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forventningenes 
og ettertankens 
måned. Vi for søker 

å roe ned, tenke etter og kjenne på året vi kom tilbake til 
normalen. Noen opplever også bekymringer, og særlig rundt 
økonomi. Prisene går opp uten at ytelsene følger, men for-
ventingen til desember kan være den samme. I Personskade-
forbundet LTN er vi opptatt av denne utviklingen fordi vi vet 
at mange av medlemmene våre rammes, men også fordi vi 
alltid har kjempet for like rettigheter og likeverd. Det å få ha 
en økonomi som ikke skaper for store bekymringer må ligge 
sentralt i både vårt erstatningsrettslige og vårt sosialpoli-
tiske arbeid i året som kommer.

Vi er dessverre ikke alene om å bekymre oss. I en undersøkelse 
gjort på oppdrag for Storebrand kommer det frem at én av 
tre nordmenn bekymrer seg for julefeiringen på grunn av øko-
nomien. Det er altså 1,3 millioner nordmenn som sier at de tror 
at det blir tøft å klare alle utgiftene. 

Vi kan også kjenne mer på savn i desember, men det er også 

en fin tid for å finne gode minner og også takknemlighet. Jeg 
er ekstra takknemlig for mine, for omsorg jeg får og omsorg 
jeg kan gi i denne tiden. Det er ikke alltid så mye som skal 
til, en liten snap fra en venn jeg ikke har hørt fra på en stund 
inspirerer meg til å gjøre det samme videre. Kanskje det er en 
utfordring vi skal ta med oss inn i desember? Send en liten 
hilsen til noen du ikke ha hørt fra på en stund. Og kanskje skal 
vi også legge bort noe av gavepresset? I stedet for en liten 
gave kan man spørre om vi skal drikke kaffe eller gå en tur? 
Jeg tror at hvis vi spør så får vi mange fine svar.

Denne juleutgaven av LEVE MED har flere fine saker. Mange 
kjenner Birte Sand Rismyhr som svarer på sosial- og helsefag-
lige spørsmål. I denne utgaven forteller hun om seg selv og om 
jobben sin. Det er også en gladsak om Follo lokallag som i god 
frivillighetsånd har støttet Sykehusklovnene. Å lese portrettet 
av advokat Tor Ingebrigtsen er også en slags julesak. Få har 
gjort mer for erstatningsfeltet enn han. 

God jul, fra meg og hele landsstyret
i Personskadeforbundet LTN.

Eli Eiklid

Denne juleutgaven av LEVE MED har flere fine saker. 
Mange kjenner Birte Sand Rismyhr som svarer på sosial- 
og helsefaglige spørsmål. I denne utgaven forteller hun 
om seg selv og om jobben sin.
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I mange tiår har navnet til advokat 
Tor Ingebrigtsen vært å høre i korri-
dorene hos Personskadeforbundet 
LTN. Ikke uten grunn – han er en av 
de viktigste pådriverne og stemme-
ne i det norske erstatningsrettslige 
systemet. Nå går han over i pensjo-
nistenes rekker.  

TEKST: Gunn Kvalsvik   

- Jeg driver ennå og rydder litt, så hvor-
dan det kjennes vet jeg ikke helt, forteller 
Tor på spørsmålet om hvordan det er å 
være pensjonist.

Med rydding refererer han både til pro-
sessen der han skal slutte å jobbe som 
advokat, men også til løpet som nå har 
endt opp med at Halvorsen & Co. har 
overtatt firmaet han var med på å starte 
med Advokatfirmaet Helland Ingebrigt-
sen tidlig på 1990-tallet. 

- Det er godt å vite at Advokatfirmaet 
Helland Ingebrigtsen blir del av et større 
firma, men også at det nå utgjør den 
største aktøren på feltet erstatningsrett, 
presiserer han.  

TILBAKE TIL BEGYNNELSEN 
Det var ikke gitt at Tor skulle bli advokat. 
Snarere tvert imot. Han kommer fra en 
familie der det å ta høyere utdannelse 
ikke var vanlig. 

- Selv om mine forfedre ikke hadde 
universitetsutdannelse var de både 
samfunnsengasjerte og politiske. Mitt 

engasjement og det jeg brenner for 
kommer nok derfra, sier han. 

- Hva er det du brenner for? 

- Å jobbe for at det lille mennesket skal 
bli hørt i samfunnet. 

Det var altså ønsket om å jobbe mot 
urett ferdighet og for at det lille men-
nesket skal bli hørt som var drivkraften 
da Tor startet jusstudier ved Universi-
tetet i Oslo. En utdanning som tidlig 
på 1980-tallet først brakte han til Hel-
sedirektoratet, Sosial departementet 
og senere til en jobb i Norsk Luftam-
bulanse, før han valgte en jobb på et 
advokatkontor. 

Etter noen år tok han sats og startet opp 
eget advokatkontor. I ryggen hadde han 
en tett relasjon med Personskadeforbun-
det LTN - den gang Landsforeningen for 
trafikkskadde i Norge. 

- De første årene jobbet jeg helt tett 
på forbundet, og det var gjennom Tom 
Eitvedt (red.adm. tidligere ansatt i for-
bundet) jeg fikk hovedtyngden av mine 
kunder. På den tiden gikk nemlig svært 
mange av sakene til forbundet for der-
etter å bli fordelt til oss. 

HEKTA PÅ MEDISIN 
I rollen som advokat for folk som ble 
rammet av skade ble det etter hvert 
tydelig for Tor at han måtte forstå medi-
sinske termer og årsakssammenhenger 
for å prosedere erstatningsrettslige sa-

ker. Derfor har han gjennom årene tatt 
flere kurs innen nevrologi, ortopedi og 
andre medisinsfaglige felt. 

