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i Personskadeforbun-
det LTN og jeg har 
fått tillit til å sitte en 

ny periode som styreleder. Min tredje. Det betyr at jeg går inn i 
mitt femte år som styreleder. 

Takk for tilliten! Jeg lover å gjøre mitt beste, og gleder meg til å 
ta fatt på oppgaven. I denne lederen har jeg valgt å dele hvordan 
jeg tenker om vervet, på et overordnet nivå. 

I bunken over saker vi skal jobbe med de neste to årene ligger 
det mye kontinuitet. Noen er viktigere enn andre, og flere går i 
kategorien «dette har vi jobbet med i mange år og dette skal vi 
drive med til vi kommer i mål». 

Overordnet handler alt vi gjør om å jobbe for et inkluderende og 
rettferdig samfunn. For å få dette til må vi fokusere både lokalt og 
nasjonalt med påvirkning, men også politisk for å få gjennomslag 
for den utformingen av samfunnet vårt vi mener er best samt 
å være tett på forskningsmiljøer slik at kunnskapsproduksjon 
faktisk skjer. 

Nedslagsfeltet, og derfor arbeidsoppgavene til forbundet favner 

bredt og er mangfoldige. Å bli skadet krever omfattende helsetilbud 
og oppfølging. Erstatningsrettslig har vi en kontinuerlig jobb – og 
kunnskapsmessig er det mye å hente. Vi må også påse at tilret-
telegging på skoler skjer, og at tilrettelegging selvstendighet skjer.

I landsstyret har vi løst bredden i nedslagsfeltet ved å fordele 
oppgavene mellom utvalg. Disse får særlig ansvar for noen 
enkeltområder. I et utvalg sitter det minst én  representant fra 
landsstyret, gjerne en fra sekretariatet og kanskje også et annet 
medlem. Gjennom årene har det vært noe dreining i hvilke utvalg 
vi har, og det er derfor ikke sikkert at vi bestemmer oss for den 
samme strukturen som vi hadde ved siste landsmøteperiode. 
Å nedsette utvalg er noe av det første vi gjør når vi samles 
tidlig i desember. 

Når dere får denne utgaven av LEVE MED er vi langt inn i desem-
ber. Straks blir det jul og høytid, er en fin – men ofte sårbar tid for 
oss i Personskadeforbundet LTN. Jula med sin sentimentalitet 
minner oss om utenforskap, og om tap av helse- og kanskje 
også kjære. Jeg håper uansett vi klarer å finne ro og å fåt satt 
søkelyset på de gode øyeblikkene. 

Da gjenstår det bare å ønske god jul fra meg! 

Eli Eiklid

I hovedstyret, som jeg leder, har vi løst bredden i nedslags-
feltet ved å fordele oppgavene mellom utvalg. Disse får 
særlig ansvar for noen enkeltområder. I et utvalg sitter 
det minst én representant fra landsstyret, gjerne en fra 
sekretariatet og kanskje også et annet medlem.

INNHOLD utgave 10 - 2021

Julekryssord

Landsmøte på 
Stjørdal

s.4

s.24
Rehabilitering og  

hardt skadde
s.8 s.18

PERSONSKADEFORBUNDET LTN REDAKSJON ANNET
Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Telefon: 22 35 71 00

E-post: post@personskadeforbundet.no

Redaktør: Gunn Kvalsvik

Telefon: 22 35 71 00

E-post: levemed@personskadeforbundet.no

Annonser: faktserv@faktserv.no 

Design: Tomorrow Creatives (www.t-c.no)

Grafisk produksjon: BK Trykkpartner AS

Follo lokallag på 
skolebesøk

s.23Smått og viktig s.12

LEDER Eli Eiklid

Livskvaliteten i 
Norge er

skjevfordelt

Det har nylig vært avholdt  
landsmøte    

NO - 123

Trykk: Trykkpartner AS
Dette er en trykksak produsert 
etter standarder fra Svanemerket.
Trykkeriet er miljøsertifisert av 
stiftelsen Miljøfyrtårn,
nasjonalt sertifikat nr. 1638.

MILJØMERKET

241     Trykksak     

82
3



–  4  – 

Helgen den 29. til 31. oktober var det 
endelig duket for landsmøtehelg for 
delegater, observatører, æresmed-
lemmer, landsstyret og sekretariatet 
i Personskadeforbundet LTN. Etter 
måneder med nedstenging, og en 
utsettelse, var det fint å endelig 
kunne møtes fysisk igjen.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Det var en glad og litt smånervøs per-
sonskadeforbund-gjeng – som utover 
fredagen ankom hotellet på Stjørdal. 
Flere sa det var den første flyreisen på 
halvannet år, og formidlet at de de synes 
det var rart å være på farten igjen.

KLEMMER, AVSTAND OG PROGRAM 
De vanlige klemmene, som er hyppige 
når forbundsfolk møtes, var mer avmålte 
og folk holdt litt avstand. Naturlig nok 
siden pandemien fremdeles truer og folk 
tar ansvar. 

Det var også noe færre deltakere enn 
vanlig. Lagene hadde fulgt oppfordringen 
om å begrense antall delegater og flere 
av æresmedlemmene valgte å takke nei, 
grunnet fare for smitte. 

- Vi må være litt varsomme, var det et 
delegat som sa, da vi stod sammen og 
sjekket inn på hotellet. 

- Tenk om det oppstår smitte og hele 
organisasjonen går ned for telling. 

Sant nok!

Den formelle delen av Landsmøtet ble 
avholdt lørdag, fredagen var det «lan-
ding» og oppvarming. Underholdningen 
på "dagen-før-dagen" bestod av en lokal 
revyartist ved navn Kari Engen. 

Hennes budskap var hvor viktig det er med 
humor. Under sesjonen kom det frem at 
Kari Engen selv var pårørende, og hadde 
mistet både mann og barn i en ulykke. 
Hennes foredrag/forestilling om humor i 
sorg og som helsefremmende, var både 
interessant og morsomt. Flere i salen ble 
både berørt og fikk seg en god latter. 

Siste del av fredagen var det duket for 
utdeling av prisen Årets hjertevenn. Det 
ble en fin seremoni – men også svært 
følelsesladd, siden mottakeren Kristin 
Levinsen, døde i slutten av september. 

- Kristin var helt spesiell og hadde omsorg 
for mange, sa en beveget Eli Eiklid da 
hun overrakte prisen til Levinsens kusine. 

DEN FORMELLE DELEN 
Lørdagen var reservert til den formelle 
delen av landsmøteprogrammet. Det 
innebærer blant annet en fast kjøreplan, 
og at sakene som skal drøftes og ved-
tas blir behandlet etter klare regler og 
prosedyrer.  

Presis klokken 0900 var det offisielle 
programmet i gang. Første del besto av 
opprop for å registrere hvem som var til 
stede, samt fastslå at man er nok folk 
og representanter for å kunne ta lands-
møtebeslutninger.  

Møteleder ble presentert og valgt, i år 
var det Kristoffer Hansen fra Ballangen 
som fikk æren. Deretter ble dirigenter, 
tellekorps og innkalling vedtatt. Etter 
en påpeking fra et lag som mente saken 
deres ikke var blitt tatt imot og lagt inn 
på en korrekt måte, kunne punktene på 
sakslisten gjennomgås. 

Det er særlig budsjett, handlingsplan 
samt valg av personer til nytt hovedstyre 
som skapte debatt og tok tid. 

I år ble det noen fine runder der delega-
ter inntok talerstolen. Særlig gjaldt det 
innsikt og forståelse for tall i budsjettet. 
Det ble også stilt flere spørsmål rundt 
handlingsplanen. Interessen var ekstra 
stort rundt temaet «hvordan beholde og 
øke medlemsmassen». Ikke overraskende 
siden dette er en utfordring også mange 
av lagene er opptatt av og engasjerte i. 

Det var også noen ordskifter rundt hvor-
dan en eventuell sammenslåing av lag 
bør eller kan skje. 

Som vanlig var det valg av kandidater til 
landsstyret som tok mest tid i den for-
melle delen. Utgangspunktet for valgene 
var kandidater som var foreslått av en 
valgt valgkomite. Komiteens mandat er å 
sette sammen et styre som representerer 
forbundet både geografisk, kjønnsmessig 
og med hensyn til alder. I tillegg er det 
vanlig å ta hensyn til at styret har en 
viss grad av kontinuitet, slik at man ikke 
bytter ut alle kandidatene på samme tid 
og bare får inn ferske.

