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og det er på tide å gjøre opp sta-
tus for hvordan 2019 har vært for 
Personskadeforbundet LTN. Hel-

digvis har vi ikke hatt de store krisene internt i organisasjonen, 
men noen samfunnsmessige hendelser har preget oss og 
våre medlemmer. Jeg har plukket ut fire: Alpha-saken, sam-
menslåinger av kommuner og fylkeskommuner, økt fokus på 
brukermedvirkning og Nav-skandalen.  

En av sakene som preget årets første måneder var Alpha-saken. 
Alpha Insurance hadde blant annet solgt yrkes- og personal-
forsikringer til norske arbeidsgivere i flere år, og da konkursen 
var et faktum rammet det personer som hadde en pågående 
ansvarssak samt de med utestående krav. Forbundet hadde 
medlemmer som ble rammet og vi valgte derfor å bruke res-
surser og tid på konkursen. Saken var også prinsipielt viktig 
siden den var «ny» også for våre myndigheter.

Året 2019 har vært preget av sammenslåinger - og kommuner 
og fylkeskommuner har villig og uvillig blitt til én. Dette kom 
ikke akkurat som «jula på kjerringa», men konsekvensene er 
ikke alltid lette å se før de nye strukturene tar form. Målet har 
blant annet vært å danne større enheter slik at helsetilbud blir 

mer robuste, og at man lettere skal få tilgang på spesialister. 
Dette er selvsagt viktig for oss, og så langt ser vi både utfor-
dringer og positive resultater. Men vi følger med! 

En av de svært positive tendensene vi har sett i året som 
har gått er et stadig større fokus på brukermedvirkning og 
involvering. Dette har vi som organisasjon vært opptatt av 
i 35 år, altså siden oppstarten. At myndigheter, forskning og 
forvaltning, samt også kommersielle aktører, i større og større 
grad etterspør brukererfaring og kompetanse, vet vi vil gjøre 
tilbud mer treffsikre og garantert bedre. 

De siste månedene har det vært en opprulling av en forvalt-
ningsblemme som setter Nav, departementet og rettsvesenet 
vårt i et svært dårlig lys. Jeg referer selvsagt til det som omtales 
som Nav-skandalen. En sak der tusenvis av mennesker har 
fått inndratt stønader, noen har til og med havnet i fengsel, 
fordi de har reist utenlands mens de har fått ytelser. Nå viser 
det seg at et EØS-direktiv fra 2012 gir rett til å bevege seg 
innenfor EU og EØS-land selv om man mottar ytelser. 

Det var kort året som gikk. Da gjenstår det bare å ønske dere 
alle en fredelig og god jul. 

Eli Eiklid

Jeg har plukket ut fire saker som har vært viktige 
for Personskadeforbundet LTN i året som har gått: 
Alpha-saken, sammenslåinger av kommuner og 
fylkeskommuner, økt fokus på brukermedvirkning 
og Nav-skandalen.
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Vi skriver desember og den store julefortellingsmåneden. Essensen i fortellingene er tragedier, håp – men mest 
av alt fremtid. I Personskadeforbundet LTN kryr det av slike. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   FOTO: Privat

Jostein er en vanlig mann i 50-årene. 
Mørk, høgreist, pen i klærne og fast i 
blikket. Han bor i en bygd på Sunnmø-
re. Han er gift, far til to jenter på hen-
holdsvis 20 og 22 år og inntil for noen 
år siden arbeidet han som prosjektleder 
i et byggefirma. 

I 2015 begynte Josteins konsentrasjon å 
svikte og han opplevde å ha problemer 
med å lære seg nye ting. Han hadde skif-
tet jobb, og de nye arbeidsoppgavene 
som skulle iverksettes ble for mye for 
han. Det var som om hodet ikke ville 
være med.

ARRDANNELSER PÅ HJERNEN
Jostein ble sykemeldt da hodet begyn-

te å svikte, og fastlegen hans startet 
runden med å finne ut hva som var år-
saken bak de kognitive utfordringene. 
De fant etterhvert fysiske skader, arr på 
hjernen, og vurderte om han kanskje 
hadde hatt et hjerneslag. Etter lang tids 
sykemelding ble det etterhvert snakk 
om uføretrygd.

- Jeg var ganske overbevisst om at jeg 
ikke hadde hatt slag, og tankene be-
gynte dermed å vandre bakover i tid. 
Tilbake til da jeg var ganske mange år 
yngre, forteller Jostein. 

Mest sannsynlig er arrene på hjernen 
hans over 30 år gamle. Og forteller 
om den tragisk bilulykken som Jostein 

mirakuløst overlevde, men som tok tre 
menneskeliv. 

TILBAKE TIL 1983
Vi skrur tiden tilbake 36 år og til en mi-
litærleir et sted på Østlandet. Det er 
februar måned og senvinter. Stemningen 
er ekstra bra fordi det er lønningsdag 
og flere har helgepermisjon. 

Fire kompiser, den ene Jostein, har be-
stemt seg for å kjøre til Arvika. De skal 
besøke noen damer de har blitt kjent 
med sommeren før. Stemningen i bi-
len er høylytt og god. De kjører innom 
Eidsvoll og kjøper øl, før de suser videre.  

Det ble natt før militærgutta klatret inn 

Mange slags julehistorier

FAKSIMILE FRA DEN fatale ulykken for over 30 år siden.
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i bilen igjen for så å sette kursen hjem til 
leiren. En av dem har holdt seg edru og 
kjører, de tre andre sovner ganske fort. 

Så skjer det som ikke skal skje: Sjåfø-
ren klarer ikke å holde seg våken, og i 
en slak sving kjører de ut, krasjer, ruller 
rundt og havner på taket.

Jostein husker svært lite. Bare noen 
glimt. Uklare bilder av en bil som er to-
talkrasjet. En livløs hånd som stikker 
frem. Han glir ut og inn av bevissthet. 
Kroppen er brukket flere steder. Særlig 
har det gått utover bekkenet og hoften. 

Det er uvisst hvor lang tid det tar før 
bilen blir funnet, og som eneste over-
levende, blir han hentet ut og kjørt til 
sykehuset i Kongsvinger. De gipser og 
syr ham sammen. Det eneste som står 
om hodets tilstand i journalen fra syke-
huset er at han er «våken og tilstede». 

Dagen etterpå kom en sykepleier inn til 
Jostein. Hun har med seg et eksemplar 
av lokalavisen, peker på fremsiden og 
sier han må være glad for at han over-
levde. På fremsiden av avisen står det 
at tre ungdommer døde i en dramatisk 
bilulykke natten før. 

LIVET GÅR VIDERE
Etter fire uker blir Jostein skrevet ut 
av sykehuset, og livet blir på en måte 
normalt igjen. Ulykken har påført han 
kroniske smerter, men plager han svært 
lite mentalt. 

- Jeg ble etterhvert gift og fikk to fine 

- Jeg ble etterhvert gift og fikk to fine jenter. Bortsett 
fra endel smerter i bekken og hoften, klarte jeg fint 
å skjøtte jobben min som snekker helt til slutten av 
90-tallet. 

Jostein

DET ER MYE FIN NATUR   I NÆR-
OMRÅDET DER JOSTEIN BOR. 
Foto: Martin Berg.
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jenter. Bortsett fra endel smerter i bek-
kenet og hoften, klarte jeg fint å skjøtte 
jobben min som snekker helt til slutten 
av 90-tallet. Da måtte jeg omskoleres, 
og gikk over til en jobb som ingeniør. En 
jobb jeg beholdt til 2016. 

Så kom altså dette med hodet og mang- 
lende konsentrasjon. Han jobber frem-
deles med å godta at hans arbeidsliv 
høyst sannsynlig er over. 

- Jeg må lære meg at det er greit å være 
uføretrygdet og at det ikke er skamfullt 
å gå på butikken før klokken er fire, sier 
han. 