- Jeg ble opptatt av dette gjennom 
jobben, men er nok mer enn normalt 
opptatt av krysningen mellom medisin 
og juss. Ikke minst hvordan det påvirker 
prosessen i saker der årsakssammen-
henger blir stilt spørsmål ved. 

- Har det skjedd mye på dette området 
siden du startet opp? 

- Ja, da jeg startet opp var det på en 
måte en slags gullalder. Da var ikke sel-
skapene så detaljorientert når det gjelder 
vurdering av årsakssammenhenger og 
skadesakene ble behandlet med mindre 
medisinsk innblanding. I de senere årene 
har dette blitt mer og mer relevant. 

- Er det noen medisinske områder du 
er særlig opptatt av? 

- Ja, akkurat nå er det hodeskader.  
Kanskje  fordi en slik tilstand ofte er et  
resultat av usynlig skade som er vanskelig 
å komme gjennom i rettssystemet med. 

TOSPANN 
Tor slo seg etter en stund sammen med 
Øystein Helland, derav navnet Advokat-
firmaet Helland Ingebrigtsen. 

– Vi var mindre sårbare som to, dessuten 
tenkte vi likt. Vi forsto at vi i tillegg til å 
være gode advokater måtte vi begynne 
å være synlige for å få klienter. 

En (erstatningsrettslig) bauta 
trår til side 
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Da sosiale medier tok fart, kunne et godt 
rykte plutselig drukne fordi nye advokat-
kontorer omtalte seg selv som landets 
beste erstatningsrettslige advokater, 
forstod vi at vi måtte ta grep. 

- Vi laget informasjon og valgte å være 
transparente gjennom vår nettside www.
dinerstatning.no. Målet var å bygge ned 
inngangsportene sånn at folk turte å ta 
kontakt, sier advokaten. 

HØYDEPUNKTER
Gjennom årene har Tor deltatt i og vært 
advokat i svært mange saker. Men, dess-
verre sier han, har han aldri fått tatt en 
sak helt til toppen i vårt rettssystem, 
Høyesterett. 

- Hvorfor dessverre?

- Det handler ikke om meg og mine be-
hov, men det forteller at mange skadde 
ikke har ressurser og overskudd til å gå 
hele veien for å oppnå rettferdighet. Det 
foregår i dag en skeiv kamp fordi for-
sikringsselskapene bokstavelig talt i stor 
grad styrer rettsutviklingen. 

- Hva betyr det, i praksis? 

- Forsikringsselskapene kan plukke sa-
ker og stoppe dem de ikke ønsker skal 
bli til rettskraftige dommer, ved å inngå 
forlik når for eksempel førsteinnstans-
behandlingen har vært til skadelistes 
gunst. De kjøper seg rett og slett ut av 
uheldige saker ved å betale folk ut. På 

den måten får vi sjelden frem de sakene 
vi skulle ønsket oss at Høyesterett skulle 
behandlet. 

Dette gjør, ifølge Ingebrigtsen, Person-
skadeforbundet LTNs jobb enda vik-
tigere.  

- At vi ikke får så mange saker oppover 
i systemet gjør at det politiske påvirk-
ningsarbeidet forbundet gjør blir enda 
viktigere. Ved å lobbyere kan man nå 
frem til myndighetspersoner og instanser 
som kan forstå og være villige til å endre. 

- Det er fremdeles mange saker og felt 
å gripe fatt i.

INGEBORG DAHL-HILSTAD OG PER ORETORP takket for sam  arbeidet med Tor Ingebrigtsen gjennom 30 år.  



–  6  –

Tor Ingebrigtsen har vært en god, solid og lojal samarbeids-
partner og støttespiller til forbundet i over 30 år. Selv har 
jeg de siste 15 årene hatt gleden å lede forbundets juridiske 
faggruppe med Tor som faglig leder. Tor har alltid stilt opp 
når jeg og forbundet har hatt behov for hjelp og bistand 
ifm politisk arbeid generelt og rettspolitisk arbeid spesielt.  

Han har også vært helt sentral i forbundets arbeid for per-
soner med nakkeslengrelaterte skader og ikke minst milde 
og moderate hodeskader og når forbundet har arrangert 
medisinsk-juridiske personskadeerstatningsseminar har Tor 
og advokatfirmaet Helland og Ingebrigtsen vært helt sentrale 
samarbeidspartnere. For meg personlig har Tor kommet å 
betyde svært mye. Alltid blid, alltid forståelsesfull, alltid på 
tilbudssiden og alltid tid til å slå av en prat om usynlige 

skader, om samfunnet generell mangelfulle kunnskap om 
disse, om hodeskader, nakkeskader og skademekanismer, 
men også båtprat. 

For mitt vedkommende skal jeg erkjenne at det føles rart å 
ha avviklet det siste faggruppemøtet sammen. Heldigvis 
så har Tor bidratt til å bygge opp en solid juridisk faggruppe 
som står sterkt rustet for å sammen med forbundet arbeide 
videre med å styrke skaddes rettsvern.  

Å trå inn i pensjonisttilværelsen er Tor vel unt. Forbundet og 
jeg retter ham et stort takk for innsatsen, støtten og sam-
arbeidet og ønsker ham alt godt videre.

Per Oretorp

PER ORETORP OG TOR INGEBRIGTSEN har jobbet tett sammen i en årrekke.

