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Etter tillitsmannskonferansen i Stavanger reiste vi alle
hjem med følelsen av å fått knyttet sterkere bånd
mellom lag og regioner.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Høst har gått over til
vinter
og vi går mot slutten av 2016. Dette

er viktig for Personskadeforbundet LTN og et satsningsområde.

har vært et innholdsrikt år for oss i

Utvalget gjennomførte kurs i Stavanger, og nå planlegges

Personskadeforbundet LTN. Sekre-

nytt kurs i 2017.

tariatet har arbeidet målrettet for organisasjonen, og det
har blitt gjennomført mange kurs rundt om i landet både av

Det kommende året ligger foran oss ubrukt. Vi i landsstyret

sekretariatet og utvalg. Det er blitt avholdt regionkonferanser,

ser at vi vil få noen økonomiske utfordringer og arbeider derfor

og etter tillitsmannskonferansen i Stavanger reiste vi alle

med å utnytte de ressurser vi har til rådighet best mulig. Jeg

hjem med følelsen av å fått knyttet sterkere bånd mellom

vil på vegne av landsstyret takke alle tillitsvalgte for arbeidet

lag og regioner.

de har lagt ned i år, og vi ser fram til å samarbeide med dere
også i 2017.

I høst ble det også arrangert en nasjonal kampanje hvor lagene
bidro sterkt til at den ble en suksess. I denne utgaven av LEVE

Julen er en tid for ettertanke og med rom for mange følelser.

MED kan dere lese fra familieleiren i Bulgaria, noe som mange

Mange har fått snudd om på hverdagen enten av en skade

opplever som et positivt tilbud der alle får en mulighet til å

eller av å ha mistet noen, så ta vare på hverandre.

delta uansett forutsetninger.
Til alle våre medlemmer ønsker vi dere alle en god jul og et
Som likeperson kan DU utgjøre en stor forskjell i hverdagen for

godt nytt år!

de som rammes av en ulykke. For Gunnhild Lauknes betydde
møtet med Inger at hun igjen klarte å leve. Likepersonarbeidet

Hilde S. Valberg
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Samtalen som gjorde
en forskjell
GUNNHILD OG ROGER LAUKNES MISTET SØNNEN EIVIND. Etter et par år klarte de igjen å leve, mye takket være møte med en likeperson.

For syv år siden mistet vi vår eldste
sønn Eivind i en ulykke, og vår verden raste sammen. Som familie på
fem var vi plutselig bare fire igjen.
Et sjokk og en bunnløs sorg.
TEKST: Gunnhild Lauknes
FOTO: Private

Ei venninne av meg kjørte oss til legevakta på kvelden, samme dag som han
døde. Det var samlet et kriseteam der,
som tok imot oss da vi kom. Da vi dro
derfra, fikk vi en lapp i hånden med et
telefonnummer og beskjeden «Ring hvis
det er noe». En slik telefon er veldig vanskelig å ta. Hva skal man si? Hva skal
man spørre om? Man sitter med hodet
fullt av kaos og klarer knapt nok å tenke.
Det hadde vært så mye bedre om noen
kunne ringt og spurt oss om hvordan vi
hadde det og om det var noe de kunne

bidra med. Det hadde vært enklere å gi

også for bygda, da Eivind døde. Nære

uttrykk for våre behov da. Kriseteamet

venner av oss og Eivind var en enorm

hørte vi ikke mer fra.

støtte for oss i tiden frem til begravelsen og i den første tiden etter. Men noen

EI LITA BYGD OG FOR MYE SORG

snudde ryggen til, usikre på hvordan de

Vi bor i Rossfjordstraumen, ei lita bygd

skulle takle både våre og sine egne re-

hvor alle kjenner alle. Det var et sjokk

aksjoner. Det var sårt.

EIVIND LAUKNES DØDE I EN ULYKKE. Igjen stod en
familie i bunnløs sorg.
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Nære venner av oss og Eivind var en enorm støtte for oss i tiden
frem til begravelsen og i den første tiden etter. Men noen snudde
ryggen til, usikre på hvordan de skulle takle både våre og sine
egne reaksjoner. Det var sårt og oppleve.
Gunnhild Lauknes

av våre barn. Det var et mareritt, som

hodet i veggen. Det var ikke alltid så lett

aldri så ut til å ta slutt. Omgivelsene våre

å få hjelp i det offentlige med tanke på

hadde nok med sitt, og vi som familie

praktiske ting heller, som ved oppgjøret

følte oss ganske så alene i vår sorg. Det

av Eivinds firma og bo. Det var midt i

var liksom ingen steder å gå for å dele

ferieavviklingen, og kommunikasjonen

det man hadde på hjertet. Noen sorg-

innad i flere instanser var lik null. Så det

gruppe finnes ikke her, og i det offentlige

var mye frem og tilbake, før vi fikk utrettet

var det liten hjelp og forståelse å få, selv

det vi skulle. Det hendte at vi ble møtt

om vi spurte.

med skikkelig sårende kommentarer, som:
”Beklager, men vi har ikke adressen til

To år etter Eivinds død, gir avisa Nordlys

de døde» eller «Dette kan dere jo finne

ut en artikkel om bygda vår, om at byg-

ut av selv”.

da har mistet så mange ungdommer. I
den artikkelen ble jeg invitert med, som

Det andre året var nesten enda verre.

en talsmann for de pårørende. Denne

Da var vi ferdige med å ta oss av det

artikkelen leste Inger Simonsen, og noen

praktiske og fikk virkelig kjenne på føl-

dager etter artikkelens utgivelse, ringer

elsene, sorgen og savnet. Da telefonen

telefonen. En hyggelig stemme forteller

fra Inger kom, slet vi som familie ganske

hvem hun er og at hun jobber som like-

mye. Hver og en av oss gikk i sin egen

person for Personskadeforbundet LTN.

boble. Vi så hverandre og hverandres

Om det er noe hun kan bidra med på

smerte, men var samtidig så langt nede

noen måte, så vil hun gjerne det. På dette

at vi ikke evnet å hjelpe hverandre opp

tidspunktet hadde vi aldri hørt om LTN.

og videre. Min mann og vår andre sønn

Det var først da Inger ringte at vi fikk høre

fikk tatt ut noe gjennom sitt fysiske ar-

om forbundet og at man kunne få hjelp

beid og førstegangstjeneste i militæret.

gjennom denne foreningen.

Samtidig satt jeg og vår datter Guro på
mange måter fast. Det er ikke så enkelt

TELEFONEN SOM GAV HÅP

å skulle forstå og være der for hverandre,

Da telefonsamtalen var over, brøt jeg

når man knapt nok forstår seg selv og

sammen i gråt. Endelig var det et men-

sine egne følelser, reaksjoner og tanker.

Så opplever bygda et ras av ulykker. Innen

neske som var interessert i hvordan vi

Det kunne være vanskelig å snakke om

to måneder etter Eivinds død har bygda

hadde det, og som ville lytte til det vi

hvordan man egentlig hadde det. Man

plutselig mistet to ungdommer til – den

hadde på hjertet. To år etter Eivinds død.

ville skåne hverandre og ikke legge flere

ene en god kammerat av Eivind. Og innen

En telefon som så gjerne skulle kommet

stener enn det som allerede var til byrden.

to år er seks ungdommer døde, alle med

før, men som der og da tok en enorm bør

Det var også vanskelig å takle at andre

en eller annen form for tilknytning til byg-

fra skuldrene mine. Hele det første året

ungdommer døde rundt oss – spesielt

da. Alle var gode venner eller kjenninger

etter Eivinds død, følte vi at vi stanget

for ungene våre. Ikke bare mistet de en
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kjær bror, de mistet også nære venner.

Botten fra Personskadeforbundet. Det

historier med hverandre og bli møtt med

I tillegg hadde jeg en kreftsyk mamma,

ble en flott, men samtidig veldig sår,

forståelse, uten at så mange ord trengte å

som vi forsøkte å støtte opp om.

minnestund.

bli sagt. Vi fikk se hverandre i forskjellige

EN REDDENDE ENGEL

Inger meldte Guro på ungdomskonferan-

om sorgen aldri går over, så går det an å

Likepersonen Inger kom inn i familien

se, noe som har vært til enorm hjelp for

lære seg og leve med den. I etterkant har

vår som en reddende engel. Hun var en

henne. Der har hun fått møte ungdommer

vi alle holdt kontakten med hverandre.

utenforstående som man kunne snakke

som alle kunne fortelle en historie og om

Hele tiden har Inger vært der som en støt-

med. Hun lyttet til det vi hadde å si, uten

hvordan de mestret hverdagen. Der møtte

te, og det gode er at vi fortsatt kan dele

å komme med velmente råd eller be oss

hun også andre som hadde mistet en bror

tanker, følelser og minner om Eivind med

om å ta oss sammen. Hun så oss slik vi

eller ei søster. Hun møtte mennesker som

henne. Vi er evig takknemlig for at hun

var, og vi følte trygghet og stor tillit til

viste henne at det finnes lys i en mørk

kom inn i livet vårt og kan ikke få takket

henne. Vi kunne både gråte og le, det var

hverdag, noe hun delte med oss, og som

henne nok for den hjelp hun har gitt oss.

helt ok, og hun var der for hver enkelt av

vi andre også lærte av. I dag føler Guro

Gjennom henne har vi også fått lov til

oss. Og det var så inderlig godt, når hun

for å være en støtte for andre og jobber

å bli kjent med Personskadeforbundet

innimellom ringte og spurte: «Hvordan

selv som likeperson gjennom forbundet.

og den fantastiske jobben de gjør, og

faser i sorgprosessen og oppdage at selv

har dere det?».

for ikke så lenge siden var jeg selv på
TILBAKE TIL LIVET

likepersonkurs i Stavanger. Kanskje kan

I Rossfjord ble det holdt en minnehøy-

Jeg og mannen min fikk komme på på-

jeg selv bidra til å hjelpe mennesker etter

tidelighet over de ungdommene som var

rørende- og etterlattekonferanse, hvor vi

hvert. Verdien av likepersonarbeidet er

gått bort. Det var et samarbeid mellom

fikk møte andre i samme situasjon som

uvurderlig for den som trenger det.

Inger Simonsen, Kjersti Bergvik og Inge

oss. På konferansen kunne vi dele våre

SØSKENPARET GURO OG STEVEN mistet en bror.