Kanskje er Jostein utstyrt med et or-
ganisasjonsgen? Iallefall har han alltid 
vært aktivt med i foreninger og hatt 
ulike verv. Han var medlem i Perska-
deforbundet LTN en periode midt på 
1990-tallet, den gang da navnet var 
Landsforeningen for trafikkskader. 
- Jeg tror medlemskapet bare døde ut. 

Livet tok meg videre. Jeg flyttet, barna 
krevde sitt og jeg jobbet ganske mye. 
Men jeg hadde andre verv. Jeg var og 
er fremdeles med i Lions-klubb, som er 
ganske aktive her jeg bor. Det er både 
sosialt og meningsfullt, forteller han. 

Da han i 2014 fikk blodkreft meldte han 
seg også inn i blodkreftforeningen og 
ble raskt endel av styret.  

NYTT FELLESSKAP 
- Personskadeforbundet LTN dukket 
opp i livet mitt, på nytt, da jeg merket 
at hodet begynte å tulle. Jeg trengte 
et fellesskap, dermed var det naturlig å 
finne en interesseorganisasjon, forteller 
Jostein. 

Det første han ble oppmerksom på, etter 
å ha aktivert medlemskapet sitt i for-
bundet var likepersontjenesten. 

- Jeg synes likepersontjenesten er et 
fantastisk tilbud og jeg forstår ikke 
hvorfor det ikke er mer kjent og brukt. 
Å snakke med noen som er i samme 
eller en lignende situasjon, som ikke er 
fagperson eller familie, virker logisk og 
rett. Hadde det fantes noe sånt da jeg 
hadde min ulykke, er jeg overbevisst 
om at det ville vært nyttig. 

Sunnmørsmannen snakker om hvor lite 
han forstod. Hvor begrenset informa-
sjon han ble tildelt. Kompiser som døde, 
samvittigheten når han selv hadde over-
levd og han visste at tre kompiser ble 
begravet hjemme i Møre og Romsdal. 
Han forteller også om hvordan han hvert 

år, når datoen nærmer seg, får en fysisk 
og psykisk reaksjon.   

Nå har han selv valgt å bli likeperson. 
Han vil bidra inn og være der om noen 
har behov: 

- Jeg har vært på kurs og lært både 
om metoden, og hvilke erfaringer for-
bundet har. Så ja, jeg er klar, sier han, 
og legger til: 

- Jeg har også funnet fine folk i Person-
skadeforbundet LTN, og jobber derfor 
aktivt i laget mitt. Det føles menings-
fullt å bygge et fellesskap og jeg trives 
i interesseorganisasjonen. Akkurat nå 
fungerer jeg som leder i Nordvestlan-
det lokallag, men det vet jeg ikke hvor 
lenge vil vare.  

KLAR FOR NYE KAPITEL
Etter fire år med testing og utprøving 
har Jostein klart å godta at han nok 
aldri kommer tilbake til arbeidslivet. 

NOEN ORDTAK GJØR at man både drar på smilebåndet 
og får litt fokus.

MER FRILUFTSLIV, sier Jostein. Her med kona på en 
fjelltur i nærområdet. 
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Iallfall ikke det arbeidslivet han hadde. 
Som så mange andre er han i det som 
omtales som en Nav-prosess. 

- Akkurat nå er det NAV som tar mye 
av tiden min. Det er mye dokumenta-
sjon som kreves, og jeg får brev jeg ikke 
forstår. Det siste forstod verken jeg eller 
den Nav-ansatte jeg etterhvert snakket 
med, sier han og ler oppgitt. 

Jostein forteller at han opplever at hans 
kognitive utfordringer gjør at han får 

mindre kapasitet til å tåle stresset som 
slike Nav-krav gir han. Når kompleksi-
teten øker, blir hodet varmt og dermed 
forsvinner også fokuset. 

- Det er veldig frustrerende, men jeg 
jobber med å lære meg teknikker slik at 
jeg klarer å gjennomføre. Å hvile hodet 
er selvsagt sentralt, men også å være 
fysisk aktiv. Jeg er ingen atlet, men jeg 
liker å gå turer og det prøver jeg å gjøre 
enda mer av. Frykten er å bare bli sit-
tende inne å se NETFLIX, sier han. 

Jostein håper at Nav-kapittelet snart 
er avsluttet og at han kan konsentrere 
seg om familien og julekosen når den 
tiden kommer. 

- Jeg liker godt å være hjemme å lage 
julemiddag mens resten av flokken går 
i kirken. Da tusler jeg rundt grytene, tar 
meg en juleøl, hører på julemusikk og lar 
julefreden synke inn, sier Jostein, med 
forventning i stemmen.  

Jostein håper at NAV-kapittelet snart er avsluttet og 
at han kan konsentrere seg om familien og julekosen 
når den til kommer.

JOSTEIN, sammen med kona og de to døtrene. JULETRADISJONENE ER FINE, synes Jostein.

MARTIN BERG OG JOSTEIN på julestand for Nordvestlandet lokallag.
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Samsoving, eller soving 
hver for seg?
Mange sliter med søvn. Og har man en skade, fysisk eller kognitiv, er prosentandelen som har søvnutfordringer 
gjerne ekstra høy. En forskningsstudie ser på hvorvidt samsoving er positiv eller negativt for søvnkvaliteten.  

TEKST: Gunn Kvalsvik  FOTO: Unsplash

Studien, som er gjennomført i Canada, 
forteller at kun 60-70 prosent som lever 
i parforhold samsover mens resten sover 
på hvert sitt rom. 

Hva som fungerer best strider imidlertid 
de lærde om. Mens søvnspesialist og 
professor Neil Stanley mener at det er 
naturstridig å dele seng med noen, hev-
der en annen spesialist, Robert Meadow 
at hans forskning viser at par sover best 
når de deler seng. Det til tross for at 50 
prosent av de 40 parene som ble spurt, 
fortalte at de blir forstyrret av partnerens 
bevegelser i løpet av natten.

HVORDAN GJØR VI DET 
I NORGE?
Hvordan vi sover hertil lands finnes det 
ikke noe forskning på, men undersøkelser 
viser at så mange som 10-15 prosent av 
oss sliter med kronisk søvnløshet. I en 
artikkel på forskning.no forteller pro-
fessor og søvnforsker Ståle Pallesen at 
det kan være gunstig for enkelte par å 
sove alene.

- Hvis du gjentatte ganger i løpet av 

natten blir vekket, fordi partneren din 
snorker, snur seg mye i sengen eller av 
andre grunner forstyrrer deg, kan det 
være bra å sove hver for seg. Dårlig søvn 
over perioder er helseskadelig, sier Pal-
lesen.

Konsekvensene av dårlig søvn er blant 
annet hukommelsessvikt, nedstemthet 
og konsentrasjonsproblemer.

Pallesen fastslår at det i faser av livet, 
kan være vanskelig for enkelte å sove 
sammen med partneren. For eksempel 
i starten av et samliv, hvor det er uvant 
å sove sammen.

- Det tar tid å bli vant til en ny partner. 
Samtidig synes de fleste at det er hygge-
lig å sove sammen med kjæresten. Det 
kan derfor være verdt å ha en periode 
hvor du sover litt dårligere, sier han.

KJØNN ER EN GREIE 
Pallensens studier viser også at det er 
flere kvinner enn menn som forteller at 
partneren forstyrrer søvnen. Samtidig 
rapporterer flere kvinner enn menn at 

de føler seg utrygge når de sover alene. 
Et paradoks, kanskje?

Man skal også være klar over at å sove 
i separate soverom, påvirker samlivet. 
Professoren anbefaler derfor at par pri-
mært sover på samme rom.

- I utgangspunktet er det positivt å sove 
sammen som par. Men terskelen for å 
sovne, samt ha en god natts søvn, er 
forskjellig. Det gjelder å gjøre det som 
passer hvert enkelt par best, sier Pallesen.