MER ENN FAKTURERBARE TIMER 
Den «nypensjonerte» advokaten under-
streker at fakturerte timer ikke har vært 

det som har drevet 
ham. Å oppdatere 
seg på feltet, job-
be tett med andre 
som Personskade-
forbundet LTN for 
å skape kunnskap 
og innsikt – samt 
å peke på system-
feil, har vært viktige 
drivkrefter.  

- Kan du si litt mer 
om samarbeidet 
med Personskade-
forbundet LTN. 

- Samarbeidet har vært spennende. 
Blant annet har jeg vært så heldig å 
kunne lede det juridiske nettverket, 

dette har blant annet ført til at ellers 
konkurrerende advokater har  kunnet 
samarbeide om å løfte feltet. 

I tillegg, sier han, har jeg jobbet med 
forbundet både i forbindelse med inn-
spill til høringer, kursing, besøk til Volvo 
i Gøteborg, kontakt med forskere ved 
Chalmers Universitet som har jobbet 
mye med Whiplash sammen med Volvo, 
til kurs i nakkeskader og hodeskader 
både i inn og utland. 

- Jeg har også bidratt i forbindelse med 
Personskadeforbundets arbeid med stan-
dardisert barneerstatning. Dette er et felt 
som har vært vanskelig å få oppmerk-
somhet rundt. Her har forbundet gjort 
en stor innsats over mange mange år, 
avslutter Tor Ingebrigsten.
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Trening er smertefullt - 
men det hjelper 
Nylig fikk Lars Nysether penger for 
å forske på hvorfor fysisk aktivitet 
forverrer tilstanden til folk som sliter 
med langvarige plager etter en lett 
traumatisk hodeskade. Det er et 
doktorgradsprosjekt basert på sam-
arbeid mellom Sunnaas sykehus 
og Oslo Universitetssykehus (OUS). 
Søkerorganisasjonen bak prosjektet 
er Personskadeforbundet LTN. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Fysisk aktivitet er bra. Det vet vi. Alle 
trenger å bevege seg, og det hjelper 
både fysisk og psykisk. 

For mennesker som sliter med post- 
commotio, altså hjernerystelser/lette 
hodeskader med vedvarende plager, er 
det vanskelig å være aktiv. Man vegrer 
seg og holder igjen. 

Det paradoksale er, at fysisk aktivitet 
trolig også er «behandling» for tilstan-
den. Iallfall dersom den er skreddersydd. 

Hvorfor eskaleringen skjer og hva rett 
aktivitets dosering er, er to av spørs-
målene Lars Nysether prøver å få svar 
på i sitt forskningsarbeid. 

KONSEKVENSER AV LETT 
TRAUMATISK HODESKADE 
Årlig rammes 10-15 000 mennesker av 
lettere traumatisk hodeskader. 1 av 4 – 
altså mellom 3-5 000 - får vedvarende 

plager, ofte omtalt som post-commotio 
symptomer (PCS). 

– Vedvarende betyr at plagene er av 
en slik karakter at de betydelig reduse-
rer muligheten vedkommende har for 
personlig livsutfoldelse. Vanlige symp-
tomer er hodepine, svimmelhet, syns-
forstyrrelser, redusert balanse, lys- og 
lydømfintlighet, søvnvansker, engstelse, 
depressivitet, tretthet, konsentrasjons- og 
hukommelses vansker, forklarer forsker 
Lars Nysether. 

Et annet symptom, som svært mange 
som er rammet av PCS melder om, er 
"aktivitetsintoleranse". Det vil si en opp-
levelse av en økning av plagene dersom 
man utøver en eller annen form for fysisk 
aktivitet. 

- Som så mye annet rundt post-com-
motio, vet vi ikke hvorfor fysisk aktivitet 
øker plagene, men vi antar at forstyrrelser 
i det autonome nervesystemet spiller 
en rolle.

NY KUNNSKAP – NYE PROSEDYRER 
Nyere forskning viser at PCS kan skyldes 
en forstyrrelse i det autonome nerve-
systemet (ANS). Altså at det ikke er en 
skade i hjernen. Et plausibelt spørsmål er; 
hvordan skal vi bruke denne kunnskapen 
inn i rehabiliteringen?  

- Dette gjør at vi kan tenke nytt. I tillegg 
gjør denne kunnskapen at vi ser at vi 
trenger nye målrettede og individuali-
serte tiltak, sier Nysether. 

- Hva er det dere ønsker å finne ut?  

- Denne studien vil blant annet under-
søke om gradert fysisk aktivitet/trening 
bedrer aktivitetsintoleransen og andre 
symptomer, samt undersøke hvorvidt 
det påvirker nevrobiologiske mekanismer 
som antas å bidra til vedvarende PCS.

Nysether forklarer at de skal gjen nom -
føre en randomisert kontrollert studie 
for å finne ut dette. Det betyr målinger 
før og etter et 12 ukers treningsprogram 
(T0 og T1), hvor treningsintensiteten 
ligger under terskelen som gir symp-
tom økning. I studien deltar pasienter 
mellom 18–60 år. Felles for gruppen er 
at de har rapportert om PCS (inklu-

FORSKER LARS NYSETHER.



ØKT KUNNSKAP OM effekt av gradert trening og nevrobiologiske 
responser ved lette hodeskader vil bidra til å gi et bedre grunnlag for 
å utvikle retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging hos 
denne pasientgruppen. Foto: Unsplash
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Lars Nysether

- Økt kunnskap om effekt av gradert trening og 
nevrobiologiske responser ved lette hodeskader 
vil bidra til å gi et bedre grunnlag for å utvikle ret-
ningslinjer for utredning, behandling og oppfølging 
hos denne pasientgruppen.

dert aktivitets intoleranse), og at de er 
henvist til Sunnaas Sykehus eller Oslo 
Universitets sykehus 3 måneder - 2 år 
etter skade. 

