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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

• Trafi kkskade  • 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 
fi rmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele 

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

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.
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av Personskadeforbun-
det LTNs strategi og 
noe vi velger å bruke 

ressurser på. Det handler først og fremst om dere, medlem-
mene våre, og at vi ønsker å dele og være endel av livene de-
res. Men målet er også å nå fagpersoner og politikere for å 
endre samfunnsforhold vi mener er uheldige. 

I tillegg til LEVE MED er våre websider en viktig kommunika-
sjonsplattform der vi deler nyheter, kunnskap og temaer som 
er aktuelle. I praksis betyr det at vi to ganger pr uke publiserer 
nye saker, som også deles på Facebook-sidene våre. Jeg opp-
fordrer dere som sjelden er inne på våre websider og ta en titt 
– og kanskje gjør det til en rutine å sveipe innom mandager 
og torsdager. 

Vi får innimellom kritikk fra lesere som mener det fokuseres 
for mye på «glade saker» i LEVE MED. Reportasjene og arti-
klene har til felles at de forteller om mennesker som har fått 
livet snudd opp ned, og som har gjort grep for å gå videre. Til 
et liv man mestrer og som har kvalitet. 

Jeg kan forstå kritikken fordi mye i livet er ikke reparerbart, 
og noen dager er rett og slett bare dårlige. Morgener der du 
tenker – jeg orker ikke stå opp, jeg ser ikke noen mening eller 
jeg har smerter som er overskygger alt. 

Vi vet at tunge tanker om ensomhet, meningsløshet og sorg 
forsterkes i høytider, og julen er kanskje den verste perioden. 
Kanskje er det mørket der ute som omslutter oss, eller er det alt 
snakket om julekos og høytid? Uansett, det setter i gang sterke 
emosjoner. Det virker som om både gråt og latter presser på. 

Selvsagt kan vi skrive mer om svarte dager, og male dem 
enda mørkere. Men Personskadeforbundet LTN vil heller dele 
håp og historier fra de som har klart å gjøre noen grep. Erfarin-
ger fra andre som er eller har vært i en lignende situasjon, og 
som har gjort grep for å komme videre.

Ønsker dere en riktig god jul og romjul, med alle følelsene 
det innebærer. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Selvsagt kan vi skrive mer om svarte dager, og male 
dem enda mørkere. Men Personskadeforbundet 
LTN vil heller dele håp og historier fra de som har 
klart å gjøre noen grep.
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Mange som får livet endret på grunn 
av skade, får også utfordringer med 
å lese. Da er lydboka et godt alterna-
tiv. Litteratur kan øke livskvaliteten 
og gi bedre mestring. Bli låner hos 
NLB og få gratis tilgang til lydbøker.

TEKST: Kari Rudjord, NLB

NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) 
er biblioteket for deg som strever med 
å lese. Alle som har vansker med å lese 
trykt tekst på grunn av funksjonsnedset-
telse, sykdom eller skade, kan bli låner. 
Tilbudet er offentlig og for lånere over 
hele landet.

NY HVERDAG 
Livet etter en skade kan bli en stor om-
veltning. Kanskje er ikke bøker det første 
du konsentrerer deg om i en slik situasjon. 
Men har du tenkt over at litteratur kan bi-
dra til å styrke både helse og livskvalitet? 

— Lydbøker er en form for medisin. Me-

disin uten bivirkninger, sier Sven. Han 
ble låner hos NLB for en tid tilbake etter 
sykdom. Når Sven lytter til lydbøker, får 
han tankene bort fra plagene han lever 
med i hverdagen.

Sigrun er en annen NLB-låner. Hun har 
kronisk fatigue og konsentrasjonspro-
blemer og sliter med å huske innholdet 
når hun leser selv. Lydbøkene gjør at Si-
grun klarer å følge med på handlingen 
og huske det hun har lest. De gir også 
en kjærkommen pause fra hverdagens 
utfordringer. 

— Jeg liker å forsvinne litt fra virkelig-
heten. Litteratur gir meg ro i sjela, sier 
Sigrun.

LYDBØKER GIR OVERSKUDD 
OG GLEDE
Både Sigrun og Sven har stilt opp for NLB 
i en informasjonskampanje i høst. I to 
filmer forteller de i samtale med forfat-
teren Roy Jacobsen hvordan lydbøker 

har åpnet en ny verden. Der kan man 
drømme seg bort og ta en liten pause fra 
eget liv. Lydbøkene gir både overskudd 
og glede. Du kan se filmene på NLBs Fa-
cebook-side. Del gjerne med noen du 
kjenner som kan ha nytte av NLBs tilbud. 

NLB får jevnlig tilbakemeldinger fra lå-
nere som forteller at lydbøker gir bedre 
livskvalitet. Målet med høstkampanjen 
er å gjøre lydboktilbudet til NLB bedre 
kjent slik at flere i målgruppa kan nyte 
godt av dette fine tilbudet.

BEDRE LIVSKVALITET OG ØKT 
MESTRING
Det er mange fordeler med lesing. Stu-
dier viser at lesing styrker hjernen og 
den mentale helsa. Smerter blir mindre 
plagsomme, og det blir lettere å sove. 
Mange opplever at meningsfullt selskap 
med en bok kan redusere stress og en-
somhetsfølelse. 

Lydbøker kan også åpne for kunnskap og 

Lydbøker åpner en ny verden

NLB-LÅNER SVEN VISER forfatter Roy Jacobsen hvordan han enkelt lytter til lydbøker på mobilen med appen Lydhør. 
Foto: NLB/Sherpa film.

PÅ NLBS NETTSIDER finner du mange gode lesetips og du 
kan søke etter bøker. Lydbøkene kan du høre med appen 
Lydhør på mobil eller nettbrett. Foto: Kristin Fagerlid



–  4  – –  5  –

«Lydbøker er en form for medisin. Medisin uten 
bivirkninger.» 

Sven, synshemmet og NLB-låner

læring som ellers er vanskelig tilgjengelig. 
Slik kan lydbøker være en av flere veier 
til økt inkludering i samfunnet. NLB skal 
bidra til at mennesker med funksjons-
nedsettelser som gjør det vanskelig å 
lese trykt tekst, kan delta i samfunnet 
på lik linje med andre.

TUSENVIS AV LYDBØKER
Hos NLB finner du mye av det samme 
som folkebiblioteket tilbyr sine lånere. 
Du kan låne bøker for barn, ungdom og 
voksne i alle sjangere. Krim, biografier, 
faktabøker og serieromaner er populært 
blant lånerne. Målet er å tilby et bredt 
utvalg av bøker – noe for enhver smak.

Du kan også abonnere på aviser, blader 

og tidsskrifter i lydutgave. NLB produ-
serer blant annet Aftenposten, Illustrert 
Vitenskap, Hjemmet, Appetitt og Vi over 
60. Noen av tidsskriftene er innlest, resten 
lages med syntetisk tale slik at de blir 
raskt ferdig.

I NLBs studioer i Oslo leser profesjonel-
le innlesere inn bøker hver dag. I tillegg 
blir det kjøpt inn titler fra kommersielle 
produsenter. Slik kan NLB tilby et langt 
større antall lydboktitler enn det som 
finnes i andre bibliotek. 

PENSUMLITTERATUR OG 
SKOLEBØKER
Er du eller tenker du på å bli student ved 
universitet, høgskole eller fagskole? Da 

er det nyttig å vite at NLB tilbyr pen-
sumbøker på lyd i mange fag. Psykologi, 
økonomi, juss, sosialt arbeid, vernepleie, 
sykepleie og pedagogikk for barnehage 
og grunnskole er fag som er godt dekket. 
NLB låner også inn bøker fra søsterbibli-
oteket i Sverige.

Kanskje er du mor eller far til et barn som 
sliter etter skade? I boksmalingen fins det 
mange underholdende bøker for barn og 
unge. NLB samarbeider også med Stat-
ped skolelydbok som lager tilrettelagte 
lærebøker på lyd for elever fra 1. til 13. 
trinn. Foreldre som melder barnet sitt 
inn hos NLB, får også tilgang til disse 
bøkene. Skoler må henvende seg direkte 
til Statped skolelydbok.

«LITTERATUR GIR RO I SJELA - man kan forsvinne litt fra virkeligheten,» sier NLB-låner Sigrun i samtale med forfatter Roy Jacobsen. Foto: NLB/Sherpa film.
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UTFORDRINGER SOM KAN GI VARIG NEDSATT LESEEVNE:

• Problemer med hukommelse og konsentrasjon som følge av skade
• Kognitiv svikt og språkvansker som følge av sykdom  eller skade
• Redusert bevegelighet og muskelkraft
• Skjelving og vansker med å holde i boka
• Synsvansker som ikke kan korrigeres med briller
• Fatigue

Du kan søke om midlertidig lånerett hvis du har en sykdom eller skade som gjør 
at du har behov for lydbøker i en begrenset periode.