Ofte er det, naturlig nok, en sammen-
heng mellom kvaliteten på relasjonen 
paret i mellom og hvor godt man sover 
sammen. Par som sliter med forholdet, 
sover oftere alene enn dem som er for-
nøyde med parforholdet.

- Fasiten sitter selvsagt hvert enkelt par 
med selv. Det er dog ingen tvil om at det 
lønner seg å gjøre tiltak for å sove bedre. 
Mangel på søvn over tid, er ekstremt tøft 
for kroppen, sier Pallesen til forskning.no.
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Søvn reguleres av et samspill mellom tre faktorer. Her er rådene inndelt etter hvilken faktor som påvirkes, 
enten oppbygget søvnbehov, døgnrytme, eller vaner/atferdsfaktorer.

Råd for å ta vare på oppbygget søvnbehov
• regelmessig mosjon, men avslutt minst tre timer 
 før sengetid
• unngå å sove på dagtid (eventuelt tillat en høneblund 
 på under 20 minutter)
• ikke opphold deg i sengen lenger enn forventet 
 søvnlengde

Råd for å bevare god døgnrytme
• stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helger
• få minst 30 minutter med dagslys daglig, helst tidlig 
 om morgenen (innen 2 timer etter at du har stått opp)
• unngå å bli eksponert for sterkt lys dersom du må   
 opp om natten

Råd for å redusere aktivering om kvelden og natten
• unngå kaffe, te, cola og energidrikker (koffeinholdige  
 drikker) etter klokken 17
• nikotin virker også aktiverende, og bør unngås

• unngå alkohol som sovemiddel. Alkohol kan lette 
 innsovningen, men gir urolig søvn med mange opp-
 våkninger og dårlig søvnkvalitet
• unngå kraftig mosjon siste timer før sengetid
• unngå å være sulten eller å innta tungt måltid ved 
 sengetid
• bruk soverommet og sengen til søvn, ikke til jobb, mobil, 
 pc, nettbrett
• lag deg et sengetidsrituale
• sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet. 
 Bruk evt maske og ørepropper
• ikke se på klokka hvis du våkner om natten
• lær deg en avspenningsteknikk, bruk den ved opp-
 våkninger
• sett av en ”problemhalvtime” om ettermiddagen/tidlig 
 kveld hvor du tenker gjennom dine bekymringer og 
 problemer. Unngå å ta med deg bekymringer og problemer 
 til sengs
• et varmt bad før sengetid kan virke beroligende
• Det er også viktig å unngå regelmessig bruk av sovemidler. 
 Sovemidler løser ikke søvnvanskene dine.

SØVNRÅD FRA NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER, 
HELSE BERGEN HF
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Personskadeforbundet LNT lokallag Troms og omegn ønsker, i år som i fjor, å kaste lys over konsekvensene 
av at stadig flere utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Lederen for laget, Elin Gjikaj, håper at flere 
lag ønsker å ta grep. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

I fjor vinter døde en ung gutt, Charles 
Dan Lind, da bilen han kjørte møtte 
et vogntog. På strekningen ferdes det 
ganske mange trailere. Flere av dem 
utenlandske, og med sjåfører som ikke 
er vant til snøkledde glatte vinterveier. 

Saken mobiliserte mange, og den førte 
til at Troms- og omegn lokallag valgte 
å agere. Blant annet ved å ta kontakt 
med flere lokalpolitikere og å starte 
kampanjen #ta ansvar stopp dem. 

VI MÅ IKKE GI OPP 
En av hovedpersonene bak lokallagets 
engasjement var lederen for laget, Elin 

Gjikaj. Nå reaktiverer hun og laget kam-
panjen. Målet er å få myndighetene til å 
stramme grepet. Man må altså se nær-
mere på EØS-avtaler, krav til teknisk 
standard og dekk-kvalitet - og hvilken 
kompetanse sjåførene besitter når de 
skal kjøre rundt på norske vinterveier.  
 
- Først og fremst er jeg opptatt av det 
som skjer her oppe. Rent geografisk har 
vi utfordringer, fordi vi ikke har et veinett 
som er rigget for tungtransport i det 
volumet vi har nå. Det blir ikke bedre 
når det er snakk om utenlandske vogn-
tog, som både er trafikkfarlige og som 
på grunn av manglene kjøreferdigheter 

skaper kaos, sier hun. 

Gjikaj forteller om en videosnutt på 
youtube, som hun også har delt på lokal- 
lagets kampanjesider. Filmen viser en 
trailer fra Kiwi uten veigrep som sklir 
langsomt mot andre biler midt i Tromsø 
sentrum.

- Livsfarlig. Videoen ble delt hele 400 
000 ganger, så dette er noe folk er opp-
tatt av, fastslår hun og sier tørt:

- Et kjøretøy på flere tonn seilende er 
en potensiell “dødstrailer”.

#ta ansvar stopp dem

DET ER SVÆRT vakkert i nord når vinteren og nordlyset 
farger naturen. På veiene er det imidlertid ganske farlig. 
Særlig dersom kjøretøyet ikke har gode dekk, er i dårlig 

stand og sjåføren ikke er vant til norske vinterveier. 
Foto: Unsplash.
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Transportøkonomisk institutt (TØI) 
om utenlandske vogntogs risiko 
for å bli involvert i trafikkulykker - 
sammenlignet med norske tunge 
godsbiler: 
 
«Utenlandske tunge godsbiler har 
tre ganger høyere risiko for å bli 
involvert i eneulykker som norske 
tunge godsbiler, dobbelt så stor 
risiko for møteulykker, og nesten 
dobbelt så stor risiko for kollisjon 
med et kjøretøy som kjører i sam-
me retning. Utenlandske sjåfører i 
Norge ser også ut til å ha høyere 
sannsynlighet for å utløse dødsu-
lykker enn norske sjåfører. 

FAGLIG BEGRUNNETDET HVITE - KALDE OG GLATTE  
Vinteren har kommet flere steder i lan-
det vårt. I Tromsø og områdene rundt 
er det allerede full vinter. 

- Jeg så en reportasje fra Bjerkvik, som 
ligger rett ved siden av riksgrensen her 
oppe. Det passerer enormt mye tungt-
ransport ved dette knutepunktet. Her 
går veien rett fra fjorden og oppover. 
Trafikken er preget av mye trailere og 
dagstøtt er det store biler som kjører 
seg fast. Det blir kaos. 

- Dere kjørte en kampanje mot tung- 
transport i fjor. Fikk dere respons? 

- Ja, vi fikk oppmerksomhet og jeg vet at 
statsråden har gjort noen grep. Vi synes 

likevel det ikke er bra nok. Vi må stille 
krav til våre folkevalgte om at de følger 
dette opp da det påvirker oss alle. Det 
bør ikke være sånn at trafikksikkerhe-
ten skal ofres for næringer på jakt etter 
profitt, sier hun. 

Lokallagslederen oppfordrer lag fra hele 
landet til å løfte denne saken og bruke 
kampanje-hashtaggen.

- Utfordringer rundt utenlandske vogn-
tog og vinterkjøring gjelder hele landet, 
så jeg håper at flere kaster seg med. 
Ta kontakt med kommune- eller fyl-
kespolitikere, alt ettersom hvilken vei  
dere ønsker å ta frem, og si fra. I januar 
håper jeg vi får til en ny demonstrasjon, 
sier Gjikaj.  

For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,  
mobilnummeret og mailadressen. 

Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system  
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no, 
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan 
holde deg orientert!

HAR DU NY ADRESSE?
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Smått & Viktig

Boktips: 
Jeg lever et liv som ligner deres
Forfatter: Jan Grue
 
I LEVE MED anbefaler vi sjelden bøker, 
men her gjør vi et unntak. Vinner av 
Kritikerprisen 2018, Jan Grues bok, er 
en perle. Jeg tror vi alle, med nedsatt 
funksjonsevne eller ikke, har noe å lære 
av denne mannen.
 