- Alle rekrutteres og randomiseres i én 
intervensjons- og én kontrollgruppe. 
Det betyr, forklarer forskeren, at de som 
er med i forskningsprosjektet blir delt i 
to grupper, og at begge får tverrfag-
lig poli klinisk utredning og oppfølging. 
Inter vensjonsgruppen får i tillegg et 
treningsprogram som blir individuelt 
tilpasset, og i bunnen ligger en stan-
dardisert tredemølle test som påviser 
aktivitetsintoleranse. 

- Hvordan måles resultatene?  

- I stor grad bruker vi selvrapportering. 
Det gjøres gjennom et selvrapporterings-
skjema der man svarer på opplevelsen 
av autonome funksjoner, livskvalitet, 
fysisk   aktivitet, fatigue, hode pine, angst 
og depresjon. 

I tillegg gjennomføres en fysiologisk 
test som måler aktivitet i det auto nome 
nervesystemet. 

- Ca. 30 prosent av deltagerne vil også 
få utført Arterial spin labeling (ASL) MR. 
Det betyr en måling av hjernens blod-
gjennomstrømning, sier han.

FORVENTEDE FUNN
Hypotesen i forskningsprosjektet til Lars 
Nysether er at deltagere i intervensjons-
gruppen vil kunne oppleve symptom-
lette i større grad enn i kontrollgruppen. 

- Vi forventer at deltakere i interven-
sjonsgruppen opplever lette i sympto-
mene, i tillegg forventer vi å kunne på-
vise endret forstyrrelse i det autonome 
nervesystemet hos pasienter med post 
commotio sammenlignet med normal-
befolkningen.  Vi håper også å se at for-
styrrelsen i det autonome nervesystem 
normaliseres i større grad i intervensjons-
gruppen enn i kontrollgruppen.

- Hvilken kunnskap ligger i bunnen på 
forskningen? 

- Studien bygger på tidligere studier 
ved Oslo Universitetssykehus, samt 
inter nasjonale studier utført på barn og 
unge idrettsutøvere i akutt fase etter lett 

hode skade. Dermed vil den bidra til økt 
kunnskap om voksenpopulasjonen med 
vedvarende post-commotio symptomer. 

- Hva er målet med studien? 

- Økt kunnskap om effekt av gradert 
trening og nevrobiologiske responser 
ved lette hodeskader håper vi vil bidra 
til å gi et bedre grunnlag for å utvikle 
retningslinjer for utredning, behandling 
og oppfølging hos denne pasientgruppen.

OM STUDIEN OG HVORFOR 
PERSONSKADEFORBUNDET LTN 
ER KOBLET PÅ 
Økt kunnskap om effekten av gradert 
trening og nevrobiologiske responser 
ved lette hodeskader vil bidra til å gi et 
bedre grunnlag for å utvikle retnings linjer 
for utredning, behandling og oppfølging 
hos denne pasientgruppen.

Gjennom fire tiår har Personskade-
forbundet LTN vært delaktig i forsk nings-
prosjekter enten gjennom brukermed-
virkning, som søkerorganisasjon eller 
ved å heie på sidelinjen. Traumer mot 
hodet er et av temaene vi har heiet frem. 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN PÅ SOSIALE MEDIER
Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert 

på hva som skjer i organisasjonen. 

https://www.facebook.com/PersonskadeforbundetLTN                                                    https://www.instagram.com/personskadeforb/



Birte Sand Rismyhr kan best be-
skrives som kontorets sommerfugl. 
Hun er litt overalt, beveger seg i det 
stille, jobber systematisk uten å lage 
støy og leverer resultater på løpende 
bånd. Ikke flyktig og flagrende, men 
veldig tilstede. 

TEKST: Gunn Kvalsvik. FOTO: Privat 

Om du er nysgjerrig på personen bak 
sommerfuglen i sekretariatet, er du vel-
kommen til å lese videre. LEVE MED 
har nemlig bedt henne ta oss med inn i 
arbeids hverdagen og livet hennes, samt 
fortelle hva som motiverer og driver 
henne. 

På spørsmål om hvordan en vanlig  
arbeidsdag er, svarer Birte Sand Rismyhr 
følgende: 

- Det er vanskelig å beskrive en vanlig 
arbeidshverdag da det er få dager som 
er like, men mye går i kontakt med med-
lemmer, kommuneansatte og sykehus. 
Dessuten bruker jeg tid på å følge opp 
det politiske arbeidet. 

TRIVES MED DET HUN 
HOLDER PÅ MED
Mange har snakket med Birte Sand 
Rismyhr på telefonen. Hun er utdannet 
sosionom og er den som snakker med 
medlemmer som trenger råd om sosial- 
og helsefaglige utfordringer. 

Rolig og tålmodig, og med dialekt fra 
Sør-Vestlandet. Det kan virke som hun 
aldri blir stresset. Engasjert, derimot, blir 
hun. Særlig dersom hun mener noe er 
urettferdig. Systemer og offentlige ord-
ninger, for eksempel.  

– Kanskje roen handler om at du trives 
i hverdagen din? 

- Jeg er så heldig å trives med de fleste 
arbeidsoppgavene jeg har, men jeg liker 
særlig godt å prate med mennesker og 
finne løsninger på deres utfordringer. Så 
samtaler med medlemmer er nok noe å 
trekke frem dersom jeg skal snakke om 
noe som gir meg ekstra energi.