ROGER, GURO OG STEVEN på Nordkapp.
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En god samtalepartner
Jeg så fortvilelse, sorg og ensomhet i
øynene til Gunnhild da hun stod frem
og delte sin historie i lokalavisen. Jeg
klarte ikke å bare se bort og valgte
å ta kontakt.
TEKST: Inger Simonsen

som hadde gått bort i bygden. Ungdom-

skal de kunne ta kontakt hvis ikke vi gjør

mer som skulle starte livet var revet bort.

oss synlige. Jeg tenker ikke på at vi skal

Gunnhilds ønske om en minneguds-

troppe opp på ulykkessteder, der har vi

tjeneste for alle var sterkt. Jeg tok kon-

ingen ting å gjøre.

takt med to andre likepersoner som jeg
rådførte meg med. De stilte opp med en

Avslutningsvis har jeg et aldri så lite jule-

gang og sammen fikk vi til en fin helg i

ønske for gruppen av etterlatte: Kan ikke

Rossfjordstraumen hvor vi samlet alle på

forbundet, inkludert lokallag, gå sammen

Jeg gikk mange runder med meg selv om

skolen på lørdagen. Til og med ordføreren

og finne måter vi kan styrke arbeidet for

hvorvidt jeg skulle ta den første telefonen

kom og var sammen med oss. På søndag

denne storegruppen, for eksempel ved

til Gunnhild, for det heter seg jo at som

ble det avholdt minnegudstjeneste.

å ha en samling slik at disse familiene

likeperson skal du ikke ta kontakt, men

får treffes, utveksle tanker og erfaringer.

bli kontaktet. Men jeg greide ikke å bare

Jeg har et håp inne i meg om at vi skal

overse dette ”ropet om hjelp”. Derfor tok

få bedre forståelse for at det ikke er så

jeg til slutt telefonen og ble møtt av ei

enkelt for de etterlatte, eller pårørende til

dame som ble så utrolig glad for at det

etterlatte, å ta den første kontakten. Vi

var noen som brydde seg.

må tenke nytt på dette området. Selvsagt
må vi bruke ”trå varsomt-prinsippet", ikke

Det ble mange telefoner og etter hvert ett

gå over streken og alltid understreke at

møte hjemme sammen med hele familien.

vi har taushetsplikt.

Jeg møtte en familie som trengte å bli
sett, bli hørt, men også en familie som

Dette hjertesukket refererer også til alle

hadde så mye omsorg for alle de andre

som ikke kjenner til forbundet; hvordan

INGER SIMONSEN HAR OPPLEVD AT LIKEPERSONTJENESTEN har gjort en forskjell for enkeltpersoner og
familier. Det motiverer henne til å fortsette.

LIKEPERSONTJENESTEN I PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Forbundet har gode samtalepartnere

Dersom du ønsker å få mer informa-

som du kan ringe. Dette er personer som

sjon eller kontakt med en likeperson,

selv "har gått litt av den samme veien" og

så ring gjerne sekretariatet på telefon

har noe lik erfaring. Derfor kalles de for

22 35 71 00.

likepersoner og de ønsker å være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover.

Etter avholdt landsmøte i forbundet
nedsetter det nyvalgte landsstyret ulike

Forbundets likepersoner har taushets-

utvalg. Ett av utvalgene er for likeper-

plikt og har undertegnet taushetser-

sontjenesten. Utvalget består for tiden

klæring. De har selv erfaring som skadet,

av: Hilde Valberg (leder), John-Inge

pårørende eller etterlatt og er hjelpere

Karlsen, Aina Åsli Sòdoma, Wenche

på frivillig basis.

Solløst (sekretær).
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LIKEPERSON VAR I FOKUS under høstens tillitsmannskonferanse.

En fin gjeng på familietur
til Bulgaria
Familieleiren er et unikt tilbud til
familie, barn og unge. Lokaliteten
i 2016 var, som tidligere, forbundets
leiligheter i Bulgaria.
TEKST: Kjell H. Silkoset, reiseleder

leiren er ”hele familien” og at målet er at

Vi hadde lagt inn en utflukt til Nesse-

alle skal dele erfaringer og at kontakter

bar og en fellesmiddag som forbundet

skal etableres.

spanderte. Utflukten til Nessebar var lagt
opp slik at hver enkelt selv styrte hva

Vel nede ved leilighetene fant alle seg

de ville se og oppleve. Vi hadde avtale

fort til rette. Som reiseleder var jeg til-

om transport tilbake, så vi møttes på

gjengelig ved bassengkanten alle dager

avtalt klokkeslett og dro sammen inn

Med en fantastisk beliggenhet, på et flott

fra klokken 1000 for praktiske spørsmål

til Dannys restaurant i Sunny Beach for

anlegg som en ramme rundt leiren, ligger

og tok også ansvaret for å tilretteleg-

en fin avslutning på dagen. Da alle de

alt til rett for en fin ferie. Min jobb startet

ge for gode samtaler. Det var en veldig

yngre spontant samlet seg og fant seg en

med å minne familiene på at temaet for

takknemlig jobb; alle fant tonen raskt

hestedrosje på egenhånd var det mange

og det ble etter hvert en storfamilie-

av oss foreldre som følte en stolthet og

dynamikk i reisefølget.

glede over å se hvor stor omsorg og glede
de hadde av hverandre.

Barn som pårørende erfarte at de ikke

Å REISE PÅ FAMILIETUR med forbundet betyr at man

var alene om sine utfordringer, og barn

Tilbakemeldingene fra deltakerne etter

med behov så at også voksne har sine

turen var ensidig positive og de sa alle at

behov. Sammen ble det en flokk som

dette er et tilbud som er ønsket og som

konsentrerte seg om å ha det gøy og å

flere burde benytte seg av. Det handler

nyte ferien. Slik gikk uka med utallige

om å komme seg ut av isolasjon, møte

fine samtaler og med mange innslag av

andre likesinna og se at det faktisk går

latter fra morgen til kveld.

an å reise på ferie.

møter folk i samme situasjon.

DET ER MYE Å FINNE PÅ og å se på i Sunny Beach.

NESSEBAR ER EN GAMMEL BY som de fleste besøker når de reiser til anlegget

SHOPPING OG KVELDSVANDRING er

vårt.

deilig etter lange dager ved bassenget.
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En av de beste feriene
vi har hatt
Sommeren 2016 var jeg og min familie deltakere på familieleiren som Personskadeforbundet LTN arrangerte i sine
leiligheter i Bulgaria. Jeg er en 43 år gammel mann som er pårørende til min samboer som har vært gjennom en
stor og stygg fødselsskade. Sammen har vi en datter på 10 år.
TEKST: Fred Gonsholt (reiste sammen med Vibeke Brunsell og Nora Christine Brunsell Gonsholt)

Jeg må innrømme at det var med blan-

jeg måtte ha til både sted og folk. Stedet

levd lignende utfordringer som henne,

dede følelser jeg sa ja til å være med på

var flott, og det var flotte leiligheter i et

og for meg selv var det utrolig godt å

turen. Jeg var ikke helt sikker på hva slags

rolig strøk med en flott restaurant, kiosk

få snakket med andre pårørende som

sted dette var. Var det et avsidesliggende

og masse andre fasiliteter. Det var bar,

jeg veldig lett kunne identifisere meg

terapisenter av ymse kvalitet langt fra

bordtennis, biljard, fotballbane/tennis-

med. Datteren min kunne også fortelle

alle andre folk eller var det et helt greit

bane, mulighet for å leie sykkel og flott

at hun syntes det var befriende både å

leilighetskompleks? Det skulle også bli

svømmebasseng med barstoler i vannet.

se og snakke med andre barn som hadde

arrangert erfaringsutvekslinger og sam-

I tillegg var det gåavstand for alle og

opplevd lignende ting som henne og som

lingsstunder. Hva om den gjengen vi rei-

enhver rett ned på stranden, og det var

også hadde foreldre som kanskje ikke

ste med ikke var folk jeg og vi identifiserte

fine, gode restauranter i umiddelbar nær-

alltid kunne være med på alt på grunn av

oss med i det hele tatt? Skulle vi måtte

het. Dessuten var det bare 3 kilometer til

skaden de hadde fått. Samholdet barna

bli tvunget til å delta på masse greier vi

Sunny Beach som kunne by på et yrende

imellom var også fantastisk å se.

egentlig ikke ville være med på sammen

folkeliv og uante shoppingmuligheter.

med masse folk vi egentlig ikke trivdes

Men det viktigste var uansett samholdet

Turen var absolutt blant de beste feriene

med? Ferie for meg er frihet - frihet til å

i gruppen vi reiste med. Vi fikk veldig fort

jeg noen gang har hatt, og det samme

slappe av og gjøre det jeg vil.

god kontakt med alle sammen og det

gjelder både for min samboer og for min

viste seg å være veldig hyggelige folk.

datter. Vi har truffet flere av de andre vi

Samtidig var jeg veldig spent. Det kunne

Det var helt fritt opp til alle hva man ville

reiste med flere ganger siden vi kom hjem

jo være veldig greit både for min samboer

gjøre, men det ble uansett til at vi sam-

og vi drømmer alle om å få ta turen igjen.

og meg å få snakket med folk som hadde

let oss mye sammen som gruppe ved

vært vært i lignende situasjon som oss.

bassenget og til flere middager, både på

Ikke minst tenkte jeg på min datter, som

komplekset vi bodde i, i nærområdet for

kanskje kunne møte andre barn som had-

øvrig og på Sunny Beach.

de opplevd lignende familiesituasjoner
som henne. Dessuten var det et veldig

Erfaringsutvekslingene og samtalene vi

rimelig alternativ til andre ferier, noe som

hadde med de andre var uten tvil høy-

passet lommeboken vår særdeles bra,

depunktet på turen. Reisefølget var et

ettersom den, etter alt vi har vært gjen-

vidt spekter av mange totalt forskjellige

nom, ikke akkurat var velfylt.

skader, men det vi hadde til felles var
familiesituasjonen vi alle levde i. Jeg vet

Turen levde opp til alle spente forventnin-

at det var fantastisk for min samboer å

ger og knuste alle eventuelle fordommer

kunne snakke med folk som hadde opp-
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Et sted å reise tilbake til
Det ble feiring hjemme da vi fikk
den gode nyheten om at vi fikk bli
med på tur arrangert av Personskadeforbundet LTN i sommer. "Vi" er
mamma, lillesøster (4) og storebror
(7). Hos oss er det mamsen og lillesøster som er pårørende - storebror
ble skadet i en ulykke i 2011 og har
en traumatisk hjerneskade.

Kjell samlet oss i en fin flokk, fikk oss

stort sett rolig i området etter at bas-

gjennom alle formaliteter og hjalp dem

senget stengte for kvelden. Vi fikk også

som trengte det både før og under opp-

utvidet horisonten vår til bading på

holdet. Det er flott og viktig at en slik

badestrendene i nærheten, og den siste

gruppe har med en reiseleder, for plutselig

dagen fant vi selvfølgelig en fantastisk

blir ikke ting som man trodde, og da er

restaurant! Prisene i Bulgaria er snille med

hjelpen nær.

lommeboken, og man trenger ikke å snu
på krona selv om man spiser ute både to

Så til det dette handler om - dagene i

og tre ganger hver dag. Ikke glem å tipse.