LES MER OG MELD DEG INN: 
www.nlb.no 

KAMPANJESIDEN FINNER DU HER:
www.nlb.no/helsepersonell

FOR DEG SOM ØNSKER PERSONLIG 
KONTAKT:
E-post: utlaan@nlb.no
Telefon: 22 06 88 10 
(Åpen mandag-fredag kl. 10-14.)

KOM I GANG MED LYDBØKER
Det er enkelt å lytte til lydbøker på smart-
telefon eller nettbrett med appen Lydhør. 
Du kan også bruke PC. Noen foretrekker å 
bestille lydbøker på CD som de spiller av 
på en DAISY-spiller. Du kan lese mer om 
hvordan du kommer i gang med lydbøker 
på NLBs nettsider.

På nlb.no finner du også masse bok-
tips og det er enkelt å søke etter tit-
ler i samlingen. Med lånernummer og 
pinkode kan du låne lydbøker akkurat 
når det passer deg. Lånere som øn-
sker personlig betjening og hjelp til å 
låne bøker, kan ringe i åpningstiden 
(kl. 10-14). 

HVEM KAN LÅNE
Alle som strever med å lese trykt tekst på 
grunn av funksjonsnedsettelse, sykdom 
eller skade, kan bli låner hos NLB. Syns-
vansker, dysleksi, redusert bevegelighet 
og fatigue er eksempler på funksjons-
nedsettelser som gir utfordringer med 
å lese. Kognitiv svikt som vansker med 
hukommelse og konsentrasjon, forskjel-

lige språkvansker og redusert mental 
kapasitet gir også lånerett.

BLI LÅNER
Gjør som Sigrun og Sven – blir låner hos 
NLB! Du kan enkelt melde deg inn på 

nlb.no. NLBs tilbud er offentlig og for 
deg som trenger tilrettelagt litteratur. 
For å bli låner må du signere en ege-
nerklæring.

NLB ønsker nye lånere velkommen!

«Utvalget er fantastisk! Jeg hører spennende, 
morsomme, underholdende og lærerike bøker.»

Mann, NLB-låner

DET ER ENKELT å lytte til lydbøker på smarttelefon eller nettbrett med appen Lydhør.
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Det har lenge vært førsøkt en rekke 
ulike arbeidsrettede tiltak for å få 
mennesker med redusert arbeidsev-
ne tilbake ut i jobb. Mange av disse 
tiltakene har vært rettet mot å for-
berede personer på å vende tilbake 
til arbeidslivet.

TEKST: Julie Rønbeck

Et typisk eksempel er arbeidspraksis i 
skjermet virksomhet eller praksisordninger 
uten lønn. Ofte har det også vært slik at 
personen en lengre periode kun skal være i 
behandling for å «bli frisk» før det er aktuelt 
å tenke arbeid og arbeidsrettede tiltak.

Forskning viser imidlertid at dette er hold-
ninger og tiltak som ikke fører frem. Det 
har vist seg at det som faktisk fungerer, 
er ordinært arbeid på en vanlig arbeids-
plass   med lønn, og gjerne i kombinasjon 
med behandling og/eller rehabilitering.

INDIVIDUELL JOBBSTØTTE
Individual Placement and Support (IPS) 
eller Individuell jobbstøtte, som det heter 
på norsk, er en metode som fokuserer 
nettopp på det at man blir friskere av å 
komme ut i ordinært arbeid.

I prosessen skal man få hjelp av en så-
kalt jobbspesialist. Jobbspesialisten har 
som oppgave å finne en arbeidsplass 
som både er i tråd med det pasienten 
selv ønsker, samt er tilpasset de hel-
seutfordringene vedkommende måtte 
ha.

Stikkordene her er individuell tilpasning. Å 
lytte til den som skal tilbake til arbeidsli-
vet og de ønsker og behov denne perso-
nen har, er avgjørende for et godt resultat. 
Samtidig er det essensielt å skape gode 
relasjoner med arbeidsgivere, slik at de 
føler en trygghet ved å ansette noen de 
vet har utfordringer.

MODELLEN BØR UTVIDES TIL FLERE 
BRUKERGRUPPER
IPS modellen har i hovedsak vært be-
nyttet på de med psykiske lidelser/eller 
rusutfordringer, og det er dokumentert at 
flere kommer tilbake til ordinært arbeid, 
sammenliknet med de som får annen 
type oppfølging.

Det forskes nå på unge som er på kanten 
av uføretrygd, og personer med kroniske 
og langvarige smerter. Så langt er resul-
tatene lovende. Politikerne har lyttet til 
forskerne, og i det siste statsbudsjettet 
ble det foreslått å doble midlene til IPS 
fra 100 til 200 millioner kroner.

Personskadeforbundet LTN mener dette 
er gode nyheter. Det er mange som sli-
ter med senvirkninger av skader og som 
ønsker å vende tilbake til arbeidslivet, 
men som opplever at det er vanskelig 
å nå gjennom i de «vanlige» kanalene 
som arbeidssøker.

Det kan også være utfordrende å vite 
hvor åpen man bør være om helseut-
fordringene sine i en jobbsøkerprosess. 
Det å ha en jobbspesialist som kjenner 
arbeidsmarkedet, og som er tett på og 
med i prosessen, kan gjøre det lettere og 
mindre skummelt.

Fokuset på individuell tilrettelegging med 
forankring i de jobbønsker den enkelte 
måtte ha, samt tett dialog og samarbeid 
med arbeidsgivere, øker sannsynligheten 
for å finne en jobb det er mulig å stå i 
over tid.

Mulighet for jobb

DET KAN OGSÅ være utfordrende å vite hvor åpen man bør være om helseutfordringene sine i en jobbsøkerprosess.
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Alle som har en idé til et forsknings- eller helsefremmende prosjekt kan 
søke om midler gjennom ExtraStiftelsen. Det eneste kravet er at man 
må søke gjennom en brukerorganisasjon som er godkjent av Stiftelsen. 
Personskadeforbundet LTN er en slik organisasjon.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

På en måte er organisasjonene brobyg-
gerne mellom søkere og ExtraStiftel-
sen. Grunnen er at Stiftelsen ønsker 
at støtten skal gå til de som trenger 
det mest og i praksis er det få som vet 
bedre hvem dette er, enn brukerorga-
nisasjonene. 

Søknadsfristene inn til Personskade-
forbundet LTN er 1. april for forsknings-
prosjekter og 15. januar og 15. juli for 
helseprosjekter.

Gjennom årene har Personskade-
forbundet LTN vært søkerorganisasjon 
og stått bak 57 prosjekter som har fått 
penger fra ExtraStiftelsen. 20 av disse er 
forskningsprosjekter, resten er helse- og 
leve med-relaterte. 

Prosjektene spenner fra små, lokale akti-
viteter ledet av ildsjeler, til forskningspro-
sjekter i verdensklassen. Uansett størrelse 
og volum har prosjektene én ting felles; 
de gjør «verden» bedre for de som sliter 
med nedsatt funksjonsevne eller er på-
rørende til disse. 

Prosjektporteføljen viser stor variasjon,  
også i hvor mye penger man får. Mens 
noen har en  kostnadsramme på 10 000 
-  og er for eksempel et lokalt tiltak for 
lagets medlemmer, har et doktorgrads-

prosjekt utbetalinger som går over fle-
re år og tilsammen en prislapp som er 
langt over én million kroner, forklarer 
Christina Thanger som jobber med dette 
i sekretariatet hos Personskadeforbun-
det LTN.

HVORDAN SØKER MAN 
Prosessen starter ved at potensielle søke-
re tar kontakt med Personskadeforbundet 
LTN og presenterer et konkret prosjekt. 
Dersom forslaget er godt og innenfor 
vårt mandat, som egentlig er det meste 
som fremmer en bedre hverdag for folk 
som er rammet av skader, stiller vi oss 
bak søknaden. 

Det kan være større eller mindre pro-
sjekter;  doktorgradsprosjekter, kurs eller 
sosiale tiltak i et lag.  

Vi er selvsagt stolte av de 57 prosjek-
tene vi har stått bak hittil og rapporter 
forteller at mange har fått nytte av ny 
kunnskap gjennom forskning eller ved 
å delta på kurs eller arrangement, sier 
Thanger.

I følge Thanger og forbundet er det li-
kevel rom for flere søknader. Det deles 
nemlig ut svært mange penger gjennom 
ExtraStiftelsen; i rekordåret 2017 ble det 
delt ut 277,5 million kroner.