- Og ikke minst blir jeg både glad og 
takknemlig når jeg får muligheten til å 
bistå med å komme frem til en løsning 
i saken deres. 

– Dessuten, sier hun, er det å ha en jobb 
som gir meg mulighetene til å ta utfor-
dringer med systemene videre politisk, 
svært givende. Da føler jeg virkelig at jeg 
kan påvirke og gjøre en forskjell!

- Hvor lenge har du jobbet i organisasjo-
nen, og hvorfor begynte du akkurat her?

- Jeg startet i Personskadeforbundet 
LTN i 2012. Før det jobbet jeg som syke-
hussosionom på Sunnaas sykehus, jeg 
hadde en del kontakt med Per Oretorp 
og dermed ble jeg kjent med forbundets 
arbeid. 

Birte forteller at hun synes måten organi-
sasjonen jobbet på, altså å ta erfaringer 
fra enkeltsaker til å påvirke politisk, virket 
veldig spennende. Derfor var hun både 
motivert, glad og handlingsklar da Per 
Oretorp fortalte om en ny stilling. 

En teamarbeider

BIRTE OG MANNEN har nylig kjøpt seg "nytt" hus.
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TID OG PRIORITERINGER 
For noen år siden ble Birte mamma til 
en liten gutt. Som for de fleste av oss ble 
livet brått snudd opp ned – og ikke minst 
blir tiden i større grad brukt til familie. 

- De siste årene har fritiden min i hoved-
sak bestått av familie. Det er viktig for 
meg å være tilstede for sønnen min og å 
være delaktig i det hans fritidsaktiviteter. 

– I tillegg kjøpte vi i fjor «nytt» hus, og 
mye av den ledige tiden går da til oppus-
sing. Jeg og mannen min, Henrik, elsker 
oppussing og dette er noe vi har gjort 
mye av helt siden vi møttes. Om jeg har 
noe tid til overs bruker jeg den i naturen 
og aller helst i kajakken min. Det gir meg 

en ro og påfyll som er vanskelig å forklare. 

- Hva gleder du deg til fremover? 

- Jeg har mye å se frem til jobbmessig. 
Forbundet er jo i gang med å se på ny 
visuell identitet, så dette er jeg veldig 
spent på. I tillegg gleder jeg meg til å 
fortsette å være i kontakt med med-
lemmer og å kunne videreutvikle for-
eldrenettverket. Politisk har forbundet, 
med meg som representant, blitt valgt 
med inn i kontaktforum for brukere i  
Helse- og omsorgsdepartementet som 
har oppstart i januar. Viktig og spennende.

- Ellers må jeg si at arbeidsåret som kom-
mer, altså 2023, blir litt annerledes for 

meg, i april går jeg nemlig ut i mamma-
permisjon. 

FLERE MÅ FÅ VITE 
OM OSS
Som så mange andre interesseorganisa-
sjoner sliter Personskadeforbundet LTN 
med å nå frem med sitt budskap. Flere 
hundre tusen blir skadet årlig – men få 
av dem får høre om forbundets arbeid. 
Birte sier, basert på egne erfaringer om 
hvordan verden er og forbundet jobber, 
at vi må kommunisere tydelig. 

- Jeg tror det er viktig med kortfattet og 
lett forståelig informasjon slik at bud-
skapet er enkelt mottakelig. For bud-
skapet vårt er så utrolig viktig! I tillegg 

Birte Sand Rismyhr

- Det som motiverer meg er å kunne være med på å få til 
endringer; alt fra i en enkeltpersons liv til en systematisk 
endring i tilbud eller lovverk. Det er også veldig viktig for 
meg å arbeide for at forbundet skal være et sted der en kan 
ha et fellesskap, bli sett, hørt og ikke minst møte forståelse. 

BIRTE SAMMEN med sønnen.Å PADLE GIR Birte en form for ro. 
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må vi være tro mot den vi er, kjenne til 
historien og være klare på hva vi kan, 
og ikke kan. 

- Hva tenker du er det viktigste du gjør 
for forbundet?  

- Det er vanskelig å trekke frem noe 
spesifikt jeg gjør, for jeg mener at det vi 
gjør i forbundet henger sammen og at vi 
fungerer som et team. Både vi i sekreta-
riatet, sammen med styret, lokallagene 
og medlemmene. Min del er knyttet til 
det sosial- og helsefaglige. Jeg synes det 
er superviktig å arbeide for å gjøre Nav-
systemet mer forståelig, samt å veilede 
og å støtte medlemmer i prosesser. 

 - I tillegg er det å skape fellesskap og 
møteplasser sentralt. Jeg har for eksem-
pel vært så heldig å få være med på å 
starte foreldrenettverket i Personskade-
forbundet – et prosjekt som ligger mitt 
hjerte nær. 

MOTIVASJON 
Etter ti år som ansatt i forbundet er moti-
vasjon essensielt. Birte forteller at å få 
til endringer er en av hennes viktigste 
drivere: 

- Det som motiverer meg er å kunne 
være med på å få til endringer; alt fra i 
en enkeltpersoners liv til en systematisk 
endring i tilbud eller lovverk. Det er også 
veldig viktig for meg å arbeide for at for-
bundet skal være et sted der en kan ha 
et fellesskap, bli sett, hørt og ikke minst 
møte forståelse. 

- Forbundet skal være en bidragsyter til 
at det skal være litt lettere å leve med 
skaden eller sykdommen en har. 