På baksiden av boken står det følgende:
"Jeg har en medfødt muskelsykdom. Jeg 
er rullestolbruker. Jeg har høy utdannel-
se. Jeg er i jobb. Jeg er familiefar. Jeg er 
tilsynelatende vellykket. Hva skulle til for 
å komme hit?" Jeg lever et liv som ligner 
deres handler om å leve i en sårbar kropp. 

Det er en fortelling om arbeid, drømmer 
og en lengsel etter det allmenne. Det er 
en bok om det vanlige og det uvanlige 
livet. Inn i det ukjente; vi vet ikke hvor vi 
er på vei. Vi seiler i en båt som lekker, vi 
vet at vi er døende dyr.

Vi drømmer om Bysants, vi øser det vi 
makter, vi seiler sammen. Vi er argonau-
ter, kosmonauter, eventyrere, utforskere. 
Vi er på reise".
 
Løp og kjøp, eller lån på biblioteket. 
Boken finnes også i lydbokformat.

Nytt år og nye muligheter 
Nyttårsforsett er et uttrykt mål, en 
plan eller et ønske for det nye året. 
Det kan være å begynne med noe 
nytt, slutte å gjøre noe, kutte uvaner, 
etablere nye vaner, øke en ønsket 
aktivitet eller minske en uønsket, for 
å gi seg selv en høyere livskvalitet. 

Blant populære nyttårsforsett er å spise 
sunnere eller spise mindre, slanke seg, lese 
mer, studere hardere, drikke mindre, drikke 
mer, røyke mindre, slutte å røyke, kutte 
ut godterier, trene hardere, se mindre TV, 
være god mot medmennesker, jobbe mer, 

jobbe mindre, spare mer eller bli en mer 
bevisst forbruker. 

For media er det vanlig å koble stoff om 
nyttårsforsett til kjendisstoff. Staten kjø-
rer gjerne en ekstra runde med Røyke-
slutt-kampanjen i forkant av nyttår og 
annonsering for nikotintyggegummi og 
-plaster intensiveres i denne perioden 
hvor mange har lett for å sette seg høye 
mål og fylle hodet med vakre intensjoner. 

Nyttårsforsetter er kjent for ikke å vare 
så lenge man har hatt til intensjon. 
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Fakta og krav om dekk/kjetting
Du som sjåfør er ansvarlig for at 
kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. 

PIGGDEKK OG KJETTING
Piggdekk kan kun brukes fra og med 1. 
november og til og med første søndag 
etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og 
Finnmark kan piggdekk kun brukes fra 
og med 16.oktober til og med 30. april.

Dersom føret krever det, er det tillatt å 
bruke piggdekk og kjetting utenom disse 
datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøre-
tøyet ha piggdekk på alle hjul.

PIGGFRIE VINTERDEKK
Det er ingen tidsfrister knyttet til bruken 

av piggfrie vinterdekk. Vær oppmerksom 
på at piggfrie vinterdekk på sommerføre 
kan ha dårligere egenskaper enn som-
merdekk på våt asfalt.

MØNSTERDYBDE
Dekkene skal ha minimum 3 mm møn-
sterdybde fra og med 1. november og til 
og med første søndag etter 2. påskedag. 
For Nordland, Troms og Finnmark gjelder 
kravet til minimum 3 mm mønsterdybde 
fra og med 16. oktober til og med 30. april. 
Utenom vinterperioden skal mønsterdyb-
den være minimum 1,6 mm.

Sommerdekk skal ikke benyttes på vin-
terføre (snø/is), fordi sommerdekk ikke har 

tilstrekkelig veggrep på slikt føre.

Det er egne krav til mønsterdybde og 
vinterdekk for kjøretøy over 3 500 kg.

TILHENGER
Kjører du med tilhenger stilles det samme 
krav til mønsterdybde på tilhengerens 
dekk som på kjøretøyet.

SETT DEKKENE RIKTIG PÅ
Mange dekk har en pil som viser rulleret-
ning og eventuelt inside/outside. Pass på 
at slike dekk monteres riktig for å oppnå 
optimalt veggrep.

Kilde: Statens vegvesen 

DEKKENE SKAL HA minimum 3 mm mønsterdybde fra og med 1. november og til og med første søndag etter 2. påskedag.
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Kognitivt fokus tre dager til ende
Den første helgen i november var 
det hjernen som stod i sentrum. 
Iallfall for de 42 deltakerne og fore-
dragsholderne som var på kognitivt 
kurs på Gardermoen.

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg har vært med å arrangere mange 
kognitivkurs etterhvert, men dette må 
jeg si er det jeg er mest fornøyd med, 
sier Martin Berg entusiastisk.  

Berg er medlem i kognitivt utvalg, og 
sammen med Frøydis Hatland var han 
ansvarlig for det faglige opplegget. 

MESTRING OG KONTROLL
Tema for kognitivkurset, som er et årlig 
arrangement, var mestring og kontroll 
av aktiviteter for deg med den usynlige 
skaden. Dette var en rød tråd i et variert 
program som startet fredag og avsluttet 
med lunsj på søndag. 

Det var satt tre hovedmål for helga, det 
ene var at innholdet på kurset skulle svare 
til noen av forventningene deltakerne 
hadde. Det andre at alle skulle lære noe 
nytt, og det siste var muligheter til ut-
veksling av erfaringer med andre i samme 
situasjon. 

- Dette kurset synes jeg var ekstra spen-
nende siden jeg hadde registrert at det 
var så mange nye på deltakerlisten. Fryk-
ten min for at det skulle være vanskelig 
å få til en god sosial flyt ble heldigvis 
gjort til skamme. Allerede før det offisielle 

programmet startet hadde folk klart å 
finne hverandre og samtalene var i gang, 
sier han. 

Så god var stemningen at de tillot litt 
ekstra tid før de måtte be folk ta plass 
og de kunne offisielt åpne konferansen. 

Etter en introduksjon av kurset, ble delta-
kerne satt i grupper. Her ble de bedt om 
å si noe om forventningene de hadde for 
helgen. Dette for å spisse foredragene og 
programmet til lørdagen og søndagen i 
enda større grad. 

Nytt av året var en innlagt gåtur på kvel-
dingen før middag. 

- Vi har fått mer kunnskap om hvor viktig 
fysisk aktivitet er for hjernehelsen vår. 
Derfor hadde vi også spaserturer med 
i programmet, både fredag og lørdag. 

- Det var selvsagt ikke alle som kunne 
delta, fordi de var slitne eller hadde fy-
siske utfordringer. Men det var et positivt 
innslag, både fysisk og sosialt, og vi fikk 
gode tilbakemeldinger fra de som deltok 
forteller Berg.

Å LEVE MED - ET GODT LIV 
Programmet på dag to bestod av flere 
bolker. Første del var det Sveinung Tornås 
som holdt i. Han er nevrolog med tilhold 
på Sunnaas sykehus, og er godt kjent med 
forbundet og vår kultur. Tornås har nemlig 
vært tett på de siste 20 årene, både som 
foredragsholder – men også som sam-
arbeidspartner i flere andre prosjekter.

- Selv om Tornås har holdt mange fore-
drag og jeg personlig har hørt han mange 
ganger har han alltid noe nytt å formidle.  
Ny kunnskap og nye metoder for å leve 
best mulig med sin hjerneskade. Han er 
konkret og gir praktiske råd, det funker 
alltid, sier Berg.

Deretter var det sykepleier og rehabilite-
ringskonsulenten i Nesodden kommune, 
Monica Granli Selvèns tur. Hun er «ny» 
for forbundet, men en perfekt match 
ifølge Martin Berg.

- Monica kom kvelden før, og var med 
oss på gåturen. På en magisk måte gled 
hun inn i flokken, så folk og skapte tillit. 

Hennes innlegg handlet om alt fra kost-
hold, trening til konkrete tiltak for å skape 
seg et godt sosialt liv og nettverk. 