Først og fremst ønsker vi oss flere søk-
nader på helsefremmende tiltak. Erfa-
ringsmessig ser vi at lokallag som søker i 
samarbeid med for eksempel kommuner 
stiller sterkt. Det er også flere som har fått 
støtte for å gjennomføre informasjons-
tiltak som for eksempel å lage brosjyrer 
og profileringsutstyr. 

Søk midler fra ExtraStiftelsen via 
Personskadeforbundet LTN 
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- Har du noen gode råd til de som kan 
tenke seg å søke midler gjennom ExtraS-
tiftelsen via Personskadeforbundet LTN?

- Poenget er å ikke alltid tenke stort, men 
å være konkret. Hvor mye en søker på 
varierer selvsagt utfra prosjektet, og kan 
derfor variere fra 10 000 og oppover. Det 
kan også søkes om midler som går over 
flere år, sier hun. 

EXTRASTIFTELSEN
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen 
stiftelse. Som en sentral aktør innen 
frivillighet og helse bidrar vi til å re-
alisere prosjekter og forskning som 
fremmer fysisk og psykisk helse, mest-
ring og livskvalitet. Stiftelsen består 
av 36 medlemsorganisasjoner, blant 
annet de tre stifterorganisasjonene 
Kreftforeningen, Blindeforbundet og 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Frivillige organisasjoner med helse- og/
eller rehabiliteringsrelaterte formål og 
funksjonshemmedes interesseorganisa-
sjoner kan søke om midler til definerte 
prosjekter. 

 

Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar Personskade-
forbundet LTN til å realisere prosjekter og forskning som fremmer 
fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

•  Somatisk helse
•  Psykisk helse
•  Tiltak for funksjonshemmede,  
 kronisk syke og pårørende
•  Tiltak for bedrede levekår
•  Andre helseområder

SØKNADENE KAN 
INNENFOR VIRKSOM-
HETSOMRÅDENE RETTE 
SEG MOT:

PROSJEKTENE SPENNER FRA små, lokale aktiviteter 
ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen. 
Uansett størrelse og volum har prosjektene én ting felles; 
de gjør «verden» bedre for de som sliter med nedsatt 
funksjonsevne eller er pårørende til disse.
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Du kan gjerne: * Sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet, 
  til lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet
 * Komme på årsmøtet og være med å 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!

 

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN 
lokalt skal jobbe med i 2019!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Aust-Agder fylkeslag 25.03.19 Formannsgt. 1, Eydehavn, kl 19:00 Målfrid B. Helle, tlf. 907 80 830 
austagder@personskadeforbundet.no

Drammen og omegn lokallag 05.03.19 Clarion Collection Hotel Tollboden, 
Drammen

Anne Hauan, tlf. 915 73 381 
drammenomegn@personskadeforbundet.no

Hordaland fylkeslag 14.03.19 Mannsverk 4, Bergen, kl 19:00 Eva Dahle, tlf. 954 29 238 
hordaland@personskadeforbundet.no

Lillehammer og omegn lokallag 19.03.19 Bryggerikjelleren, Lillehammer, kl 18:00 Roger Frithjofsen, tlf. 930 50 109 
lillehammeromegn@personskadeforbundet.no

Midt-/Nord-Hedmark lokallag 07.03.19 Myklegard kro, Løten, kl 18:30 Lennart Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Nordre Vestfold lokallag 18.02.19 Nedre Slottsgate 3 B, Tønsberg, 
kl 18:00

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

Nordvestlandet lokallag 28.02.19 Åsabøen 11, Ålesund, kl 19:00 Randi Nordset, tlf. 412 69 529  
nordvestlandet@personskadeforbundet.no 

Rogaland fylkeslag 05.03.19 John B. Ottøy, tlf. 527 17 760
rogaland@personskadeforbundet.no

Romerike lokallag 01.04.19 Frivillighetenshus FFO-Akershus, 
Lørenskog, kl 18:00

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

Solør/Odal og omegn lokallag 05.03.19 Slobrua gjestegård, Skarnes, kl 18:30 Ivar Kalbakken, tlf. 991 07 600 
solorodalomegn@personskadeforbundet.no

Steinkjer og Namsos lokallag 16.02.19 Bomveien 3, Steinkjer, kl 15:00 Knut Stavran, tlf. 905 06 805 
steinkjernamsos@personskadeforbundet.no

Stjør- og Verdal lokallag 14.02.19 Røde Kors huset, Verdal, kl 19:00 Toralf Hjelde, tlf. 958 12 569 
stjorverdal@personskadeforbundet.no

Sortland og Andøy lokllag 16.03.19 Folkvang Bygdehus, kl 17:00 Arne-Magne Andreassen, tlf. 976 93 012 
sortlandogandoy@personskadeforbundet.no

Sør-Trøndelag lokallag 26.02.19 Fys/Med Lian, kursrommet, kl 18:00 Ann Aune, tlf. 928 33 612 
sortrondelag@personskadeforbundet.no

Søre Sunnmøre lokallag 20.02.19 Frivilligsentralen Herøy kulturhus, 
kl 19:00

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

Vest-Agder fylkeslag 28.02.19 Dolly Dimples Fiskebrygga,
Kristiansand, kl 18:30

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

Vesterålen lokallag 28.03.19 Røde Kors huset på Myre, kl 18:00 Hjørdis Samuelsen, tlf. 402 46 811 
vesteralen@personskadeforbundet.no

VARSEL OM ÅRSMØTE I DITT LOKAL- ELLER FYLKESLAG

 Innkalling med dagsorden og informasjon om hvor årsmøtedokumentene kan rekvireres får du tilsendt senest 2 uker før årsmøtet.
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 2019 
Vi tar i mot reservasjonsønsker til 
leilighetene våre på Panorama
Dreams i Sveti Vlas for sesongen
2019 som vanlig fra 1. januar kl 00:00.

Personskadeforbundet LTN eier 8
leiligheter på vakre Panorama Dreams
i St. Vlas (Sveti Vlas), som ligger ca. 3
kilometer fra områdets største badeby
Sunny Beach. Der har medlemmer

muligheter til en rimelig ferie i et godt
klima og med mye vakker natur.

Bulgaria er kjent for en vakker kystlin-
je, flotte skoger og fjell, og for mulig-
heter til mange forskjellige opplevelser. 
To av leilighetene er tilrettelagt for 
rullestolbrukere, og du kan lese en 
beskrivelse av alle leilighetene på våre 
nettsider.

Alle leilighetene er nymalte i 2018 og 
det er byttet sofaer i alle leilighetene 
de siste årene. Så nå venter de bare
på besøk av deg.

Som medlem i Personskadeforbundet
LTN kan du leie en leilighet per med-
lemskap til en rimelig pris. Sesongen er 
fra 1. mai til 30. september. 

Dersom du som medlem er interessert,
send en e-post til:
post@personskadeforbundet.no

Det er førstemann til mølla-prinsippet
som gjelder, ønskene mottas fra  
1. januar 2019 kl 00.00 og vi gir tilbake- 
melding om du har fått leiligheten i 
slutten av uke 2.

BULGARIA

Dette skjer

 

    



–  12  –

Vi gjentar tilbudet fra i fjor for våre 
seniormedlemmer.

Tilbudet til seniorer gjelder i uke 20 og 
uke 21, altså i perioden fra den 10. mai 
– til den 26. mai. Målet med ukene er 
at flere i samme aldergruppe kan bli 
kjent med hverandre og å gi senio-
rer reservert tilgang på tilrettelagte 
leiligheter.

Det bør også legges til at mange me-
ner at våren, som ikke akkurat er høy-
ssesong, er den vakreste årstiden ved 
Svartehavet. Det er færre mennesker 
og ikke fullt så varmt; perfekt for en 
rolig tur.

Aldersmessig har vi definert seniorer 
som personer fra 55 år og oppover, og 
tilbudet gjelder både single og par. 

Ta kontakt med Frank Gjelsøy i 
sekretariatet for mer informasjon: 
frank@personskadeforbundet.no eller 
22 35 71 00.

10.-26.
 

MAI VÅRLIGE SENIORUKER I BULGARIA

VI MESTRER EN  FERIE - FAMILIE MED EN UTFORDRING!

Familieleiren har som tidligere år avgang 
fra Oslo Lufthavn, Gardermoen. Her 
samles alle deltagerne før flyturen for 
å bli kjent og få billetter. Vi ønsker tilby 
gode rammer slik at flere familier skal 
få gleden av å oppleve ferie sammen i 
et annet land. Familier som har opplevd 
ulykker og skader kan av ulike grunner 
finne det vanskelig å reise på ferie. Det 

kan være økonomi, usikkerhet rundt det 
å reise til et nytt sted eller rett og slett 
utrygghet i reisesituasjonen.