Bulgaria! To barn som elsker å være i
bassenget storkoste seg hver dag. Siden

Uka for storebror ble ca. slik: Krevende

det var et oversiktlig og skjermet område

å reise til og fra (flyturen er ikke mange

I 2012 prøvde vi oss på en vanlig sydentur

fikk de leke og spise mat og is om hver-

timene, men blir som en evighet for ham).

som endte opp med å bli krevende for oss

andre. En restaurant rett ved bassenget

Det er også krevende å komme frem til

alle. Det ble for mye for storebror. Etter

gjorde dagene enkle for både store og

nye steder og å skulle dra fra dem igjen.

å ha lest om tilbudet forbundet har til

små. Butikken med isdisk gikk abso-

Det at disse tingene skjedde om natta

sine medlemmer i Bulgaria og snakket

lutt med overskudd og hadde også det

gjør det ekstra utfordrende. Disse bum-

med andre som har vært der, følte jeg at

man trengte hvis man ville kokkelere på

pene vet jeg om, og ingenting er viktigere

dette kanskje var noe som kunne gå bra.

kjøkkenet i leiligheten. Lett tilgjengelige

enn å ha mammaen der.

TEKST: Ann-Lena Vonheim

toaletter gjorde at man slapp å ta turen
Personskadeforbundet LTNs egen rei-

opp for den slags ærend. Det er jo tross

På dagene trenger vi mye ro, skjerming

segeneral, Frank, hjalp med praktisk in-

alt ikke så lett å beregne tiden når man

og forutsigbarhet, og det fikk vi! Vårt

formasjon og avklaringer. Det å ta med

har det så morsomt.

mål med turen var dager uten timeplan

rullestol ble ordnet på forhånd, og vi fikk

og uten noe å rekke, bare det å være

tilbud om å sjekke vår inn og låne ny på

Det var bra at turen var lagt til starten

flyplassen. For storebror er det viktig å

av sesongen. Det var tydelig at det etter

spare energi der den kan spares!

hvert kom flere store grupper til anlegget,

Så kjære Personskadeforbundet LTN -

og det ble mer "stress" sammenlignet

TUSEN TAKK for fine dager i Bulgaria - et

med de første dagene. Likevel var det

sted vi kan reise tilbake til!

Allerede ved oppmøte på Gardermoen

sammen.

pekte pilene oppover! Vi ble møtt av andre barn og voksne som vi skulle være
sammen med den neste uken. Allerede
før innsjekk kom reisefrender bort og sa
at de gjerne kunne trå til om jeg trengte
hjelp. Barna fant raskt tonen sammen, og
dette samholdet mellom store og små
fortsatte gjennom hele oppholdet og
etter at vi kom hjem.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN EIER ÅTTE LEILIGHETER I BULGARIA. Disse leies ut til våre medlemmer. For familien
Vonheim var anlegget en perfekt base.
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Ny og grundig bok om
erstatningsrett
Professor Morten Kjelland jobber ved
Universitetet i Oslo og er en av landets mest kunnskapsrike erstatningsjurister. Han har utgitt en rekke bøker
og artikler innen erstatningsrett.

foreligger et erstatningsansvar, og i så fall,
hvor langt ansvaret strekker seg.
- Fremstillingene i boken Erstatningsrett
omfatter både det privatrettslige og det
offentligrettslige erstatningsansvaret.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Sentrale ansvarsgrunnlag som culpaansvar, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objek-

I år kom læreboken Erstatningsrett som

tivt ansvar og bilansvar dekkes. I tillegg

tar for seg rettsutviklingen innen erstat-

beskrives reglene om årsakssammenheng

ningsrett fra 1800-tallet frem til i dag.

og erstatningsutmåling, samt reglene

Særlig er høyesterettsdommene grundig

om skadelidtes medvirkning, lempning

gjennomgått og kommentert, da det

og solidaransvar, forklarer jusprofessoren.

er disse som skaper historie, presedens
eller endring.

EN GRUNDIG OG PEDAGOGISK BOK
I boken drøfter Kjelland personskader,

- Boka handler om hele erstatningsfeltet,

tingsskader og rene formueskader. Det er

men hovedfokuset er personskadeer-

lagt stor vekt på å gi boken en pedago-

statning. Dette fordi skader på personer

gisk innretning, blant annet ved en rekke

pedagogisk uttrykk som gjør den tilgjengelig også for

er mer komplekse og krever en annen

instruktive figurer og tabeller.

«lekfolk».

ERSTATNINGSRETT ER EN LÆREBOK, men har et

behandling enn andre erstatningssaker,
forklarer Kjelland, som i 2008 skrev av-

Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN

handlingen ”Særlig sårbarhet i person-

mener boken er et viktig bidrag og at

både de aktuelle juridiske og medisinske

skadeerstatningen”.

Kjelland som vanlig leverer kvalitet.

problemstillingene i den aktuelle saken.

I følge forlaget gir boken en helhetlig

- Boken viser hvor komplekse og sam-

I 2008 skrev Morten Kjelland doktor-

fremstilling av erstatningsrettens to

mensatte rettsprinsippene i erstatnings-

avhandlingen ”Særlig sårbarhet i per-

hovedspørsmål. Det ene er hvorvidt det

retten er. Boken, som i første omgang

sonskadeerstatningen”. Første del av

er tenkt og gjelde studenter, er også

avhandlingen ble finansiert av Ekstra-

nyttig for advokater, jurister og andre

stiftelsen gjennom Personskadeforbun-

som må forholde seg til rettsapparatet.

det LTN, noe som har knyttet tette bånd

Boken er ikke skrevet for ”vanlige folk",

mellom akademikeren og forbundet.

men takket være Kjellands pedagogiske

PROFESSOR MORTEN KJELLAND har skrevet en
helhetlig bok om erstatningsrett. Foto: privat.

evner kan også mange skadde og andre

- Kjelland er en ressurs for oss og for mil-

interesserte ha stor nytte av boken. Den

jøet. Han tilfører miljøet stadig ny kompe-

gir en forståelse av hvorfor det er viktig at

tanse og holder oversikt over det meste

advokater som påtar seg personskade-

som skjer, sier Per Oretorp.

saker er erfarne og kompetente innenfor
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Smått & Viktig
Fascinerende og gåtefull
”Menneskets hjerne er den mest kom-

For 10–20 år siden forsto vi mye mindre

pliserte strukturen som vi kjenner til i

av hjernen enn det vi gjør i dag. Hjerne-

universet. Din hjerne veier litt over en

forskningen har en rivende utvikling.

kilo og inneholder ufattelige 100 milli-

Likevel er det fortsatt mye vi ikke vet om

fortvile, juble, eller for den saks skyld

arder nerveceller. I tillegg er det kanskje

hjernens funksjoner. Med denne brosjyren

planlegge hva du skal ha til middag”.

10 ganger så mange andre celler. Hver

vil vi vise deg litt av all den forbløffen-

for seg vet selvsagt ikke disse cellene

de kunnskapen vi nå har om hjernen.

Slik innleder Hjernerådet sin brosjyre

noe om hvem du er, eller hvem de selv

Hjernen styrer livene våre. Din hjerne er

LIVET DITT STYRES AV HJERNEN.

er. Men i samspillet mellom dem opp-

din kommandosentral! Kultur, språk og

Personskadeforbundet LNT vil gjerne

står alt som er menneskelig, og alt som

samfunnsdannelse har sin opprinnelse i

anbefale denne fordi den forteller både

menneskelivet rommer. Alle tanker, følel-

hjernen. Det er takket være hjernen din

om hvor fantastisk hjernen vår er og

ser, fornemmelser og minner, alle planer

at du er i stand til å lese denne teksten,

om hvor sårbar den er. Du finner den på

og handlinger, alt menneskelig.

bevege kroppen, forelske deg, le, gråte,

www.hjerneradet.no.

Hjelpemiddelmessa ØST i regi av Norges
Handikapforbunds regioner Oslo og Øst
Det var i Lillestrøm varemessen for
hjelpemiddel ble holdt to dager i
oktober. Messen bestod av 56 utstillere med prestasjoner samt servicehunder som demonstrerte hva
de gjør i sitt arbeid.

pasient- og brukerombudet i Oslo og

Begge dager var det åpent for spørsmål

Akershus, politisk leder i Uloba og virk-

fra salen, og konferansier var regions-

somhetsleder ved brukertorget i Asker

kontorleder for Norges Handikapforbund

kommune.

Oslo, Jørgen Foss.

Dag to var satt av til å drøfte hjelpemid-

Veiledning for hvordan komme ut i ar-

ler. Det sentrale spørsmålet var hvordan

beid og fritidsaktiviteter med tilrette-

dagens ordning fungerer og hvilke utfor-

legging og smertelindring ved fysiske

dringer som ligger i framtiden for hjelpe-

plager var i tillegg en del av messens

Fagprogrammet for messen var delt

middelformidlingen. Her deltok Norges

innhold.

opp i temaer.

Handikapforbund for ungdom, Ergote-

TEKST: Tone Knudsen

rapeutforbundet, avdelingsdirektøren i
Dag en handlet om at BPA, Brukerstyrt

NAV, Hjelpemiddelsentralen i Oslo og

Personlig Assistanse, og om hvilke mulig-

Akershus, Ekspertutvalget for helhetlig

heter og utfordringer brukeren møter i

gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken

hjemkommunen sin. Aktører var sen-

og byrådssekretær for eldre og helse og

tralstyret i Norges Handikapforbund,

sosiale tjenester i Oslo kommune.

– 12 –

Landet rundt
Medlemsmøte i Lørenskog
TEKST OG FOTO: Toril Svorkmo

I oktober hadde vi medlemsmøte for
våre medlemmer og mange fant veien
til Lørenskog denne høstkvelden.

Vi koste oss med kaffe og kaker, og se-

Det ble også tid til bingo, noe ikke alle

nere på kvelden spiste vi pizza. Vi fikk

medlemmene kjente til. Alderen denne

god tid til å snakke sammen, og de som

kvelden strakk seg fra 20-årene og opp

ønsket veiledning og hjelp fikk det denne

til over 90. Men det er alltid morsomt å

kvelden.

lære noe nytt!

Bjarte leverte i Drammen
I oktober ble det arrangert en svært vel-

og kritikerne har trillet både femmere

lykket teatertur til Drammen teater. De

og seksere.

rundt 30 oppmøtte medlemmene kom
fra flere lag.

Det var ekstra stas at Hjelmeland tok
seg tid til å møte forbundets medlemmer

Bjarte Hjelmelands forestilling Lånte fjær

etter forestillingen. Lokallagsarrangørene

har gått som en farsott over hele landet

valgte å bruke anledningen til å ha en
mini-stand og dele ut reflekser til teaterfolket etter forestillingen.
Arrangører var: Asker og Bærum lokallag,
Oslo fylkeslag og Drammen og omegn
fylkeslag.