VI HAR OG SKAL HA ROLLE 
Personskadeforbundet er snart 40 år. At 
vi fremdeles trengs, er likevel ikke Birte 
Sand Rismyhr i tvil om. 
 
- Forbundet er viktig på så mange ulike 
arenaer. For eksempel er det å gi skadde 
en stemme i forskning og politisk påvirk-
ning, for å endre og å gjøre systemene 
som skal ivareta oss bedre, sentralt.  Det 

samme gjelder fokuset og jobbingen for 
å forebygge skade, sier hun.

BIRTE ER EN KOLLEGA som alle liker. Her fra kontoret i Hausmannsgate. 

FRA MOTBAKKLØP - Birte i fart bak rullestolen. 
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FRA MOTBAKKLØP - Birte i fart bak rullestolen. 

Nylig holdt Ingunn Stanghelle Ve-
lade sitt andre kurs om smertelind-
ring for medlemmer i Personskade-
forbundet LTN. Arrangørene denne 
ganger var fem lag fra Øslandet. 
Deltakerne var udelt positive, og 
flere sier de vil ha mer.  

TEKST: Gunn Kvalsvik/Ingunn Stanghelle 

Velade  

Vi vet at smerteproblematikk er et gjen-
nomgående problem og har derfor spurt 
Velade om å gi oss praktiske smertelin-
dringsråd. I tillegg deler hun både råd om 
flere kunnskapskilder og apper. 

1 // PUST
Det kan jeg si, er at lever du med langva-
rige smerter eller andre plager, og du ikke 
puster godt, så er dette i høyeste grad et 
sted å begynne. Puster du høycostalt (øvre 
del av brystkassen og ikke ned i magen), 
skaper det mer muskelspenning og dår-
ligere oksygentilførsel til kroppen. Og det 
kan bidra til å opprettholde og forsterke 
plagene. 

Det er bare mellomgulvet, diafragma, som 
skal gjøre den muskulære jobben det er å 
puste gjennom hele livet. De andre pus-
temusklene, ved halsen og brystkassen, 
skal bare hjelpe til når vi skal opp en trapp 
eller ta i ekstra. De blir stive og vonde hvis 
de må brukes til stadighet.

Når diafragma gjør jobben, puster vi med 
magen, som vi sier. Ved å ta deg tid, f.eks 
5-10 minutter, hvor du bare puster med 
diafragma og mentalt fokuserer på det 
som skjer i kroppen når du gjør det, redu-
seres spenning, oksygentilførselen økes, 
og de indre organene fungerer bedre. Det 
gjør de fordi du har mer parasympatisk 
aktivitet i nervesystemet («rest and di-
gest»-systemet) og mindre aktivitet i det 
sympatiske nervesystemet (stress-modu-
set, «kjemp eller flukt»-systemet).

MER STOFF: Det finnes flere applikasjo-
ner som kan hjelpe til dette. Blant annet 
har gratisapp-en Insight Timer mange 
ledede pustemeditasjoner som kan hjelpe 
til å holde fokuset.  Dr Audun Myskja har 
skrevet en utmerket og praktisk bok om 

temaet. Boken kalles «Pust» og er fra 2018.  

2 // SORTER
De som deltok på smerteseminaret i 
desember 2021 eller på dagsseminaret 
i oktober 2022 (begge arrangert av Per-
sonskadeforbundet LTN) fikk lære mer 
inngående om det å sortere:

Hva er primærsmerten og hva er den 
sekundære lidelsen, konsekvensene av 
primærsmerten.

Primærsmerten er det du kjenner konkret 
i kroppen (eller hører, om du har tinnitus). 
Det er til stor hjelp for mange å av og til 
slippe til disse ubehagelige fornemmel-
sene, observere dem, puste med dem i 
stedet for å kjempe imot, stålsette seg. 
Dette kan kreve veiledning og arbeid, og 
trenger mer enn noen få linjer for å forklare. 

Men kanskje kan du fornemme at dette 
som er plagen, smerten, det primære, er 
noe annet enn tankene du får av den. Den 
sekundære lidelsen handler nettopp om 
det; tankene og følelsene som kommer 

Fem gode råd for 
smertelindring



som en konsekvens av plagene du kjenner. 
Det kan være tanker som: 

• Skulle ønske jeg ikke var så sliten hver 
dag

• Den dusten hadde drukket! Og ble ikke 
skada engang! Og her sitter jeg flere år 
etter – han ødela livet mitt!

• Livet mitt er bare et fullstendig kaos
• Det er ingen som forstår hvordan jeg 

har det
• Jeg bare en byrde
• Jeg burde spist sunnere mat, men jeg 

orker ikke tenke på det
• Jeg kan ikke leve av det jeg får av NAV
• Jeg må greie å jobbe!

Hvilken som helst av disse tankene vil 
kunne få vonde følelser med seg – og sette 
kroppen i en tilstand av mer spenning og 
høyere stressnivå. 

Det viktige med dette er at om vi ikke 
kan velge hva som skjer i kroppen, kan vi 
velge hva vi sier og tenker om situasjonen. 
Og tusenvis som har fått lære om dette, 
har erfart at de totalt sett har vesentlig 
mindre plager. 

For smertene eller plagene vi har, er en to-
talsum av det primære og det sekundære. 
Blir det sekundære mindre eller helt borte, 
er primærsmerten for de aller, aller fleste 
til å leve med. Og til å leve et godt liv med.

