:284

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

Tips magasinet!
Har du en sak du brenner for og som du 

gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips? 
Ring Magasinet på Tlf: 22 35 71 00 

Eller på mail: 
magasinet@personskadeforbundet.no

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 

Tenk sikkerhet  i 
sommertrafikken!
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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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Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

Personskade: 
Ta kontakt med  advokat Henning Dragsnes eller 
advokat Frode Wisth for en uforpliktende samtale.

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45

Rådgiverne svarer 
          på spørsmål

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

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

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

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