- Hun var en skikkelig festlig foredrags-
holder. Som også inkludert i foredraget 
hadde lagt inn en liten treningsøkt, sier 
Berg. 

GRUPPER OG 
ERFARINGSUTVEKSLING 
Kursdeltakerne ble satt i grupper allerede 
første dagen. De ble plassert av arran-
gørene, og tanken var å spre alle slik at 
«ingen» som kjente hverandre fra før satt 
sammen. Det var også egne grupper for 
skadde og pårørende.

Under hele helgen var forventingene 
deltakerne hadde kommet frem til under 
gruppearbeidet fredag notert på store 
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Personskadeforbundet LTN, 
Søre Sunnmøre
Medlemmer fra lokallaget 
besøkte nylig Røde Kors. Der 
fortalte de om forbundets ar-
beid. Vi ble veldig godt mottatt, 
forteller Sissel Blomvik.  

Under besøket delte de ut både 
brosjyrer, reflekser og Seliuser. 

postere og klistret opp på veggen. Disse 
ble tatt frem søndag før vi avsluttet 
kurset for å se hvilke forventninger som 
var innfridd. 

- Vi var opptatt av erfaringsutvekslinger, 
nye kontakter, å bryte mønster og å ska-
pe rom for nye relasjoner. Noe jeg tror vi 
lykkes godt med. Iallfall var det høylytt 
og god stemning i gruppene, sier Berg. 

Den siste dagen, som egentlig bare be-
stod av tre timer, var det sekretariatets 
Birte Sand Rismyhr som var fagansvarlig.  

Rismyhr fortalte om forbundet, hvordan 
man arbeider og hva som er målet for en 
brukerorganisasjon. Blant annet pekte 
hun på at å delta i lokallagene og å påta 

seg verv utgjør en fin arena for å møte 
likesinnede og skape seg nye relasjoner 
og nettverk. 

VI TRENGER HVERANDRE 
Kort oppsummert handlet kurset om 
følgende forklarer Martin Berg:  Når vi 
er skadet, og kanskje særlig kognitivt, 
trenger vi gode relasjoner mer enn noen 
gang. Ikke bare familien og personer i 
hjelpeapparatet, men også venner og 
likesinnede. Med manglende energi, noe 
som naturlig følger en skade, er det dess-
verre ofte tyngre å bygge og å holde på 
slike relasjoner. 

Martin Berg, sammen med Frøydis Hat-
land og Anne Henriette Strandbakk, som 
utgjør kognitiv utvalget de neste to åre-

ne, håper og tror at kognitivkurset har 
vært en inspirator for medlemmene og 
at flere vil ta grep for å bygge relasjoner.   

- VI skal iallfall gjøre vårt, og oppfordrer 
medlemmene til å søke informasjon på 
forbundets hjemmeside, hjernehjelp.no 
og/eller i medlemsbladet LEVE MED, 
sier Berg.

- Jeg tror at dersom vi står sammen er 
det lettere å møte stigma som er rundt 
hjerneskader. Ufarliggjøre det, rett og 
slett. Interessen for temaet og lysten til 
å ta grep er iallfall stor. Da vi annonserte 
kurset ble det fulltegnet etter to dager, 
og vi måtte sette stopp etter 20 personer 
på ventelisten, avslutter Berg fornøyd.  
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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 og nasjonalt skal jobbe med i 2020!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Asker og Bærum lokallag 10.03.20 Sandvika videregående skole, kl 18:00 Julie Kvamme, tlf. 412 10 288
askerogbarum@personskadeforbundet.no

Aust-Agder fylkeslag 16.03.20 Formannsgt. 1, Eydehavn, kl 19:00 Målfrid Helle, tlf. 907 80 830
austagder@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag 26.03.20 DV-basen Alta rådhus Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925 
finnmark@personskadeforbundet.no

Harstad lokallag 18.03.20 LMS UNN Harstad, kl 18:00 Lill Tove Pedersen, tlf. 900 21 985
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Hordaland fylkeslag 19.03.20 Mannsverk 4, Bergen, kl 19:00 Eva Dahle, tlf. 954 29 238
hordaland@personskadeforbundet.no

Lillehammer og omegn lokallag 24.03.20 Hvelvet Restaurant, Lillehammer, 
kl 18:00

Roger Frithjofsen, tlf. 930 50 109
lillehammeromegn@personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag 20.02.20 Klubbhuset, Skoleveien 2, Gravdal, 
kl 18:00

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

Midt-/Nord-Hedmark lokallag 27.02.20 Myklegard kro, Løten, kl 18:30 Lennart Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Mosjøen og omegn lokallag 26.02.20 Kl  19:00 Bente Hyttebakk, tlf. 481 22 274
mosjoenomegn@personskadeforbundet.no

Nordre Vestfold lokallag 02.03.20 Nedre Slottsgt. 5 A, Tønsberg, kl. 18:00 Adelheid Bøen, tlf. 911 61 919
nordrevestfold@personskadeforbundet.no

Nordvestlandet lokallag 24.03.20 Læring og mestringssenteret, 
Åsebøen 11, Ålesund , kl 19:00

Jostein Kvalen, tlf. 415 88 613
nordvestlandet@personskadeforbundet.no

Oslo fylkeslag 27.02.20 Vinderen eldresenter, Slemdalsvn. 72, 
Oslo, kl 18:00

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

Rogaland fylkeslag 17.03.20 Austmannaveien 11 (2. etasje), 
Haugesund, kl 19:00

Hanne Stakseng, tlf. 980 91 515 
rogaland@personskadeforbundet.no

Solør/Odal og omegn lokallag 03.03.20 Kongsvinger, kl. 18:30 Jan Kalbakken, tlf. 991 07 600
solorodalomegn@personskadeforbundet.no

Sortland og Andøy lokalllag 14.03.20 Folkvang, kl. 17:00 Arne-Magne Andreassen, tlf. 976 93 012
sortlandogandoy@personskadeforbundet.no

Stjør- og Verdal lokallag 04.03.20 Røde Kors huset, Verdal, kl 18:00 Toralf Hjelde, tlf. 958 12 569
stjorverdal@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag 04.02.20 Haraldsgt. 2 B, Larvik, kl 18:00 Ola Akre, tlf. 950 52 838
sondrevestfold@personskadeforbundet.no

Sør-Trøndelag lokallag 25.02.20 Fys/med Lian, kursrommet, kl 18:00 Ann Aune, tlf. 938 47 671
sortrondelag@personskadeforbundet.no

Søre Sunnmøre lokallag 04.03.20 Frivilligsentral i Fosnavåg, kl 19:00 Sissel Blomvik, tlf. 959 12 726
soresunnmore@personskadeforbundet.no

Tromsø og omegn lokallag 12.03.20 Trofi Teknopark, Stakkevollvegen 55, 
Tromsø, kl 18:00

Elin Gjikaj, tlf. 980 21 735
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

Vest-Agder fylkeslag 05.03.20 Dolly Dimple's, Fiskebrygga, 
Kristiansand, kl 18:00

Aid Rita Mortensen, tlf. 907 23 253
vestagder@personskadeforbundet.no

Vesterålen lokallag 14.03.20 Øksnes Røde Kors huset, 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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Tilbake til livet med Simen Almås
Faklene var tent og viste vei inn til 
lokalet på Sandvika videregående 
skole den 29. oktober. Inne var det 
høstpyntet og det duftet av deilig 
kringle og kaffe.  

TEKST: Kristin Levinsen Sporild 

Ikke vanskelig å få øye på all twisten 
blant høstbladene heller, og litt søtt 
smaker jo alltid godt til kaffen.

En herlig ung mann så hver og en som 
kom inn døra, og ønsket alle varmt 
velkommen sammen med kveldens  
ledere.

DET VAR SIMEN!
Kontakten var der med en gang. For en 
varme og for et engasjement! Og det var 
nok flere enn undertegnede som så frem 
til å høre hans historie selv om vi visste 
at den var tøff. 