Landsmøtet på Stjørdal
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Valgprosessen under landsmøtet på Stjørdal var ryddig, og etter noen runder med 
justeringer og benkeforslag, endte vi opp med følgende landsstyre for neste periode:

Verv Navn Lokallag

Leder Eli Eiklid Steinkjer og Namsos lokallag

Nestleder Marie Brattbakk Lofoten lokallag

Styremedlem Trond Mikalsen Finnmark fylkeslag

Styremedlem Remi Opsett Midt-Troms lokallag

Styremedlem Simen Krogh Nordre Vestfold lokallag

Vara Hanne Sandal Stakseng Rogaland fylkeslag

Vara Lennart Kristmoen Midt- og Nord-Hedmark lokallag

De som ikke fortsetter, eller ble valgt til å ikke være med videre er: André Eilertsen, 
Marianne Nydal, Perpetua Azevedo og Martin Berg. 

Det ble også valgt en kontrollkomite:

Leder Svein Ove Langeland Rogaland fylkeslag

Hege Thue Hansen Østfold fylkeslag

Reidar Iversen Drammen og omegn lokallag

Vara Pernille Villekjær Midt- og Nord-Hedmark lokallag

En vedtektkomite: 

Leder Hilde S. Valberg Stjør- og Verdal lokallag

Per Arne Jacobsen Lofoten lokallag

Aid Rita Mortensen Vest-Agder fylkeslag

Vara Guttorm Johnsen Hordaland fylkeslag

Og en valgkomite:

Leder Kjersti Bergvik Ofoten lokallag

Kjell Roger Engstrøm Stjør- og Verdal lokallag

Marianne Trydal Skeie Vest-Agder fylkeslag

Vara Carl Vidar Haugan Oslo fylkeslag

Bente Norstad Romerike lokallag

Helge Fossen Aust-Agder fylkeslag

HVORFOR LANDSMØTE PÅ STJØR-
DAL?
Personskadeforbundet LTNs landmøter 
avholdes hvert annet år. Det er knyttet 
mange formelle krav og regler til både 
rammer og innhold, men geografisk – alt-
så hvor Landsmøtet skal avholdes - står 
det ingenting om. 

De siste årene har likevel møtet blitt lagt 
til Gardermoen. Rett og slett fordi det er 
et praktisk knutepunkt for delegater som 
kommer fra alle landets hjørner. Det er 
også mest økonomisk. 

I år hadde likevel landsstyret bestemt 
at vi skulle løsrives fra den faste formen, 
og plukket ut Stjørdal som destinasjon. 
Midt i landet og fordi flyplassen Værnes 
er rett i nærheten. 

Noen fikk sett deler av av byen som ligger 
nydelig til i Trondheimsfjorden. Hotellet 
som huset oss,  lå også midt i byen og 
laget en fin ramme rundt arrangementet. 

«Hyggelig å være bynært, siden den for-
melle delen sluttet tidlig – da kan man 
kunne bruke tiden til å vandre i byen», sa 
en delegat under lørdagens festmiddag.  
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På verdensbasis er fysisk traume fremdeles en ledende årsak til død og 
uførhet. Samtidig har utviklingen av moderne traumebehandling de siste 
tiårene ført til at flere overlever alvorlig skade. 

TEKST: Jeanette Finstad/Nasjonalt traumeregister

Studier har vist at veien tilbake til et 
normalt liv er vanskelig og at mange 
pasienter lever med permanent funk-
sjonsnedsettelse, redusert livskvalitet 
og langvarig smerte mange år etter 
skade. 

God smertelindring er viktig i initial 
traumebehandling og opioider er en 
nødvendig del av den akutte smerte-
behandlingen, men langvarig bruk av 
opioider er et økende problem. I USA er 
den pågående opioidepidemien erklært 
som en nasjonal helsekrise, og ifølge det 
norske reseptregisteret er over 60.000 
nordmenn langvarige brukere av opioider. 

Over halvparten av traumepasientene 
utskrives med reseptbelagte opioider, og 
fordi toleranse til disse medikamentene 

kan utvikles etter kun få ukers kontinu-
erlig bruk er disse pasientene utsatt for 
å utvikle opioidavhengighet.

«Health care, pain medication and treat-
ment outcome, experiences and perspe-
ctives among patients and physicians” 
er et kvalitativt delprosjekt av “injury 
prevention and outcomes following 
trauma (IPOT)” ved Oslo Universitets-
sykehus. IPOT er en stor nasjonal studie 
i Norge med et overordnet mål om å 
forebygge ulykker, forhindre ugunstig 
utfall og forbedre traumebehandlingen 
blant overlevere etter fysisk traume.

Den første artikkelen av det kvalitative 
delprosjekt i IPOT ble nylig publisert i Sca-
ndinavian Journal of Trauma Resuscita-
tion and Emergency Medicine: “Dischar-
ge from the trauma centre: exposure to 
opioids, unmet information needs and 
lack of follow-up – a qualitative study 
among physical trauma survivors» 

Hensikten med denne studien var å utfor-
ske pasienters opplevelse av traumebe-
handling inkludert erfaring med bruk av 
opioider før, – og 6 uker etter utskrivelse 
fra traumesykehus. 13 traumepasienter 

(11 menn og to kvinner) med ortopediske 
skader, kjent for å være forbundet med 
smerteproblematikk, ble inkludert fra 
Oslo universitetssykehus og ble dybdein-
tervjuet i gjennomsnitt seks uker etter 
utskrivelse. 

Overlevende etter livstruende 
skader må rehabiliteres bedre

JEANETTE FINSTAD.
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Gjennom semistrukturerte intervjuer ble 
studiedeltagerne spurt om deres erfarin-
ger med smerteproblematikk og bruk av 
opioider. Vi undersøkte også hvordan de 
opplevde sykehusopphold og oppfølgin-
gen etter utskrivelse. I tillegg ble det fo-

kusert på psykiske helse og livssituasjon 
før og etter skade.

Resultatene viste at utskrivelse fra trau-
mesykehus og perioden som umiddelbart 
fulgte var forbundet med opplevelsen av 

utrygghet. De tre hovedtemaene som ble 
identifisert som bidragsytende faktorer 
til dette var a) manglende informasjon 
om skaden og prognose, b) å være un-
der påvirkning av opioider c) mangel på 
oppfølging etter utskrivelse fra sykehuset. 

Samtlige studiedeltagerne brukte 
opioider under sykehusoppholdet og 
ble utskrevet med resept på opioider. 
Ingen av pasientene som ble utskrevet 
fra traumesykehuset med opioider fikk 
nedtrappingsplan ved utskrivelse eller 
informasjon om hvem som skulle følge 
opp dette. Bare fire deltakere fikk ned-
trappingsplan, hvor samtlige ble forskre-
vet av lege ved opptreningsinstitusjon.

I tillegg opplevde deltagerne at helseper-
sonell hadde manglende fokus på mental 
helse både før og etter skaden. Ingen av 
pasientene fikk kartlagt tidligere psy-
kisk helse, og bare tre ble tilbudt samtale 
med psykiater under sykehusoppholdet. 
Etter utskrivelse beskrev flere at de var 
deprimerte og opplevde å ha vanskelige 
tanker relatert til selve traumet. 

Basert på denne studien synes det å 
foreligge manglende systematisk fokus 
på mental helse og psykososial støtte 
under og etter sykehusoppholdet, noe 
som er bekymringsfullt. Dette er en  
pasientgruppe som har opplevd svært 
alvorlige traumer med livstruende skader 
og det er godt dokumentert at psykiske 

Hensikten med studien var å utforske pasienters 
opplevelse av traumebehandling inkludert erfaring 
med bruk av opioider før, – og 6 uker etter utskrivelse 
fra traumesykehus.

GOD SMERTELINDRING ER viktig i initial traumebehandling og opioider er en nødvendig del av den akutte smertebe-
handlingen, men langvarig bruk av opioider er et økende problem. Illustrasjonsfoto.
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helseproblemer gir økt risiko for bruk av 
rusmidler, redusert livskvalitet og fysisk 
funksjonsevne, og økt smerteproblema-
tikk. 

Etter utskrivelse fra sykehus hadde halv-
parten vært i kontakt med fastlege, men 
de fleste opplevde at verken mental helse, 

smerteproblematikk, opioidbruk og ned-
trappingsplan var fokusområder under 
disse konsultasjonene. Disse funnene er 
viktige og vil bli tema i fokusgruppedis-
kusjon blant fastleger i den neste delen 
av forskningsprosjektet. 

Pasienterfaringene fra denne studien, 

kort tid etter utskrivelse, kan tyde på at 
det primære fokus blant helsepersonell 
ved traumesykehus er å gi inneliggen-
de traumepasienter behandling av høy 
medisinsk kvalitet for å sikre overlevelse, 
men at mer fokus burde rettes mot re-
habilitering, psykososial helse og trygg 
smertebehandling, inkludert nedtrap-

Forskning og brukermedvirkning 
Prosjektet i artikkelen over er del 
av et større prosjekt med flere un-
derprosjekter som har til felles å se 
på og å vurdere utfallet av skader 
blant annet i form av smerter, funk-
sjonsnedsettelser og medisinbruk. 
Personskadeforbundet LTN, ved In-
geborg Dahl-Hilstad, er med som 
brukermedvirker. 