EN FORNØYD GJENG etter forestillingen.

BJARTE HJELMELAND fikk jubileumsboka vår i gave.
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Landet rundt
Reflekskampanje i Vest
Refleksaksjonen i Bergen gikk over all
forventning, forteller en fornøyd Eva
Dahle.
De stod ved Bystasjonen om ettermiddagen, og i løpet av bare 15-20 minutter var 200 reflekser utdelt. Folk kom å
spurte om å få refleks.
Et annet lokallagsmedlem, Guttorm
Johnsen, valgte å dele ut reflekser på
bussen til og fra jobb, og også der var
responsen på topp. Et tredje medlem
Anne delte ut i Fyllingsdalen, mens Frank
konsentrerte seg om Nord-Hordaland.

Lysende og tidlig jul i nord
TEKST OG FOTO: Personskadeforbundet LTN
Sortland og Andøy lokallag

Det ble som julekvelden for barna når de
først fikk utdelt refleksvester og deretter
skryt av onkel politi for fine vester. Han
sa at de alltid måtte bruke dem når de
gikk ute i mørket.
Etterpå fikk barna prøvesitte i politibilen og i tillegg posere med onkel Politi;
selvsagt med de nye vestene.
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Erstatning også for oss i Follo
Torsdag 29. september hadde Follo
lokallag invitert til foredrag om erstatningsrettigheter etter skade eller
sykdom.

stor forsamling som hørte på foredraget

ingen skader/saker er helt like selv med

til Per Oretorp.

nesten identisk hendelsesforløp. Selvsagt kom det en del spørsmål underveis,

Siden dette var noe ubrøytet mark var vi

noe som Per stort sett tok på strak arm.

spente på om alt kom til å fungere, noe

Spørsmålene viste at det er mye uklarheter

det gjorde til slutt. Projektor var lånt av

ute og går, så her er informasjonsbehovet

kommunen og PC-er hadde vi med, så

stort. At hvermannsen ikke kjenner til alt

Siden dette bare var andre gang vi prøvde

da skulle alt være under kontroll, trodde vi.

er greit, for her kan vi hjelpe, men at de

oss på å arrangere foredrag så var vi svært

Kabelen som fulgte med projektor var av

profesjonelle også mangler kunnskap er

spente på responsen. Hvor mange ville

typen SCART og denne tilkoblingen hadde

mindre betryggende.

komme? Forrige gang kom kun en person,

ingen av våre PC-er. Ingen av butikkene

men denne gangen hele 13 stykker! Finere

hadde riktig kabel og temperaturen begyn-

lokaler denne gangen, Waldemarhøy i

te å stige. Hva gjør vi nå? Heldigvis hadde

Ski, var med på å skape en hyggelig at-

PC-en til Per denne tilkoblingsmuligheten

mosfære, så dette stedet kommer vi til å

så da gikk det bra til slutt, og foredraget

benytte flere ganger. Både medlemmer

kunne starte.

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

og andre nysgjerrige kom, så kanskje det
blir noen nye medlemmer også? Styret

Per var, ikke uventet, en meget engasjert

stilte fulltallig opp, så det det ble en passe

foredragsholder og fikk tydelig frem at

FOLLO LOKALLAG holdt en vellykket samling i Ski.

Søndagsmiddag på Villa Sandvigen
TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

Siste helg i oktober arrangerte styret i Follo nok en vellykket søndagsmiddag. Ti personer benket seg rundt bordet på trivelige Villa Sandvigen og
alle var spente på hva som skulle serveres. Siden vi hadde bestilt en meny
som ble styrt av råvarene og kokkens sinnsstemning, var vi alle spente.
Fem ukjente retter skulle konsumeres og heldigvis ble vi godt informert
av vår hyggelige servitør. Hun har jobbet der i litt over 30 år, så flere av
medlemmene kjente henne fra før. Derfor viste hun også litt om våre
preferanser når det gjelder mat. Et godt og hyggelig måltid med mye prat
rundet av oktober. Dette er noe vi kommer til å fortsette med fremover,
så det er bare å glede seg.
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- Helsetjenesten opptatt av
diagnoser, ikke pasienter
Pasienter med flere diagnoser sendes
ofte fra fagperson til fagperson, uten
samordning i behandlingen.
– Her må det inn mer forutsigbarhet
og kontroll over egen fremtid, sier
forsker.

STUDIEN VISER AT BEHANDLINGSPLANER på tvers av fag og instanser ikke følges opp.

TEKST: Annelill Bruun Flaamo, kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalt senter for samhandling og
telemedisin (NST)

- Det mangler et system for å ta vare på
pasientens behov over tid, på tvers av
helsearbeider og organisasjon, sier lege og
forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), Gro Berntsen.
Hun har ledet en undersøkelse som har
gått i dybden på åtte sammensatte
pasientforløp over tid. Målet for undersøkelsen har vært å finne ut av helsetjenestens utfordringer slik de oppleves
av pasientene selv.
Blant pasientene var det både skrøpelige
eldre med akutt sykdom, pasienter med
diabetes, hjerte-kar/lunge-sykdom (kols),
psykiske helseproblemer, kreft, barn med

GAP MELLOM PASIENT OG

– Det ser ut til å være et stort gap mel-

sammensatt sykdom og funksjonshem-

HELSETJENESTEN

lom pasientens og helsetjenestens opp-

ming, personer med en kombinasjon

En helsearbeider kan gjerne ta fatt i et

fatning av pasientens behov.

av rus og psykiske helseproblemer og

behov, men samme behov kan bli avvist

postoperativt forløp.

eller bortforklart i neste ledd.

Pasienten skal leve med sine skavanker og vil ha hjelp til god egenmestring.

Studien viser at behandlingsplaner på

– Dette er inkonsekvent og uforutsigbart

Helsetjenesten på sin side ser diagnoser

tvers av fag og instanser ikke følges

for pasienten, sier forskeren. Hun mener

og er organisert for kortvarige, forbigå-

opp. Ofte tar ingen ansvar for mangler

helsetjenesten er opptatt av diagnoser,

ende behov.

i behandlingskjeden.

ikke pasienter.
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Pasientens behov for forutsigbarhet og kontroll over egen fremtid er viktig. Pasientsentrerte helsetjenesteteam som tar utgangspunkt i pasientens behov kan være en del av løsningen. Slike team
skal prøves ut på Universitetssykehuset i Nord-Norge nå og de skal det bli spennende å følge.
Kanskje er det slik helsetjenesten blir seende ut i fremtiden
Gro Berntsen

INVOLVERING GIR BEDRE HELSE

varige og sammensatte behov for helse-

Referanse:

Ved langvarig sykdom er pasientens

tjenester.

Berntsen, Gro, m.fl.: Helsetjenesten sett

egeninnsats ofte viktig for å forebygge

fra pasientens ståsted - Pasientforløp

og forhindre forverring av sykdommen.

SKAL PRØVE UT TEAM

ved langvarige og komplekse behov i

Likevel tas ikke pasientens ressurser i

De spurte har møtt mange flinke helse-

Troms- og Ofoten, NST-Rapport 7-2014

bruk på en systematisk måte, viser

arbeidere som gjør sitt beste. Kritikken

undersøkelsen.

går på selve systemet.

– De fleste pasientene i vår undersøk-

For å få mer samhandling og tverrfag-

else opplevde at en konsekvent støtte

lighet i helsetjenesten, må en endring

til egen omsorg manglet. Det er uheldig.

til, mener forskeren.

Vi vet at involvering i egen sykdom gir
bedre helse, sier forskeren.

– Pasientens behov for forutsigbarhet og
kontroll over egen fremtid er viktig. Pasi-

I undersøkelsen oppdaget forskerne at

entsentrerte helsetjenesteteam som tar

det ikke finnes en felles forståelse av

utgangspunkt i pasientens behov kan være

hvilken rolle pasienten selv skal spille i

en del av løsningen. Slike team skal prøves

behandlingsforløpet.

ut på Universitetssykehuset i Nord-Norge
nå og de skal det bli spennende å følge.

Slik mangel på kontinuitet kan være

Kanskje er det slik helsetjenesten blir

særlig vanskelig for dem som har lang-

seende ut i fremtiden, sier Berntsen.

NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN (NST)
NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR TELEMEDISIN

GRO BERNTSEN, forsker ved NST.
Foto: Jan Fredrik Frantzen

Telemedisin, e-helse og velferdsteknologi er svært viktige virkemidler

NST er en nasjonal kompetansetje-

siden 1993. Telemedisinske løsninger og

for effektiv samhandling. NST har

neste for telemedisin og er et av ver-

e-helse gir pasienter enklere og bedre

kunnskap og erfaring på dette feltet.

dens ledende sentre innen forskning

tilgang på helsetjenester.

på telemedisin og e-helse. Tjenesten

NST har siden 2002 vært samarbeids-

har høy tverrfaglig kompetanse gjen-

Befolkningen blir eldre og omfanget av

senter for Verdens helseorganisasjon

nomgående på ph.d.-nivå. Hoved-

kroniske sykdommer øker. Tilgangen

(WHO) på områdene telemedisin og

målet er å forme morgendagens

på helsepersonell øker ikke i takt med

e-helse.

helsetjenester.

befolkningens behov for helsetjenester.
God samhandling gjør helsepersonells

Nasjonalt senter for samhandling

Gjennom brukerorientert forskning og

kompetanse og tjenester tilgjengeli-

og telemedisin (NST) fikk nytt navn

utvikling har NST bidratt til gode og

ge for flere, og samfunnets ressurser

01.01.16 og heter nå Nasjonal kompe-

anvendelige løsninger i helsesektoren

utnyttes bedre.

tansetjeneste for telemedisin.
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Hvem, hva og hvor:

Status om
skader i Norge

Hvert år blir over 500 000 personer
behandlet for skader i Norge. Skader
forekommer hyppigst blant ungdom,
unge voksne og de eldre. Ulykker er
den viktigste årsaken til dødsfall for
nordmenn under 45 år.

med hensikt. I noen tilfeller kan det være

delt etter alvorlighetsgrad og ulike be-

vanskelig å fastslå årsaken til en skade.

handlingsnivå i helsetjenesten. Foruten

Blant annet er et ukjent antall selvmord

ulykkesskader omfatter tallene i figuren

skjult som ulykker.

også voldsskader og selvpåførte skader.

