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Kontakt oss på 64 84 00 20 
eller post@halvorsen.no 

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Telefon: 776 00 210 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

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.

ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00
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i Personskadefor- 
bundet LTN litt mer 
enn to måneder.  I 

løpet av perioden har jeg ledet to landsstyremøter, besøkt 
sekretariatet og dessuten deltatt på en ledersamling på Gar-
dermoen.  Det har vært lærerike uker der jeg både har satt meg 
inn i bredden og dybden i forbundet. 

Kunnskapen jeg sitter igjen med etter å ha møtt de ulike delene 
av organisasjonen gjør meg ydmyk. Vi har mye å være stolte over; 
lokallag nesten over alt i vårt langstrakte land, fine ressurspersoner 
som bruker tiden sin til frivillig arbeid og et sekretariat som daglig 
administrerer og ikke minst jobber politisk. Vi er en bra gjeng! 

Et av de første oppgavene jeg fikk i fanget som nyvalgt leder 
var å få på plass personer til utvalgene. For ikke innvidde er 
dette enheter som består av tre eller fire personer, inkluderte 
en fra styret, med mandat om å jobbe på fagspesifikke felt. 
Utvalgene er nå bemannet, men vi mangler fremdeles ressurser 
inn i kognitivt utvalg samt markedsutvalget.   

I denne utgaven av LEVE MED byr vi på mange spennende  
temaer. Særlig er jeg opptatt av artikkelen Likepersontjenesten  er 
frivillighetsgull, s. 8. Her møter dere Ann Kirsti Brustad som både 
har brukt likepersontjenesten og i dag selv er likeperson. De siste 
ti årene har hun jobbet for Bikuben RBS, regionalt brukerstyrt 
senter som ved hjelp av Erfaringskompetanse og recovery bidrar 
til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse 
og egen læring. Særlig liker jeg hennes tanker rundt hvordan 
organisasjoner bør stå sammen for å få likepersontjenesten ut. 
Begrepet frivillighetsgull er også dekkende for å beskrive hvordan 
helsenorge kan spare penger ved å skape gode systemer for å gjøre 
brukere oppmerksomme på tilbudet. Jeg krysser fingrene for at vi 
i løpet av 2018 kan skape en form som gjør at koblingen mellom 
forbundets likepersoner og brukere blir mer strømlinjeformet. 

Da gjenstår det bare å ønske alle god jul. Jeg gleder meg alle-
rede til 2018 og til å gripe fatt i de spennende oppgavene mitt 
styreverv i forbundet byr på. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Kunnskapen jeg sitter igjen med etter å ha møtt de ulike delene 
av organisasjonen gjør meg ydmyk. Vi har mye å være stolte over; 
lokallag nesten over alt i vårt langstrakte land, fine ressurspersoner 
som bruker tiden sin til frivillig arbeid og et sekretariat som daglig 
administrerer og ikke minst jobber politisk. Vi er en bra gjeng!
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HESTEN HAR VÆRT VIKTIG I HVERDAGEN, SÆRLIG I DE TUNGE 
STUNDENE, MEDGIR THOR ARNE SOLBERG. FOTO: GUNN KVALSVIK.
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Etter fire og et halvt år i ørska ringte 
Thor Arne Solberg samboeren sin, 
Tiina, og sa følgende: Nå kjenner jeg 
at jeg er litt motivert og har håp. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   

- Du må bare intervjue denne mannen 
som nettopp har dukka opp i lokallaget 
vårt, skriver Leif Gunnar Holmbekk til 
meg i en e-post. Han argumenter for at 
historien i seg selv ikke er unik, men at 
denne mannen har kjempa i motvind 
og ikke minst turt å gripe fatt i livet sitt. 

- Denne mannen har stått i motvind len-
ge, og nå har han og samboeren blitt med 
i lokallaget vårt, skriver han.   

Holmbekk, som er aktiv i Follo lokallag, 
har en entusiasme som smitter over på 

meg. Noen e-poster og dager senere er 
jeg på vei til Vestby for å møte Thor Arne 
Solberg. 

KRASJET 
Thor Arne bor i en lav enebolig sammen 
med samboeren Tiina og to tenåringer. 
Han møter meg i døren. En kraftig mann 
med romsdalsdialekt, et direkte blikk og 
mange tatoveringer nedover armene. 
Ved første øyekast er det ingenting som 
vitner om at denne mannen er skadet 
eller har ligget nede. Men når det lave 
sollyset fanger ansiktet hans ser man 
arret som går på tvers over den høyre 
delen av ansiktet hans. 

- Den ene er min sønn, den andre er 
Tiinas, forklarer han og peker innover 
korridoren der soveromsdørene ligger på 
rekke og rad. Sønnen er 16 år og går på 

studiespesialisering på Vestby videregå-
ende. Han har også en datter, som er 14 
år og bor hos mammaen på Åndalsnes. 
De har god kontakt. 

Vi setter oss ved spisebordet med utsikt 
mot de frostkledde markene utenfor. En 
kopp kaffe og noen minutter senere har 
samtalen tatt oss tilbake til 2013, den 26. 
februar, da Vestbymannens liv endret seg.

Han tar en slurk kaffe og begynner å for-
telle om hvordan han hjalp en bekjent 
med å fikse en bil og at han etterpå ble 
med på en kjøretur. Klokken var 13:00, 
altså midt på dagen. Thor Arnes bekjente 
satt i førersetet. 

- Han kjørte som et svin. Virkelig. Da 
jeg tok på belte, smilte han og lurte på 
om jeg var pinglete. Ikke lenge etterpå 

Endelig på beina igjen

FØR ULYKKEN JOBBET Thor Arne i mange år på sjøen og med fiskeri. Her er et bilde som er tatt noen år før ulykken. Foto: privat.
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smalt det og hodet mitt smalt gjennom 
førerruten. Taket på bilen måtte skjæ-
res opp for å få ham ut. Jeg husker at 
sykebilen kom og på veien til Ullevål 
gled jeg inn og ut av bevissthet, forklarer 
Thor Arne. 

Operasjonen som skulle ta to timer tok 
seks. Underveis hadde han tre hjerne-
blødninger, tre hjertestopp og en punktert 
lunge som måtte lappes sammen. 

Faren fikk beskjed om at de ikke kunne 
love noe, at det var omfattende skader 
og at han kunne dø. For å få stabilitet ble 
pasienten lagt i kunstig koma. 

ULYKKEN
Seks dager senere ble Thor Arne vekket 
opp og de neste fire dagene beskriver han 
som en døs. Han husker at han så broren 
og faren som satt ved senga, prøvde å si 
noe, men klarte ikke å få frem et ord, og 
at han da ble redd og trodde at han var 
i ferd med å dø. Det er også noen bilder 
av at søsteren kom på besøk, med PCen 

og førerkortet, og at politiet var innom 
for å si at saken var henlagt. 

- Jeg husker også noen leger og at noen 
undersøkte meg, men alt er som en drøm. 
Det flyter over i hverandre, sier han. 

Den 8. mars ble tilstanden vurdert som 
stabil og han ble hentet av en ambu-
lanse og kjørt til A-hus. Etter å ha fått 
avslag på to avdelinger ble han plassert 
på ortopedisk, på rom med en som hadde 
brukket beinet og med personell uten 
forståelse for kognitiv svikt og tilstanden 
han befant seg i. 

- Jeg virret rund, var redd og full av  
kaosangst. Jeg snakket med en syke- 
pleier som sa at hun ikke hadde tid 
til meg. Opp i alt dette ringte jeg min 
søster, tryglet henne om å hente meg 
- og skrev meg selv ut. Det er ufattelig 
at sykehuset tillot dette, i min tilstand 
og med mine skader. I ettertid har jeg 
forstått at epikrisen min forsvant på 
veien og at ortopedisk avdeling ikke 

var klar over mine skader, sier han og 
rister på hodet. 

Utskrivingen førte til tre uker med kaos. 
Et samlivsbrudd rett før ulykken gjorde 
det umulig å dra hjem. Familien ellers 
bodde trangt. Han fikk tildelt en hytte 
i fem dager gjennom NAV Ås, deretter 
fire nye netter. En natt sov han i bilen. 
Søsteren hjalp han med å ta stingene. 

- Oppførelsen min var preget av at jeg 
var i kaos. Hjernen min var skadet og 
fungerte ikke normalt. Jeg hadde store 
smerter og fikk ikke sove, så jeg oppførte 
meg nok rart. Iallfall sa NAV Ås at de ikke 
kunne eller ville hjelpe meg mer. Til slutt 
var jeg så utmattet at jeg ringte Tiina, 
min x-samboer, som plukket meg opp 
og tok meg med hjem. Endelig kunne 
jeg hvile, sier han. 

ÅRENE ETTERPÅ 
Tiina ble og er fortsatt Thor Arnes viktig-
ste støttespiller. Hun lærte ham ting han 
hadde glemt, som hvordan man skreller 
poteter og personlig hygiene. Et opphold 
på Cato-senteret gjorde bra, men man-
glet den kognitive oppfølgingen. Livet 
gikk i bølger. De kjøpte hest, det beste 
de har gjort, og flyttet til et annet hus, 
fikk en hund, og så en til. 