Personskadeforbundet LTN tilbyr 
plasser på vår familieleir i 2019 til 
våre leiligheter i Panorama Dreams i 
Bulgaria hvor dere kan være en uke 
sammen med andre familier i forbun-

det. Egenandel er kr 1 500 per person og 
inkluderer reisen, opphold og eventuelt 
tilknytningsfly.

Familiene må være selvhjulpne siden 
reiseledere ikke skal fungere som as-
sistenter. Vi har leiligheter som er fullt 
tilrettelagt og anlegget passer godt 
for funksjonshemmede.

Familier som vil være med på dette må 
sende en enkel søknad om deltagelse 
og melde seg på til Familie- og ung-
domsutvalget gjennom Min side.  Mer 
informasjon får dere ved å henvende 
dere til Frank på post@personskade-
forbundet.no eller telefon 22 35 71 00.

6.-13.
 

AUGUST FAMILIELEIR BULGARIA
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  22.
 

           

    

JANUAR HARSTAD 

FOREDRAG OM HVORDAN LEVE MED HODESKADE 

Den 22. januar arrangerer Personska-
deforbundet LTN, Harstad lokallag 
et totimerskurs under temaet "å leve 
med hodeskade".

Praktisk: oppstart klokken 1700

Tid: ca 2 timer, med mulighet for sam-
tale/diskusjon etter foredraget 

Sted: UNN Harstad, Auditoriet 

Servering: En liten matbit 

Påmelding: Fint med tilbakemelding/
bekreftelse innen 15. januar på om du/
dere kommer, grunnet servering. 

Kontaktperson: Andre Eilertsen. 
E-post andre@eilertsen.cn, 
mobil: 469 65 533

Kognitiv svikt kan oppstå etter en 
ulykke eller en sykdom. Dette påvir-
ker funksjoner som har med vår evne 
til tenking, og det endrer også våre 
mentale prosesser. Dette gjør noe med 
konsentrasjonen vår, noe som igjen kan 
bidra til at hukommelsen vår fungerer 
dårligere.

Foredraget i Harstad holdes av lands-
styremedlem og utvalgsmedlem i kog-
nitivt utvalg, Martin Berg. Berg deler 
sine erfaringer og sin kunnskap, og vil 
gjennom foredraget gi innsikt og gode 
ideer for veien tilbake til det gode liv. 

STIKKORD OM FOREDRAGET:
Symptomer, utfordringer og mulige føl-
geskader ved kognitiv svikt, samt prak-
tiske råd og tips til en bedre hverdag. 
Det gis anledning til å stille spørsmål 
etter foredraget.

Hjernen er vårt mest fascinerende og 
komplekse organ, ansvarlig for person-
lighet og selvbevissthet og alt det som 
kjennetegner mennesket. Vår kognitive 
kapasitet kan utvikles både generelt 
og spesielt etter en skade på eller syk-
dom i hjernen. Med god rehabilitering 
og tilpasning går livet videre.

Avtalegiro og epostfaktura 
En del av våre medlemmer mottar 
fremdeles papirfaktura fra Person-
skadeforbundet LTN. Har du en aktiv 
epost håper vi du heller kan vurdere 
å bruke denne for å motta fremtidige 
fakturaer. Enda bedre er det om du 
signerer for avtalegiro.   

Til orientering har vi ennå ikke gebyrbe-
lagt papirfaktura, slik mange andre har 
valgt å gjøre, likevel oppfordrer vi sterkt til 
å bytte til epostfaktura slik at forbundet 
kan spare inn denne kostnaden. 

Dette gjør du ved å sende en epost til 
post@personskadeforbundet.no med 
beskjed om at du vil ha epostfaktura 
eller ring inn på 22 35 71 00. 

HVORFOR AVTALEGIRO? 
Som medlem hos Personskadeforbun-
det LTN har du også en mulighet for 
å inngå avtalegiro i nettbanken din. 
Dette er en løsning som gjør at du ikke 
trenger å bekymre deg for om kontin-
genten blir betalt i tide. Med avtalegiro 
blir nemlig beløpet trukket automa-

tisk fra ved forfall. Søk på avtalegiro 
i nettbanken og bruk kontonummer 
og kid-nummer fra siste kontingent-
faktura. Du vil trekkes automatisk for 
kontingent etter dette. 

SE DINE FAKTURAER 
Alle medlemmer ,som har registrert  
eposten sin i medlemssystemet Choo, 
har tilgang på Min side på hjemmesidene 
våre. Her ligger kopier av alle fakturaene 
dine fra Personskadeskadeforbundet  
LTN sortert etter dato. 
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Smått & Viktig

NAV må styrkes
Personskadeforbundet LTNs Birte 
Sand Rismyhr brukte sine tre minut-
ter i Helse- og sosialkomiteen under 
årets høringer på å fortelle hvorfor vi 
trenger å styrke NAV og til å foreslå 
et NAV-ombud. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

I dokumenter som ble levert til komiteen 
på forhold, hadde Rismyhr lagt ved flere 
saker som er behandlet i forbundet og 
som viser konsekvensene for enkeltper-
soner når NAV-etaten ikke fungerer som 
den skal. 

- Vi tror at det at de ansatte i NAV blir 
målt på antall saker de saksbehandler 
heller enn på kvalitet kan være noe av 
grunnen til at mange opplever at sa-
kene deres ikke blir godt nok ivaretatt, 
sa hun. 

Hun refererte videre til en nyere rapport 
utarbeidet av Sintef som peker på kapa-
sitetsproblematikk som en annen viktig 
variabel for hvorfor NAV ikke fungerer 
optimalt. 

- Dette fører blant annet til at mange 
saker blir klaget inn etter at de er ferdig-
behandlet, og at opp mot 50 prosent av 
de påklagede sakene blir gjort om. 

STILLER KRAV TIL ALLEREDE 
UTSLITTE BRUKERE 
Et av problemene, understreket Rismyhr, 

er at et dårlig fungerende NAV stiller stør-
re krav til brukernes egeninnsats. Altså 
at brukerne selv må være på vakt og 
passe på at de får de rettighetene de 
har krav på. 

- NAV har selv uttalt at mange av kla-
gesakene kunne vært unngått dersom 
de hadde fått tid og dermed kunne gjort 
en grundigere jobb. 

Forbundets råd til komitémedlemmene 
var å tenke om igjen. Det er nemlig dyrt 

å måtte saksbehandle en ekstra runde, 
men det er også svært uheldig å gjø-
re situasjonen enda verre for de som er 
skadet og trenger et profesjonelt NAV 
som støtte. 

- Personskadeforbundet LTN har ingen 
fasit, avsluttet Birte Sand RIsmyhr, men 
vi tror at et eget NAV-ombud er en av 
løsningene som er et skritt i riktig retning. 

NAV HAR SELV uttalt at mange av klagesakene kunne vært unngått dersom de hadde fått tid og dermed kunne gjort en 
grundigere jobb.



–  14  – –  15  –

Følelsesmessige reaksjoner som tristhet, sinne, 
skyldfølelse, skam, lengsel og lettelse. 

Sorg
Det finnes like mange måter å sørge 
på som det finnes sørgende. Enhver 
må finne sitt tempo og sin måte å 
forholde seg til og bearbeide sorgen 
på. Livet blir ikke det samme igjen. 
Sorg er ikke en prosess med en fast 
start og et definert sluttpunkt. Tap 
av en du er glad i er noe du må for-
holde deg til, tilpasse deg og leve 
med livet ut. 

SORG TAR ENERGI OG TID – 
MYE ENERGI OG LANG TID

• Fysiske reaksjoner som smerte, trett- 
 het, søvnløshet, økt sensitivitet og  
 nedsatt immunforsvar
• Følelsesmessige reaksjoner som trist- 
 het, sinne, skyldfølelse, skam, lengsel  
 og lettelse
• Tankemessige reaksjoner som  
 konsentrasjonsvansker, hukommel- 

 sesvansker, påtrengende minner,  
 søken etter mening, kontroll og trygg- 
 het
• Atferdsmessige reaksjoner som gråt,  
 rastløshet, passivitet, sosial tilbake 
 trekning og bruk av beroligende  
 midler
• Endringer i forholdet til andre menn- 
 esker

Kilde: Pårørendesenteret.no

SORG ER IKKE en prosess med en fast start og et definert sluttpunkt. Tap av en du er glad i er noe du må forholde deg til, tilpasse deg og leve med livet ut.
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Tankens julekraft

Den mørkeste av de fire årstidene, og 
sannsynligvis den med dårligst rykte. 
Skyggene blir stadig lengre, både i kropp 
og sjel, sola er lav, og det eneste som 
er tiltakende, er smertene i kroppen. Vi 
kommer ikke unna i år heller, så det er 
bare å tenne stearinlysene og la dem gi 
oss et skinn av det lune og varme. 