- Å bistå inn i forskningsprosjekter har 
vært og er en viktig del av arbeidet i 
vår interesseorganisasjon. Det handler 
om å bistå med erfaringsbasert kunn-
skap, noe som vi høster enten gjennom 
å jobbe tett på medlemmer eller å selv 
ha vært rammet av en skade, forklarer 
Dahl-Hilstad. 

Hun forteller at prosjektet Oslo Universi-
tetssykehus (OUS) nå gjør rundt smerte, 
medikamentbruk og avhengighet er ba-
nebrytende og viktig. 

- Medikamentbruk har flere negative sider. 
Det trenger vi mer kunnskap om. I tillegg er 
det viktig at man i rehabiliteringsøyemed 
ikke låser seg på den stien der medisiner 
avhjelper det meste, men tenker nytt. 

BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN

Traumer er assosiert med dødelig-
het, langvarig smerte og sykelighet. 

Effektiv smertebehandling er ofte en 
nødvendig del av traumebehandlingen 
og opioider (sterke sentralstimulerende 
medisiner) kan være uunnværlige for 
behandling av akutt smerte. 

Utfordringen er at misbruk av fore-
skrevne opioider er et økende problem. 
Dette er et faktum man har vært klar 
over lenge. Likevel har det vært lite 
forskning rettet mot traumepasienter i 
en tidlig fase av rehabilitering. Fokus har 

heller vært på opplevelser og perspek-
tiver på helse samt bedring inkludert 
smertelindring. Det har vært mindre 
søkelys på effekt av vedvarende bruk 
av foreskrevne opioider med misbruks-
potensial. 

For å utforske traumeomsorgsopple-
velser før og etter utskrivning, inkludert 
eksponering for opioider, ble fysiske 
traumeoverlevende rekruttert fra et 
stort traumesenter i Norge som – i føl-
ge forskningsteamet, gir det høyeste 
nivået av traumeomsorg.

Kilde: OUS 

I USA ER den pågående opioidepidemien erklært som en nasjonal helsekrise, og ifølge det norske reseptregisteret er 
over 60.000 nordmenn langvarige brukere av opioider.
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Svært mange opplever desember, 
førjulstid og jula som en følelses-
messig turbulent periode. Forvent-
ninger, ensomhet, gleder og sorg. 
Alt i en salig blanding. Om du har 
det sånn; husk du er ikke alene om 
å føle deg sånn! 

TEKST: Gunn Kvalsvik

En landsdekkende undersøkelse viser at 
19 prosent at oss opplever ensomhet eller 
utenforskap i julen. Det tilsvarer 750.000 
nordmenn, som alle i større eller mindre 
grad har kjent på ensomhet i forbindelse 
med juletiden.

Tiden som i medier og reklame omtales 
som fellesskapstid, fylt av latter og lang-
bord, er sår for alle oss som ikke får den 
til. Enten fordi vi er alene, har opplevd stor 
sorg eller lever i en krevende situasjon.   

Å HA BLITT RAMMET AV EN SKADE 
For mange i Personskadeforbundet LTN 
er førjulstiden og julen utfordrende. Sær-
lig fordi flere av oss har mistet noen på 
en dramatisk måte og derfor kjenner på 
et stort savn. Det er også flere som er 
enslige og som derfor opplever å stå på 
utsiden av julefortellinger om langbord 
og storfamilien. 

Å leve med en skade eller som pårørende 
er også krevende rundt juletider fordi man 

gjerne har mer enn nok med hverdagen, 
og kjenner på at julen krever noe ekstra. 

Nedsatt funksjonsevne er selvsagt ikke 
en fast og «lik» kategori, men det som er 
felles med de som er rammet er at man 
lever med begrenset kapasitet. Å vaske 
ned huset, bake 7 sorter kake og å invitere 
til fester er nesten umulig å gjennomføre. 

- Å leve med smerter, kognitive utfor-
dring eller at ting er annerledes enn det en 
gang var, er ressurskrevende. For mange 
er høytider en påminner. En påminner om 
noe som har vært, hvordan det kunne 
vært eller om en eller flere som mangler. 
Disse følelsene kan bli ekstra sterke i før-
julstiden, sier Birte Sand Rismyhr i Per-
sonskadeforbundet LTN. Hun er utdannet 
sosionom og jobber tett på medlemmene 
i forbundet.  

ØKONOMISKE UTFORDRINGER
Desember er nemlig en dyr måned. Det 
koster å kjøpe gaver, nye klær - og mat-
budsjettet er gjerne drøyere enn ellers. 

Ikke alle har råd til å delta, og for enkelte 
blir «julestria» derfor en påminnelse om 
utenforskap.  

Vi har mange medlemmer som lever på 
trygd.  Ikke fordi vi er sløve, men fordi 
vi for eksempel er rammet av en skade 
som reduserer arbeidsevnen. Å leve på 

trygdeytelser i en eller annen form er 
utfordrende siden beløpet ofte er satt 
på et nivå som gjør at mange opplever 
at de ikke kan leve på samme måte som 
folk det er naturlig å sammenligne seg 
med.  

- Dårlig økonomi er noe som rammer 
mange av våre medlemmer. Både fordi en 
stor andel er avhengig av trygdeytelser, 
men også fordi de kanskje har helseut-
fordringer som koster ekstra. Derfor vet 
vi at julen kan oppleves som ekstra tøff 
fordi det er en periode av året som er 
mer kostbar enn hverdagen, sier Birte 
Sand Rismyhr. 

Rismyhr mener at mange av medlem-
mene i forbundet kan kategoriseres 
som fattige, sett i lys av definisjonen av 
fattigdom. 

- Fattigdom i Norge handler sjelden 
om å gå sulten til sengs, men om å ha 
bare akkurat det du trenger – og knapt 
nok det. Det handler om bekymringer 
for strømregningen, redselen for at det 
skal dukke opp uforutsette utgifter, el-
ler om dårlige netter i desembermåned 
fordi man vet budsjettet er for stramt. 
Dette er noe mange av medlemmene 
våre kjenner seg igjen i. 

Julen kan være belastende, men husk, 
du er ikke alene!

O` jul med din glede 
(og sorg)
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Smått & Viktig

Vi har, som resten av verden, satt 
mye på vent i halvannet år. Blant 
annet har forbundets fine leiligheter 
i Sveti Vlas i Bulgaria stått tomme 
de to siste sesongene. 

Vi vet at dette har vært et kjært tilbud for 
mange medlemmer, og at flere har gode 
minner fra fine opplevelser og sommer-
ferier her langs Svartehavet.

Vi håper derfor at vi kan tilby dette så 
snart som mulig – aller helst til våren. 

Om dere ønsker å skrive dere inn på en 
venteliste, i tilfelle verden åpnes opp og 

pandemien blir under kontroll, er dere 
velkommen til å gjøre det. Send en e-post 
til Frank Gjelsøy i sekretariatet, adressen 
er frank@personskadeforbundet.no.

Vi tar imot bestillinger på leilighetene fra 
01.01.22 kl 00.00, og kjører førstemann til 
mølla-prinsippet. Den som først melder 
interesse bestemmer når uken starter, 
man kan f.eks leie fra lørdag til lørdag 
eller onsdag til onsdag. Maksimal leietid 
er tre uker. Minimum leie er én uke. Det 
kan leies en leilighet i en leieperiode pr 
medlemskap. Det tas forbehold om at 
leilighetene ikke leies ut selv om anlegget 
er åpent.

Vi anbefaler uansett ingen å bestille fly-
billetter før dere har fått en bekreftelse 
fra oss om at leilighetene er åpnet. 

Hvis dere vil lese mer, og drømmer om 
en sommer i Bulgaria, anbefaler vi å gå 
på hjemmesidene våre www.personska-
deforbundet.no. 

Der finner dere mer informasjon om ste-
det Sveti Vlas og og om leilighetene på 
våre nettsider. Flere av boenhetene er 
tilrettelagte for folk med ulike former for 
funksjonsnedsettelser.

Bulgaria og Sveti Vlas - sommeren 2022

FAMILIELEIREN FOR NOEN år siden. Panorama Dreams. Foto: Privat.
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Du kan gjerne: * Sende inn forslag om arrangement, aktiviteter osv. til lagets e-post senest 
  4 uker før årsmøtet
 * Komme på årsmøtet og være med å bestemme!

  Sett av datoen allerede nå!