- Hesten er viktig, veldig viktig. Jeg fø-
ler at den speiler meg og gjør at jeg må 
skjerpe meg. Er jeg i dårlig humør, er også 
den gretten. Jeg prøver å komme meg til 
stallen hver dag, forklarer han og smiler. 

Likevel ble hverdagen tung. Han skam-
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Først i høst begynte Thor Arne å se lys i enden av 
tunellen. Selv mener han at det begynte da han 
googlet seg fram til Personskadeforbundet LTN og 
meldte seg inn. 

met seg over å ha valgt å sitte på i bilen 
som kjørte så fort og for å ikke lenger 
være yrkesdyktig; drømte tilbake til livet 
på sjøen med fiskeri, både i Barentshavet 
og senere på de andre verdenshavene. I 
tillegg la bitterheten seg som en sky over 
ham. Han var sint på sjåføren som hadde 
stukket av fra sykehuset og som senere 
hadde kommet for å be om godt vær. 

- Sjåføren kom faktisk til meg og ville 
tilby meg en sprøyte. Jeg vet fortsatt 
ikke hva det var i den, og hadde ikke min 
søster og bror vært der, ville  jeg trodd det 
bare var en drøm. Men altså - karen er 
nok en kjeltring og jeg vet han i ettertid 
har sittet i fengsel på grunn av smugling 
av narkotika, sier han. 

Men det Thor Arne kanskje er aller mest 
skuffet over er det norske helsesystemet, 
at de lot han skrive seg ut fra A-hus i den 
tilstanden han var i, med diagnostiert 
massiv hjerneskade og bare dager etter 
at han svevde mellom liv og død. Han 
undrer seg også over hvorfor ikke NAV 
gjorde noe for å fange han opp. 

- Det har egentlig gått nedover med meg 
i fire og et halvt år. Jeg har sittet mye på 
sofaen der, sier han og nikker i retning sa-
longen. Og så ble jeg tjukkere og tjukkere. 
På det meste veide jeg 135 kilo. Jeg som 
tidligere var aktivt og i perioder trente tre 
ganger i uken. Jeg har slitt med fatigue, 
hadde problemer med å systematisere 
hverdagen og ble supersliten bare av å 
gjøre en liten filleting. Hadde jeg ikke hatt 
Tiina, hesten og barna mine vet jeg ikke 
hva som hadde skjedd, sier han. 

ENDRINGEN 
Først i høst begynte Thor Arne å se lyset 
i enden av tunellen. Selv mener han at 
det begynte da han googlet seg fram til 
Personskadeforbundet LTN og meldte seg 
inn. Etter en samtale ble det bestemt at 
han burde få seg en advokat og prøve 
saken sin for pasientskadenemnda.  

- Jeg ble overrasket da jeg oppdaget 
forbundet og tenkte: hvorfor har jeg ikke 
visst om dette før? Advokaten som ble 
foreslått er superflink. Hun lover ingen-
ting, men jobber systematisk for å klar-
gjøre saken min, sier han. 

Kontakten med forbundet har også gjort 
at Thor Arne har hatt et fem ukers opp-
hold på KreSS på Sunnaas. Der har han 
lært seg metoder for å systematisere 
hverdagen slik at hjernen blir avlastet. 

 - Oppholdet på Sunnaas gjør at jeg en-
delig tørr å tenke fremover. Jeg er i full 
gang med å slanke meg. Kutter mat og 
har begynt å trene. Jeg ble så oppglødd 
mens jeg var der at jeg ringte samboeren 
min og sa: endelig ser jeg fremover! Den 
nye energien gjorde også at jeg turte å 
takke ja til å bli med Follo lokallag på 
tur til København, forteller han, tenker 
seg litt om og leter etter de rette ordene.

- Før vi reiste tenkte jeg at det nok blir 
hyggelig, og om ikke kan vi bare være 
med på de viktigste tingene. Ha, ha. Turen 
ble fantastisk. Vi koste oss med gjengen 
hele tiden. Endelig var det flere som delte 
våre erfaringer og som aksepterte uten 
å stille spørsmål.

FAR TIL THOR ARNE fikk beskjed om at de ikke kunne love noe, at det var omfattende skader og at han kunne dø. 
For å få stabilitet ble pasienten lagt i kunstig koma. Foto: Privat.
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Likepersontjenesten 
er frivillighetsgull
- Vi må bygge bro mellom orga-
nisasjonene, og deretter en ny bro 
mellom likepersoner og brukerne. 
Målet er å fullt ut dra nytte av denne 
fantastiske dialogtjenesten. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Etter at Ann Kirsti Brustad holdt et fore-
drag for Personskadeforbundet LTNs like-
personer på Gardermoen i høst, har hun 
stått på min ”må intervjue”-liste. Hun fikk 
nemlig så veldig god fornøydhetsscore 
fra deltakerne. Dama er imidlertid travel 
og klarer å skvise inn en samtale på Oslo 
S etter et møte, før hun skal videre hjem 
til Harstad.

- Jeg er likeperson selv, men har også er-
faring som pasient, bruker og pårørende, 
sier hun og smiler. 

Brustad forteller om barndommen, som 
barn pårørende til psykisk syk pappa og 
som medlem i en familie med ni barn; for 

mange til at hun følte seg sett og hørt. 
Hun forteller om hvordan hun begynte 
å søke utover, tok ansvar og ble et om-
sorgsmenneske. Allerede som 17-åring 
ble hun med i styret i den lokale Sani-
tetsforeningen. 

LIVET OG JOBBEN 
Etter hvert som samtalen glir fremover 
forstår man hvorfor Ann Kirsti forteller 
om oppvekst og ungdomstid, hvorfor 
den er relevant, og at hennes brennende 
engasjement rundt likepersontjenesten 
og brukermedvirkning først og fremst 
bunner i egen erfaring. 

- Å stå utenfor har vært en stor del av 
livet mitt. Tidlig familieansvar og deret-
ter en lang periode som medavhengig 
til en søster med rusutfordringer og med 
omsorg for andre søsken, mor og tan-
tebarn i barndom til vokssenlivet, har 
vært med på å forme meg, forklarer hun. 

Det som hele tiden har fulgt henne er at 
hun uansett utfordringer trodde på håpet; 
et håp om at det livet kan bli bedre.

- Det er håpet som har inspirert meg 
privat og som organisasjonsmenneske. 
Det og ønsket om å gjøre en forskjell, å 
være håpsbærer. Likepersonstjenesten 
har jeg sett fungere fra begge sider.  
En god samtale gir lys og håp, sier hun. 

De siste ti årene har Ann Kirsti Brustad 
jobbet for Bikuben RBS, regionalt bru-
kerstyrt senter som ved hjelp av Erfa-
ringskompetanse og recovery bidrar til å 
bygge opp livskvalitet og livsglede med 

ansvar for egen helse og egen læring.

- Jeg har i dag en full stilling som erfa-
ringskonsulent og prosjektkoordinator 
ved ressursbasen og gjør alt fra å infor-
mere om folkehelsearbeid og gjennom-
føre kurs til å holde foredrag på universi-
teter og for tjenester i kommunene. Det 
viktige er å gyldiggjøre erfaringskompe-
tanse som et likeverdig kunnskapsgrunn-

ANN KIRSTI BRUSTAD har brukt likepersontjenesten og 
er i dag selv likeperson. Foto: privat.
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lag og som en naturlig del av tjenestene 
og utdanningene.  

LANDSDEKKENDE
Bikuben er et av fem regionale sentre 
som til sammen dekker hele landet. Bru-
stad jobber for region nord. Hun forteller 
at Bikubens kurs er åpne for alle og den 
regionale funksjonen i nord Norge legger 
til rette for alle målgrupper og tilrette-

legger for at også mindre kommuner, 
organisasjoner og målgrupper kan dra 
nytte av tilbudet. 

- Deltakerne behøver altså ikke være 
medlemmer av en interessegruppe eller 
brukerorganisasjon og de ulike kursene 
kan kjøres lokalt der folk bor. Bikuben til-
rettelegger i samarbeid med aktører og er 
en ressursbase i tillegg til lokal kunnskap.

Den entusiastiske Harstad-damen sier at 
alle kurs og opplæringsprogram bygger 
på recovery med bruker og pårørende- 
perspektivet i fokus med samarbeid med 
fagkunnskap. Kvalitetssikringen ligger i 
brukermedvirkning og samarbeid med 
tjenestene og andre relevante aktører 
samt i godkjenning av kursinnhold og 
kursledere.

- Hvem er det som deltar på kursene?

- De vanligste deltagerne er brukerorga-
nisasjoner, brukere, pårørende, ulike skoler, 
universiteter, kommuner og medlemsor-
ganisasjoner i bl.a. Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) som spesielt har 
etterspurt opplæring i brukermedvirkning 
og selv-styrkning. Det er også gledelig 
at universiteter og videregående skoler i 
større grad etterspør tjenester fra Bikuben 
og organisasjonene, sier hun. 