Skadebegrepet avgrenses oftest til fysiske personskader og utelater dermed

Til tross for en betydelig nedgang i

andre type skader som psykiske skader,

dødelighet som følge av ulykker, er

materielle skader, skader på dyr og så

skader og ulykker fremdeles en stor

videre.

utfordring for folkehelsen.
Skader varierer i alvorlighetsgrad og
DEFINISJONER PÅ ULYKKER OG

dekker et vidt spekter fra bagatell-

SKADER

messige skrubbsår til mer omfattende

En ulykke er en ufrivillig hendelse ka-

skader som kan medføre innleggelse

rakterisert ved en hurtigvirkende kraft

på sykehus, varig mén eller i ytterste

eller påvirkning som kan ytre seg i skade

konsekvens død. Det er ikke mulig å gi

på kroppen.

en fullstendig oversikt over omfanget

FIGUR 1: Voldsomme dødsfall og antall personer som er behandlet for skade i helsetjenesten per år. Gjelder gjennomsnitt
i perioden 2009-2011, etter alvorlighet og ledd i helsetjenesten.
Kilder: FHI/ Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR)
og Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR).

av personskader, da skader normalt må

Dødsfall: Figur 1 viser at det dør om lag

En skade er det konkrete resultatet av

overstige en viss alvorlighetsgrad for at

2 500 personer hvert år av skader (vold-

en ulykke og skyldes en akutt eller plut-

de skal bli registrert.

somme dødsfall). Slike dødsfall utgjør

selig påvirkning på kroppen av fysiske

cirka 6 prosent av alle dødsfall i Norge.

faktorer i en mengde eller størrelse som

550 000 SKADER OG 2500 DØDSFALL

Om lag 2000 av de 2500 dødsfallene

overstiger den menneskelige organis-

I ÅRET

skyldes ulykker, de øvrige er i hovedsak

mens toleranseevne.

Hvert år blir over 10 prosent av befolk-

selvmord.

ningen (i underkant av 550 000 persoDet er vanlig å skille mellom skader som

ner) behandlet for skader. Figur 1 gir en

Behandles i sykehus: I overkant av 100

skjer utilsiktet og skader som påføres

oversikt over skadebildet i Norge, for-

000 personer rammes årlig av skader
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Flere menn enn kvinner dør av ulykker. Kjønnsforskjellen er størst
blant voksne i aldersgruppen 20 - 64 år og mindre utpreget
blant barn og ungdom og for personer på 65 år og eldre.

som behandles direkte i sykehus, det

Den positive utviklingen skyldes blant

Kjønnsforskjellen er størst blant voksne

vil si uten henvisning fra primærhelse-

annet en kraftig reduksjon i dødsfall som

i aldersgruppen 20 - 64 år og mindre

tjenesten.

følge av bilulykker og andre transport-

utpreget blant barn og ungdom og for

ulykker. Tall fra Dødsårsaksregisterets

personer på 65 år og eldre.

Behandles hos fastlege og legevakt:

statistikkbank viser at 833 personer døde

Den største pasientgruppen har skader

i transportulykker i 1970. I 2014 var det

som ferdigbehandles i primærhelse-

193 slike dødsfall, herav 144 veitrafikk-

tjenesten, for eksempel hos fastlege,

ulykker.

kommunal legevakt eller helsestasjon.
NEDGANG I DØDSFALL
Dødelighet som følge av ulykker har
blitt betydelig redusert de siste tiårene.

FIGUR 4: Dødsfall etter ulykker, etter kjønn og aldersgruppe.

Nedgangen har vært særlig markant hos

Antall døde per 100 000 personer per år, gjennomsnitt for
perioden 2008-2012.

barn, ungdom og unge voksne. Figur 2

Kilde: FHI/Dødsårsaksregisteret.

viser utviklingen i dødelighet fra 1951
til 2012 for aldersgruppene 0-17 år og

FIGUR 3: Dødsfall i veitrafikken, antall per 100 000 innbyggere,

Selv om risikoen for å dø av en ulykke er

18-24 år.

aldersstandardisert. Vist for perioden 1970-2014, menn og

langt høyere for de eldste, er ulykker en

kvinner, alle aldre sammenlagt.
Datakilde: FHI/Dødsårsaksregisteret. Diagram: Norgeshelsa.no

viktigere årsak til død blant unge, målt
som andel av totaldødelighet. Ulykker

Også for drukningsulykker har det vært

er den hyppigste dødsårsaken i alders-

en positiv utvikling med 74 dødsfall i

gruppen under 45 år. Blant menn under

2014, mot 157 i 1970.

25 år skyldes 1 av 5 dødsfall ulykker.

FORSKJELL MELLOM KJØNN OG

Sosioøkonomiske forskjeller: Det er

ALDERSGRUPPER:

markante sosioøkonomiske forskjeller

FIGUR 2: Dødsfall etter ulykker i aldersgruppene 0-17 år og

MENN OG ELDRE DØR OFTEST

i dødelighet av ulykker. Dødeligheten

18-24 år, etter kjønn. Antall døde per 100 000 personer per

Forekomsten av ulykkesdødsfall henger

varierer blant annet med utdanningsnivå.

og årlige rater (stiplet linje).

sterkt sammen med alder og kjønn, se fi-

Personer med grunnskoleutdanning har

Kilde: FHI/Dødsårsaksregisteret.

gur 4. Dødeligheten av ulykker øker med

høyere dødelighet enn personer med ut-

alderen og er særlig høy for eldre over 80

danning fra videregående skole. Lavest

Figur 2 viser en kraftig reduksjon i døde-

år. I denne aldersgruppen er risikoen for å

dødelighet finner man blant personer

lighet blant gutter og unge menn (blå og

dø som følge av en ulykke, for eksempel

med universitets- og høyskoleutdanning.

grønn linje i figur 2). I 1951 var det 45 per

etter hoftebrudd, over 10 ganger høyere

100 000 gutter i alderen 0-17 år som døde

enn i de yngre aldersgruppene.

år, 1951-2012. 5-årig glidende gjennomsnitt (heltrukken linje)

på grunn av ulykker. I 2012 var tilsvarende
tall 2 per 100 000 gutter.

Trafikkulykker, fallulykker og forgiftningsulykker er viktige årsaker til ulyk-

Flere menn enn kvinner dør av ulykker.
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kesdødsfall.

• Unge menn i alderen 18-24 år er overre-

• Tall fra Norsk pasientregister viser at

Med økende alder blir skader mer hyp-

presentert i statistikken for trafikkdøds-

hver tiende sykehusinnleggelse skyldes

pig blant kvinner. Denne forskjellen kan

fall. Totalt døde 140 personer i trafikku-

behandling av en personskade.

i stor grad tilskrives en høyere forekomst

lykker i 2012. Antall omkomne er høyest

av hoftebrudd blant eldre kvinner.

hos menn i aldersgruppene over 14 år.

• Skader på grunn av hjem-, utdan-

Om lag 60 prosent av de omkomne var

nings-, idretts- og fritidsulykker ble

SKADESTED: FLEST SKADER I

bilførere eller passasjerer i personbiler.

i 2002 beregnet til å koste det nor-

HJEMMEULYKKER

ske samfunnet 167 milliarder kroner.

Ulykker inntreffer der mennesker opp-

Ofte er det flere faktorer som til sammen

I 2013-kroner tilsvarer det over 200

holder seg og ferdes. Hjemmet er det

forårsaker en dødsulykke i trafikken. Sta-

milliarder.

vanligste skadestedet, spesielt for de

tens vegvesen har funnet at personre-

yngste barna og de eldste i befolkningen.

laterte faktorer er medvirkende årsak

• Hvert hoftebrudd er anslått å koste

ved sju av ti dødsulykker. Slike faktorer

samfunnet i gjennomsnitt 500 000

er ruspåvirkning, uerfaren sjåfør, for høy

kroner det første året.

fart, trøtthet og sykdom. Veg og vegmiljø,

Rundt 30 prosent av alle ulykker skjer i
hjemmet.
I løpet av de første syv leveårene får

tekniske og sikkerhetsmessige forhold

Årlig behandles om lag 300 000 pasi-

omtrent 10 prosent av barn en skade

ved kjøretøyet, samt vær- og førefor-

enter for skader på sykehus. Over 90

som følge av ulykke i barnehagen eller

hold medvirker ved 20 til 30 prosent av

prosent av disse skadene skyldes ulykker.

på lekeplassen. Personer i aldersgrup-

dødsulykkene.

Figur 5 viser at skader forekommer mest

pen 15-24 år pådrar seg oftest skader i

hyppig blant ungdom og unge voksne,

forbindelse med idrett og trening.

• Fallulykker er den dominerende ulyk-

samt i den eldre delen av befolkningen.

kesdødsårsaken blant eldre. Dette

Særlig etter 80 år øker hyppigheten av

For personer i yrkesaktiv alder oppstår

har sammenheng med hoftebrudd

skader kraftig.

en betydelig andel av skadene på ar-

og benskjørhet (osteoporose) som

beidsplassen. En nyere undersøkelse

medvirkende årsak.

anslår at det inntreffer om lag 90 000
arbeidsskader årlig. Håndverkere, bønder,

• For overdosedødsfall er gjennomsnitts-

fiskere og sykepleiere er yrkesgrupper

alderen rundt 40 år, og 4 av 5 døde er

som er spesielt skadeutsatt.

menn.
TRAFIKKULYKKER:
SKADER: UNGDOM OG ELDRE SKADER
SEG OFTEST
De fleste ulykker fører ikke til død. Skader
kan likevel få store konsekvenser, både
for den enkelte og for samfunnet:

FIGUR 5: Personer behandlet i spesialisthelsetjenesten for
skader, etter alder og kjønn. Antall per 100 000 innbyggere,
gjennomsnitt per år i perioden 2009-2011.
Kilde: Norsk pasientregister (NPR).

Omfanget av skader i politirapporterte trafikkulykker har minsket de siste
årene, fra 11 600 i 2000 til 6 800 i 2013.
Ikke alle trafikkulykker blir rapportert til

Figur 5 viser også at menn skader seg

politiet. Man vet blant annet at det er

oftere enn kvinner fram til omtrent

betydelig underrapportering av mindre

• En undersøkelse av trygdedata i perioden

50-årsalderen. I aldersgruppen 20-34

alvorlige skader og sykkelulykker.

1992-1997 estimerte at 36 000 personer

år er skadefrekvensen nesten dobbelt

hvert år får varig mén etter ulykker.

så høy for menn som for kvinner.
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Ulykker kan i stor grad forebygges, og det finnes mange tiltak
med dokumenterbar effekt. Særlig strukturelle tiltak som lover,
produkt- og miljøendringer, har vist seg å være effektive.

MANGE SKADER SKJER I RUSET

• Trafikkulykker vil i 2030 være på syv-

• Lave fartsgrenser og lav

TILSTAND

endeplass på dødsårsaksstatistikken

Bruk av rusmidler er ofte en medvirkende

i verden – dersom det ikke settes inn

• Bedre føreropplæring.

årsak til ulykker og skader. En undersø-

tiltak som har forebyggende virkninger.