 

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN 
lokalt skal jobbe med i 2022!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Asker og Bærum lokallag 14.02.2022 / 18:30 Sandvika videregående skole Julie Kvamme, tlf. 641 83 941
askerogbarum@personskadeforbundet.no

Follo lokallag 22.03.2022 / 18:00 Eldresenteret,  
Rådhussvingen 3, Ski

Leif Gunnar Hombrekk, tlf. 480 00 065
follo@peronskadeforbundet.no

Nordvestlandet lokallag 01.03.2022 Jostein Kvalen, tlf. 415 88 613
nordvestlandet@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag 23.02.2022 / 18:00 Quality Hotel Grand Royal, 
Narvik

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

Oslo fylkeslag 24.02.2022 / 17:00 Vinderen Seniorsenter,  
Slemdalsvn. 72

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

Rogaland fylkeslag 22.03.2022 / 19:00 Austamannaveien 11,  
Haugesund

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

Romerike lokallag 01.03.2022 / 18:00 Jessheim Ullensaker  
frivillighetssentral

Arild Hansen, tlf. 909 76 287
romerike@personskadeforbundet.no

Solør/Odal og omegn lokallag 01.03.2022 /18:30 Kongsvinger bibliotek
solorodalomegn@personskadeforbundet.no

Steinkjer og Namsos lokallag 09.03.2022 Steinkjer Knut Magne Stavran, tlf. 905 06 805
steinkjernamsos@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag 01.02.2022 / 18:00 Haraldsgate 2 B, Larvik Ola Akre, tlf. 950 52 838
sondrevestfold@personskadeforbundet.no

Tromsø og omegn lokallag 02.03.2022 / 18:00 Digitalt Mobil 995 84 843
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

Vest-Agder lokallag 10.02.2022 Rådhusgata 18, Kristiansand Aid Rita Mortensen, tlf. 907 23 253
vestagder@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. Der vil det også bli opplyst om årsmøtet må holdes digitalt pga. smittevern eller om det blir fysisk oppmøte.

Det er årsmøte tid i lagene våre
For noen er dette vinterens og vårens 
vakreste eventyr, for andre gir det 
nesten litt «klump i magen» fordi 
man vurderer hvorvidt man skal gå 
eller la være. 

TEKST: Eli Eiklid, leder for landsstyret 

Dessverre er det svært mange medlemmer 
som ikke kommer på årsmøter i lagene. 
Grunnen kan være at de er redde for å 
bli «påpakket» et verv, men også fordi 
man er sjenert og ikke kjenner noen. Det er 
selvsagt helt greit å ikke delta, men husk 

at du er hjertelig velkommen. Lagenes 
årsmøter skal være og er en arena for alle.

Det er slett ikke alle som går på årsmøter 
som ønsker verv. Men flere har kanskje 
innspill og tanker om hvilken retning laget 
skal gå i. Som for eksempel hvilke priori-
teringer som skal gjøres, og kanskje hvilke 
lokale politiske saken man bør jobbe frem. 

Noen går også på årsmøter fordi det er en 
arena hvor man treffer andre forbunds-
medlemmer. Ofte får man litt å spise, det 
er tid til småprat, og som i alle andre fora 

så er det i pausene mellom det formelle 
mye skjer.

Både de som tenker at nå har jeg tid og 
overskudd, de som har konkrete innspill 
-  men også for de som ønsker seg et 
fellesskap. Uansett er min anbefaling; 
gå!  Jeg har sagt det før og jeg sier det 
igjen, det er i lagene våre det skjer. Dette 
står jeg for. Lagene er nemlig hjertet i vår 
organisasjon.

Til alle der ute – LYKKE TIL MED ÅRS-
MØTENE.
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KONFERANSEN LIGGER UTE på Hjernerådets facebooksider.
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Min bestemor, som døde for mange 
år siden, sa ofte: En god natt søvn, 
forlenger livet. Hverken hun eller jeg 
visste hvor rett hun hadde i denne 
påstanden. Lite søvn er nemlig svært 
helseskadelig og god søvn er helse-
bringende.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

 Innimellom zoomer de fleste av oss «ut» 
for å studere livene våre og alt vi gjør 
utenfra. Det er mye rart vi foretar oss, 
både av rutiner og handlingsmønstre. Det 
rareste er kanskje det vi alle gjør; nemlig 
kler av oss eller kler oss om, og legger oss 
i sovedvale i timevis. Hver kveld. 

Til tross for at både mennesker og dyr 
- gjennom millioner av år - har sovet til 
alle tider, er søvn merkelig. Søvnen er en 
gåte. Men også logisk fordi vi merker at 
vi trenger den. 

En seminarserie levert at Hjernerådet 
forteller oss hva, hvordan og hvorfor søv-
nen er så viktig. 

HJERNEKONFERANSE OM SØVN
I løpet av oktober kunne vi følge direkte 
(og i ettertid) en rekke digitale seminarer 
der forskere, leger og vanlige folk snakket 
om søvn. Hjernerådets serie presenterer 
både fakta, forskning og gode søvnråd 
– og foredragsholderne som stilte er 
de fremste innenfor søvnkompetanse 
i landet.

Det som er et faktum, som vi alle kan 
kjenne på, er at dersom man sover for 
lite eller dårlig så rammer det hardt. Vi 
blir slitne, surrete, kalde og irritable. 

Om du lurer på hvorfor Hjernerådet har 
satt søvn opp på dagsorden under årets 
Hjernehelsekonferanse, så peker det selv-
sagt mot kjernen i søvnens natur – det 
er nemlig hjernen vår som sover.  

Vi har lenge visst at å ta bort søvnen fra 
et menneske er livsfarlig og derfor blir 
benyttet blant annet under tortur for å 
presse frem informasjon. Ifølge kunn-
skapsspillet Trivial Pursuit (TP) dør man 
fortere av søvnmangel enn mangel på 
vann. 

Søvn er altså livsviktig. Ifølge Folkehel-
seinstituttet er underskudd på søvn eller 
dårlig søvnkvalitet et så stort problem at 
det blir omtalt som et folkehelseproblem. 

HJERNERÅDETS KONFERANSE – OM 
SØVN
Selv om deler av Hjernerådets digitale 
konferanse, som består av seks bolker, 
innimellom er teoretisk og faglig tung - 
er den både opplysende og interessant. 
For medlemmer av Personskadeforbun-
det LTN er innholdet spennende rett og 
slett fordi søvnutfordringer ofte er del av 
både smerteproblematikk og kognitive 
utfordringer.

Den første delen har søkelys på de store 
linjene. Professor Bjørn Bjorvatn gir oss 
søvnoverblikket, professor Ståle Pallesen 
fokuserer på hvordan søvn har fungert 
gjennom tidene – og til sist; førsteama-
nuensis Rune Enger snakker om hjernens 
vaskemaskinfunksjon.

Søvn er ikke bare fravær av våkenhet, det 
skjer mye når vi sover, forklarer Bjorvatn. 
Han snakker om funnene man har gjort 

ved målinger gjennom polisongrafi. En 
slags skanningsmaskin av hjernen og 
dens bevegelser i søvnfasene. 

Gjennom målinger har man avdekket 
det som skjer i de tre søvnfasene. Skan-
ningen har gitt resultater som gjør at vi 
kan slutte at alle søvnfasene er viktige 
for funksjonen av både hjernen vår og 
resten av systemet. 

Dyp søvn er avgjørende for å bli uthvilt. 
Under målinger av denne fasen opptrer 
hjernen med store langstemte, men 
langsomme bølger. Remsøvnen, derimot, 
omtales som drømmesøvnen vår. Da er 
hjernen aktiv, mens musklene gjerne er 
mer avslappet. 

Den siste delen av søvnen, den lette søv-
nen, er preget av mer blodsirkulasjon i 
kroppen. Nesten som en naturlig prosess 
der vi vekkes til live igjen.  

Om du lurer, så ja - alder har innvirkning 
på søvn. Barn sover tyngre enn eldre, fordi 
de eldre har mindre dyp søvn. 

HVORFOR OG HVOR SKADELIG ER 
DET Å SOVE FOR LITE?
Dårlig søvnkvalitet, eller for lite søvn, har 
store helsekonsekvenser. Forskning viser 
at det øker risikoen for å gjøre feil og for 
å bli skadet. Man blir også mindre pro-
duktiv, mer uetisk og har større problemer 
med å regulere seg selv emosjonelt. 

Å sove mindre enn seks timer pr natt har 
også konkrete helsemessige effekter, og 
kobles blant annet opp mot utfordringer 
som overvekt, demens, depresjon og diabe-
tes. Altså både fysiske og kognitive effekter. 

Hvorfor sover vi?
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Å ikke sove nok påvirker også evnen til 
å lære. Og går man uten søvn i lengre 
perioder blir man rett og slet psykotisk. 
Grunnen er at hippokampusen vår (hus-
kedelen av hjernen) vaskes og re-startes 
under søvnen. Konkret skjer det fysiske 
endringer i våre nerveceller under søvn, 
derfor er søvn avgjørende for vedlikehol-
det av hjernen vår.

Det finnes mange grunner for hvorfor 
vi sover dårlig eller for lite. Noen har 
sykdommer, andre kognitive ut-
fordringer og flere har smerte-
problematikker som reduserer 
søvnkvaliteten. Forskerne som 
snakker på web-seminaret er 
tydelige; uansett grunn må vi 
prioritere å få en så god søvn 
som mulig. Dette er viktig for å 
ivareta helsa.  