STYRKE TJENESTEN GJENNOM 
SAMARBEID
I tillegg til å jobbe i Bikuben er Ann Kirsti 
Brustad fremdeles medlem i og aktiv i 
Landsforeningen for pårørende innen 
Psykisk Helse og Voksne for Barn. Der 
fungerer hun også som likeperson. 

- Jeg er et organisasjonsmenneske og 
ser styrken og kraften som ligger i å 
dele kunnskap om frivillig arbeid. Dette 
så jeg allerede da jeg for 35 år siden 
gikk med i Sanitetsforeningen. Sam-
funnet vårt blir rett og slett bedre ved 
at det frivillige arbeidet skjer parallelt 
med det offentlige. Vi må inkludere 
gjensidig inn i frivilligheten; alle har vi 

- LIKEPERSONSTJENESTEN BURDE VÆRE et mye tydeligere øremerket tilbud i kommunehelsetjenesten. 
 Fastleger og andre burde automatisk tenke likeperson når en pasient trenger noen å snakke med, sier Ann Kirsti Brustad. 
Illustrasjonsfoto. 
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Lill Tove Pedersen har vært likeperson siden 2009. 

-Jeg har ved flere anledninger vært 
likeperson og har praktisert både i og 
utenfor Personskadeforbundet LTN. Det 
har blant annet resultert i at personer 
har meldt seg inn i foreningen og fått 
god hjelp av sentralt, sier hun.

- Hvordan synes du likepersonkurset 
i høst var? 

- Likepersonkurset i høst var veldig bra 
og jeg håper den nye gruppen fortsetter 
kurset sånn som det er nå og utvikler 
det videre.

- Jeg mener at vi må bli bedre på å 
markedsføre oss i lagene. Håper også vi 
får komme inn på sykehusene og tilby  

våre tjenester, likeså andre plasser der 
skadde/pårørende/etterlatte søker 
hjelp, f.eks. hos politi, brannvesen, de 
som rykker ut og berger biler, legekontor, 
fysikalske behandlere, NAV og kanskje 
også prester. 

- Har du noen andre tanker rundt for-
bundets arbeid videre? 

- Har jobbet litt med hvordan vi skal bli 
bedre kjent og har med til lederkurset 
i november ett skriv som lagene kan 
ha med på stand. Laget i Harstad har 
fått laget en ny roll-up som jeg skal 
presentere og som jeg håper blir godt 
mottatt. Den mener jeg beskriver bedre 
hvem vi er og hva vi kan hjelpe med.

Lill Tove Pedersen 

levde liv og erfaringer som kan styrke 
fellesskapet.

- Mange erfaringer, for eksempel innenfor 
helse, ville vi helst vært foruten. Men når 
de først er der kan de nyttes til å hjelpe 
andre og vise vei når det er som mørkest. 

Brustad mener at tjenesten burde ha fo-
kus på samarbeid og at det burde bygges 
erfaringsbroer mot det offentlige helse-
vesenet. Her tenker hun at instanser som 
Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter, 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
m.fl.  kan være nyttige.

- Nesten alle organisasjoner har likeper-
soner, og selv om de fungerer i henhold 
til organisasjonens interessegruppe er 
det mer som er felles enn som skiller. Jeg 
tror virkelig på å bygge felles nettverk 
og at å markedsføre tjenesten sammen 
ville løftet tilbudet. Vi i de ulike organi-
sasjonene må samle oss om en felles 
strategi for å stå sterkere sammen og 
kunne markedsføre og tydeliggjøre oss 
for helsemyndighetene.  

Målet er, ifølge Brustad, at myndigheter 
faktisk skal forstå verdien av tilbudet, 
se hvor mange helsekroner de kan spa-

re og ikke minst hvor mange de kan 
hjelpe. 

- Likepersonstjenesten burde være et 
mye tydeligere øremerket tilbud i kom-
munehelsetjenesten. Fastleger og andre 
burde automatisk tenke likeperson når en 
pasient trenger noen å snakke med. Per-
sonlig har jeg et kjempeengasjement her. 
Jeg tenker at det er bra å være med på et 
erfaringsløft som skal gi solid forankring 
og annerkjennelse mellom likeperson og 
fagperson, avslutter hun. 
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Trond Solstad Bertheussen er et nytt 
ansikt for de fleste i Personskade-
forbundet LTN. I høst deltok han på 
sitt første likepersonkurs. 

- Jeg ble skadet i motorsykkelulykke i 
India da jeg jobbet der for Telenor i 2011. 
Heldigvis fikk jeg god behandling på 
sykehus, først i India og senere i Norge. 
Jeg har videre hatt flere treningsopphold 
på Sunnaas Sykehus, samt Landaasen 
rehabiliteringssenter for fysikalsk opp-
trening. 

- På Landaasen ble jeg inspirert både 
til å få og gi hjelp. Etter at jeg ble ufør i 
2015 har jeg prøvd ulike jobber jeg fort-
satt kan gjøre. Det jeg har gjort mest er 
å undervise og å instruere i langrenn og 
alpint på Trysil. 

- Hvorfor ønsker du å bli likeperson?

- Min motivasjon for å bli likeperson er et 
ønske om å dele erfaringer. Jeg opplever 
at det å kunne være der for andre er vik-
tigst. Jeg er også oppmerksom på at det 
ikke er sikkert noen vil bruke meg - det-
viktigste er å vite at likepersoner finnes. 
Det er nesten som med røykvarslere: jeg 
håper at jeg ikke får bruk for den, men 
det er utrolig godt å vite at den finnes. 

- Jeg har jobbet mye med mennesker og 
jeg tror også at min erfaring med det kan 
være til hjelp. Jeg tror på de grunnleg-
gende sidene ved likepersontjenesten, 

nemlig å være medmennesker og ikke gå 
inn i diskusjoner, men snakke, være seg 
selv og ikke minst være ærlig. Likeperson 
kan også være selvhjelp, i den forstand 
at jeg føler meg nyttig.

- Hva tenker du om tjenestens plass i 
samfunnet?

- Den er samfunnsnyttig og forebyg-
gende. Jeg tenker både med hensyn til 
akutt hjelp og det å investere i fremtiden 
til individer. Det er rett og slett en stor 
dugnad som gjøres og som ikke er mulig 
å beskrive eller regne ut hvor mye betyr. 

- Jeg tenker at tjenesten er det skjulte 

hjelpeapparatet, som bør synliggjøres 
mer.  Da tenker jeg både gjennom syke-
hus, fastleger og institusjoner, og gjen-
nom skoler og andre utdanningsenheter. 

- Har du noen kommentarer til slutt? 

- Samfunnet har bruk for oss og det blir 
flere og flere som trenger oss, dessverre.
Reflekser og hjelm beskytter oss til en 
viss grad om vi bruker det rett, men når  
ulykken er ute er det vi som likepersoner 
som kan gjøre livet litt lettere. Vi må få 
folk til å se på oss som informanter og 
hjelpere i det usynlige helsenettverket.

Trond Solstad Bertheussen



PERSONSKADEFORBUNDET LTN, ÅLESUND OG OMEGN LOKALLAG HAR 
BYTTET NAVN OG HOLDER NAVNEBYTTEFEST

Da Personskadeforbundet LTN, Ålesund 
og omegn lokallag fikk flere byer under 
paraplyen sin, så de det som nødvendig 
å bytte navn. For at alle de tre byene på 
Nordvestlandet skulle føle tilhørighet, 
ble det nye navnet: Personskadeforbun-
det LTN, Nordvestlandet Lokallag.  
Dette ble offisielt etter at landsstyre-
møte i siste møte torsdag 23. november 
vedtok og godkjente navnbyttet. 

Det er dermed duket for navnbyttefest 
på julesamlingen i Tresfjord 8. desem-
ber, på Ridderkroa, der alle medlemme-
ne er hjertelig velkommen, ta gjerne 
med en gjest til fest, men ring først og 
meld din ankomst. 

Kontakt: Randi Nordset leder telefonnr.: 
412 69 529 eller send en epost til nord-
vestlandet@personskadeforbundet.no. 

 8. DESEMBER
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NAVNEBYTTEFEST

Smått & Viktig

FNs frivillighetsdag den 5. desember
I løpet av året gjør svært mange 
nordmenn en frivillig innsats. I ver-
denssammenheng er vi gode på å 
trå til. Personskadeforbundet LTNs 
medlemmer vet godt hva frivillig-
het er.   

Frivillighetsdagen ble for over 30 år si-
den innstiftet av FN for å hylle de mange 
som har vist en frivillig innsats av tid og 
engasjement. 