• Bruk av bilbelte og bedre sikring

kelse av pasienter som ble innlagt med

promillegrense.

av barn i bil.

skade ved akuttmottaket på Oslo uni-

I EU-landene dør hvert år over 40 000

versitetssykehus i perioden 2007-2008

personer i trafikkulykker, mens 1,7 millio-

viste at nesten halvparten fikk påvist

ner får alvorlige skader. EU har satt som

rusmidler eller psykoaktive legemidler

mål å halvere antall drepte i vegtrafikken

Det er utviklet mange skadeforebyggen-

i blodet. Alkohol var det vanligste rus-

i perioden 2010-2020.

de tiltak på lokalt plan, deriblant Helse i

middelet og forekom i 27 prosent av

• Bedre akuttbehandling av
trafikkskader.

plan, Partnerskapssatsingen, Aksjon boFOREBYGGING

ligbrann, Fylkestrafikksikkerhetsutvalg,

Forebygging av ulykker og skader er et

Aksjon skoleveg og Samordning av lokale

Rusmidler er en vesentlig risikofaktor i

felt som ingen "eier", men som mange

kriminalitetsforebyggende tiltak.

trafikken. I en undersøkelse av blodprøver

aktører har et ansvar for. Tverrsektori-

fikk 4 av 10 omkomne bilførere i perioden

elt arbeid fremheves derfor som viktig.

Bruk av Folkehelseprofilar kan også bi-

2001-2010 påvist rusmidler.

Ulykkesforebyggende arbeid er en del

dra med lokale data og gjennom dette

prøvene.

av miljørettet helsevern og reguleres av

motivere helsetjenesten til forebyg-

INTERNASJONALT

folkehelseloven (lov om folkehelsear-

gende innsats.

Internasjonale sammenligninger viser

beid). Ansvaret for miljørettet helsevern

likevel at Norge har relativt høy ulykkes-

ligger hos kommunen, ved politisk og

Gjennom systematisk og kontinuerlig

dødelighet, særlig for forgiftningsdøds-

administrativ ledelse.

forebyggende innsats kan kommuner

fall. For den yngre delen av befolkningen

bli sertifisert som «Safe communities»,

har utviklingen i ulykkesdødelighet vært

Ulykker kan i stor grad forebygges, og

et konsept utviklet av Verdens helseor-

mindre gunstig i Norge enn for andre

det finnes mange tiltak med dokumen-

ganisasjon (WHO). Nettverket for Trygge

OECD-land de siste årene.

terbar effekt. Særlig strukturelle tiltak

lokalsamfunn i Norge forvaltes av Ska-

som lover, produkt- og miljøendringer,

deforebyggende forum.

Trafikkulykker er en hyppig dødsårsak

har vist seg å være effektive. For eksem-

internasjonalt. Verdens helseorganisa-

pel kan hoftebeskyttere, støtabsorbe-

Registrering av skader er et viktig verk-

sjon (WHO) oppgir følgende :

rende gulv og strøing på glatte fortau

tøy i det lokale forebyggingsarbeidet.

forebygge fall blant eldre.

Kommuner kan bruke et registrerings-

• Trafikkulykker dreper hvert år 1,25 millioner mennesker.

system til å få oversikt over skadeomSærlig innenfor transportsektoren har

fanget, følge utviklingen av ulykker over

det forebyggende arbeidet kommet

tid og måle effekten av ulike tiltak. Lokal

• Halvparten er myke trafikanter - fot-

langt. Mange ulike tiltak har bidratt til

skaderegistrering har blitt gjennomført

gjengere, syklister og motorsyklister.

en kraftig reduksjon i omfanget og kon-

med gode resultater, blant annet i Har-

sekvensene av trafikkulykker, deriblant:

stad og Os i Østerdalen.

• 9 av 10 drepte kommer fra land med
lav eller middels inntekt.

• Bedre veier og sikrere biler.
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Kilde: Folkehelseinstituttet

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN
lokalt skal jobbe med i 2017!
Du kan: *
		
*
		

Sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet,
til lagets e-post seneste 4 uker før årsmøtet
Komme på årsmøtet og være med og bestemme! (valgkomiteen er ferdig
med sitt arbeid før møtet, så det er ingen fare for at du blir valgt inn i styret.)

Sett av datoen allerede nå!

VARSEL OM ÅRSMØTE I DITT LOKAL- ELLER FYLKESLAG
Lag i Personskadeforbundet LTN:

Årsmøtedato
Sted/klokkeslett

Kontaktperson/tlf./e-post

Follo lokallag

09-03-17

Waldemarhøy, Ski, kl 18.00

Bernt Flekstad, tlf. 997 40 600
follo@personskadeforbundet.no

Gjøvik og omegn lokallag

21-02-17

Frivilligsentralen Lena, kl 18.00

Liv Anita Bjerke, tlf. 478 02 203
gjovikomegn@personskadeforbundet.no

Harstad lokallag

22-03-17

LMS Harstad sykehus, kl 18.00

Lill Tove Pedersen, tlf. 900 21 985
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Hordaland fylkeslag

16-03-17

Mannsverk 4, 5094 Bergen, kl 19.00

Eva C. Dahle, tlf. 926 71 333
hordaland@personskadeforbundet.no

Lillehammer og omegn lokalag

20-02-17

Lillehammer sykehus, brukerkontoret,
kl 18.30

Espen Andreassen, tlf. 930 39 816
lillehammeromegn@personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag

02-03-17

Klubbhuset, Skoleveien 2, Gravdal

Leif Helge Hansen, tlf. 957 34 615
lofoten@personskadeforbundet.no

Midt-/Nord-Hedmark lokallag

28-02-17

Myklegard kro, Løten, kl 18.30

Lennart Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Midt-Troms lokallag

19-03-17

Velferden, Sørreisa, kl 18.00

Carina Simonsen, tlf. 934 09 561
midttroms@personskadeforbundet.no

Mosjøen og omegn lokallag

23-02-17

Milano mat og vinhus, Mosjøen, kl
19.00

Bente Hyttebakk, tlf. 481 22 274
mosjoenomegn@personskadeforbundet.no

Nordre Vestfold lokallag

06-03-17

Skjeestua

Adelheid Bøen, tlf. 911 61 919
nordrevestfold@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag

15-02-17

Astrupgården, kl 19.00

Kjersti Bergvik, tlf. 952 29 806
ofoten@personskadeforbundet.no

Oppland fylkeslag

04-03-17

Vertshuset V/E6,Biri, kl 11.00

Heine Skyvulstad, tlf. 478 84 500
oppland@personskadeforbundet.no

Oslo fylkeslag

02-03-17

Hotell Scandic Solli, kl 18.00

Andre Berg, tlf. 920 15 574
oslo@personskadeforbundet.no

Rana og omegn lokallag

08-03-17

Bimbo Veikro, kl 18.00

Elin Hestnes, tlf. 994 83 825
ranaomegn@personskadeforbundet.no

Rogaland fylkeslag

21-03-17

Austmannavg. 11, Haugesund, kl 19.00 John B. Ottøy, tlf. 52 71 77 60
rogaland@personskadeforbundet.no

Salten lokallag

02-03-17

Skagen hotell, Bodø, kl 18.00

Marie Brattbakk, tlf. 480 96 954
salten@personskadeforbundet.no

Solør/Odal og omegn lokallag

21-02-17

Slobrua Gjestegård, Skarnes, kl 18.30

Jan Kalbakken, tlf. 991 07 600
solorodalomegn@personskadeforbundet.no
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Lag i Personskadeforbundet LTN:

Årsmøtedato
Sted/klokkeslett

Kontaktperson/tlf./e-post

Sortland og Andøy lokallag

05-03-17

Rådhus II, Møtesal 1-Samfunnsalen,
Sortland, kl 17.00

Arne-Magne Andreassen, tlf. 976 93 012
sortlandogandoy@personskadeforbundet.no

Steinkjer og Namsos lokallag

18-02-17

Bomveien 3, Steinkjer, kl 15.00

Eli Eiklid, tlf. 992 52 703
steinkjernamsos@personskadeforbundet.no

Stjør- og Verdal lokallag

27-02-17

Røde Kors huset, Verdal, kl 19.00

Toralf Hjelde, tlf. 958 12 569
stjorverdal@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag

14-02-17

Kontoret i Haraldsgate 2 B, Larvik

Ola Akre, tlf. 950 52 838
sondrevestfold@personskadeforbundet.no

Søre Sunnmøre lokallag

07-03-17

Lanterna Marina, kl 19.00

Sissel Blomvik, tlf. 959 12 726
soresunnmore@personskadeforbundet.no

Sør-Trøndelag fylkeslag

28-02-17

Fys/med Lian, kl 18.00

Ann Aune, tlf. 938 47 671
sortrondelag@personskadeforbundet.no

Telemark fylkeslag

15-02-17

Blekebakkveien 1, Skien, kl 18.00

Inger Fjell, tlf. 901 92 578
telemark@personskadeforbundet.no

Tromsø og omegn lokallag

01-03-17

St.Elisabeth Hotell og Helsehus,
kl 18.00

Elin R.J. Gjikaj, tlf. 995 84 843
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

Valdres lokallag

24-02-17

Valdres mathus, Bagn, kl 18.00

Heine Skyvulstad, tlf. 478 84 500
valdres@personskadeforbundet.no

Vest-Agder fylkeslag

16-02-17

Gunders kafè, Søgne, kl 18.00

Marianne T. Skeie, tlf. 950 72 270
vestagder@personskadeforbundet.no

Østfold fylkeslag

13-02-17

Rakkestad, kl 18.00

Hege T. Hansen, tlf. 917 14 167
ostfold@personskadeforbundet.no

Ålesund og omegn lokallag

23-02-17

Åsebøen 11, kl 19.00

Ronni Larssen, tlf. 416 20 240
alesundomegn@personskadeforbundet.no

Innkalling med dagsorden og informasjon om hvor årsmøtedokumentene kan rekvireres får du tilsendt senest 2 uker før årsmøtet.

Kaffetreff i Oslo
Den 24. november avholdt Oslolaget
i Personskadeforbundet sitt månedlige kaffetreff, denne gang hos Baker
Hansen på Vinderen siden Espresso
House stengte tidlig.

bra i år og at vi kommer til å fortsette

klokken 1800. Vi ønsker alle hjertelig

med det. Likeledes hadde Drammens-

velkommen og benytter anledningen

lagets arrangement på Drammen Teater

til å ønske alle medlemmene en riktig

som var svært vellykket. Bjarte gjorde

God Jul og et Godt Nytt År.

sin entre under middagen og høstet god
applaus for forestillingen. Det ble fore-

TEKST OG FOTO: Perpetua Azavedo

slått at vi kommer sammen til en konsert
etter invitasjon fra Operaklubben.