PÅ JAKT ETTER RO
Vi har alle en historie, iallfall vi i Per-
sonskadeforbundet LTN, og julen er for 
mange den årstiden med flest følelser 
tilknyttet seg. Den tiden hvor savn blir 
sårere, ensomhet vanskeligere og lengs-
lene mer intense. Samtidig er det også 
den høytiden som gjør oss mest rause, 
tilgivende og omtenksomme. 

Dette er årstiden for utallige påminnel-
ser i alle kanaler og tv-program om det 

store felleskapet. Men så er vi jo alle på 
jakt etter roen. Vi opplever ofte at pul-
sen øker når vi setter oss eller legger oss 
ned. Tankene raser når det blir stille, og 
det kan være vanskelig å få bukt med 
rastløsheten og tankekaoset som får oss 
i fluktmodus, slik at vi slipper å kjenne 
etter. Det er vanskelig dette ubehaget 
som hindrer kroppen i å falle til ro, mens 
vår stressede kroppstilstand lever i beste 
velgående. Om vi lytter innover kan vi 
høre hva kroppen vår har å fortelle oss. 
Det er først da vi kan skape balanse og 
i større grad unngå kroppsspenninger, 
stress og angst.  

Vi er en helhet satt sammen av kropp, 
sinn og hjerne, da er det vel naturlig å 
tenke seg at enkelte giftige tanker kan 
sette seg fast både her og der i kroppen? 
Mens positive tanker kanskje har kraft i 

seg til å gjøre det motsatte? Betakende 
og ganske fascinerende.  

Jeg er ikke en vond fot, hånd eller rygg. 
Jeg er heller ikke et bankende hjerte, en 
fortvilelse eller en sorg. Jeg er alt dette. 
Og tankene om det eier vi selv.

LET FREM POSITIVE TANKER 
Det hevdes fra faglig hold at vi ikke er 
tankene våre, for en tanke kan vi endre 
«bare» med viljen. Med dette som et 
faktum kimser vi likevel ikke av tankens 
kraft, den kan ta oss både opp og ned. 
Det hevdes til og med at om det legges 
nok energi i en tanke, så kan den rett og 
slett gå i oppfyllelse? For en besnærende 
tanke. Det løfter meg å tro på det, det 
løfter meg å tenke på det, jeg blir rett 
og slett litt gladere av å tenke på at jeg 
eier denne makten over mitt eget liv. 

Det er en grytidlig, iskald morgen, månen står høyt i vest på en himmel som lover strålende vær. Dette er årstiden 
hvor vi oftere enn ellers fristes til å krølle oss under dyna, bare ei lita stund til... 

TEKST: Randi Nordset 
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PÅ SKRÅ MED RANDI

Vissheten om at jeg ikke er tankene mine 
og kunnskapen om at tankens kraft ab-
solutt kan være på min side, gir meg en 
følelse av kontroll. Da lurer jeg også på 
om det er her holdningene mine ligger og 
ulmer borti et hjørne. Det skulle jammen 
ikke forundre meg. 

Er holdninger rett og slett en sammen-
satt haug med tanker? Og betyr det at 
de også kan endres bare ved å ville det?  
Hm, interessant. Jeg prøver å se for meg 
en tanke som har vandret i den samme 
leia i årevis. Da må tanken gjennom åre-
nes løp ha skapt en tydelig sti? Da skal 
det jammen en innsats til for å få den 
til å endre retning. Da må jeg ville det. 
Så, når den, eller de, tankene kommer 
luskende, må jeg rett og slett være litt 
gjeter og jage dem ut av sitt vante spor? 
Husj, av gårde med seg! Det er spesielt 

gledelig de gangene jeg har klart å gjøre 
noe med mine mindre flatterende hold-
ninger, de jeg ikke er spesielt stolt over å 
være innehaver av. 

SNU SOLA OG GJØR NOE NYTT 
Finn et lyspunkt, hold fast ved det og la 
det få all din oppmerksomhet. Nå er det 
bare knapper tre uker til sola «snur». Det 
er nemlig fredag 21. desember 2018, da 
er det vintersolverv, årets korteste dag.
Deretter blir dagene lenger og lenger. Så 
selv om du må lete finnes det alltid et lite 
lyspunkt i livet. Heldigvis. 

Kanskje det er i år akkurat du skal ta den 
telefonene du har tenkt på så ofte, men 
har unngått? Invitere til en sammen-
komst også for en som sitter alene? Være 
medmenneske for noen du vet sliter? 
Vennlighet og omtanke er helt gratis og 

kan bety et hav av forskjell. Og det har 
vi da vel rå til?  

Med de gode ønsker til deg!

Beste hilsen Randi

ER HOLDNINGER RETT og slett en sammensatt haug med tanker? Og betyr det at de også kan endres bare ved å ville det? Hm, interessant.
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Ved alvorlig skade eller dødsfall i den nærmeste familien, typisk barn eller 
ektefelle, vil ofte de nærmeste pårørende oppleve psykiske belastninger. 
For de fleste går dette heldigvis over etter noe tid, og uten at de påføres et 
større inntektstap eller en varig psykisk skade. 

Det er imidlertid ikke vanskelig å forstå 
at enkelte utvikler mer varige psykiske 
plager. Tradisjonelt i norsk rett har det 
blitt trukket meget snevre grenser for når 
andre enn den direkte skadelidte kan kre-
ve erstatning for sine psykiske skader. Det 
har vært stilt krav om at de pårørende 
enten må ha vært vitner til den direkte 
skadelidtes ulykke eller at skadevolder 
har vært meget sterkt å bebreide. 

Det er derfor svært gledelig at Høyes-
terett i sak HR-2018-2080-A utvider de 
pårørende sitt erstatningsvern for psy-
kiske skader.

ANGST OG 
ARBEIDSUFØR 
Saksforholdet var i korthet at en gutt 
med Downs syndrom ble innlagt på syke-

hus med magesmerter, oppkast og diare. 
Det ble konstatert mellomgulvsbrokk. 
Det ble besluttet at det skulle utføres 
operasjon på et annet sykehus. Under 
transporten sluttet en ventrikkelsonde 
som var satt inn å fungere. 

Det ble opplyst om at sonden måtte set-
tes inn på nytt, noe som ikke ble fulgt 
opp av sykehuset. Gutten og hans mor 
ble lagt på samme rom i påvente av at 
operasjon skulle utføres neste dag. På 
morgenen neste dag ble gutten funnet 
livløs i sengen, og senere konstatert død. 
Guttens mor utviklet etter dødsfallet om-
fattende angstproblematikk, og har vært 
arbeidsufør etter dødsfallet.

NPE hadde erkjent at dødsfallet skyltes 
svikt ved behandlingen, men avvist at 

mors psykiske skader var vernet etter 
erstatningsretten. 

Ved vurderingen av om mor hadde krav 
på erstatning tar Høyesterett utgangs-
punkt i at det tidligere er trukket svært 
snevre rammer for erstatning for pårø-
rende erstatningsrettslige beskyttelse 
av psykiske skader. 

Det konkluderes imidlertid med at det 

En gledelig utvidelse 
av pårørende sin 
erstatningsrettslige 
beskyttelse 

Fra rettslivet
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er grunnlag for å endre denne strenge 
praksisen, og at vurderingstemaet nå i 
første rekke bør være om ulykkeshen-
delsen fremstår som så vidt belastende 
at det ut fra alminnelige regler om år-
sakssammenheng og begrensninger i 
ansvaret (adekvans) er riktig å tilkjenne 
erstatning.

Bakgrunnen for denne endringen er, for 
det første, at det i erstatningsretten for 
øvrig er slått fast at psykiske skader har 

samme erstatningsrettslige vern som 
fysiske skader. Det har skjedd en generell 
endring i synet på psykiske skader, og vi 
har i dag langt bedre kunnskap om de 
psykologiske skademekanismene. For 
det andre er prinsippet om at skadevol-
der «må ta skadelidte som han eller hun 
er» - sårbarhetsprinsippet – når er bedre 
anerkjent og utviklet i erstatningsretten 
enn da de eldre dommene ble avsagt. 
For det tredje pekes det på at de eldre 
dommene har blitt kritisert i juridisk teori.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN ER 
FORNØYDE 
Vi i Personskadeforbundet er svært glade 
for at Høyesterett med dette har styrket 
pårørende sin erstatningsrettslige beskyt-
telse. Det er også positivt at Høyesterett 
er justerer sin kurs ut fra ny medisinsk 
kunnskap og samfunnets syn på psykiske 
skadevirkninger. Dommen illustrerer slik 
godt hvordan erstatningsretten utvikles i 
et samspill mellom jus, medisin og sam-
funnsutvikling.