SOVER VI MINDRE I DAG ENN 
TIDLIGERE?
Flere har kanskje stilt seg spørsmålet: Er 
søvnunderskudd og dårlig søvnkvalitet 
et moderne fenomen? Altså, sov men-
nesker mer før - uten sosiale medier, TV 
og andre forstyrrelser? 

Svaret er nja. Analyser viser at ungdom i 
dag sover 30 minutter kortere enn for 100 
år siden. Dette gjelder overalt i verden. 
Hos voksne, derimot, finner man ingen 
forskjell på søvnlengde de siste 40 årene. 

- Men altså, mye skjermbruk påvirker 
søvnen vår. Forskning viser at vi sover 
mindre når vi bruker mye skjerm og mobil 
i nattetimene, sier professor Mari Hysing. 
Dette underbygger postdoktorstipendi-
at Ingvild West Saxvig som fastslår at 
ungdom bør sove mellom 8 til 10 timer 

hver natt for at hjernen skal utvikle seg.  
Faktum er at de sover i snitt under 7. 

HVA SKAL VI GJØRE NÅR VI SLITER 
MED SØVN? 
En del av Hjernerådets konferanse setter 
søkelys på praktiske grep vi kan gjøre 
dersom man sliter med søvn. 

Det gjennomgående rådet er rutiner. 
Legge seg og å stå opp til faste tider, å 
føre søvndagbok og å endre vaner. Dette 
gir faktisk god effekt over tid. 

Noen har imidlertid så komplekse søvnut-
fordringer – at de kan kategoriseres under 
termen sykdom. 

Overlege og førsteamanuensis Harald 
Hrubos-Strøm forklarer at det finnes 
flere former for søvnsykdommer. De to 
vanligste er insomni og søvnapne. 

Insomni er uregelmessig søvn, mens 
søvnapne er diagnosen man får dersom 

man opplever pusteproblemer under søv-
nen. Det siste er faktisk en svært van-
lig tilstand som rammer 1 av 10 voksne 
nordmenn. 

Mens insomni kan avhjelpes ved hjelp av 
rutiner, må de mest krevende tilfellene av 
apne behandles enten ved pusteapparat 
eller ved program for å gå ned i vekt. 
Apne henger nelig svært tett sammen 
med overvekt. 

Det finnes også noen som sover for 
mye. Når dette er virkelig mye – 

kan det være at man sliter med 
narkolepsi. Lege Marie Morstad 
Sagen har narkolepsi som spesi-
alitet, og hennes råd er følgende: 
«Sykdommen krever selvdisiplin, 
men tenk på mulighetene, ikke 
begrensningene». Nevrolog Stine 

Knudsen Heier forklarer hva som 
skjer i hjernen ved narkolepsi. 

SØVNPROBLEMER ER KOSTBART!
Avslutningen av konferansen, og den 
sjette delen, ble arrangert på Det norske 
teateret 25. oktober 2021. 

Det var professor og forsker Børge Sivert-
sen fra Folkehelseinstituttet som holdt 
et oppsummerende foredrag.

Han peker på at søvnproblemene kos-
ter det norske samfunnet milliarder av 
kroner hvert år. 

- Det er særlig stygge tall for studenter. 
Hver tredje student sliter med søvnen. 
Søvnvansker er komplekst fordi det gir 
økt risiko for andre sykdommer og for 
frafall fra arbeidslivet, avslutter Sivertsen.
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT 
LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har 
Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere 
deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du 
nå snakke med en av våre likepersoner. 

Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del 
av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig 
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likeperson- 
telefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger 
det fritt kan ringe. 

OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en 
erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles 
likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-
faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs 
og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Livskvaliteten i Norge er 
skjevfordelt
Folk flest har gode liv. Men livs-
kvaliteten i Norge i dag er sosialt 
skjevfordelt. Det viser Livskvalitets-
undersøkelsen 2021, som er bestilt av 
Helsedirektoratet. Kanskje burde vi, 
som New Zealand, lansere et eget 
«livskvalitetsbudsjett»?

TEKST: Gunn Kvalsvik

I undersøkelsen, som er gjennomført av 
Statistisk sentralbyrå (SSB) svarer 21 
prosent at de alt i alt har høy tilfredshet 
med livet, 52 prosent sier de er middels 
tilfredse, mens 28 prosent svarer at de alt 
i alt har lav tilfredshet med livet. 

Flere grupper i samfunnet skårer signifi-
kant dårligere enn resten av befolkningen 
på samtlige indikatorer som brukes til å 
måle subjektiv livskvalitet.

Det er andre gang Statistisk sentralbyrå 
gjennomfører en nasjonal befolkningsun-
dersøkelse om livskvalitet i Norge. Målet 
er å få kunnskap om hvordan befolknin-
gen i Norge har det, hva som påvirker 
folks opplevelse av å leve gode liv, og 
hvordan livskvaliteten er fordelt mellom 
ulike grupper i samfunnet.

LEVEKÅRENE PÅVIRKER HVORDAN 
VI HAR DET
Livskvalitet handler om hvordan vi opp-
lever livet, men også om de objektive 
sidene ved livssituasjonen.

- Om man er i jobb, har god helse, trygg 
inntekt og givende sosiale relasjoner har 
mye å si for om vi opplever livet som godt, 

forteller Helsedivisjonsdirektør i Helsedi-
rektoratet Linda Granlund i en nyhetssak 
publisert på direktoratets hjemmesider.

Personer med høy inntekt skårer høyere 
enn resten av befolkningen på alle in-
dikatorer på subjektiv livskvalitet. De er 
for eksempel er mer fornøyd med helsa, 
fritiden og økonomien sin. De opplever 
mer mening i livet, og at de har mer gi-
vende sosiale relasjoner.

Motsatt finnes det grupper i samfunnet 
som kommer dårlig ut på alle disse indi-
katorene, sammenliknet med resten av 
befolkningen. Dette gjelder arbeidsledige, 
personer med lav inntekt, personer med 
grunnskole som høyeste utdanning, men-
nesker med nedsatt funksjonsevne eller 
psykiske plager, og skeive.

- Helse og livskvalitet påvirker hverandre 
gjensidig. Vi ser at sosiale forskjeller i livs-
kvalitet følger et liknende mønster som de 
sosiale ulikhetene i helse, sier Granlund.
 
- Virkemidlene for å utjevne ulikhetene 
finnes i alle samfunnssektorer. Vi må 
derfor jobbe tverrsektorielt både på na-
sjonalt, regionalt og lokalt nivå for at flest 
mulig skal oppleve at de har gode liv.

NEDGANG I LIVSTILFREDSHET 
Det har vært en nedgang i 10 av 12 in-
dikatorer som måler folks opplevelse 
av eget liv mellom 2020 og 2021. Resul-
tatene fra årets undersøkelse viser at 
befolkningen i mindre grad opplever at 
livet er meningsfylt, de kjenner mindre 
mestring og engasjement, har mindre 

givende relasjoner, mindre optimisme 
for fremtiden og mer negative følelser 
sammenlignet med 2020.

- Livskvalitetsundersøkelsen både i fjor og i 
år kan ha blitt preget av pandemien. Jevn-
lige undersøkelser om livskvalitet gjør at vi 
kan følge utviklingen over tid og vurdere 
hvordan samfunnsforhold påvirker hvordan 
befolkningen har det. Det blir spennende å 
se om det blir en økning i livstilfredsheten 
under neste års måling, nå som samfunnet 
er åpnet igjen, sier Granlund

LIVSKVALITET SOM MÅL PÅ 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN
Økonomisk vekst i form av økt Brutto na-
sjonalprodukt (BNP) har lenge blitt brukt 
til å måle et lands fremskritt og utvikling. 
Antagelsen har vært at høy materiell vel-
ferd vil gi gode liv. Men BNP gir ikke nok 
informasjon om hvordan folk har det.

Stadig flere land bruker derfor nå be-
folkningens livskvalitet som suppleren-
de mål på samfunnsutviklingen, i tillegg 
til BNP. New Zealand lanserte som første 
land i verden i 2019 et "wellbeing bud-
get", som er et statsbudsjett med mål 
om å øke befolkningens livskvalitet. 
Skottland jobber langs samme spor og 
har utviklet et rammeverk over indika-
torer som er viktige for livskvalitet, som 
bidrar til å danne grunnlag for mål og 
prioriteringer i statsbudsjettet.

- I det videre arbeidet med livskvalitet 
i Norge, blir det viktig å lære av andre 
land som har gått foran oss, avslutter 
Linda Granlund.
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Rapporten Livskvalitet i Norge 2021 finner du på SSBs nettsider.
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Nye ildsjeler i 
Personskadeforbunde LTN
Det er heldigvis mange som er aktive år etter år i Personskadeforbundet LTN. Vi heier på dere som blir, tar del 
og aldri gir opp. Men det er også gøy med nykomlinger. Her er tre av flere nye ansikt som dukket opp på Lands-
møtet i Stjørdal i slutten av oktober. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

KARL JOHNNY KARLSEN (57) fra Vest-
erålen jobber til daglig som lærer og har 
vært med i laget sitt i 6 til 7 år. Hans 
motivasjon og knytting til forbundet er 
broren, som for mange år siden ble kjørt 
ned da han jobbet som sykkelbud i Oslo. 