For allerede før historien ble fortalt, kunne 
Simen fortelle at summen av opplevel-
ser og handlinger – er det som har gjort 
ham til den han er i dag. Med mange 
tøffe utfordringer, var og er hans fokus 
å se fremover. Simen er ikke i tvil om 
at han har kommet styrket ut av sine 
opplevelser. 

STERK, SMERTEFULL OG HJERTE-
SKJÆRENDE!
Det er helt umulig å sette seg inn i smer-
ten Simen har vært igjennom, fysisk og 

psykisk, selv om han på en fantastisk 
måte prøvde å beskrive dette. 

Når han snakket om hvordan han løp 
rundt på gårdsplassen som en leven-
de fakkel, fullstendig overtent, med et 
desperat forsøk på å slukke flammene 
som tok mer og mer tak i kropp og hud. 
Opplevelsen av at huden ble strammere, 
at det svartnet.

Et øyeblikk var vi med han tilbake i kaoset 
og kunne simpelthen kjenne panikken i 
rommet der vi satt og lyttet. Vi følte på 
smerten når han fikk hjelp i dusjen, da 
hud lag falt av og dekket til sluket dusjen. 

Livet hans ble totalt forandret. Først 
handlet alt om usikkerheten om han 
faktisk ville overleve, deretter måtte han 
lære seg å leve med en totalt forandret 
kropp og ikke minst med enorme smerter. 

Simen reiste seg igjen, men veien var 
bratt. En ny smell fikk han noen år se-
nere da han var blant de overlevende på 
Utøya, men mistet mange av sine nære 
og kjære venner. 

- Ingen av oss er spart for utfordringer. 
Noen får derimot mer enn andre og i ulik 
grad, sier Simen Almaas.  

Vi TAKKER Simen for hans inspirasjon, 
engasjement og varme. Jeg er overbe-
visst om at mange har mye å lære av 
denne flotte unge mannen.

Se opp og frem selv om utfordringene 
rammer, er det godt motto. Prøv å reis 
deg og gå videre ved hjelp av familie, 
venner og hjelpeapparat. Med dine er-
faringer kan kanskje også DU være til 
hjelp for et annet menneske! 

Landet rundt

ARRANGEMENTET VAR FINANSIERT av Akershus fylkeslag, men arrangert av Asker og Bærum lokallag.



–  19  –

Jubileumstur for Aust-Agder fylkeslag
Fredag den 11. oktober var det 24 
spente deltakere som entret bussen 
for å delta på Aust-Agder Fylkeslags 
25ende revy-tur til Oslo. I og med at 
det var jubileum, ble det behørig mar-
kert med champagne på turen inn.  

TEKST: Ragna Maria

Tradisjonen tro gikk turen via Sandefjord 
til Strømstad, og vi hadde som vanlig et 
lotteri på bussen før vi landet på Thon 
Hotel Europa på kvelden.

Lørdagen var til fri benyttelse, før vi entret 
bussen og kjøre til Wallmans salonger, der 
det ble servert mat og show. Det var et 
fåtall av oss som hadde vært der før, så 

vi var veldig spente. For et show og for 
et herlig måltid! 

Dette frister til gjentagelse.
 
Etter en god frokost på hotellet søndag, 
satte vi igjen kursen mot Sørlandet, godt 
fornøyde med årets revy-tur.
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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 2020

Løsning på forrige kryss var:
HALLOWEEN

Aud Rovde, Ålesund

Disa Romundset, Trondheim

Svein Engmann, Melsomvik

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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Selius & kidza

«Same procedure as last year», ikke 
sant? Her er noen filmer du MÅ se.

HJEMME ALENE
Sjokkerende nok er det laget fire oppføl-
gere til den første Hjemme Alene-filmen 
som kom i 1990. Man burde kanskje ha 
gitt seg mens leken var god - etter film 
nummer to? Uansett, den første, og til 
dels den andre, som fortsatt har Ma-
caulay Culkin i hovedrollen som Kevin 
McCallister, er et must i jula.

MIRAKLET PÅ MANHATTAN
Originaltittelen er Miracle on 34th Street, 
og er faktisk så gammel at den er fra 
1947! Denne sendes alltid på TV i jula, 
og som mange andre julefilmer er det 
snakk om å tro på julenissen - eller ikke. 

Du kan også se den på Netflix. 

MED GRIMM OG GRU
Filmen er en kultklassiker fra 1976. Her 
får man eventyret om ulven og de sju 
geitekillingene i en rock'n roll-utgave. 
Musikalen fremføres av Moskva sirkus og 
isballett, Bolsjoj-balletten og mange an-
dre. Den kan du se på nett-TV hos NRK!

LOVE ACTUALLY
Denne har nok de fleste av oss sett en 
rekke ganger, men den er like koslig, mor-
som og romantisk hver gang. Filmen er 
stappfull av kjente skuespillere som Hugh 
Grant, Colin Firth og Keira Knightley. Her 
blir en rekke kjærlighetshistorier vevet 
sammen, og er en skikkelig juleklassiker 
for de romantiske.

TRE NØTTER TIL ASKEPOTT
Denne har flere generasjoner vokst 
opp med. Filmen er tjekkisk, men alle 
stemmene i filmen som sendes i Norge, 
har Knut Risan. Det gjør han også med 
glans. Vi kan alle høre i hodene våre: Mine  
herrer! Mine herrer! Hva med leksene 
nu, da? 

HJELP DET ER JULEFERIE
Elsk eller hat - mange nordmenn benker 
seg foran TV-skjermen når denne sendes 
lille julaften hvert år. Her går alt som kan 
gå galt - galt. Juletreet brenner opp, stor-
familien går ikke over ens, og de tusener 
av julelys på huset, nei de vil liksom ikke 
lyse. Du finner den på Netflix!

REISEN TIL JULESTJERNEN
Hver jul sender NRK denne klassikeren 
fra 1976, med vakre Sonja som er på lei-
ting etter den forsvunnede julestjernen. 
«Sonjas sang til julestjernen» vekker tå-
rekanalene hver gang.

POLAREKSPRESSEN
Dette er en fryktelig søt julefilm - kanskje 
for søt for noen - men en absolutt jule-
favoritt for mange. Her blir vi tatt med 
på en gutts reise til julenissens hoved-
kvarter på Nordpolen. Får han tilbake 
troen på julenissen? Og Tom Hanks som 
togkonduktør, det er grunn nok til å se 
filmen med engelsk tale. Denne kan du 
se på Netflix!

Julestemning på film
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Brannsikker 
ballong
Brannsikker 
ballong
Gummiballonger sprekker 
lett, men her får du lære 
hvordan du lager en 
ballong som tåler 
forbløffende mye.

© MCT/Bulls

Ballongen uten 
vann sprekker i 
løpet av noen 
sekunder, mens 
ballongen med 
vann i ikke gjør det

Varme svekker 
gummien i 

ballongen og 
får den til å 

sprekke

Det fører 
varme bort fra 
ballongen og 

hindrer den i å sprekke

Hold den første ballongen 
over lyset så flammen berører 

den, og begynn å telle: «1, 2, 3…»
Hold den andre ballongen 

over flammen og tell igjen

Hva skjedde?

3

1

Du trenger
To runde ballonger 
som ikke er blåst opp
Målebeger
Stearinlys og fyrstikker

Voksen hjelper

Vann tar 
imidlertid 

varme 
veldig lett 
opp i seg

Blås opp en 
ballong og knyt 
den igjen

Hell 1 dl vann i 
den andre 
ballongen, 

blås den opp 
og knyt den 

igjen

Tenn lyset 
med fyrstikken.
2
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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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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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7 punkt om NAV-skandalen  

De siste ukene har media rullet opp 
en rettsskandale. Kort oppsummert 
handler det om 48 uriktige dommer 
gjeldende trygdebedrageri, der 36 
personer havnet i fengsel, og rundt 
2400 uriktige krav om tilbakebeta-
ling av trygdeytelser. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

I forbindelse med NAV-skandalen har 
Personskadeforbundet LTN fått flere 
henvendelser fra medlemmer om hva 
dette betyr for dem. Derfor deler vi noen 
fakta som kanskje gjør det litt lettere å 
forstå hva saken gjelder, og om dette 
eventuelt har noe med deg å gjøre. 