DET ER DERFOR svært gledelig at Høyesterett i sak HR-2018-2080-A utvider de pårørende sitt erstatningsvern for psykiske skader.
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Sak om etteroppgjør
Agder lagmannsrett avsa dom 
18.10.2018 i sak der flere problem-
stillinger var tema, herunder fak-
tisk årsakssammenheng, adekvans, 
avtalerevisjon iht avtaleloven § 36, 
kunnskapskravet i foreldelsesloven § 
9 samt utmåling av erstatning.

Skadelidte ble skadet i en trafikkulykke 
i januar 2007. Hun fikk smerter i nakke/
skulder og mottok arbeidsavklarings-
penger. Varig medisinsk invaliditet ble 
vurdert til om lag 6 % og hun godtok 
etter hvert i 2010 forsikringsselskapets 
tilbud på om lag 380.000 kroner var av 
250.000 kroner som et «endelig oppgjør» 
av risikoerstatning/fremtidig inntektstap. 

I 2014 ble hun tilstått 100 % uføretrygd 
og fremmet etter en stund et krav om 
gjenopptak og tilståelse av et etteropp-
gjør for å få dekket sitt fulle inntektstap. 

Tingretten frifant If som følge av at ufør-
heten ble ansett å være forårsaket av 
ikke-skadebetingede psykiske forhold. 
Lagmannsrettens flertall kom til et annet 
resultat og tilstod erstatning som et et-
teroppgjør for bortfallet av inntektsevnen.

Flertallets bemerkninger gir flere gode 
avklaringer. Blant annet sier lagmanns-
retten følgende om utviklingen av ska-
defølgen: «Traumet eller skadeevnen 
sammenholdt med medisinsk invalidi-
tet på mellom kun seks og ni prosent, 
innebærer at varig ervervsmessig uførhet 
på hundre prosent ikke kunne forventes. 
Sykdomsforløpet kan likevel forklares 
med basis i anerkjent medisinsk viten, 
selv om forløpet fremstår som mer  
atypisk og sjeldent»

Her ser vi hvordan presiseringene av for-
enlighetskriteriet i Sensitiseringsdommen, 

HR-2018-557-A, er svært nyttige og av-
klarende i en konkret drøfting av vilkå-
ret. Grensen for det erstatningsrettslige 
vernet går ikke ved det forventede eller 
det vanlige som selskapene har hevdet i 
tiden etter Nakkesleng II (Ask-dommen). 

Om beregningen av etteroppgjøret sier 
lagmannsretten at «Det antas at erstat-
ningen for personskaden bør fastsettes 
tilsvarende det som ville ha vært et riktig 
oppgjør i erstatningsretten».

I dette ligger det at det i utmåling av et-
teroppgjøret først må gjøres en beregning 
av den fulle erstatning på tidspunktet 
for utmåling av etteroppgjøret, og der-
etter foretas et fradrag for det tidligere 
oppgjøret. 

Om kunnskapskravet, jf. foreldelses- 
loven § 9, i en sak om gjenopptak uttales:  
«… ved trygdemyndighetenes vedtak av 
6. mars 2014 ble innvilget uføretrygd. Det 
forelå en uavklart bevissituasjon før dette, 
som medførte at det ikke fremsto som 
forsvarlig å reise sak»

Dette er avklarende for kunnskapskravet 
når gjenopptak begrunnes med en forver-
ring av arbeidsevnen. Det foreligger altså 
ikke søksmålsoppfordring før forverringen 
kan sannsynliggjøres ved et uførevedtak.

For skadelidte prosederte advokat Einar 
Lohne, Langseth Advokatfirma.

OM BEREGNINGEN AV etteroppgjøret sier lagmannsretten at «Det antas at erstatningen for personskaden bør fastset-
tes tilsvarende det som ville ha vært et riktig oppgjør i erstatningsretten».
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Asker ble årets 
pårørendekommune

I oktober delte helseminister Bent 
Høie ut prisen for Årets pårørende-
kommune 2018. Vi gratulerer Asker 
kommune med en vel fortjent ut-
merkelse!

TEKST: Gunn Kvalsvik

FOTO: Asker kommune

Asker kommune får prisen for sitt syste-
matiske og helhetlige arbeid med tilbud 
til både voksne og barn som pårørende. 
Pårørendearbeidet i Asker er godt for- 
ankret i kommunen på flere måter. En 
egen pårørendekoordinator leder blant 
annet arbeidet med å implementere den 
nasjonale pårørendeveilederen. Kommu-
nens omfattende informasjon på nett  om 
hvilke tilbud som finnes til pårørende, er 
noe av det juryen fremhever i sin begrun-
nelse for pristildelingen. Asker kommune 
kan også vise til et utbredt samarbeid 
med ulike pårørendeorganisasjoner.

Asker får prisen i hard konkurranse med 
Fredrikstad, Nittedal og Fauske. Juryen 
er imponert over det pårørendearbeidet 
som gjøres i disse kommunene.

Hensikten med prisen er å belyse hvor vik-
tig det er å ta vare på pårørende i helse- 
og omsorgssektoren. Nominasjonene har 
kommet fra både pårørende selv, fagfolk 
og politikere. Prisvinneren får 10 000 kroner 
som skal brukes til videre pårørendearbeid. 
I tillegg får kommunen et spesiallaget 
kunstverk av Bjørg Thorhallsdottir.

Det er andre året denne prisen deles ut. I 
fjor var det Ålesund kommune som fikk 
prisen.

VI ER FORNØYDE
Personskadeforbundet LTNs Asker og 
Bærum lokallag er selvsagt fornøyde 
med prisen. De mener likevel at en slik 
pris er noe kommunen må lene seg på 
og tro at jobben er gjort. Som alt annet 
helsearbeid må rollen som pårørende 
ivaretas og bygges videre. 

- Jeg er stolt over at vår kommune er kå-
ret til årets pårørendekommune. Bare det 
å få prisen betyr , tror jeg, at kommunen 
kommer til å holde fokus på dette feltet, 
sier Kristin Levinsen som sitter i styret 
for lokallaget. 

Hun mener pårørendefeltet ofte blir 
glemt, men at det er en viktig del av 
helsearbeidet. Hvor mye pårørende som 
ressurs sparer samfunnet vårt for helse-
kroner er én ting, enn annet og like viktig 
argument er helsegevinsten de rammede 
har av gode pårørenderessurser. 

I juryen for Årets pårørendekommune 
sitter Pårørendesenteret i Stavanger, 
BarnsBeste (Nasjonalt kompetanse-
nettverk for barn som pårørende), Napha 
(Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid), NK LMH (Nasjonal kom-
petansetjeneste for læring og mestring 
innen helse), PiO (Pårørendesenteret i 
Oslo), Pårørendealliansen og NKS Veiled-
ningssenter for pårørende, Nord-Norge.
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Landet rundt

Hvordan leve med hodeskade? 
Lørdag 20. oktober arrangerte Per-
sonskadeforbundet LTN Østfold fyl-
keslag et heldagskurs under tittelen 
Hvordan leve med hodeskade. 

TEKST: Hege Hansen 

25 deltakere fra henholdsvis Østfold, Follo, 
Oslo, Asker & Bærum og Drammen hadde 
valgt å melde seg på og å delta på kurset 
som ble arrangert i Fredrikstad, på Hotell 
Scandic City. 

EN ENGASJERT FOREDRAGSHOLDER 
Foredragsholder var hovedstyremedlem, 
og etterhvert også erfarne foredragsholder, 
Martin Berg. Hans bestilling fra fylkesla-
get var å fortelle hvordan det er å leve 
med konsentrasjonsvansker og redusert 
hukommelse etter skade eller sykdom. 

Martins foredragsstil er personlig og nær, 
og han byr virkelig på seg selv. Han har 

mye energi og humor, samt tør han å 
være alvorlig, noe som engasjerte alle 
som var der. Så engasjerte var de, at man 
nesten måtte «jage» dem ut av møte-
rommet for å ta en pause. 

Jeg tror at de fleste, inkludert meg selv, 
satt igjen med ny innsikt i hvordan det er 
å leve livet med en hodeskade. I tillegg fikk 
vi konkrete tips, råd og gode ideer om veien 
tilbake til «det gode liv» etter en skade.