- Bror min var bare 17 år da han ble utsatt 
for en ulykke og det gikk tilsynelatende 
bra. Etter en kort periode visste det seg 
at det var mer komplekst, blant annet 
slet han med nakkeproblemer og smer-
te - og han gikk inn i runddans med det 
offentlige før de landet på 30 prosent 
uføretrygd. I senere tid er det oppjustert 
til 100 prosent. 

Karl Johnny forteller at det egentlig var 
kjæresten hans som inviterte han inn i 
Personskadeforbundet LTN og lokallaget 
i Vesterålen. 

- Jeg ble med på møtet og vips så var 
jeg med i styret. 

- Du var svært aktiv på talerstolen. Rett 
og slett den av delegatene som oftest 
viftet med nummerskiltet ditt. 

- Det er vel sånn jeg er. Liker å si ifra. Og 
så er jeg særlig opptatt av økonomi og 
gjennomsiktighet. Budsjett er aldri bare 

to streker under rett svar. 

- Trives du med å sitte i lokalstyret?

- Ja, jeg trives. Vi har et velfungerende 
styre og jeg liker å engasjere meg både 
lokalt og nasjonalt. Dessuten er jeg nok 
et organisasjonsmenneske. Blant annet 
er jeg med i mental helse Nordland. 

Karl Johnny snakker ivrig om frivillighe-
ten. Om rekrutteringsutfordringer og om 
å dele erfaringer med andre lag. 

- Vi må brette opp ermene og jobbe 
sammen nå. Bruke etter-corona-perioden 
til perioden til å tenke nytt om fremtiden 
for forbundet.

Vi må brette opp 
ermene og jobbe 
sammen nå. Bruke 
etter-corona-perioden 
til å restarte og å tenke 
nytt om fremtiden for 
forbundet.

”
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MARGRETHE TOFTE (49) er en nykom-
ling fra Vest-Agder fylkeslag. En smilende 
og imøtekommende sørlending. 
 
Hun ble med noen år etter at hun ble 
rammet av en skade. 
 
- Jeg ble utsatt for yrkesskade i 2011. Jeg 
jobbet som lærer og ble bokstavelig talt 
kastet i veggen av en elev. Hendelsen gjor-
de at jeg fikk en sterk trøkk som påvirker 
hverdagen min både fysisk og kognitivt. 
 
Margrete opplevde at kommunen som 
arbeidsgiver ikke ville hjelpe når det gjaldt 
forsikringsutbetaling og erstatning. 
 
- Jeg erfarte at jeg var i en surrealistisk 
situasjon. De brukte for eksempel slike ar-
gument som at mannen min burde kunne 
hjelpe meg. Etter noen mislykkede runder, 
fant jeg forbundet – meldte meg inn og 
fikk god hjelp til å finne en god advokat. 
 
- Har du vært aktiv i lokallaget siden du 
meldte deg inn?
 
- Nei, jeg var først opptatt av kursene og 
tilbudene nasjonalt. Og har vært med noe 
der. Nå har jeg imidlertid takket ja til å 
sitte som nestleder i Vest-Agder fylkeslag.  
 
- Hvordan opplever du å være delegat 
på Landsmøtet? 
 
- Jeg må innrømme at jeg ble kastet rett 
inn. Skulle egentlig være observatør, men 
så måtte vår delegat brått trekke seg. Jeg 
reiser derfor alene. Det jeg tenker, sånn rett 
etter at den formelle delen er over, at det 
er svært ryddig og formelt. Klare regler 
og rammer, respekt og lite tull. Selvsagt 
viktig når vi skal beslutte kjøreplanene 
for de neste to årene.   
 
- Du var oppe og snakket på talerstolen 
et par ganger. Skummelt?

 - Det var bare saker jeg har fått med fra 
laget, og som vi allerede har diskutert og 
landet på. Det var derfor budbringerrollen 
for laget jeg tok på. Ellers hadde jeg likt 
at handlingsplanen var mer konkret. Sånn 
som den stod nå var det mye generelt 
og litt vanskelig å ta stilling til innholdet. 
 
- Kjente du noen fra før? 
 
- Jeg har sett noen som jeg husker fra 
parkurset i Tønsberg. Der deltok jeg for 
noen år siden. Dessuten har jeg møtt In-
geborg og Christina fra sekretariatet før. 
 
- Er det noe spesielt du brenner for, når 
det gjelder Personskadeforbundet LTN? 
 
Jeg tenker vi må tørre å tenke nytt og å 
utfordre oss som organisasjon. Det er lett 
å ende opp med å bare drive med kos, 
pizza og sånt. Vi må ha med det men vi 
må også tenke større – for å få med flere. 
Det er ikke alltid lett å komme inn i en slik 
sosial setting der alle kjenner alle - når 
man er ny. En del medlemmer deltar på 
kurs som lages sentralt, men er ikke med 

lokalt. Slik var det også for meg. Jeg tenker 
vi må utvide horisonten litt lokalt og tilby 
noe av det som finnes sentralt, men i en 
mindre målestokk og på vår egen måte 
lokalt. Det handler om å utvide horisonten 
og navigere etter dagens puls som er «hva 
er i dette for meg?».
 
- Du tenker altså større, for å nå flest 
mulig?
 
- Ja, jeg vet det er så mange som tren-
ger oss. Vi bør også vokse, samt holde 
på våre medlemmer. I laget mitt, der jeg 
er nestleder, har vi dette som mål. Vi har 
hatt et foredrag om sorg, og snart vil vi 
også ha et erstatningsrettsseminar med 
Per Oretorp. Dette siste er ikke nytt, men 
dette er noe som interesserer mange.  

- Hvor mange medlemmer har dere i 
laget ditt? 
 
- Vi er 94 medlemmer. Jeg håper og tror 
vi får til en god periode. 

Ja, jeg vet det er så 
mange som trenger
oss. Vi bør også vokse, 
samt holde på våre 
medlemmer. I laget 
mitt, der jeg er nest- 
leder, har vi dette  
som mål.

”
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Observatør og medlem av Sortland og 
Andøy lokallag, GUNN KARIN LEIK-
SETT (24). Hun studerer markedsføring 
– med fokus på design og grafisk utfor-
ming, og er del av en familie der mange 
har valgt å organisere seg og å være 
aktive i Personskadeforbundet LTN. 

- Ærlig talt vet jeg ikke hvor lenge jeg 
har vært medlem. Jeg har nemlig fått 
medlemskapet mitt gjennom familien 
min. Vi har vært medlemmer så lenge 
jeg kan huske. 

- Hva er grunnen til at dere er medlem-
mer?

- Egentlig «bare» at vi synes det er en 
viktig organisasjon. Ingen i vår familie er 
skadet. Eller, det er litt feil. Nå har broren 
min nylig blitt rammet av en strømskade 
– da opplevde vi tryggheten av å ha en 
organisasjon i ryggen. 

- Når ble du del av styret?

- Jeg ble med i styret i år. 

- Hvorfor valgte du å bli et mer aktivt 
medlem ved å gå inn i styret?

- Jeg synes organisasjonen trenger 
flere unge. Vi trenger en dreining. Det 
er mange ungdommer som trenger en 
organisasjon og jeg vet potensialet er 
stort. Jeg ønsker altså å gjøre noe for 
ungdommen. 

- Har du noen konkrete planer og ønsker?

- Jeg håper å få til en ungdomskonfe-

ranse. Noe litt stort. Vi er sirka 65 med-
lemmer i laget mitt. Vi kan helt sikkert 
bli mange, mange flere. 

- Det er ditt første Landsmøte. Hva er 
din opplevelse og tanker?

- Jeg er positivt overraska. Trodde det 
skulle være kjedeligere og mer formelt. 
Jeg skulle selvsagt sett at det var flere 
«unge» som meg. Sånn at snittet var la-
vere. Når det er sagt, er det mange som 
er «ungdommelige» og gøye å være 
sammen med. 

- Hva tenker du at du kan bidra til for-
bundet på?

- Jeg utdanner meg innenfor markeds-
føring og strategi. Kanskje kan jeg bru-
ke kunnskapen for å kommunisere nye 
perspektiver. Jeg tenkte litt på dette da 
jeg var på møtet for SoMe-gruppa. Tror 
for eksempel det ikke er så mange som 
vet hva Tik Tok her, hehe. 

Jeg synes organisa- 
sjonen trenger flere 
unge. Vi trenger en 
dreining. Det er mange 
ungdommer som  
trenger en organisa-
sjon og jeg vet potensi-
alet er stort. Jeg ønsker 
altså å gjøre noe for  
ungdommen.