- Som generalsekretær for 3 500 med-
lemmer i Personskadeforbundet LTN 
ønsker jeg å benytte anledningen til å 

takke alle de som har bidratt med tid og 
engasjement til å hjelpe de som trenger 
det, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

EN STOLT DAG 
Personskadeforbundet LTNs arbeid er 
helt avhengig av frivillig arbeid. Derfor 
er det fint å ha en egen dag der nett-

opp denne delen av organisasjonen 
tas frem.  

- Selv om medlemmer og lagene våre 
jobber jevnt utover året, er den 5. des- 
ember en spesiell dato. En dag der frivil-
lige bør kjenne på stolthet, sier Dahl-Hil-
stad.  

ÅLESUND
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Takk for oss!

Etter to perioder og fire år takker vi i likepersonutvalget av. Det har vært fire fantastiske år, med et utrolig godt 
samarbeid og god kjemi innad i utvalget.  

Det har vært en stor glede å holde like-
personkurs for våre medlemmer og ha 
stort fokus på denne viktige tjenesten i 
forbundet vårt!

Dette har vært spennende og lærerikt 
for oss. Samtidig har det vært utrolig 
hyggelig å møte både nye og erfarne 
medlemmer og likepersoner på det  
sosiale plan.

Vi ønsker å rekke en stor takk til alle 
medlemmer som har kommet med gode 
innspill og tilbakemeldinger gjennom 

disse år. Det er dere som i all hovedsak 
har formet arbeidet likepersonutvalget 
har gjort.

En spesiell takk vil vi overbringe til Calle 
Haugan og Hilde Solberg Valberg, som 
begge tidligere har vært en del av like-
personutvalget i løpet av disse fire årene. 
Tusen takk for deres innsats og bidrag 
til utvalget.

En stor takk også til Personskadeforbun-
det LTN, både sentralt og lokalt, for tilliten 
vi har hatt gjennom årene.

Samtidig vil vi ønske det nyvalgte like-
personutvalget lykke til med det videre 
arbeidet.

Sist, men ikke minst – til alle dere som 
er likepersoner: lykke til videre med den 
viktige tjenesten dere utfører, og takk for 
at dere bidrar til å gjøre tjenesten godt 
kjent lokalt!

Tusen hjertelig takk for oss! 

Vennlig hilsen fra Aina Åsli Sòdoma, 
John-Inge Karlsen og Wenche Solløst
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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!

 

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

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN 
lokalt skal jobbe med i 2018!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

Årsmøte-
dato Sted/klokkeslett Kontaktperson/tlf./e-post

Drammen og omegn lokallag 14.03.18 Clarion Collection Hotel Tollboden,  
kl 18:00

Ann-Lena Vonheim, tlf. 979 78 919 
drammenomegn@personskadeforbundet.no

Follo lokallag 13.03.18 Waldemarhøy, Ski, kl 18:00 Bernt Flekstad, tlf. 997 40 600 
follo@personskadeforbundet.no

Harstad lokallag 14.03.18 UNN Harstad, møtelokalene til LMS, 
kl 18:00

Lill Tove Pedersen, tlf. 952 86 470 
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Hordaland fylkeslag 15.03.18 Kontoret i Mannsverk 4, Bergen, 
kl 19:00

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

Lofoten lokallag 28.02.18 Klubbhuset, kl 18:00 Leif Helge Hansen, tlf. 957 34 615 
lofoten@personskadeforbundet.no

Midt- og Nord-Hedmark lokallag 07.03.18 Myklegard Kro, Løten, kl 18:30 Lennart M. Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Nordre Vestfold lokallag 05.03.18 Skjeestua i Stokke, kl 18:00 Adelheid Bøen, tlf. 911 61 919 
nordrevestfold@personskadeforbundet.no

Nordvestlandet lokallag
(tidligere Ålesund og omegn lokallag)

22.02.18 Åsabøen 11 (høyblokka v/Ålesund 
sykehus), kl 19:00

Randi Nordset, tlf. 412 69 529
nordvestlandet@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag 21.02.18 Best Western Narvik (sportellet), 
kl 19:00

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

Oslo fylkeslag 01.03.18 Scandic Solli, kl 18:00 Andre Berg, tlf. 920 15 574 
oslo@personskadeforbundet.no

Romerike lokallag 19.03.18 Frivillighetens hus FFO Akershus, 
Lørenskog, kl 18:00

Kjell Silkoset, tlf. 934 59 647 
romerike@personskadeforbundet.no

Solør/Odal og omegn lokallag 07.03.18 Kongsvingerområdet, kl 18:30 Jan Kalbakken, tlf. 991 07 600 
solorodalomegn@personskadeforbundet.no

Sortland og Andøy lokallag 18.03.18 Sortland Rådhus II, møtesal 1-
Samfunnssalen, kl 17:00

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

Steinkjer og Namsos lokallag 10.02.18 Bomvegen 3, Steinkjer, kl 15:00 Eli Eiklid, tlf. 992 52 703 
steinkjernamsos@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag 13.02.18 Kontoret i Haraldsgate 2 B, Larvik Ola Akre, tlf. 950 52 838 
sondrevestfold@personskadeforbundet.no 

Sør-Trøndelag fylkeslag 27.02.18 Fys/med Lian, kl 18:00 Ann Aune, tlf. 938 47 671 
sortrondelag@personskadeforbundet.no

Søre Sunnmøre lokallag 15.03.18 Fosnavåg Brygge, kl 19:00 Sissel Blomvik, tlf. 959 12 726 
soresunnmore@personskadeforbundet.no 

Tromsø og omegn lokallag 01.03.18 St. Elisabethsenteret, kl 18:00 Elin Gjikaj, tlf. 995 84 843
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

Vest-Agder fylkeslag 28.02.18 Gunders Kafe, Søgne, kl 19:00 Marianne T. Skeie, tlf. 950 72 270
vestagder@personskadeforbundet.no

VARSEL OM ÅRSMØTE I DITT LOKAL- ELLER FYLKESLAG
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Stabil andel uføre

Andelen uføre i befolkningen holdt 
seg stabil på 9,5 prosent i tredje 
kvartal.

Ved utgangen av september var 
det registrert 317 800 mottakere av 
uføretrygd, som tilsvarer 9,5 prosent 
av befolkningen i alderen 18-67 år. 
Andelen uføre har holdt seg stabil 
fra forrige kvartal, men økt med 0,1 
prosentpoeng det siste året.

Det er nå 11,3 prosent kvinner og 7,8 pro-
sent menn som mottar uføretrygd.

STORE FORSKJELLER MELLOM  
FYLKER
Andelen uføre varierer kraftig mellom 
fylker. Flest uføre i forhold til befolknings-
tallet har Østfold med 13,8 prosent, mens 
Oslo ligger lavest med 5,2 prosent.

De geografiske forskjellene i uføretrygd er 
blant annet knyttet til forhold på arbeids-
markedet, som lokal næringsstruktur og 

konjunkturene i den aktuelle regionen.

– Det er en klar sammenheng mellom 
arbeidsledighet og økt risiko for uføre-
trygd, sier arbeids- og velferdsdirektør 
Sigrun Vågeng.

En fersk NAV-analyse viser at når ledig-
heten øker, øker også antall personer som 
har helseproblemer og derfor mottar 
ytelser fra NAV.

– På sikt kan det bli flere med uføretrygd 
i de fylkene på Sør- og Vestlandet som 
er hardest rammet av krisen i oljenæ-
ringen og hvor ledigheten har økt mest. 
I disse fylkene er det blitt flere som har 
hatt sykepenger i ett år og noen steder 
er det også flere som mottar arbeidsav-
klaringspenger, sier Vågeng.

NAV-analysen viser at det på Sør- og 
Vestlandet særlig har vært en økning 
i antall menn som har brukt opp syke-
pengerettighetene sine. Økningen har 

vært på mellom 17-24 prosent i Rogaland, 
Hordaland, Aust-Agder og Vest-Agder 
i første halvår av 2016 sammenlignet 
med første halvår av 2013. I Rogaland 
og Aust-Agder var det også en økning 
i antall nye mottakere av arbeidsavkla-
ringspenger (AAP) etter at ledigheten 
begynte å øke.

DE FLESTE HAR VÆRT INNOM AAP
Arbeidsavklaringspenger er også den 
vanligste «veien» til uføretrygd. Drøyt 
tre fjerdedeler av de som ble innvilget 
uføretrygdet i tredje kvartal 2016 hadde 
i forkant mottatt arbeidsavklaringspen-
ger. Denne andelen har variert de siste 
årene, og var på det høyeste 86 prosent. 
Andelen som går direkte fra sykepenger 
til uføretrygd er mer enn halvert siden 
arbeidsavklaringspenger ble innført, og 
er nå på om lag 6 prosent.

Ved utgangen av tredje kvartal 2016 var 
18,2 prosent av de uføre registrert med 
et arbeidsforhold.
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Årsakssammenheng
Agder Lagmannsrett avsa 16. no-
vember 2017 dom i en sak som gjaldt 
hvorvidt det var årsakssammenheng 
mellom hode-nakketraume og va-
rig skade og i hvilken grad skaden 
medførte uførhet.