Foredraget til Martin er egnet både for de 
som har hodeskade og de som ikke har 
det. For de uten skade, kanskje pårørende, 
ga det som Berg delte en forståelse for 
hvordan hverdagen til de som sliter med 
en eller annen form for kognitiv svikt. 
For eksempel at man ofte må bruke litt 
lenger tid på ting og at man helst bør 
konsentrere seg om én oppgave av gan-
gen. Det er også greit å forstå hvorfor 
man innimellom må legge seg nedpå for 

og hvile, eller at det ikke nødvendigvis er 
viljen det står på –men energien.  

Jeg anbefaler virkelig Martin Berg som 
foredragsholder. Kommer han til ditt lo-
kal/fylkeslag; gå og hør på ham. Det er 
absolutt verdt det!
  
I løpet av foredraget var Martin innom 
følgende områder:
 
- Begrepsavklaring
- Basis om hjernen
- Kognisjon
- Kognitiv rehabilitering
- Kognitive utfall og tiltak
- Mestring, en personlig fortelling

På kvelden var det felles middag og so-
sialt samvær, inkludert en liten feiring 
av en nybakt 60 åring, nemlig Perpetua 
Azavedo. Hun tilhører Oslolaget. 
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Reflekskampanje og høsttur
I Ofoten lokallag har vi hatt kam-
panje og høsttur den siste måneden. 

TEKST OG FOTO: Kjersti Bergvik 

Den 18. oktober avholdt Personskade-
forbundet LTN Ofoten lokallag en kam-
panje i forbindelse med refleksens dag. 

Vi rigget oss til med stand på Amfi i 
Narvik sentrum. I tillegg fikk vi hjelp av 
ambulansetjenesten ved Universitets-
sykehuset i Nord (UNN) avdeling Narvik 
som ønsket å dele ut refleks til mørkk-
ledde når de var ute og kjørte. 

Mange bidrog til at dette ble en bra 
kampanje: 

• Takk til Sandra Luneng, Tom Strøm  
 (bildet) og de andre som hjalp oss.
• Takk til Narvik- Boreal som har våre  
 refleksplakater i bussene samt  
 reflekser til Bjerkvikbussen
• Takk til Randi Eilertsen ved UiT,  

 Narvik, som i mange år har fått  
 reflekser fra oss til utdeling til frem- 
 medspråklige studenter.

Ikke nok med dette. Takk til alle butikker i 
området tar kontakt med oss for å hjelpe 
oss å dele ut reflekser til mørkkledde.

Lørdag den 03. november var Ofoten 
lokallag på høsttur til Ballangen Gru-
vemuseum. Der ble de møtt og guidet 
av Jon Framnes. 

Turen startet med en omvisning og historie-
fortelling om hendelsene rundt Bjørkåsen 
Gruver. Framnes fortsatte omvisning inne 
i museet og Jack Jacobsen avsluttet be-
søket ved å fortelle hvordan gruven fikk 
elektrisitet for å kunne drive. Det ble også 
forklart hvordan samfunnet rundt også 
kunne dra nytte av elektrisiteten derfra.

Vi avsluttet turen med en bedre felles 
middag på Ballangen Camping.

Onsdag 7. november deltok Kirsten 
Gravdal og Bernt Flekstad, på veg-
ne av Personskadeforbundet LTN 
Follo lokallag, på «Brukertorget» på 
Sunnaas.

TEKST: Bernt Flekstad 

Sunnaas sykehus inviterte aktuelle bru-
kerorganisasjoner, blant annet. Person-
skadeforbundet LTN. Dette er et nytt 
«prosjekt», som vi håper vil gå seg til 
etterhvert. Mens vi stod der opplevde vi 
å få god kontakt med mange pasienter 

og pårørende. Samtidig fikk vi utvekslet 
erfaringer med andre brukerorganisasjo-
ner. Det vi hadde med på standen vår 
viste seg å ha interesse for både brukere 
og andre organisasjoner. Vi framsto godt 
forberedt og representerte Personskade-
forbundet på en fin måte.

Dette prosjektet er i første omgang plan-
lagt gjennomført på følgende datoer: 
6. februar 2019
29. mai 2019
4. september 2019
20. november 2019

Tusen takk til Sunnaas for at vi ble invitert, 
noe som gjorde det mulig for vår organi-
sasjon å være representert på en viktig 
arena for de som blir berørt av skade.

Personskadeforbundet LTN vil gjerne 
delta på de fremtidige «Brukertorgene»!

Nyetablert «Brukertorg» på Sunnaas
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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 2019

Løsning på forrige kryss var:
HALLOWEEN

Anne Grete Tangen, Løten

Oddbjørg Gunderstad, Kopervik

Inger-Johanne Skobba, Kongsberg

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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Rønbeck

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

LEGE
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SÅR

TITTE SPOTT MAGER LASTET SVUL - 
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FORME LIKE

PRE - 
STERER

LE - 
DELSE

AV
SAMME
SLAG

PIKE - 
NAVN

VÆSKE HAVDYR ELV TELE

Julie
Rønbeck

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

I en landsdekkende undersøkelse 
gjennomført for UNICEF svarer 19 
prosent av de spurte at de selv har 
opplevd ensomhet eller utenfor-
skap i julen. Det tilsvarer 750.000 
nordmenn som i større eller mindre 
grad har kjent på ensomhet de siste 
dagene.

Kanskje gjelder det deg, naboen eller 
noen du har hørt om. Julen er for mange 
en ensom og vanskelig tid, i følge UNICEF. 
Faktisk vanskeligere enn resten av året. 

- I julen er ensomheten ekstra vond. 
Ifølge UNICEFS undersøkelse synes en 
av ti nordmenn at ensomheten forster-
kes i julen. Og det er de unge som i 
størst grad kjenner på ensomheten 
nå, sier fagansvarlig i UNICEF, Kristin 
Oudmayer.

– Det er flest unge som svarer at de kjen-
ner andre som er ensomme i julen, og det 
er også flest unge som selv rapporterer 
om ensomhet og utenforskap i forbin-
delse med høytiden.

FORTSATT TABU
Oudmayer er ikke overrasket over det 
høye antallet nordmenn som kjenner på 
utenforskap og ensomhet i julen. Deri-
mot tror hun det fortsatt er tabubelagt 
å snakke om.

– Vårt inntrykk er at mange kjenner på 
disse følelsene, men at det er vanskelig 
å snakke om. Det er fortsatt fryktelig 
skambelagt å ikke kunne si at man gleder 
seg til jul og at man har mange å være 
sammen med og dyrke tradisjoner med.

Også Røde Kors rapporterer om at særlig 
unge føler seg ensomme. Generalsekre-
tær Bernt Apeland mener alle må bidra 
for å inkludere de som kjenner seg alene

MEDMENNESKER DEN BESTE 
MEDISINEN
Mange vil sikkert mene at denne artik-
kelen ikke hører hjemme på internett, 
at jeg er for privat ved å skrive om slike 
tema, men der er Apeland dypt uenig.

Han anbefaler alle som er ensomme å 
søke fellesskap, for eksempel gjennom å 
bli med på frivillige aktiviteter.

Jul i alle farger
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Er det syre eller base? Hva skjedde?

Eddik er en 
syre og gjør 
indikatoren 
rosa, mens 
bakepulver 
er en base 
og gjør den 
blåaktig

Mange vanlige kjemikalier er enten «syre» eller 
«base», og de to typene kan nøytralisere hverandre.
En «indikatorvæske» kan fortelle om et kjemisk stoff 
er surt eller basisk – eller ingen av delene.

Hell litt vann i bollen,  
bland i litt av indikatoren 
og se hva som skjer

Skyll skje 
og bolle 
og bland 
litt av 
indikatoren 
med eddik 

Skyll igjen, bland litt 
bakepulver i vannet og 
tilfør litt indikator

I stedet for å skylle bollen 
blander du i en dråpe eddik 
og rører rundt

Endrer fargen 
seg? Fortsett å 
blande i mer eddik 
og se om fargen 
endrer seg

Springvann er 
ikke spesielt surt 
eller basisk og 
bør ikke endre 
fargen på 
indikatoren

Hell den blårøde 
væsken gjennom 
dørslaget og ned i 
glasset. Dette er 
«indikatorvæsken» 
din

        Be hjelperen din   
        hakke opp kålen, 
legg den i kjelen med 
nok vann til å dekke den,
 varm den opp til den 
   koker og la den så  
     kjølne helt

Indikator + base = Lys blå eller grønn

Kombiner den rette mengden 
med eddik og bakepulver, så
     blir blandingen «nøytral»
        – (verken syre
             eller base)

*Noen steder er 
springvann litt surt 
eller basisk

• 1/2 hode rødkål

• Dørslag

• Eddik

• Voksen 
hjelper

• Kjele

• Bakepulver

• Liten hvit bolle, 

asjett eller kopp

• Spiseskje

• Rent glass med lokk

Indikator + syre = Rød eller rosa farge

© 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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Hjernen vårt viktigste organ 

For ett år siden ble den første Nasjo-
nale hjernehelsestrategien lansert. I 
en blogg på Oslo Universitetssyke-
hus forteller Hanne Flinstad Har-
bo, avdelingsleder ved Nevrologisk 
avdeling, hvorfor en strategi rundt 
hjernehelse er så viktig.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Fokus på hjernen har de siste årene vokst. 
Dette har blant annet ført til at det for-
skes mer og at man i dag vet mye mer 
om hjernen enn vi gjorde tidligere. 