MER STOFF: En bok som snakker praktisk 
og forståelig om dette, er «You Are Not 

Your Pain. Using Mindfulness to Relieve 
Pain, Reduce Stress, and Restore Well-
Being---An Eight-Week Program» av 
Vidyamala Burch og Danny Pennman. 
Den er oversatt til norsk til «Bedre helse 
med mindfulness». Forfatterne lever selv 
med kroniske smerter etter ulykke og flere 
operasjoner. 

3 // AKTIVITET
Kroppen er laget for bevegelse. Maski-
neriet fungerer dårligere når den ikke får 
det; hjernen, de indre organene, muskler 
og ledd og humøret. Mangel på bevegelse 
øker plagene!

For mange med langvarige smerter – eller 
andre plager som svimmelhet, fatigue, 
kvalme – er dette et vanskelig tema. Man-
ge har trosset kroppssignalene og tvunget 
seg igjennom treningsøkter og ikke fått 
annet en enda flere plager i etterkant. 

Fysisk aktivitet handler om å gi kroppen 
den bevegelsen den trenger, slik som vann, 
næring og søvn, men på kroppens egne 
premisser.

For mange har bevegelsesformer som tai-
chi, qigong eller medisinsk yoga vært gode 
måter. For andre er bevegelse i oppvarmet 
vann til hjelp. Andre igjen har best nytte 
av å komme ut i luften og være omgitt 
av natur. 

Det er ofte en utfordring å finne balansen, 
og det krever ikke sjelden en del prøving og 

baksmell. Men det finnes konkrete verktøy 
å bli kjent med som kan hjelpe vesentlig 
i denne prosessen.

MER STOFF: Du kan få lære mer om dette 
på nettkurset i «Håndtering av smerter i 
hverdagen». Der går vi spesifikt gjennom 
dette temaet slik at det blir lettere å kom-
me i takt med kroppen og samtidig gi den 
bevegelse. Neste kurs blir trolig i slutten 
av januar 2023,  du kan få informasjon 
om dette fra PLTN når det nærmer seg.

4 // VÆRE I DET SOM ER
Instinktivt protesterer vi mot det vi ikke 
liker eller det som er vondt. Vi gjør det på 
forskjellige måter. 

En velbrukt måte er å skyve det unna, late 
som at det ikke er der. Som den svært ak-
tive pasienten min som hadde fibromyalgi 
og en god del annet, men som tok på seg 
verv etter verv i foreninger og tok seg av 
sine gamle foreldre – og selv hadde stadig 
økende plager. 

En annen måte å protestere på, er å stål-
sette seg mot det. Som min nydelige nabo 
på over åtti som krøp på alle fire der hun 
ordnet i hagen og svarte: Det er ryggen 
min som er slem, men vil han ikke jobbe 
i hagen, så skal han! 

Alt vi protesterer mot, alt vi ikke vil ak-
septere at er som det er, det responderer 
kroppen på. Med å spenne muskler, låse 
pusten, tilstivne – og plagene øker.

–  14  –
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Ingunn Stanghelle Velade

For smertene eller plagene vi har, er en totalsum av 
det primære og det sekundære. Blir det sekundære 
mindre eller helt borte, er primærsmerten for de aller,
aller fleste til å leve med. Og til å leve et godt liv med.

Å slippe til en realitet som den er, kan 
være en langvarig prosess. Men så lenge 
vi holder fast på at ting skal være anner-
ledes enn de faktisk er, at vi skal ha mer 
energi enn vi har, at ryggen skal kunne 
gjøre det den ikke er i stand til akkurat nå, 
at økonomien skal være annerledes enn 
tallene viser, så blokkeres også kroppen. 

Og mer muskelspenning, stivhet og dårli-
gere pust bidrar effektivt til en forverring 
av plagene.

Tips angående dette store, vanskelige 
temaet blir nærmest respektløst å gi. Det 
jeg kan si, er at for mange har det gjort 
en stor forskjell å kunne vende oppmerk-
somheten til det som skjer her og nå. 

Puste med kroppen slik den er akkurat 
nå, kjenne varmen i oppvaskvannet mot 
hendene eller fra solstripen mot lårene 
akkurat nå. Merke at midt i det som er, 
så har jeg det bedre når jeg lar oppmerk-
somheten stadig vende tilbake til det 
som faktisk foregår i øyeblikket, og ikke 
dvele ufruktbart ved det som var eller det 
som kan se ut som en ubehagelig fremtid. 
Kjenne strikketøyet mellom hendene, 
lukten av trebåten, lyden av vannet 
som skvulper.  Helt banale ting, men for 
mange er det ikke mindre enn magisk. 
Og det viser hundrevis av gullstandard 
studier (for gullstandard må studiene 
fylle strenge forskningsmessige kriterier) 
fra de siste tiårene om hva som skjer i 
kroppen og i sinnet når vi fokuserer mer 

på her og nå, slik det gjøres i mindfulness. 

Det er altså store gevinster i å trene opp 
evnen til å være mer til stede slik at tan-
kebråket – og stresset og økte plager med 
dette – har mindre plass i hverdagen. Det 
er ingen «quick fix», men et langsomt 
arbeid over tid som kan gi disse verdifulle 
gevinstene.

MER STOFF: Det finnes stadig kurs i min-
dfulness, og standardprogrammet går 
over 8 uker. I den nevnte boken til Burch 
og Pennman er et slikt kurs beskrevet, uke 
for uke, og spesielt rettet mot helseplager. 
Dette er et premiert, anerkjent program 
som brukes i mange land av non-profit 
organisasjonen Breathworks.

5 // KOSTHOLD 
Dette er et tema som må med under 
noen vesentlige elementer i å håndte-
re smerte. Det er ikke mitt felt, så her 
skal jeg være kort, men jeg kan ikke la 
være å ta det med under 5 gode råd for 
smertelindring. 