Saken gjaldt en lærer som sammen med 
en ungdomsskoleklasse var på skoletur til 
Latvia. Under bussturen falt en pose med 
tre fulle 1 ½ liters brusflasker fra bagasje-
hyllen og traff læreren i hodet. Læreren 
opplevde det som at «hodet eksploderte». 
Etter at man kom frem til reisemålet fikk 
læreren hjelp av lokalt personale og ble 
gitt smertestillende. Hun klarte å fullføre 
reisen og tok i løpet av dagene etter at 
de kom tilbake til Norge kontakt med sin 
fastlege da hun fortsatt «var susete» og 
hadde hodepine.Hun ble ordinert smer-
testillende medisiner og klarte å fullføre 
den siste uken av studieåret.

Etter sommerferien startet hun på jobb 
men tok etter kort tid kontakt med fast-
legen på grunn av fortsatte symptomer 
etter hendelsen. I dag, 15 år etter skaden, 
er den tidligere friske læreren 60 prosent 
ufør.

Lagmannsretten måtte i denne sak 
vurdere samtlige fire vilkår i årsakssam-
menhengsvurderingen for å ta stilling til 

om det forelå en erstatningsbetingende 
skade. Lagmannsretten uttrykker i denne 
sammenheng at «disse retningslinjer» 
likevel må kombineres med betingel-
seslæren slik den blant annet kommer 
til uttrykk i P-pilledom II, Rt-1992-64. 
«Årsakskravet mellom handling eller 
unnlatelse og en skade er vanligvis opp-
fylt dersom skaden ikke ville ha skjedd 
om handlingen eller unnlatelsen tenkes 
borte. Handlingen eller unnlatelsen er da 
en nødvendig betingelse for at skaden 
inntrer. …..» 

Med bakgrunn i en Rekon-rapport som 
skadelidte hadde innhentet samt ut-
talelser fra fire medisinsk sakkyndige 
anså lagmannsretten det sannsynliggjort 
at de krefter som skadelidte hadde vært 
utsatt for var tilstrekkelige til  å kunne 
forårsake skade.

Retten kom også til at akutt- og bro-
symptomkravet var oppfylt. Man bør 
bemerke at lagmannsrettens uttalelse 
galdt forholdet mellom initialt rapportert 
hodepine og senere rapportert nakkes-
merte da det var omstridt om hvorvidt 
det forelå akuttsymptomer fra nakken. 
Lagmannsretten legger til grunn at smer-
tepunktet sitter i overgangen mellom 
hode og nakke og at «en omtale av dette 
som hodepine i den tidlige fasen, kan 

etter lagmannsrettens syn ikke ha noe 
vesentlig å si for vurderingen av den 
senere omtalen av smertene også som 
nakkesmerter,…..»

Etter den såkaldt Ask-dommen har som 
kjent det så kalte forenlighetskriteriet 
vært kilde til mange tvister. Dette bygger 
på at man i enkelte medisinske og juri-
diske kretser har villet legge til grunn at 
man skal ta utgangspunkt i NORMALT 
forventet symptomutvikling for den gitte 
skaden.  Imidlertid er det avgjørende om 
symptomutviklingen i den enkelte sak 
kan forklares utfra et traumatologisk 
plausibelt forløp. Det skal altså foretas 
en individuell vurdering der man er tilba-
keholden med en generalisering.

I denne sak skilte de sakkyndige seg i 
synet på forenlighetskriteriet. Professor 
Lundar, som ikke hadde møtt skadelidte 
konkluderte med at skadelidtes symp-
tomutvikling var en «…uventet utvikling 
i forhold til diskusjonen om en lett nak-
kedistorsjon…» mens Dr. Kirkeby i sin mer 
nyanserte uttalelse konkluderte med at 
plagene var forenlig med kronisk følge-
tilstand etter hode- eller nakkeskade. 
Her mener jeg det er vært å merke seg 
hvordan Professor Lundar feilaktig legger 
generelle statistiske forhold til grunn for 
å vurdere årsakssammenheng i en enkelt 

Juss
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sak. Hvorvidt en symptomutvikling følger 
et forventet forløp på basisen statistisk 
norm er uinteressant. Det som skal av-
klares er altså hvorvidt skade- og symp-
tomutvikling i én gitt sak kan forklares 
utfra medisinsk viten.

Etter at retten hadde konkludert med at 

det forslå årsakssammenheng mellom 
ulykke og skade måtte så retten gå over 
til å vurdere hvorvidt en forholdsvis lav 
medisinsk invaliditet kunne medføre en 
forholdsvis høy ervervsmessig uførhet. 

På dette område var de sakkyndige eni-
ge om at også medisinske invaliditeter 

på under 10% vil kunne med medføre 
en så stor ervervsmessig uførhet som 
60% hvilket også ble lagt til grunn av 
lagmannsretten.

For skadelidte prosederte advokat Einar  
Lohne, Langseth advokatfirma

Dommen er interessant blant annet 
fordi den gir en grundig og systema-
tisk gjennomgang av de «fire vilkår» i 
årsakssammenhengvurderingen med 
utgangspunkt i betingelseslæren, men 
fremfor alt fordi man gjør en meget 
god vurdering av adekvansspørsmålet 
og forenlighetskriteriet. Samtidig viser 
dommen tydelig hvor forskjellig en og 
samme sak kan vurderes fra sakkyndig 
til sakkyndig. Dette er en stor utfordring 
i mange personskadesaker, både i og 
utenfor rettssystemet. 

Etter min oppfatning er det mange fak-
torer som spiller en rolle her. Det kan dreie 
seg om bristende kompetanse og/eller 
erfaring fra enkelte medisinske  områ-
der, at man uttaler seg om skadelidte 
utelukkende med utgangspunkter i jour-
nalnotater e.l. og at man ikke foretar en 
klinisk vurdering av denne. Videre ser vi 
eksempler på at en sakkyndigs uttalelse 
kan påvirkes av dennes forståelse av 
erstatningsjusen og at den medisinske 
vurderingen «farges» av dette. 

Jeg vil tro at de eller fleste medisinsk 
sakkyndige forholder seg til de legee-
tiske retningslinjer og til enhver tid vur-
derer hvorvidt de faktisk har tilstrekkelig 
kompetanse for å kunne uttale seg i den 
enkelte sak, og ikke minst at man har 
tilstrekkelig grunnlag for å gjøre dette. 
Dessverre ser vi altfor ofte eksempler på 
at sakkyndige først langt ut i rettslige 
prosesser vedgår at de ikke har «så mye» 

erfaring på området. Det er også vel kjent 
at mange sakkyndige har betydelige inn-
tekter fra sakkyndigoppdrag for forsi-
kringsselskaper og ettersom sakkyndige i 
bunn og grunn nok ikke er forskjellige fra 
alle oss andre, så er det naturlig å tenke 
at det over tid kan utvikle seg en lojalitet 
og et avhengighetsforhold som også vil 
kunne ha innvirkning både på vurdering 
og konklusjon.
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Kunnskap om 
hjerneslagsymptomer redder liv
Plutselig vanskelig å prate, smile eller 
løfte armene? Ring 113! Målinger fra 
Norsk hjerneslagregister viser at flere 
fikk livreddende blodproppløsende 
behandling og flere har ringt 113 etter 
hjerneslagkampanje med fokus på 
disse symptomene.

I en artikkel på Helsedirektoratets hjem-
mesider kommer det frem at hjerne-
kampanjen har medført at flere ringer 
tidligere ved mistanke om hjerneslag. 
Det er positivt sier helsedirektør Bjørn 
Guldvog: 
 
- De som kommer raskt til vurdering og 
behandling har bedre muligheter for å 
unngå varige skader.  Det er sjelden vi 
kan måle så tydelig og umiddelbar kam-
panjeeffekt. 

Hjerneslag oppstår plutselig, og hvert år 
rammes rundt 12 000 i Norge. Tiden fra 
hjerneslaget rammer til pasienten får 
blodproppløsende behandling på sy-
kehus, bør ikke overstige 4,5 timer. Ved 
symptomer på hjerneslag må du derfor 
ringe 113 umiddelbart.

KLAR EFFEKT AV SLAGKAMPANJEN:
Kampanjen har ført til at flere ringer 113 
(AMK) ved mistanke om symptomer på 
hjerneslag. Flere pasienter er behandlet 
med trombolyse (blodproppløsende).

Resultatene tyder også på at flere blir 
innlagt innen de første kritiske 4 timene 

etter symptomdebut. I dag sendes også 
pakkeforløp for hjerneslag  ut på ekstern 
høring. De vil ytterligere vil være med på 
å sikre gode og forutsigbare pasientfor-
løp. Dette skal innføres i tjenesten i 2018.

SYMPTOMER PÅ HJERNESLAG
Symptomene på hjerneslag kan vari-
ere, men de vanligste symptomene er 
lammelse i ene siden av ansiktet eller 
kroppen, og språkforstyrrelser.