”
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Landet rundt

Follo lokallag på besøk på Ås ungdomskole
I år ble refleksens dag markert den 
21.oktober. I den forbindelse ringte 
faglærer ved skolen Personskade-
forbundet LTN sentralt å spurte om 
de hadde reflekser å dele ut til eleve-
ne. Skolen hadde startet et valgfritt 
trafikalt grunnkurs .

Stafettpinnen ble gitt videre  til Follo 
lokallag da skolen ligger i Follo .

TEKST OG FOTO: Kirsten Gravdal

Faglærer av grunnkurset hentet ca 1000 
reflekser. I  den forbindesle foreslo jeg om 
han kunne tenke seg at representanter 
fra styret i Follolaget avla elevene ved 
grunnkurset et besøk. Dette var et  for-
slag som ble positivt mottatt.

Torsdag 12. november kl 13.30 møtte 
Bernt Flekstad og undertegnede, Kir-
sten Gravdal , opp til skoletime. Begge 
to var både forventningsfulle og spen-
te på hvordan dette ville utarte seg. Vi 
var godt forberedt da vi nå hadde med 
ungdom i 14/15 års alderen å gjøre, som 
både nå og i nær fremtid mulig kom til 
å møte på utfordringer i form av skade/
sykdom og helse.

I klasserommet møtte vi 18 elever pluss 
lærer. Jeg informerte om personska-
deforbundets opprinnelse og struktur. 
Mest interessant var historiene vi for-
talte fra virkeligheten. Det var 19 per-
soner som satt med åpne ører og øyne 
og fulgte med på hva som ble fortalt. 
Det var helt musestille i klasserommet. 

Det at et menneskeliv kan bli snudd opp 
ned bare i løpet av noen sekunder pga 
uoppmerksomhet, impulser, og uvitenhet 
gjorde sterkt inntrykk på elevene. Det å 
lytte til kroppens egne signaler presiserte 
jeg også viktigheten av.

På slutten av skoletimen ble det delt ut 
forskjellige ting som penner, seliuser, bro-
sjyrer, Leve Med, klistremerker til å sette 
på bilen, (NÅ KJØRER DU FOR NÆR-
ME), drops og førstehjelpskrin. Dette var 
meget kjærkomment da de i nærmeste 
fremtid skulle gå gjennom førstehjelp. 
Manuset som timen inneholdt ble også 
delt ut.

Både Bernt Flekstad og jeg ble imponert 
over å kunne holde elevenes fokus  i en 
hel klokketime.

Vi var også enige om at det er viktig å 
gå inn i skolen på et tidlig tidspunkt for  
å informere/ markedsføre hva person-
skadeforbundet og de forskjellige lokal-
lagene kan bidra med dersom uhellet 
først rammer en.

VI ER JO DER FOR VÅRE 
MEDMENNESKER.
Tanken bak er også at disse elevene 
forteller sine pårørende at de har hatt 
besøk av oss når de viser «dubedittene» 
de har fått.
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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 2022

Løsning på forrige kryss var:
HØSTMØRKE  

Martin Solberg, Molde

Elin Harefallet, Aurskog

Trine Lise Larsen, Tjøme

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

Jobbsøker med funksjonsnedsettelse? 
Slik lykkes du
Har du nedsatt funksjonsevne og 
ønsker å jobbe? Her er noen tips som 
kan gjøre søkeprosessen og over-
gangen til arbeidslivet litt enklere.

1. VÆR TIDLIG UTE
Å søke jobb tar tid. Særlig overgangen 
mellom utdanning og arbeid kan drøye 
lenger enn du tror. Mest sannsynlig må du 
sende mange søknader og delta på flere 
intervjuer før du får tilbud om en stilling. 
Intervjuprosessen kan også være mer 
krevende for funksjonshemmede i noen 
tilfeller. Start derfor jobbsøkingen en god 
stund før du ser for deg å starte i en jobb.

2. FØLG MED PÅ STILLINGSANNONSER
Det finnes flere ulike stillingsportaler, hvor 
arbeidsgivere legger ut ledige stillinger. 
Du kjenner sikkert til både Nav.no og 
Finn.no?

3. REGISTRER CV-EN DIN
Mange stillinger lyses aldri ut offentlig. 
Derfor kan det være lurt å registrere CV-
en i ulike systemer der arbeidsgivere leter 
etter interessante kandidater.

De fleste stillingsportalene har denne 
funksjonen, men det kan også være lurt å 
registrere CV-en hos bemanningsbyråer 
som Adecco, Manpower eller StepSto-
ne. I tillegg bruker arbeidsgiverne egne 
rekrutteringssystemer - for eksempel 

Webcruiter eller EasyCruit. Her kan du 
lage egen profil, og laste opp både CV 
og attester.

4. TA KONTAKT MED DIN DRØMME-
ARBEIDSGIVER
Bruk nettverket ditt - snakk med venner 
og kjente, og fortell at du er på utkikk 
etter jobb. Kanskje kjenner de noen som 
trenger nettopp deg?

Om du allerede vet hvor du har lyst til 
å jobbe, må du gjerne kontakte denne 
arbeidsgiveren direkte. Fortell hvem du 
er og hvorfor du ønsker å jobbe akkurat 
der. Alle arbeidsgivere setter pris på en-
gasjement og interesse.

5. MÅ JEG OPPLYSE OM FUNKSJONS-
NEDSETTELSEN MIN I JOBBSØKNA-
DEN?
Du trenger ikke informere om funksjons-
nedsettelsen din i en jobbsøknad. Ar-
beidsgiver har heller ikke lov til å be om 
denne typen informasjon.

6. NAV KAN HJELPE DEG Å KOMME 
I ARBEID
Er du over 16 år og registrert arbeidssøker 
hos Nav, kan du også søke om såkalte 
arbeidsrettede tiltak. Dette er et tilbud 
Nav har at flest mulig skal være i jobb 
og for å hindre at folk faller utenfor ar-
beidslivet. For å hjelpe deg best mulig 

vurderer Nav behovene og arbeidsevnen 
din, og bestemmer utformingen og varig-
heten av tiltaket sammen med deg. Det 
kan for eksempel være hjelp til å finne 
en passende arbeidsplass eller å gi deg 
ekstra oppfølging i starten av en ny jobb.

7. DISKRIMINERING ER STRENGT 
FORBUDT
Selv om det normalt sett tar litt tid å 
lande drømmejobben, hender det dess-
verre at jobbsøkere med funksjonsned-
settelser får urettferdig behandling under 
jobbsøking. 

Husk at det er strengt forbudt for ar-
beidsgivere å diskriminere noen med 
funksjonsnedsettelse i en ansettelses-
prosess. Arbeidsgiver skal legge vekt på 
dine faglige kvalifikasjoner, med mindre 
det stilles spesielle krav til funksjonsevne 
for å kunne utføre arbeidsoppgavene. 
Dette gjelder for eksempel brannmenn 
eller budbilsjåfører.
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Detektiv Rev

Lufttrykk

Få vann til å 
renne oppover

Hva skjedde?

1

6

7

2

5

4

3

Du trenger

Gjør dette

Du vet at vann renner 
nedover. Det er derfor 
vann renner ned et 
hustak og en elv renner 
ned fra et fjell. Dette 
eksperimentet får vannet 
til å gå den andre veien – 
et lite stykkke.

• To bøtter, panner eller
plastbeholdere som rommer 
to liter

• Elastisk gummislange 
på ca. 60 cm med 

åpne ender

• Du har laget en hevert

• En voksen hjelper

• En nevestor stein

• Vannet i delen som 
renner nedover veier 
mer enn vannet i den 
korte delen som går 
oppover 
• Når vannet renner 
ned i beholderen 
under, drar det med 
seg det andre vannet

• Se hva vannet gjør et lite stykke av 
veien – det renner oppover til kanten 
på den første beholderen, og ikke 
nedover slik det vanligvis gjør

Trykket 
fra luften 
i den øvre 

behol-
deren 

presser 
vannet 

inn i 
heverten.

En luft-
boble vil 

få vannet 
til å slutte 

å renne

Fyll en beholder med vann og sett den høyt, som på en 
kjøkkenbenk, et trappetrinnn eller kanten av badekaret

Legg den ene enden av slangen i vannet. 
Sørg for at den peker ned, slik at vann 
kommer inn i slangen

Sett steinen på den ene enden av slangen 
så den holder seg under vann (hvis steinen 
klemmer slangen flat, bruk en letttere stein)

Dytt resten av 
slangen langsomt 

under. Pass på at den 
fylles helt med vann

Sett den andre beholderen på gulvet eller bakken

Tett den andre 
enden av slangen 

med en finger, løft den 
ut av vannet, legg den i 
den andre beholderen 
og slipp den

Vannet begynner å renne 
ned gjennom slangen til 
den andre beholderen

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Ti kjappe
Hvem kom først til sydpolen?
Hvem er gift med David  
Beckham?
Hva heter det fransk-britiske 
supperraske flyet som gikk i 
rutetrafikk fra 1976-2003?
Hvor på banen er det eneste 
stedet en fotballkeeper har 
lov til å bruke hendene og ta i 
ballen?
Hva heter mummitrollets mor?
Hva er en scampi?
Hva heter Norges høyeste fjell?
Hva vil det si at noe  
absorberer?
Hva het EU før 1993?
Hva slags konkurranser  
arrangeres det på Øvrevoll?