Vi forstår rett og slett mer om hvilket 
fantastisk rolle hjernen har, men også at 
dette er et organ som krever beskyttelse 
og må ivaretas. 

Harbo skriver på bloggen sin:  

«Vi som jobber i sykehuset fremmer 
hjernehelsen ved å diagnostisere og be-
handle hjernesykdommer, og vi forsker 
på nevrologiske sykdommer. Vi vet hvor 
viktig det er for oss alle at hjernehelse 
nå har kommet på dagsordenen. For 
hjernen er uerstattelig og sårbar, fasci-

nerende og gåtefull. Hele livet ditt styres 
fra hjernen.»

SYKDOM OG SKADER 
Et fokus på hjernehelse handler altså 
om tiltak som berører oss når hjernen 
vår blir syk eller skadet. Altså forskning, 
forebygging, og ikke minst gjennom god 
og riktig rehabilitering. 

Begrepet hjernehelse ble lansert i forbin-
delse med Nasjonal hjernehelsestrategi. 
Forslaget om å bruke fellesbegrepet hjer-
nehelse kom fra Hjernerådet, som er en pa-
raply bestående av en rekke organisasjoner 
og fagpersoner. Personskadeforbundet 
LTN står også bak Hjernerådet. 

Personskadeforbundet LTN mener det 
både er logisk og funksjonelt å snakke 
om hjernehelse. Vår erfaring tilsier nemlig 
at de som sliter med sykdom eller skader 
på hjernen deler mange utfordringer. Det  
handler om å leve med en kronisk tilstand 
og en rekke lignende utfordringer. 

- At vi samler oss gjennom et felles begrep 
gjør også at vi blir flere, noe som igjen 
fører til at vi blir en sterkere pressgruppe 

inn mot myndigheter og forvaltning, sier 
generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i 
Personskadeforbundet LTN. 

Hun er enig med Harbo at det er svært 
positivt at vi har en nasjonal strategi 
rundt hjernehelse. Det er midlertid langt 
igjen før vi er i mål når det gjelder satsing 
rundt hjernehelse. 

- Selv om vi ser at mye endel, både når 
det gjelder forskning og rehabilitering, 
er det mye som ikke er på plass. Særlig 
ser vi dette i kapasitetsproblematikken 
rundt de som nylig skadet. Mange får ikke 
et adekvat og godt nok tilbud. Et annet 
svakt punkt er kommunenes varierende 
og innimellom svært dårlige kompetanse 
rundt kognitive utfordringer, noe som i 
praksis gir svært ulike rehabiliteringstil-
bud. Dette er ikke bare uheldig for dem 
det gjelder det er også lovstridig, sier hun. 

Nasjonal hjernehelsestrategi har fire 
overordnede mål:
• God hjernehelse hele livet – 
 forebygging og livskvalitet
• Et mer brukerorientert helse- og 
 omsorgstilbud og bedre ivaretakelse 
 av pårørende
• Gode forløp – fra symptom til diag-
 nose, behandling, habilitering og 
 rehabilitering
• God kunnskap og kvalitet gjennom 
 forskning og innovasjonVi ser frem 
 til å bidra på best mulig måte i det 
 videre arbeidet med å fremme god 
 hjernehelse i Norge.

Kilde: Oslo Universitetssykehus 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN MENER det både er logisk og funksjonelt å snakke om hjernehelse.
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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

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

TROMS

Skippergata 18 B, 9008 TROMSØ.....................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

Vestregata 27/31, 9008 TROMSØ.....................................Tlf. 77 65 55 90
E-post: tsenter@tsenter.no
www.tsenter.no

ØSTFOLD

Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no

C. Sundts gate 17/19
5004 BERGEN
Tlf. 55 57 66 00

www.griegseafood.com

Østfold Olje
Ragnar Larsen & Sønner AS

Engelsvikenv 158
1628 ENGALSVIK
Tlf. 69 33 91 80

www.ragnar-larsen.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Meny Heimdal
Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

Økern
Bilservice AS

Brusetfaret 44 A
1395 HVALSTAD
Tlf. 472 46 449

Steglet Auto AS
Sandsværveien 221
3615 KONGSBERG

Tlf. 32 72 50 40

Overhalla
Transport

Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 911 56 646

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85
Service, reparasjoner

og EU-kontroll

Kile Stokholm
Arkitekter AS
St. Olavs plass 3

0165 OSLO
Tlf. 22 99 46 20

Oslo Bygg
Teknikk AS

Professor Birkelands vei 37 A
1081 OSLO

Tlf. 454 17 355

Sørlandets
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 30

Rønnings
Bilverksted A/S

Otnes
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Mobile Bø AS
Gvarvvegen 83

3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Husby
Bilverksted A/S

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Lie Handelsgartneri
 Lie Nordre

1781 HALDEN
Tlf. 69 18 00 20

Hob Gods AS
Grønørveien 49

7300 ORKANGER
Tlf. 400 02 380

Ma Tek AS
Fyllingsveien 16
9900 KIRKENES
Tlf. 907 29 341

Nettby Bilsenter AS
Mekonomen Mjøndalen

Strandveien 29
3050 MJØNDALEN

Tlf. 31 41 15 90

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 98 02

Øvre Flatås v 6
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 60 90

Rennesøy
Bilsenter AS
Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Berghs
Bil og Karosseri

Solbergveien 139
3302 HOKKSUND

Tlf. 484 03 630

Maskinservice
Bøhnsdalen

Stømnervegen 80
2212 KONGSVINGER

Tlf. 971 47 165

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Brødrene
Bakkehaug AS
Fogd Holmboes g 57

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Bilsenteret
Bjugn AS

Botngård, 7160 BJUGN
Tlf. 72 52 05 30

Ringeriksveien 5
3400 LIER

Tlf. 32 24 33 00

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113

 Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

VBK AS
Tverrmyra 3

3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Rovik
montasje AS

 Persveien 32
0581 OSLO

Tlf. 924 43 174

Transport
Eirik O. Gaarud

Skoleveien 56
3534 SOKNA

Tlf. 905 50 138

Fristad bil as
5848 BERGEN
Tlf. 911 50 057

Hydroclean AS
Osloveien 147

1536 MOSS
Tlf. 920 53 055

Romnes Hamar AS
 2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

LEVE MED 10-2018.pmd 29.11.2018, 10:531
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Human Care AS
www.humananorge.no

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,

Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.

Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

Sandeidsjøen 10, 5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20
Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med

veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

Guri Kunna videregående skole
Skolegata 14, 7240 HITRA

Tlf. 74 17 43 00
www.gurikunna.vgs.no

LEVE MED 10-2018.pmd 29.11.2018, 10:532
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HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har  
betydd mye for deg og dine da du trengte det.  

Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen som 
alltid henter posten for deg eller hva med en god venn 

som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige  
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt. 

VI oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.  

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Løvold
Transport AS

 6146 ÅHEIM
Tlf. 957 80 250

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Joker Vallset
Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Trygt på skoleveiene

fet.kommune.no

Valle
kommune

valle.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Ringerike
kommune

ringerike.kommune.no

Hægebostad
kommune

haegebostad.kommune.no

Målselv
kommune

malselv.kommune.no

Evenes
kommune

evenes.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
hoylandet.kommune.no

loten.kommune.no

holtalen.kommune.no

Namsskogan
kommune

namsskogan.kommune.no

porsgrunn.kommune.no

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO - Tlf. 957 06 000

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

Transport Nord AS
Andslimoen

9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

www.transportnord.no

Hepsø
Maskinstasjon

Bennavegen 229
7228 KVÅL

Tlf. 72 85 22 08

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00
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ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA

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

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.

Advokatfi rmaet Nidaros DA

(H)

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har siden 1980-tallet 
bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og er blant 
de fremste fagmiljøer på området.  

Personskade

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

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.svw.no/personskade 

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri vurdering.

ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00