Mistenker du hjerneslag, kan du spørre 
den det gjelder om å gjøre følgende:

PRATE  –  prøv å si en enkel sammen-
  hengende setning.
SMILE  –  prøv å smile, le eller vise 
  tennene.
LØFTE  –  prøv å løfte begge armene.

- Kjenner du til symptomene kan du red-
de liv. Målet er at vi alle skal huske prate, 

smile, løfte når det virkelig gjelder, sier 
Bjørn Guldvog.

HVERT SEKUND TELLER
Det er godt dokumentert at pasientene 
selv eller pårørende ofte er det forsinken-
de leddet i behandling av hjerneslag. De 
gjenkjenner ikke symptomene og venter 
for lenge med å kontakte helsetjenesten.

Det er grunn til å tro at mange venter 
med å ringe 113 fordi de er usikre om 
symptomene er alvorlige nok eller de er 
redde for å være til bry.  Dette gjelder 
særlig eldre.

- Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke 
vær redd for å ringe 113 om du er i tvil 
– det er deres jobb å vurdere slike hen-
vendelser. Ring heller en gang for mye 
enn for lite, sier Guldvog.

Kilde: Helsedirektoratet.no

HELSEDIREKTØR BJØRN GULDVOG. Foto: Helsedirektoratet.
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Lokallaget i Drammen ble startet i 
2010 og har per i dag ca. 100 med-
lemmer. Vi inviterer til både kurs/
foredrag og sosiale aktiviteter 
for medlemmene gjennom året. De 
siste årene har vi samarbeidet nært 
med andre lokallag i "nabolaget" 
(Bærum og Oslo), noe vi ser frem 
til å fortsette med.

Den første samlingen i det nye året er 
gjerne årsmøtet. Ofte holdes en kort pre-
sentasjon av aktuelle produkt eller ak-
tiviteter i forkant av dette. Vi er glade i 
å samle medlemmene til smakfulle og 
hyggelige måltid, og det gjør vi også etter 
årsmøtet.

Gjennom sommeren inviterer vi til gril-
ling, båttur og besøk til Tusenfryd, dette 
også i samarbeid med lokallagene nevnt 
over. 

Når julen nærmer seg er det tid for tea-
terbesøk og julemiddag. Det er gledelig å 
se at så mange deltar på dette arrange-
mentet hvert år!

Drammen og omegn lokallag har god-
kjente og sertifiserte likepersoner man 
kan kontakte om man trenger støtte, råd 
eller bare noen som lytter og forstår. Disse 
kan videreformidle juridisk kontakt eller 

kontakt med andre relevante fagpersoner 
sentralt ved behov.

Vervekampanjer, utdeling av refleks og 
Ticket to Ride er andre aktiviteter gjen-
nom året for lokallaget vårt.

Vi prøver å få organisert ulike aktiviteter 
for våre medlemmer for å danne grunnlag 
for en felles plattform og en arena hvor 
vi kan treffe likesinnede -  om man er 
skadet eller er pårørende.

Drammen lokallag 

Pinnen går videre til 

Nordre Vestfold lokallag.

Steinkjer og Namsos lokallag.

Ålesund og omegn lokallag.
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
10. januar 2018

Løsning på forrige kryss var:
REFLEKSTID

Torill Nordhus, Stord

Aagot Robertsen, Mo i Rana

Jorid Stensås, Tiller

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

Send løsningsordet, samt navn og
adresse til: 
levemed@personskadeforbundet.no 
eller pr. post til: 
Personskadeforbundet LTN, 
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Mens helsetjenesten tar imot flere 
og flere pasienter med komplekse og 
sammensatte lidelser, er den fortsatt 
organisert for å kun se én sykdom 
av gangen.

TEKST: Oddny Johnsen, Nasjonalt senter for 

e-helseforskning

Det er frustrerende for det øken-
de antallet pasienter med 
komplekse og sam-
mensatte lidelser 
å møte en helse-
tjeneste som 
b ehandler 
é n  o g  é n 
diagnose 
av gangen.

F o r  h v e r 
n y  d i a g -
nose møter 
pasienten nye 
avdelinger og nye 
spesialister som ikke 
vet hva de andre behand-
lerne holder på med. I dagens 
system opplever pasienten selv å være 
både koordinator og budbringer mellom 
helsetjenestens høyre og venstre hånd.

En slik organisering gjør at pasienten 
kan føle seg maktesløs og frustrert, og 
behandlingen kan bli både ineffektiv og 
ekstremt kostnadskrevende.

MOTIVERTE FOR ENDRING
– Ingen ser behovet for en ny organise-
ring mer enn helsearbeiderne selv. De er 

mer enn motiverte til å sette pasienten 
i sentrum og tilby behandling ut fra pa-
sientens behov. De vil gjerne jobbe mo-
derne, men det finnes ikke systemstøtte 
for å gjøre det, verken organisatorisk eller 
lovmessig, forteller Gro Berntsen. 

– IKT-systemene de bruker, speiler den 
gamle tankegangen, organiseringen og 
ikke minst det gamle lovverket. Helse-
arbeidere som vil jobbe med «pasienten 
først»-tankegang, må gjøre det på tross 
av organisering og tradisjon. Det er dette 
vi skal bidra til å endre, fortsetter hun.

Hun er prosjektleder i forskningspro-

sjektet VerDig: Verdiskapende digitale 
samhandlingsløsninger for pasientens 
helsetjeneste, som foregår ved Nasjonalt 
senter for e-helseforskning.

Målet er å oppnå bedre folkehelse, bedre 
pasienterfaringer og mer kostnadseffek-
tive helsetjenester.

SAMLER KUNNSKAP
– Arbeidet i VerDig skal 

sørge for at pasient-
forløpet blir digitalt 

støttet, person-
sentrert, hel-

h e t l i g  o g 
proaktivt . 
Det er al-
lerede slik i 
dag i noen 
t i l f e l l e r . 

Mange hel-
searbeidere 

jobber person-
sentrert med sine 

pasienter, og er i ferd 
med å utvikle spennende 

ny organisering eller teknologi. 
Men initiativene er spredt og mangler 
ofte dokumentasjonen som gjør at fle-
re kan ta lærdom av det de har fått til, 
forklarer prosjektlederen.

Det er derfor forskerne sammen med 
Direktoratet for e-helse skal finne de 
prosjektene det er viktig å lære av på 
godt – og vondt – slik at vi raskest mulig 
kan utvikle bedre og mer effektiv pasi-
entbehandling.

Hvordan best behandle de med 
flere alvorlige sykdommer?
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– Forskning er en systematisk innsamling 
av erfaringer. På konferanser får vi alle 
gladhistoriene fra de som lykkes, hvil-
ket jo er inspirerende. Men vi må også 
tørre å vise fram og evaluere fiaskoene. 
De kan vi lære mye av. Som forskere er 
konkretiseringen vi gjør etterpå, viktig for 
å kunne ta oss forbi festtalene og over i 
konkret handling, sier Berntsen.

MÅ TILPASSES PASIENTEN
Forskeren mener at vi trenger et hel-
sesystem som er laget for å håndtere 
pasienter som har flere alvorlige sykdom-
mer. De har andre behov enn flertallet 
av pasientene. 

– Det må være malen. I en slik mal er 
overføringsverdien stor til andre og en-
klere tilstander, mener Berntsen.

Når en pasient går til legen sin fordi hun 
er syk, begynner pasientforløpet. Det vil si 
hele prosessen fra legebesøket og videre 
til behandling. Men pasienter som har 
flere sykdommer, blir gjerne henvist til 
flere spesialister. Og det er ikke alltid at 
den ene spesialisten vet hva den andre 
har gjort av behandlinger.

Derfor mener Berntsen at vi trenger verk-
tøy og arbeidsprosesser som samler alle 
del-forløpene i et større helhetlig pasi-
entforløp. Ved å bruke IKT-system kan vi 
sørge for at det lages en felles helhetlig 
plan for samarbeidet på tvers mellom 
alle de forskjellige profesjonelle, fag og 
tjenestenivåene.

GODE EKSEMPLER
Forskerne følger flere prosjekter hvor man 
er kommet langt med personsentrert 
samhandling mellom de ulike nivåene i 
helsetjenesten. Blant annet samarbeider 
de med Pasientsentrert helsetjeneste-
team i Tromsø (PSHT) og HelsaMi+ i 
Trondheim, som begge jobber på tvers 
av kommunehelsetjenesten og spesia-
listhelsetjenesten.

– Vi kan for eksempel hjelpe de to pro-
sjektene til å lære av hverandre. Hvis de 
to slår sammen det de er god på, har vi 
allerede noe som funker, mener Berntsen.

AKTIV INKLUDERT BORGER
«Pasientens helsetjeneste» er slagor-
det helseminister Bent Høie bruker ofte. 
I praksis handler det om at pasienten skal 
bli en viktig ressurs i egen behandling, 
få større innflytelse på eget behand-
lingsvalg og ikke minst flere oppgaver 
knyttet til å ivareta korrekt oppfølging 
av egen helse.