1. Roald Amundsen 2. Victoria Beckham 3. 
Concorde 4. Foran sitt eget mål (seksten-
emeteren) 5. Mummimamma 6. En stor reke 
7. Galdhøpiggen 8. Suger noe opp 9. EF 10. 
Hesteveddeløp (galopp)

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Brødr  
Rodegård AS

Gudbrandsrudvegen 111 
3540 NESBYEN 
Tlf. 959 22 408 

Trygt på skoleveiene

Ås  
kommune

as.kommune.no 

Eidskog kommune 
Oppvekst og Læring

eidskog.kommune.no

Kongsberg  
kommune

kongsberg.kommune.no

Hamar  
kommune

hamar.kommune.no

Våler  
kommune

valer-of.kommune.no 

Vestvågøy 
kommune

vestvagoy.kommune.no 

Flesberg 
kommune

flesberg.kommune.no 

Halden 
kommune

halden.kommune.no 

 

hammerfest.kommune.no

Auto Øst AS 
Bedriftsveien 10

0950 OSLO 
Tlf. 23 33 90 30

Vålerveien 65, 1597 
MOSS

Tlf. 69 20 58 50

Framo  
Flatøy AS 
Flatøyvegen 24

5918 FREKHAUG 
Tlf. 55 99 94 00

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Børøyv 22 
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00
Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA

Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834

Voss Auto og  
Servicesenter AS 

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Bil- 
Spesialisten AS 

Bakkane 4 
6220 STRAUMGJERDE 

Tlf. 908 56 801 

Optiker Wøllo AS 
Øvre Torgg. 4 

 3017 DRAMMEN 
Tlf. 32 89 89 50 

Reinsvegen 50 
5643 STRANDVIK

Tlf. 56 58 16 49

Bertel O. Steen 
Ringerike AS

Hensmoveien 1 
3516 HØNEFOSS 

Tlf. 32 17 13 40

Natten gård 
3630 RØDBERG

Tlf. 48085477/91352313

Finn’s  
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD 
Tlf. 62 57 82 46

Flekkefjord 
Lasta 2 

Tlf. 38 32 47 00 

MTF Bil as 
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA 
Tlf. 992 74 977 

Rana Bilservice as 
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Christensen & 
Jensen  

Transport AS 
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298 

Auto E-14 AS
Moksnes 

7500 STJØRDAL 
Tlf. 74 82 16 63

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY 

Tlf. 478 21 212 

Låssenteret AS 
Kristiansand 

Vige Havnevei 6 
4633 KRISTIANSAND S 

Tlf. 417 00 190 

Telemark  
Dekksenter AS

Moen 17 
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Einavegen 1942
2843 EINA 

Tlf. 61 15 94 50 

Ulefoss  
Auto AS 
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Utne  
Transport AS 
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30
Reddalsveien 47 
4886 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 70 70

PKF ReVisjon AS 
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO 
Tlf. 22 78 28 00

Sebu  
Bil & Bensin AS

Vindev. 1 
2940 HEGGENES 

Tlf. 61 34 29 20

Lastebilsenteret AS 
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Einar Dalaker 
Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 86 72

Trygt på skoleveiene

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER

Tlf. 72 48 79 90 - www.advokat-aae.no

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834
6440 ELNESVÅGEN 

Tlf. 957 50 522 

Rongved  
Mekaniske AS

5286 HAUS 
Tlf. 56 19 10 85

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL 

Tlf. 32 08 60 60

RPT  
Production AS 

Orstadveien 114 
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

NorthSea  
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK 
Tlf. 35 57 37 50

Nordre gate 10
8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869 

Langøen  
Bilverksted 

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Julius Grøtjorden
Tur og Taxi

Borgegrendvegen 272 
3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725 

Hurum Mølle 
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Eiksenteret  
Målselv 
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Auto Consult as 
Verksveien 7

3330 SKOTSELV 
Tlf. 32 75 64 21

Frode Utsi AS 
Grendeveien 18

9845 TANA 
Tlf. 78 92 52 50

KM  
Grunnmur AS
H0702 Harakollen 21 

3303 HOKKSUND 
Tlf. 901 23 702 

Hurum  
Bilsenter AS

3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090 / 

958 75 033

Holmfossveien 12 
 3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00 

Kolltjernvegen 12
2316 HAMAR 

Tlf. 951 10 387 

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD 

Tlf. 33 44 83 20

Vinstra  
Karosseri AS

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

Jostein Lobben 
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT 

Tlf. 913 28 575 

Lørenfaret 1 B
0580 OSLO 

Tlf. 23 18 08 80
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Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834

Tonstad  
Bakeri AS 

Tonstadveien 20A
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Tannlege 
Odd Gunnar 

Hagen AS  

Skriugata 24
3660 RJUKAN 
Tlf. 35 08 11 40

Ødegårdsalèen 27
2056 Algarheim
Tlf. 913 80 385

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

Furnes  
Anlegg og  

Transport ANS

Geilevika 
6055 GODØYA 

Tlf. 905 52 438 

Stil Frisør  
og Velvære AS 

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL

Tlf. 57 67 10 10

Larsnesvegen 119
6084 LARSNES

Tlf. 70 02 64 00

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834

MØRE OG ROMSDAL

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

TRØNDELAG
RØDSJØ Trafikkskole AS
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

VIKEN

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

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

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

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

MØRE OG ROMSDAL

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

TRØNDELAG
RØDSJØ Trafikkskole AS
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

VIKEN

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

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

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

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

VIKEN

Eidsvoll Trafikkskole A/S 
Lars Tønsagers v 2, 2080 EIDSVOLL
Flaenbakken 2, 2070 RÅHOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 63 96 47 20 

MØRE OG ROMSDAL

  
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 71 25 30 15
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Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN 
Tlf. 481 68 200 

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834

Sundretunet, Sundrejordet 4, 3570 ÅL 
Tlf. 417 99 417 

Optimera AS  
Monter Stormarked Forus

 Maskinveien 7, 4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300 

Barstølveien 30, 4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 04 10 70 Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN

Tlf. 32 80 80 80

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Lautjønnveien 16, 4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 50 90

Tlf. 37 03 71 40

Trosby Båt og Motor  
Trosby Motorverksted
Valleveien 603, 3960 STATHELLE

Tlf. 35 96 39 20

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET 
Tlf. 22 25 75 03 

Teglverksveien 100,  3057 SOLBERGELVA 
Tlf. 32 23 23 00 

Høgskolevegen 1, 7604 LEVANGER 
Tlf. 982 94 980 

Sulland Tromsø AS
 Alkeveien 12, 9015 TROMSØ

Tlf. 77 60 99 00 

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

Industrigata 4, 3515 HØNEFOSS 
Tlf. 32 17 18 00

Aut. maskinentreprenør 
Herbjørn Nilssen AS 
Stakkevollv 69, 9010 TROMSØ 

Tlf. 77 65 56 40

Midt i Veien Transportservice AS
Tyrihjellveien 92, 1960 LØKEN

Tlf. 456 70 390 Hadelandsveien 1469, 2742 GRUA 
Tlf. 61 32 49 00

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 400 05 939 
Midtunlia 17, 5224 NESTTUN

Tlf. 920 48 420 
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Det er aldri for sent til å søke hjelp
Våre advokater er spesialister på personskadesaker,  
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker, og 

tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av saken din.

Send oss en melding på Facebook, eller ta kontakt:

Steffen Hopstad Solberg
ADVOKATFULLMEKTIG

Ivar Chr. Andersskog (H)
PARTNER / ADVOKAT

Hasse Benberg
PARTNER / ADVOKAT / MBA

Bjørn Morten Brauti
PARTNER / ADVOKAT

Torgeir Haslestad
PARTNER / ADVOKAT

Andreas B. Thorgaard
ADVOKAT

Robin Brauti
PARTNER / ADVOKAT

Snorre Kristiansen
PARTNER / ADVOKAT

Sigve Seime Stokka
PARTNER / ADVOKAT

+47 73 87 99 99 
post@nidarosda.no 
www.nidarosda.no

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?

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?



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

Nord-Norges ledende advokatfirma 
innenfor behandling av personskader, 

med kontorer i Tromsø og Oslo.  
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Mathias T. Rengård

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Mathias T. Rengård

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Mathias T. Rengård

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Mathias T. Rengård

Martine Rygg