Som alltid var det et trivelig møte med
mange gode historier. De fremmøtte

Neste møte vil være på Espresso House

kunne bekrefte at Wallmanns var meget

den 19. januar 2017 fra klokken 1600 BAKER HANSEN på Vinderen.
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Kryss meg
på krykka

Kryssordforfatte
ARISTOKRATI

Svein Ove
Langeland

SKOLE BARN

TRÅKK

TRE

S

PIKE NAVN

STÅL ORM

MED
BOOKINGSTART
1.JANUAR

PRALE

SPANIA

TEVLING

FINT

Sett sammen bokstavene i de farMENTAL

KRYR

LAKKER
ASIATER

ARRAN GERTE
LTN I
SEPT.
DREIER
DRIK KEN

Det trekkes tre vinnere som får

STILL HET

en overraskelse

Svarfrist:

UKJENT

Haugesund
Lillian E. Jensen,
Kløfta

Send løsningsordet, samt navn og
adresse til:
levemed@personskadeforbundet.no
eller pr. post til:
Personskadeforbundet LTN,
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

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

Løsning på forrige kryss var:

Margaret Breivik,

DYR

PAPE GØYE

RÅTTEN

FISKE

CAMP

STEG

SMER TER

ALDER DOM
SLEM

HASENE
VAR "PÅ
SPRAN GET VI DERE"

GJER NING

GUTTE NAVN

BAKTE RIER
REP
FREDS SYM BOLER

MORENE
RING

KOMPO NIST

ARKI VERE
AULA

FOR ENER
MERKE

OSTEN

RØYS

TONE
GNUKKE

KONTOR

ORD KLASSE
HARSE LAS

PIKE NAVN
EGYPT

SKINNER

S

RUS MIDDEL
TO

HØYDE

JULE GODTET
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VAG

MANNE TYSK BY
VOND

FUGL

VÅGALE

FOR SIDE
TELE

P
N
E
S

STAN DEN

TITAN

PUSSIG

ATOMER
NEVNTE

EKSI STERER

I ÅRET

VERDI

T

SEL SKAP
PLATE
PRO NOMEN

SVAR

F

KAMP
GUTTE NAVN

HYRE
PUSSER

ULÆRD

LUKT

STEMME

KOLLI SJON
TØMME

SELV
KAKENE

T

KUBE
BRUN ALGER

POSTET
PIKE NAVN

10. januar 2017

SKREM MER
YTRE

SOLO

KAN
EPLER
VÆRE
NOEN
PIKE NAVN
PURKE

KRIBLER

Ulset

HOVED STAD

BRO DERE

i posten.

Signe Wiken,

PÅ

ORAK LER

kan sende inn.

VINNERE

GRUS
JULE MAT

KRYD DER

og ned). Dette blir løsningen som du

VINTERDEKK

FETT KO
KNUTER

BELEG GET
OPP VAKTE

STRØM

OPPGAVE

gede rutene (i rekkefølge fra toppen

STED I
OPP LAND

PRE STERE
ALDER

er Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no
FRANSK
ELV

ONTUR

DRIKK

Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
DALTE
TIL FELLE

UT HENDER
FØRLIG

SIDE

LEDER

BETEN NELSE
STREK NINGER

NYTEL SES BRAVUR
MIDDEL

SLETTE

FOR TALTE

EKSPE DISJON
REKKE

STOFF

HÆR
FOR FØLGER
TONE TEGN

SMER TER
BLIR
SAMDE
FORDYPNINGER

TELE

ÅLEGG
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NØYE

GLI

ELV
PIKE NAVN

FETT
UFRED

LEIR GAUK

DEL AV
SERVISE

DYRKE

GRØNN SAKEN

RIKE

BLE OPPRETTET
I 2015

PIKE NAVN
ENG STER

SNUTER

DREIER
BIBEL NAVN

ENGEL
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BAK
FUGL

FLOKK

SPRET TER

SUBBET

RADON
KRAFT LØS

GUTTE NAVN
FUGLE LÅT
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ØYNE

DEN
YNGRE

VÆSKE

KUTTET
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SØKE

KORN

KOS

ELV

JULING

REDSEL

RE SPEKT

TRYGLE
PLATE

TRO

SKRYT

FARGE

SVUL MER

UKE BLAD

SVIME

FOR KJØL ELSE
ARTE

TEPPE

FISKEN

SNEIE
BØNN

PYNT

MÅLE

ODDE

RUSLET

BLOD SUG EREN

BADSTU

HYLLE

PREPO SISJON

SENIOR
DRIKK

FISK
TRE

AVTA

BÅT
LAW REN CIUM

TRE
DEN
ELDRE

DEN
FØRSTE

MÅL

SMYKKESTEIN

JULE GODT
NEGL

ANGÅ ENDE
ENVIS

REDSEL

VIRK NING
TOM

TILBAKE

DYR

ANLA

GNÅL

KIKKE

TRENE
SKALL DYR

MERKE

PUNKT
TYRKIA

BLYG SEL

ENER

PRO NOMEN

1000

TREND
UVIRKE LIG
FOR FEDRE

KVIN NENE

PLAGG

IDERIK

GÅ
RUNDT
TRANG

TITTEL

FORME

STIVNE

HAVDYR
TOPP KORTET

FLOTT

MÅL
ÅRSTID

RÅD
ARTIK KEL

SEPA RERE
BAKKER

YTTER PLAGG
BRAK

SKINNE

TEGNE

FE

ROMSLIG
HJØRNE

SPØK

HINNE

STOFF

TRE
LAKKER
RØYK STUE
FYLL STOFF

RIBO NUKLEINSYRE

TRAU

I DET
BIBEL NAVN

SIVBÅT

DRIKK
PIKE NAVN

GUTTE NAVN
SKRED

ETTER SKRIFT

ADELS MANN

SYK DOMMEN

BILORG.
BER SERK

DRIKK
LYNE

PROTO KOLL
PIKE NAVN

GR. BOKSTAV
BIDIGE

REISER
RUNDT

LIKE

BIL MERKE

TALL

MATT

ADVERB
FOR
TIDEN

LEASE
REKKE FØLGE

FUGL

BORRE
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KNUD RETE

TITTEL

PARTI

Selius & kidza
Verdens største pepperkakeby
Den største pepperkakelandsbyen i
verden består av 1 102 bygninger og
den er bygget av Jon Lovitch (USA).
Byen utstilles før jul på New York
Hall of Science i Corona, New York.
TEKST: Gunn Kvalsvik

I 2015, og for tredje år på rad, ble Jon
Lovitchs pepperkakeby i New York kåret
av Guinness World Records som verdens
største pepperkakelandsby.
Også flere steder i Norge har det blitt
en tradisjon å lage pepperkakebyer, og
særlig i Bergen er det en viktig tradisjon med stor suksess. De siste årene

DELER AV PEPPERKAKEBYEN SOM I FJOR BLE KÅRET TIL VERDENS STØRSTE hadde hele 1 102 bygninger.
Kanskje slår Bergen rekorden i år?

har pepperbyen på Vestlandet vokst
år for år, og i flere år har den utfordret
verdensrekordholderen.
Personskadeforbundet LTN og resten
av Norge heier selvsagt på Bergen og
krysser fingrene for at bergenserne i 2016
slår amerikanerne.

PEPPERKAKEBYEN I BERGEN ER EN DEL AV BYENS STOLTHET. Den vokser for hvert år, er elektrisk opplyst, pyntet
med bomull og masse godterier.
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Finn seks feil

RINGEREN I OPERAEN!

Sudoku

En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du
se hvem det er.

MÅNEDENS APP
APP: Maily
Alder: 4-9
Pris:
Gratis
Utgiver: goodnews.is

Kryssord

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!

Visuelt barneaktig epost-app
som skal stimulere små barn til
å sende og motta meldinger.
Det er mulig å håndskrive meldingene og å ta bilder som kan
legges inn i meldingene. Svært
gode omtaler, for eksempel i
mashable.com.

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?

Versjoner: Apple Ipad

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper

Egg
uten 1
Supersterkt
skall
papir
Hvis du limer sammen flere
svake ting, hender det at
du får noe som er mye
sterkere. La oss se om det
Vet
du hvordan
du vanlig
kan få et
fungerer
slik med
papp.
egg
ut av skallet uten å

knuse skallet? Du løser
detDu
opp.
Slik gjør du det:
trenger

•Du
Tynn
papp fra pakke
trenger
med frokostblanding eller
matemballasje
•annen
Hardkokt
egg

••Rått
Linjalegg
• Eddik
• Saks
• Plastglass
medklister
tett lokk
• Lim eller
• Stor bøtte
• Steiner
MCT/Bulls

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
Hva skjedde?
bøtta midt på den
Legg
et egg
i plastglasset og
5 EtSettt
Gjør
dette
vanskeligere.
grunnprinsipp
for universell
utforming
enkle
pappbiten
og
fyll på eddik til det dekker egget
Da du holdt detHjørnene
opp
laget av
begynn å legge steiner
Klipp ut 10
mot
lyset,
kunne
du
er at omgivelseri bøtta
og produkter
skal ha
utforming
som
flereen
pappbiter
er
1 pappbiter
Skru lokket
til pappen faller
somgodt på og
se plommen i det
myeråsterkere enn
sammen for
la5det
på bordet
er
cmstå
brede
gjør dem tilgjengelige
flest
mulig.
Målet
er
å
forenkle
egget
en enkelt bit
og 10
lange
Secm
etter
endringer i
livet
og
øke
livskvaliteten
for
alle.
Pappen blir sterkere jo
glasset flere ganger
setter du bøtta på
flere biter du limer
6 Så
om dagen
hjørnet
laget
av
to
den ene
sammen
2 Brett
pappbiter
og
ser
hvor
Begge eggene
biten i to og lag

2

stor vekt den tåler før
et firkantet hjørne
den gir etter
som ser slik Etter to dager tar du egget forsiktig
ut og skyller det i kaldt vann
ut

3

4

3

Husk
å brette
Hold
egget
opp mot
pappbitene
lyset
se på det
før og
du limer
dem sammen

Brett to biter i to
og brett dem
Hold
egget ca. 5 cm
sammen
så de
danner over
et et bord og slipp det
hjørne Deretter slipper du det fra 10 cm

Gjør det samme med
tre og fire pappbiter
La limet herde i minst 4 timer

4

Å lime sammen
flerenår du
spretter
tynne lag kalles
å
slipper
dem
«laminere» dem
ned på bordet

Finner du et
stykke kryssfiner
og ser på kanten,
vil du se flere
tynne lag med tre
Eddik er en svaksom
syreersom
blittkan
limt
løse opp mangesammen
ting somtil en
inneholder kalsium
sterk plate

Eddiken løste opp eggeskallet,
slik at bare den myke hinnen
Gjenta trinn 1-3Gjør det samme
innenfor
var tilbake
med skallet
hjørnene
med hardkokt egg laget av tre og fire biter

© MCT/Bulls
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO

Hammerfest

Tlf. 957 06 000

9610 RYPEFJORD
Tlf. 78 40 77 70
www.sargruppen.no

Wist Last & Buss AS

Trafikksikring

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Tlf. 74 16 05 10

Alsvåg
Autorep AS
Din bil i trygge hander
8432 ALSVÅG
Tlf. 76 13 13 60
a-autor@vkbb.no