– Det betyr at det ikke holder med fine 
ord om respekt og verdighet, men at vi 
snakker om faktisk involvering hvor det 
er mulig å sammen prioritere hva som er 
viktig. Det hjelper ikke med fem pasient-
sentrerte behandlere, om de ikke alle ser 
en og samme person bak sykdommene.

Berntsen mener helsevesenet vil få dra-
hjelp rent tidsmessig fordi dette er krav 
som kommer fra internettgenerasjonen.

Hun viser til hvordan befolkningen er 
teknologisk moden til å delta, etter å 
gradvis ha blitt utfordret av selvbetje-
ningsløsninger i møtet med flyselskap og 
banker. Den aktive informerte borger er 
normen. Derfor tror forskeren at helseve-
senet enkelt kan overføre ganske mange 
oppgaver til kompetente, oppegående 
pasienter.

– Vi er her for å gjøre helsetjenesten bed-
re. Vi vil jobbe sammen med aktørene 
som eier tjenestene og kan bidra med 
forskningskunnskap og være rådgivere 
underveis. Vår jobb er å vise at hva som 
er mulig og hvordan. Så blir det helse-
ministerens jobb å ta det videre, sier 
Berntsen på vegne av VerDig.

Artikkelen er tidligere publisert på 
forskning.no. 

Forskeren mener at vi trenger et helsesystem som er 
laget for å håndtere pasienter som har flere alvorlige 
sykdommer. De har andre behov enn flertallet av 
pasientene.
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Landet rundt

Medlemsmiddag i Follo
Da har vi nok en gang spist oss gjennom et fortreffelig måltid på Villa Sandvigen.  En trivelig gjeng samlet seg 
til middag på dette flotte stedet ved Gjersjøen og vi ble ikke skuffet.  Nok en rekord, hele 15 stykker møtte opp.  
Også denne gangen dukket det opp nye fjes, noe det gjør hver gang vimøtes, så konseptet vårt med vekt på 
det sosiale ser ut til å fungere bra. Folk ønsker å prate med andre uten å måtte forklare noe som helst.  Helse er 
vel ikke det som det blir pratet mest om, men heller om hva man har gjort og ønsker å gjøre. Og når det gjelder 
sistnevnte er styret svært lydhøre.

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Vi hadde også denne gang bestilt en 
5-retters meny som kokken setter 
sammen etter tilgjengelige råvarer, så 
det er like spennende hver gang hva vi 
får.  To ting vet vi.  Den ene er at det blir 
en kombinasjon av sjømat og kjøtt.  Det 
andre vi vet er at det blir godt!

Så da håper jeg at flere av lagets med-
lemmer blir med neste gang vi spiser her, 
noe de ikke vil angre på.  Sjekk e-posten 
og meld deg på våre arrangementer, du 
er hjertelig velkommen.  

Styret har allerede begynt å planlegge 
aktiviteter for 2018 og håper at vi kan 
komme med noen virkelige godbiter.
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Nissefest i Blaker

Personskadeforbundet LTN Romerike holder det 
tradisjonelle familiejulebordet hos fjøsnissen i 
Blaker. Her er salgsutstilling med unike gaver i tre 
m.m. og vi serverer grøt og brus. Kaffe til bingoen.

Når: 11. desember klokka 18:00 
Hvor: Blakerveien 979, Romerike 

har vært på barnehagebesøk. En fornøyd styrer i Eidet barnehage, Veronika Jakobsen, takker for refleksvester, 
bamser og refleksbrikker. 

Sortland og Andøya lokallag
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Ti grunner til å elske jul

Selius & kidza

1. PYNTEN 
Julen er tid for pynting. Nå er det lov til å 
ta frem julenissene som ble laget i bar-
nehagen og glitteret som skinner så fint i 
vinduet. Hvorfor ikke starte i begynnelsen 
av desember – for deretter å pynte mer 
og mer? Kronen på verket er selvsagt 
juletreet den 23. desember.  

2. JULEMUSIKK OG JULE-TV
Endelig kan du kose deg med sukkersøt 
julemusikk. Gamle norske slagere eller 
hva med Justin Biebers julealbum? Det 
er også tiden for å se serier med julete 
innhold. 

3. KOSELIG OG GOD STEMNING 
Desember er en hyggelig måned. De fles-

te er i godt humør, det er julelys i gatene 
og butikkvinduene er vakkert pyntet. Nyt 
det!

4. JULEMAT OG GODTERI 
Maten og godteriet er også noe som 
løfter stemningen. Julekaker, julepølser, 
marsipan og pepperkakehus. Kanskje 
har du også lyst til å lage konfekt eller 
andre spiselige julegaver?  

5. JULEFERIE
Jul betyr ferie! Nyt pausen fra hverdag 
og rutiner og bruk overskuddet på familie 
og venner.

6. TRADISJONER 
Alle familier har forskjellige tradisjoner 

knyttet til julen. Noen går i kirken, noen 
spiser ribbe og andre pinnekjøtt. Tradisjo-
ner betyr gjentakelser og gir oss en god 
følelse av at alt er som det pleier å være. 

7. DISNEYS JULEKLASSIKERE 
Når man snakker om tradisjoner, så er 
Disneys årlige juleshow én av dem! Selv 
om du sikkert har sett det mange ganger 
før, så blir de små klippene fra Disney 
bare bedre og bedre. 

8. SANG OG GANG RUNDT JULETREET 
Selv om du vanligvis ikke synger, annet 
enn i dusjen, så er julen absolutt en anled-
ning for sang og dans. Hva med å invitere 
familien til gang og sang rundt juletreet 
eller ta en svingom mens julemusikken 
runger i stuen? 

9. FAMILIEN 
Julen er kanskje den tiden på året man 
får oppdatering på fettere og kusiners 
liv, eller hva med en deilig kveld hos be-
stemor, med kveldsmat og en gammel 
film på TVen? 

10. GAVER
Julegaveshopping kan godt være stres-
sende, men helt ærlig det er nesten in-
genting som er så gøy som å gi presan-
ger. Et juletre er også penest med masse 
gaver under!
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Panne med vann

Hvitt lys – som 
i en solstråle – 
er egentlig en 
kombinasjon av 
alle lysfarger

Lite speil

Sett den ene enden 
av speilet i vannet 
mens og la den 
andre enden ligge 
mot kanten av 
pannen

Flytt på pannen 
og speilet til 
gjenskinnet fra 
solen i speilet 
lager en flekk 
på veggen

Hvitt papirark

Hold det 
hvite arket 
slik at 
lysflekken 
skinner 
på det og 
studer det 
nøye. Hva 
ser du?

Da sollyset traff speilet, 
sørget den kileformede 
delen av vannet oppå 
glasset for å gjøre det samme 
som et glass-
prisme gjør

Den brøt sollyset og 
spaltet det i ulike lysfarger

En skyfri, 
solrik dag

Et prisme er en trekantet 
glassbit som kan gjøre 
interessante ting med en 
lysstråle. Her er noe som alle 
kan lage som fungerer på 
samme måte som et prisme:

Brutt 
sollys

Sett pannen med vann 
på gulvet eller på et 
bord slik at sollyset 
skinner på det. Hvis du 
ikke kan finne et vindu 
som solen skinner 
gjennom, bare gå ut og 
sett pannen i solen

HVA SKJEDDE?

Du trenger

Gjør dette

OBS: Speilet vil bli vått i dette 
eksperimentet og noen speil 
kan ta skade av vann, så 
spør en voksen om det er 
greit at du bruker speilet 
du har valgt

1

2

3

4

2

4

1

3
Prisme

© MCT/Bulls
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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 
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Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Skedsmogata 3 A
2000 LILLESTRØM

Tlf. 08 899
www.ragnsells.no

AUST-AGDER
EIKELAND Trafikkskole AS
Sandsmyra 20, 4790 LILLESAND........Tlf. 37 27 20 02 - Mob. 992 30 000
E-post: post@eikeland-trafikkskole.no
www.eikeland-trafikkskole.no

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

MØRE OG ROMSDAL
ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

ROGALAND
SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 56 73 10
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

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

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

Bislett
Bilpleie

Høybråtenveien 3 G
1055 OSLO

Tlf. 928 07 474

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.arbor.no

Snap Drive Lørenskog
Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG

Tlf. 03 010 / 977 03 010
tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

Vegsundbakken 22
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

nakkens-bilverksted.no
Service, reparasjoner

og EU-kontroll

Tollbug. 10
3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

www.vikingsped.no

Sortland
Entreprenør AS

Markveien 18
8402 SORTLAND
Tlf. 951 94 950
www.s-ent.no

2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,

trivsel og kvalitet settes i sentrum
for våre trafikkskoler.