1. HISTORISK TILBAKEBLIKK
Det viser seg at NAV har drevet med 
saksbehandlingsfeil siden 01. juni 2012. 
Da ble nemlig EUs trygdeforordning del 
av norsk lovgiving gjennom EØS-avtalen. 

Likevel ble ikke etatens praksis endret, 
og NAV fortsatte å kreve penger tilbake 
fra personer som mottok syke-, pleie- el-
ler arbeidsavklaringspenger og samtidig 
reiste til utlandet uten løyve. Praksisen 
har fortsatt også etter at Trygderet-
ten selv i 2017 gjorde regjeringen opp-
merksom på at NAV sin praksis måtte 
forandres ettersom den var i strid med 
gjeldende rett og man viste i den an-
ledning til en rekke trygdrerettsdommer. 

2. GJELDER DETTE DEG? 
Forordningen, altså den som kom for 
syv år siden, gjelder personer som bor i 
Norge og som er medlem i folketrygden. 
Altså norske statsborgere, men også 
EØS- borgere som er registrerte i Norge. 
Det er viktig å merke seg at saken dreier 
seg om at opphold i utlandet i seg selv 
ikke gjør at man mister retten til AAP 
så fremt man oppfyller kravene for å 
få ytelsen.

3. HVEM ER STRAFFET  
De som er straffet har uten å ha fått 
klarsignal fra NAV reist til utlandet mens 
de har mottatt de nevnte ytelsene. 

4. NAV HAR GJORT FEIL 
Allerede for 7 år siden ble kravet om å 
spørre NAV om lov til å reise til utlandet 
ugyldig. 

5. OPPDAGET FEILEN, MEN ENDRET 
IKKE PRAKSIS 
Fra juni 2017 til mars 2018 tapte NAV 
hele seks kjennelser i trygderetten der 
spørsmålet om tilbakebetaling fra en-
keltpersoner ble behandlet.

Praksisen ble likevel ikke endret. Mer-
kelig nok. 
6. KAN ALLE REISE NÅR OG HVOR 
DE VIL NÅ?
Nei, det kan man ikke. De øvrige krave-
ne om blant annet å delta i helse- eller 
arbeidsrettet aktivitet og oppfølging 
står fremdeles ved lag. I tillegg er det 
krav om at utenlandsoppholdet ikke 
må forringe helsetilstanden. 

7. GJELDER BARE EØS
Husk at den «nye» forordningen bare 
gjelder for reiser og opphold i EØS-om-
rådet. Når det gjelder opphold i resten 
av verden – så er det fremdeles gammel 
praksis som er gjeldende. 

KONSEKVENSENE AV NAV-SKANDALEN er ennå ukjent. 
Foto: NAV.
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Trygt på skoleveiene

Halden
kommune

halden.kommune.no aurland.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no os.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

sel.kommune.no

Tønsberg
kommune

Bydrift og Veiarbeid
tonsberg.kommune.no

Test oss på service
og kompetanse.

Human Care AS
www.humananorge.no

Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Økernveien 147, 0580 OLSO - Tlf. 472 46 449

Stangnesterminalen 1A, 9409 HARSTAD
Tlf. 480 57 777 - www.harstadmaskin.no

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

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

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

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.

Ryensvingen 15
0680 OSLO

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Kanalgata 3
3263 LARVIK

Tlf. 478 09 060
www.tryggtakst.no

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Linneruds
Biltransport AS

Løkenvangen
2072 DAL

Tlf. 905 45 735

Bilpleiespesialisten
Drammen AS
 Austadgata 21

3043 DRAMMEN
Tlf. 982 81 055

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54
3262 LARVIK

Tlf. 33 13 79 00

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Furene Industriområde
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 48 50

Terminalen 9
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 31 41 40 42

Indre Agder
Transport AS

Hornes Næringspark
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Bil &
Maskinservice

Vuku AS
Bredingsberg 4

7660 VUKU
Tlf. 453 91 050

Kåshagvegen 178, 2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Oppvekst
oygarden.kommune.no

Energiveien 14, 2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00

MANGLET I UTGAVE 9/2019 - MÅ MED I 10/2019 - SETTES FREMST I BLADET OM DET GÅR.

LEVE MED 10-2019.pmd 28.11.2019, 10:581
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

MB Kran &
transport AS
Skattøravegen 77

9018 TROMSØ
Tlf. 469 20 450

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Øyfjell
Regnskapskontor

Øyfjellvegen 896
3890 VINJE

Tlf. 35 07 37 15

Telepizza AS
Gudbrandsdalsvegen 199

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 99 51

Eiksenteret
Målselv
 Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Geithusveien 69
3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 77 99

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Apotek 1 Bømlo
Sortland

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Tømra
Bilverksted AS

7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060

Firda Billag Buss AS
Storehagen 4, 6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Norsk
Gjenvinning AS

Lysaker torg 35
1366 LYSAKER

Tlf. 09 700

Arkitektkontoret 4B AS
Kyrkjev 6

6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 77 50

Granhøi
Alderspensjonat

Ringdalslinna 63
2750 GRAN

Tlf. 61 31 30 10

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Bilxtra Hitra
Bjørn Myhrens
Verksted AS

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 30

Wist Last & Buss AS
 Jæktskippergata 11

7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Asker Elektro
Diesel AS
Bleikerveien 8
1387 ASKER

Tlf. 977 97 097

Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Steinkjer Bil AS
Fjordgata 9

7714 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Gudbrandsdal
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

Knapphus Dekk -
Bilverksted AS
Haukelivegen 497
5576 ØVRE VATS
Tlf. 52 76 73 12

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Løvold
Transport AS

 6146 ÅHEIM
Tlf. 957 80 250

Bil og
Anleggssupport AS

Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Tynset Diesel AS
Glåmveien 2

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 58 00

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 982 18 201

Brække
Eiendom AS

 Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

HK Container AS
Lønningsflaten 23

5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 99 11 10

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Røros E-verk
 Oslov 16, 7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN

Tlf. 67 80 06 00
lommedalenauto.no

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Bst Anlegg
& Utemiljø AS
Mjåvannsvegen 38

4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 970 86 102

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Norvest
trafikkskole AS
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Romerike
Bilverksted AS

Trondheimsveien 142
2040 KLØFTA
Tlf. 405 14 000

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

El Ringen AS
Torsbyveien 1

3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Herolf Hansen
& Sønn AS

Hvalrossvegen 27
9100 KVALØYSLETTA

Tlf. 915 63 511

Møre og Romsdal
avd. Molde

Gammelseterlia 4
Tlf. 71 24 93 00

6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

www.ulsteinbetong.no

Ryensvingen 15
0680 OSLO

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD

Tlf. 75 19 51 45

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 55 24 88 00

RPT Production AS
 Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Transportsentralen
Finnsnes AS
Botnhågveien 22
9308 FINNSNES
Tlf. 952 40 866

Biristrand
Camping

Biristrandvegen 937
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

Vinstra
Karosseri AS

Lomovegen 2, Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 21 60 60

Ask
Industrimontasje AS

Hellenvegen 1
2022 GJERDRUM
Tlf. 63 93 80 90

Kurt Syversen
Transport og

Eiendomsservice AS
Munkerudveien 27 A

1163 OSLO
Tlf. 920 31 701
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Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Høybråten
Glasservice AS

Professor Birkelands vei 27
1081 OSLO

Tlf. 22 30 30 70

Kongsgård alle 61
4632 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 14 84 00