Trygt på skoleveiene
Vestnes
kommune

Gjerstad
kommune

vestnes.kommune.no

gjerstad.kommune.no

Hareid
kommune
oppegard.kommune.no

Namsos bydrift

namsos.kommune.no

Rødøy
kommune
austrheim.kommune.no

Bø
kommune
boe.kommune.no

sel.kommune.no

Fet
kommune
fet.kommune.no

Randaberg
kommune
randaberg.kommune.no

tvedestrand.kommune.no

Skolekontoret

ulstein.kommune.no

re.kommune.no

Stjørdal
kommune

Sel
kommune

Etat oppvekst

hamar.kommune.no

stjordal.kommune.no

Gaular
kommune
gaular.kommune.no

stryn.kommune.no

Os
kommune

Ulstein
kommune

Skolekontoret

rodoy.kommune.no

hareid.kommune.no

Stryn
kommune

os-ho.kommune.no

Flekkefjord
kommune
flekkefjord.kommune.no

Skjervøy
kommune
skjervoy.kommune.no

Halden
kommune
halden.kommune.no

Tynset
kommune
tynset.kommune.no

flesberg.kommune.no

tingvoll.kommune.no

Trafikksikkerhetsutvalget
lardal.kommune.no
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Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7
3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Nogva
Motorfabrikk AS
6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Malermestrene
BMV AS
Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Trygg Takst AS
Kanalgata 3
3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Skaugen blikk
& Ventilasjon AS
Elveveien 23
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 982 91 660

Statens vegvesen
Region sør

4808 ARENDAL
Tlf. 02 030 - www.vegvesen.no

ANONYM
STØTE

Typonor AS

Svartfjellveien 8
9600 HAMMERFEST
Tlf. 905 04 031

XL-Bygg Haslestad

NORDLAND

Vikavegen 17, 2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 44 33 - www.cypromed.no

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S

Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

Stormyrveien 39, 8008 BODØ.........................................Tlf. 75 50 91 30
E-post: post@kjoreskolesenteret.no
www.kjoreskolesenteret.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

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

PK Strøm Auto AS
Lagervegen 15
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 09 20

Tvemo
Transport DA

OPPLAND
SØRENGEN Kjøreskole AS

Haslestadlinna 30
3090 HOF
Tlf. 33 09 55 50

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00 - www.hadsel.vgs.no

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Ulstein Kran
& Transport AS

TELEMARK

Haddal
6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

Transportkontoret AS
Jernbanegata 7, 3916 PORSGRUNN.......................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

Weidemanns g 10
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 92 50

SØR-TRØNDELAG
Stensrud Musikk

RØROS Aut. Trafikkskole

Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS...............................................................Tlf. 72 41 12 64
E-post: trafikk@roros.net

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30 - www.mtf.no

Storg 19
3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

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

TROMS
KARLSEN Trafikkskole AS

Skipperg. 7, 9008 TROMSØ.............................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00 - www.steffensrud.no

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

Aker Brygge Marina AS

Stranden 30, 0250 OSLO
Tlf. 928 12 447 - www.akerbrygge.no
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Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562
www.hogstogrydding.no

Varanger
Auto AS

Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

Bil Kokstad AS
Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Hydro
Aluminium AS

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 23 00
www.bilservice.no

Nordtro AS

Industriv 8
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 55 00

Ramstad
Lastebilservice AS

Elstad
Oljesenter as

Parkv. 1, 2500 TYNSET
Tlf. 62 48 28 88

Ramstadløkka 5
1850 MYSEN
Tlf. 69 89 85 85

Dyrskuevegen 34
2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80
aktivafinnsnes.no

Billakkering
Kokstad AS

Bertel O. Steen
Ringerike

Bil og Fritid AS

Karosserifabrikken A/S

Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Solregn AS

Weidemanns gate 8
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 20 14

Industriv 5, 1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 06 00

Hoff interiør &
håndverk AS

Account regnskap AS

Trysil
Septikservice AS

Pindsleveien 2 A
3221 SANDEFJORD
Tlf. 971 83 000

Vallset

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Hilsenåsveien 7
3370 VIKERSUND
Tlf. 958 04 182

Finset Outboard
Ødegårdslia 29
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 909 30 198

Skedsmo
Bilopphogging

Industriveien 9 A
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 05 50

Fimreite
Bergboring AS
Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

G-Sport
Honningsvåg AS

Lillehammer
Bilskadesenter AS
Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 56 60

Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

avd Slemmestad

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 47 60

Rortunet Kjøpesenter
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 20 61

Skade og Lakk AS

K. Halstensen AS

Stabburveien 1
1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40

Johny Birkeland
Transport AS

Norsk Scania AS
0212 OSLO
Tlf. 05 464
www.scania.com

www.jarensportssenter.no

Sørlandets
Bilsenter A/S

Automek AS

K. Kleven AS

Nye OP Fure AS

Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

ANONYM
STØTE

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Harald Tømmerbakk

Verksveien 7
3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

Coop Byggmix

Tor Erik Jovall
Transport

Kårhaugen 1
6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

Auto Consult
Telemarksveien 61
3734 SKIEN
Tlf. 24 03 55 50

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 01 55

Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 34 80
www.essenbil.no

Tunejordet
Bilverksted AS
Lilletuneveien 4
1711 SARPSBORG
Tlf. 69 10 18 80

Lyngseidet
Bilverksted A/S

5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00

Mosserødhjemmet
Plutosv 24
3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

L R transport AS
Føykåsveien 8
3213 SANDEFJORD
Tlf. 489 90 161

ANONYM
STØTE

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

www.solehotell.no

Rosten
Bilverksted AS
Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

3

AutoXL as

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00
www.autoxl.no

Vestre Linnesv 11, 3400 LIER
Tlf. 32 22 61 00
www.bos.no

Øraveien 15 B
1630GAMLEFREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 50 00
www.denofa.no

Klanderudvegen 35
2233 VESTMARKA
Tlf. 62 83 91 56

Forland
Autosenter A/S
Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Yri Sand AS
6789 LOEN
Tlf. 57 87 60 40

Hornmoen
Bruk AS

Hunnsveien 2
2821 GJØVIK
Tlf. 61 13 22 00

Langholsv 486
2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

Tannlege

Bekkestua
billakkering AS

Tom-Erik Hellerud
Claus Riis’ g 2
0457 OSLO
Tlf. 22 38 15 35

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

Vålerveien 65
1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50
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Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Mjøsgrønt AS

Larsamyrå 8
4313 SANDNES
Tlf. 400 06 730
www.miljolakk.no

Rørleggerfirma

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Bygdøynesv. 37
0286 OSLO
Tlf. 24 11 41 50
www.marmuseum.no

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 10 00

Bjørn Jensen

Lahellveien 33
3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

Hensmoveien 1
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Knivsøv. 16
1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

25.11.2016, 10:44

Furuveien 4
1356 BEKKESTUA
Tlf. 488 69 495

Lauvstad bil
Notodden AS
Semsvegen 37
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 54 00

Baneveien

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

Ronny Tangeland
Transport

Lundvoll
Maskinstasjon AS

Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 928 99 105

Eidebakken Industriområdet
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Brødrene

Toyota
Ørland Bil AS

Selvik AS

Treaskjæret
4200 SAUDA
Tlf. 52 78 54 00

Nesna

Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Syljuåsen
Oppland AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Høysandv. 12
1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Brema AS

8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Minne Industriområde
2092 MINNESUND
Tlf. 958 42 621

Paul Messa AS

Lundeby Auto AS

Engeveien 1
1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

Søm & Idestua DA
Sentrumsvegen 120
3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Bjørkedalvegen 590
3948 PORSGRUNN
Tlf. 900 58 989

Lundebyveien 415
1878 HÆRLAND
Tlf. 69 89 10 90

Ruud
Transport DA

Edgar Berthelsen AS

Auto Øst AS

Elveveien 54
3262 LARVIK
Tlf. 33 13 79 00

Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Austad
Transport AS

LRH
Transport AS

E18
Truckcenter AS

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113

Kjørholtvegen 23
3940 PORSGRUNN
Tlf. 35 50 58 00

Veøy AS

Jan M. Dale
Transport AS

Hansen AS

Granløkka 9
3320 VESTFOSSEN
Tlf. 905 36 810

Region Sør

Setesdalsveien 216
4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 952 98 900

Luster

6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Isdal 69
5916 ISDALSTØ
Tlf. 977 79 005

Sondre L Orra
Mekanisk &
Transport

Løvold
Transport AS

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

6146 ÅHEIM
Tlf. 957 80 250

Hundhammer
Transport AS

Friis
Arkitekter AS

Mulagata 6
5580 ØLEN
Tlf. 53 76 66 00

Sentrum 11
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

H. Lunde
Autoverksted

Kristiansen Mek Ltd
Kåringen
8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 19 95

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Staurset
7203 VINJEØRA
Tlf. 406 76 663

Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Skjeberg Auto AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Reinholdtsen
Maskin AS

Tore Buer
Transport

Pec Installasjon AS

Halfdan Wilhelmsens alle 48
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 70 00

Kråkstad
Bilverksted

Rue
Transport AS

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 79 02 13 75

Brødrene

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

Gran Taxi

2718 BRANDBU
Tlf. 61 33 30 00

Levanger
videregående skole
Kirkegata 1
7600 LEVANGER
Tlf. 74 11 40 00

Ølen Betong AS
Bulandet

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Bojavegen 191
5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00

Ing.

H. Asmyhr A.S
Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390 - www.industrienergi.no

Økernveien 147, 0580 OSLO - Tlf. 67 92 60 00

Hamarvik Båtforening
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

– 31 –

LEVE MED 10-2016 jul.pmd

4

25.11.2016, 10:45

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatﬁrmaet Nidaros DA

Ivar Chr. Andersskog

Hasse Benberg

Bjørn Morten Brauti

PARTNER / ADVOKAT

PARTNER / ADVOKAT / MBA

PARTNER / ADVOKAT

Når du trenger noen som taler din sak

Mads Midelfart
PARTNER / ADVOKAT

Noen fagområder dekker vi ikke. Og det er bare fordi vi
stiller skyhøye krav til kunnskap og erfaring i fagområdene
vi bistår med. Vi er eksperter på bl.a. personskadesaker,
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Torgeir Haslestad
ADVOKAT

Ta kontakt for uforpliktende prat.

ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA

Sigve Seime Stokka

Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway.
Telefon 73 87 99 99. Telefaks 73 87 99 98.
e-post: post@nidarosda.no www.nidarosda.no

ADVOKAT

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

Snorre Kristiansen
ADVOKATFULLMEKTIG

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker
ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

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

• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade
Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

ER DU PÅ FLYTTEFOT?
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Send melding til post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00