Sørlandske Transport AS
Caspersens vei 51, 4956 RISØR

Tlf. 37 00 03 40

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardt ranspor t .no -  www.midtgaardt ranspor t .no

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

H Hannevold
Transport AS
 Hvittingfossv. 420

3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 33 05 78 83

Klock Transport
 Ringeriksveien 260 B

1340 SKUI
Tlf. 928 65 330

Eidebakken Industriområdet
 9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

TNR
Spedisjon AS

Husøyvegen 250
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 70 05 00

Vik
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Maskinservice
Bøhnsdalen
Stømnervegen 80

2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Moss
Bilsenter as

Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

0668 OSLO
Tlf. 22 30 60 60

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Nogva
Motorfabrikk AS

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

ANONYM
STØTTE
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Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00 - www.blockwatne.no

Sundsmoen Industriområde, 3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 54 00 - www.telemarktreindustri.com

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00 - www.borgestadklinikken.no

your safety - our concern
JOTRON Electronics a.s, 3289 Tjodalyng, Tel 33 13 97 00

www.jotron.com

Betong - Mur - Flisarbeid

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

Trygt på skoleveiene

fet.kommune.nonesodden.kommune.no

vaksdal.kommune.no

 Høgskolevegen 1, 7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Raset 63, 3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00 - www.grenlandantirust.no

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

Ole Kristian Baakind
Transport

Presterudvegen 43, 2849 KAPP
Tlf. 958 01 230

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES

Tlf. 70 19 07 03 - www.jrsunde.no

time.kommune.no

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

6445 MALMEFJORDEN
Tlf. 71 26 88 00 E-post: firma@samuelsenmaskin.no
Fax. 71 26 88 01 www.samuelsenmaskin.no

Øyer
kommune

oyer.kommune.no

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

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Nortrail Transport GmbH
avd. Norge

Svinesund, 1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 21 41 80

Mobil +49431-73047-33

lunner.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Alstahaug
kommune

alstahaug.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

KNUDSEN REGNSKAP
Hilde Knudsen

Autorisert regnskapsfører NARF
hilde@krregnskap.no

Mobil 905 42 652

Tlf. 38 34 50 90

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommun.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune
kautokeino.kommune.no vaaler-he.kommune.no

Nyland Maskin AS
 6826 BYRKJELO

Tlf. 957 06 000

molde.kommune.noeidfjord.kommune.no
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Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen
Backers gate 5

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Jan Olaf Olsen
Transport
Furumoen 2

2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 29 90

Rønnings
Bilverksted A/S

Otnes
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Ruud
Transport DA

Granløkka 9
3320 VESTFOSSEN

Tlf. 905 36 810

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

hansenprotection.no

Sæternes
Transport AS

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 982 18 201

Ing.
H. Asmyhr A.S

Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Hasselvika
Transport

Helge Nebb Husby
Varghaugen 1

7112 HASSELVIKA
Tlf. 908 75 736

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Janki
Transport AS

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Øraveien 15 B
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 39 50 00

Kanalgata 3, 3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

A W Karlsen AS
Våleveien 29

3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 18 31

Dovland
transport AS
 Åslandsvegen 5

4735 EVJE
Tlf. 918 11 415

Manndalen Bil
og Karosseri AS
Garver Hansensveg 3 etg
 9144 SAMUELSBERG

Tlf. 77 71 63 89

Byåsen
Bilskadesenter AS
 Nils Uhlin Hansens veg 70

 7026 TRONDHEIM
Tlf. 72 55 70 04

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Leikanger Auto AS
 Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Krabyskogen
Storbilsenter AS

Industrivegen 15
2850 LENA

Tlf. 61 14 30 80

Kristiansen AS
Øvre Damsted 2

3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Automobil Bø AS
Gvarvvegen 83

3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

Norheimsund
Servicesenter AS
Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 907 84 005

Øra Auto
& bilpleie AS
Asbjørnsens gate 8

7650 VERDAL
Tlf. 415 27 034

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Fruene
Haugestad AS
Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Bilbyen
Bilpleie AS
Vassbotnen 13

4313 SANDNES
Tlf. 51 57 95 32

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Raymonds
Transport AS

Svanvikv. 182
3739 SKIEN

Tlf. 928 24 062

Rasoul AS
- Langhus Bil og

Karosseri AS
Berghagan 8

1405 LANGHUS
Tlf. 902 64 242

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 915 40 784

Synshagen
Bil og Service

2975 VANG I VALDRES
Tlf. 476 76 716

Elegant
transport AS

Gamle Leirdals vei 16
1081 OSLO

Tlf. 450 44 735

B. Stensaker
Transport AS

Flatene 41
6814 FØRDE

Tlf. 917 01 020

- ingen last er for liten eller stor!
froya-transportsenter.no

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Namdal
Maritime AS

Strandg 25
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 17 80

Hoff Bilpleie ANS
Kobberbergsveien 8
3615 KONGSBERG

Tlf. 977 32 777

Terminalservice AS
Isebakkeveien 25

1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

Tlf. 32 79 20 00

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Auto E-14 AS
Moksnes

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Grødem
transport AS

 Ekrevegen 3
4362 VIGRESTAD
Tlf. 51 43 53 89

JPT Transport AS
Basbergveien 56
3114 TØNSBERG

Tlf. 469 42 777

Elvebyen
Bilpleie AS
Neumannsgate 17
3044 DRAMMEN
Tlf. 975 08 888

Steinar Leistad
Sandøybotn

9664 SANDØYBOTN
Tlf. 959 32 704

HTR Elektro AS
Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Evensen
Transport AS
Midtvangvegen 629

2324 VANG PÅ HEDMARKEN
Tlf. 920 30 912

Erstad
Transport A/S
 6610 ØKSENDAL

Tlf. 918 11 951

Priority
Transport AS

Tante Ulrikkes vei 24B
0984 OSLO

Tlf. 458 42 975

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

www.bilskadesenteret.no

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Levanger
videregående skole

Kirkegata 1
7600 LEVANGER
Tlf. 74 11 40 00

Tømra
Bilverksted AS

7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service, reparasjner

og EU-kontroll

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Gundersen
transport AS

 Arhusmoen 12
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 52 22

Sør-Varanger
Bilteknikk AS
E. K. Andersonsv 1

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Stange
Taxisentral
Jernbanegata 2
2335 STANGE

Tlf. 62 57 17 18
Mobil 907 64 080

ANONYM
STØTTE

Em transport AS
Skårerlia 18

1473 LØRENSKOG
Tlf. 22 51 22 51
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Reiersen
Transport AS
Slimestadvegen 66

4484 ØYESTRANDA
Tlf. 915 88 230

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Modalen 1041
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Rana
Industriterminal A/S

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

Elite Bil AS
MECA

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

J. L. Transport AS
Gjelstadveien 40

3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

Holmestrand Regnskapssentral AS
Autorisert regnskapsbyrå
Langgt 23, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 14 30
E-post: trude@regnskapssentral.no

Hundhammer
Transport AS

Mulagata 6
5580 ØLEN

Tlf. 53 76 66 00

Bjørn Tøraasen AS
Doktor Sjursensveg 8
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 900 74 122

Førde
Bilberging AS

 6801 FØRDE
Tlf. 970 08 082

Rennesøy
Bilsenter AS
Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Bil & Båt
Service AS

Hamrenesvegen 832
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 42 42

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Trollheimen
Turbuss
Smivegen 3

7340 OPPDAL
Tlf. 905 50 617

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90
www.tslarvik.no

Svene
Lakkering AS
Moen Industriområdet

3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Sola Auto AS
Arabergvegen 2

4055 SOLA
Tlf. 902 71 400

Kuben
Bilservice AS
Kong Rings gate 1
3510 HØNEFOSS

Tlf. 968 00 521

Dale Bil AS
Nordalen

5722 DALEKVAM

Tlf. 56 59 60 89

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

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

Autobjørn A/S
Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Farstad Bil AS
Farstad

6444 FARSTAD
Tlf. 71 26 41 31
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TRENGER DU ADVOKAT? 
Rådfør deg med oss før du velger advokat. 

Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.



ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA

Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway. 
Telefon 73 87 99 99. Telefaks 73 87 99 98. 

e-post: post@nidarosda.no  www.nidarosda.no

Når du trenger noen som taler din sak
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. 

Ta kontakt for uforpliktende prat.

Ivar Chr. Andersskog
PARTNER / ADVOKAT

Hasse Benberg
PARTNER / ADVOKAT / MBA

Bjørn Morten Brauti
PARTNER / ADVOKAT

Robin Brauti
ADVOKATFULLMEKTIG

Mads Midelfart
PARTNER / ADVOKAT

Torgeir Haslestad
ADVOKAT

Sigve Seime Stokka
ADVOKAT

Snorre Kristiansen

Advokatfi rmaet Nidaros DAAdvokatfi rmaet Nidaros DAAdvokatfi rmaet Nidaros DA

ADVOKAT

  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  www.svw.no/personskade 

Personskade

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

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪ Trafikkskader
▪ Yrkesskader
▪ Pasientskader
▪ Andre ulykker

▪ Voldsoffererstatning
▪ Oppdrag som bistands-

advokat

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

Øyvind Vidhammer (H)
Faruk Resulovic
Cecilie Sethil Stuberg

www.svw.no/personskade 