Bil Sør AS
Løvollbakken 20A
4645 NODELAND

Tlf. 918 29 445

Elektro - Sør A/S
Mikkeslmyrveien 4

4515 MANDAL
Tlf. 38 27 13 90

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Venneslaveien 24
4619 MOSBY

Tlf. 478 05 608

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Heggland Bygg AS
Industritoppen 17
4848 ARENDAL
Tlf. 918 11 078

Rana
Industriterminal A/S

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 69 20

Barstølveien 14 (2. etg)
4636 KRISTIANSAND

Tlf. 970 50 074

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Gundersen
transport AS

Arhusmoen 12
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 52 22

Tømrer
Kjell Arne Olsby

Billitsvegen 32
2848 SKREIA

Tlf. 414 00 490

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Tt- Invest AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

4790 LILLESAND
Tlf. 905 27 054

Stebekk Bygg AS
Riggen 24 D
4956 RISØR

Tlf. 451 04 549

Spyle &
Rørkontroll AS

Jernbaneveien 8
4821 RYKENE
Tlf. 482 37 119

Sirdal Anlegg
og Transport AS

Sirdalsveien 4021
4440 TONSTAD
Tlf. 950 34 615

Mostad Bil AS
Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 71 13

Multiflis AS
 Vesterveien 173

4817 HIS
Tlf. 906 35 095

Harrys
Transport
Maurtangen 7

4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

4rent Contractors
 Movigveien 5 B

4870 FEVIK
Tlf. 928 82 039

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Blyberg
Sag og Høvleri AS

3521 JEVNAKER
Tlf. 61 31 21 00

www. jarenspor tssenter .no

Kanalv. 3, 5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00

Jan M. Dale
Transport AS

Isdal 69
5916 ISDALSTØ
Tlf. 977 79 005

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Redningsverket AS
 Missingmyrveien 16

1640 RÅDE
Tlf. 69 26 67 71

Birkeland
Elektro A/S

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Langebakk 25
4596 EIKEN

Tlf. 909 28 817

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND

Tlf. 880 01 818

Taxi Sør AS
Kartheia 5

4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Nordicgsa AS
Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 93 06 90

Sundretunet, Sundrejordet 4
3570 ÅL

Tlf. 417 99 417

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Geiranger Taxi
Gjøvahaugane 49

6216 GEIRANGER
Tlf. 400 03 741

TeleDataØst
Lillehammer

Landbruksvegen 2/4
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 44

Holmfossveien 12
3282 KVELDE

Tlf. 33 15 65 00
www.asbjorn-ness.no

Åskollen
Tverrliggeren 4

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden

3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

Einar Dalaker
6854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 86 72

Eid
Servicesenter AS
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 13 13

Sanderplassen 4
6813 FØRDE

Tlf. 916 45 340

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00
www.fresvik.no

Halbrendsøyra 9
6800 FØRDE

Tlf. 57 83 08 00

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Auto 8-8
Sildnes & Halaas AS

 Vika 6, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99
www.auto8-8.no

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Gaupne
Bilsenter AS

 6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 10 80

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Motor Forum AS
Barstølveien 30

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

I Taxi AS
Frolandsveien 6
4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 47 00

Vestviken
Boring AS
Tyribakken 5

3941 PORSGRUNN
Tlf. 993 00 055

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Fosselia 20
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 89 00

Angedalen , 6800 FØRDE
Tlf. 980 94 274

Bruhaug
El-Service ANS

Bordvegen 3
6854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 26 50

AB Maskin
Bjerkhoeltunet 1
7802 NAMSOS
Tlf. 74 27 61 05

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

bilskadesenteret.no
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Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

Storg. 22, 3290 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50 - www.sjømannshjemmet.no

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Hensmoveien 31, 3504 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 22 00 - www.smurfitkappa.com

Test oss på service
og kompetanse.

Tomballéen 7, 1640 RÅDE
Tlf. 69 28 30 00

avd Drammen
Svend Haugs gate 4

3013 DRAMMEN
Tlf. 03 880

AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

HORDALAND

ÅSANE Trafikkskole AS
Arnatveitvegen 137, 5262 ARNATVEIT...........................Tlf. 55 19 92 00
E-post: kontoret@asane-trafikkskole.no
www.asane-trafikkskole.no

MØRE og ROMSDAL

Furene 29, 6105 VOLDA...............................................Tlf. 70 07 44 30
E-post: postmaster@aam-trafikkskule.no
www.aam-trafikkskule.no

ROGALAND

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

TROMS

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

TRØNDELAG

BJØRGS Trafikkskole
Innherredsvegen 63 B, 7503 STJØRDAL..........................Tlf. 909 52 222
E.post: post@bjorgs.no
www.bjorgs.no

Vestby Storsenter
Senterveien 6
 1540 VESTBY
Tlf. 483 93 741

www.driveshine.no

Langgaten 48
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Tlf. 03 536
E-mail callsenteret:

post@grenlandtaxi.no
Bestill taxi på internett

www.03536.no
eller vår hjemmeside
www.grenlandtaxi.no
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Hurra! 
Endelig har vi fått nye og oppdaterte brosjyrer. 

Personskadeforbundet LTN har fått nye informasjons- og vervebrosjyrer. Om ditt lag 
trenger brosjyrer - ta kontakt med sekretariatet - så kan vi sende noen til deg.

     personskadeforbundet.no   

Vi er der når 
hverdagen blir 
snudd på hodet

personskadeforbundet versjon 1.indd   1 26/08/2019   16:11
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Trygt på skoleveiene

sund.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no steinkjer.kommune.no
oppegard.kommune.no

Hammerfest
kommune

hammerfest.kommune.no Drift og Næring
halsa.kommune.no

holtalen.kommune.no

Roan
kommune

roan.kommune.no

Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900

Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

Aure
kommune

aure.kommune.no

hyllestad.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

Birkenes
kommune

birkenes.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no
sel.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no

porsgrunn.kommune.no

Kvinnherad
kommune

kvninnherad.kommune.no

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

Breistøl & Falkgjerdet Maskin AS
Sveindalsvegen 15, 4737 HORNNES

Tlf. 909 85 553

Nils Heglands veg 71, 4735 EVJE - Tlf. 957 13 200

Kuliaveien 101, 4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 35 80 - www.vennesla-transport.no

Optimera AS
Monter Stormarked Forus
Maskinveien 7, 4033 STAVANGER

Tlf. 476 03 300

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

J Kristiansens gartneri AS
Fjæreveien 50, 4885 GRIMSTAD

Tlf. 37 25 62 60

Hellvik Hus
Søgne Eiendomsutvikling AS

Lohneveien 308, 4642 SØGNE
Tlf. 38 05 40 40

Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD
www.skadeoglakk.no

Human Care AS
www.humananorge.no

www.vikorsta.no

bykle.kommune.no
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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.

NEST SISTE SIDE

Velkommen til

- spesialist på personskader
Kirkeveien 61, 0364 Oslo - e-mail: post@asboll.no - www.asboll.no

Advokat Edmund Asbøll bistår klienter i saker som dreier seg om helserett,
pasientrettigheter og erstatningsrett.

Vi har en voksende portefølje av klienter med pasientskader og
personskadesaker som når frem med sine krav.

For nye klienter som ønsker kontakt, vennligst ring 22 51 41 80
for en gratis første konsultasjon med advokat Edmund Asbøll.

Ring for avtale mellom 09 og 16.

NEST SISTE SIDE

Velkommen til

- spesialist på personskader
Kirkeveien 61, 0364 Oslo - e-mail: post@asboll.no - www.asboll.no

Advokat Edmund Asbøll bistår klienter i saker som dreier seg om helserett,
pasientrettigheter og erstatningsrett.

Vi har en voksende portefølje av klienter med pasientskader og
personskadesaker som når frem med sine krav.

For nye klienter som ønsker kontakt, vennligst ring 22 51 41 80
for en gratis første konsultasjon med advokat Edmund Asbøll.

Ring for avtale mellom 09 og 16.



BAKSIDEN

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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 all-
tid 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. 