I dette feltet er min erfaring som fysio- 
terapeut at det er flust av kokker og mye 
søl og vanskelig å orientere seg. Mange, 
til dels krigerske, meninger om hva som 
skal til og hva som slettes ikke skal være 
en del av et kosthold for en kropp som 
bakser med fatigue eller kontinuerlige 
smerteimpulser. 

Jeg har sett forbløffende bedringer hos 

noen som har lagt om kostholdet, til mer 
energi, radikalt mindre smerter, bedre 
søvn – og andre som har forsøkt samme 
type kost, og slettes ikke merket noen 
forandring. 

Men får kroppsmaskineriet kontinuerlig 
bensin som er dårlig, så blir ting verre. 
Mangler den olje og smøring, blir det skurr. 

Så det jeg vil si som tips i dette er å ta 
en titt på dette temaet for egen del.  
Aller helst i samtale og veiledning med 
en kyndig på feltet. Kanskje må du prøve 
ut forskjellige typer kosthold over tid for 
å vurdere hva som er til hjelp for deg. 
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Follo lokallag støtter 
arbeidet til Sykehusklovnene
Sykehus og latter hører sjelden sammen. Grunnen er selvsagt at sykdom 
sjelden eller aldri er morsomt. Et unntak fra regelen er Sykehusklovnene. 
Det handler om latter og smil, røde neser og ablegøyer – og de finnes på 
sykehus. 

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Follo lokallag har over flere år fulgt med  
på sykehusklovnene og deres funksjon 
ved Sunnaas sykehus. De ble derfor svært 
engasjerte da de hørte at bedriften ville 
miste millioner av kroner grunnet lov-
verket og at tilbudet kanskje måtte re-
duseres. 

- Sunnaas sykehus ligger i vårt område , 
selv om de huser folk fra hele landet, og 
vi har derfor sett hvor viktige klovnene 
er for barna og de unge der. Vår giver-
gnist ble umiddelbart tent da vi hørte de 
hadde det vanskelig. Dette ville vi støtte, 
forteller Wenche Solløst. 

Hun sitter i styret for lokallaget. Og 
sammen med flere av styrets medlemmer 
overrakte de 10 000 til Sykehusklovnenes 
arbeid. Overleveringen skjedde som seg 
hør og bør ved Sunnaas sykehus med 
latter og glede for alle parter. 

HVEM ER 
SYKEHUSKLOVNENE? 
Sammen med Wenche Solløst og Leif 
Gunnar Hombrekk, begge fra Follo lokal-
lag, møtte LEVE MED en ekte sykehus-
klovn samt kommunikasjonsleder for 
Sykehusklovnene. 

Vi ville høre mer om bedriften og deres 
tanker rundt oppdraget, sier hun.  

Mandatet sykehusklovnene jobber for er 
å "ta barn ut av" sykehushverdagen, gi 
dem en liten pause og ikke minst – å få 
barn og ungdom til å smile eller le.  

- Ikke sjelden er vi også med på å lette 
stemningen for de pårørende. Vi opplever 
også at vår tilstedeværelse bidrar til at 
medisinsk behandling løses både bedre 
og raskere, forteller sykehusklovn Marta 
Kjørven. 

Kommunikasjonsleder i Sykehusklovnene
Anne Berggraf forteller at Sykehus-
klovnene startet opp for 20 år siden. Det 
var enkeltpersoner i henholdsvis Bergen 
og Oslo som uavhengig av hverandre 
ønsket å bruke kunnskapen de hadde 
om klovnens magi for å få barn og unge 
som lå på sykehus til å le. 

– Det som begynte med to enkelt-
personer, som etter hvert slo seg sammen, 
og har siden den gang vokst jevnt. I dag 
teller bedriften 50 klovner, de er fysisk 
til stede på 19 sykehus, de er landsdek-
kende og de lager også digitale møter. 

I tillegg gjennomfører de hjemmebesøk. 

- Etterspørselen er stor, både fra der vi 
allerede jobber – men også fra andre 
sykehus som ønsker tilbudet, forteller 
Berggraf.

Hun innrømmer det er fortvilende at 
Grasrotandelen, som har vært en av de 
økonomiske bærebjelkene i bedriften, 
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falt bort i år, og at de dermed er i en øko-
nomisk krise. 

- Derfor er det ekstra hyggelig med ga-
ver som for eksempel den Follolaget har 
valgt gå gi oss. 

SKUESPILLERE OG SCENEKUNSTNERE 
De som jobber som sykehusklovner er 
utdannede skuespillere og scenekunst-

nere. Dette er altså ikke noe man gjør på 
fritiden, men et yrke med kompetanse i 
bunnen. 

Sykehusklovnen Martha Kjørven, forteller 
at yrket er intenst og gir mye energi. 

- Jeg har vært klovn siden 2009, altså 
lenge. Det gir meg mye å klare å få syke 
barn til å le. Men det er også intenst og 

krever 100 prosent tilstedeværelse. Når vi 
går inn en dør og skal møte mennesker 
i en svært sårbar situasjon må vi være 
sensitive, og årvåkne. Selv om vi alltid er 
preppa i forkant, altså har snakket med 
helsepersonell og fått en viss oversikt 
over de vi skal møte. 

- Hvordan reagerer barna når de ser dere? 

- Det er det som er magisk, de er of-
test rett på og går rett inn i leken. Selv 
de som er ganske syke er ofte «med».  
Hovedoppgaven vår er å lete etter leken 
og det friske. Smilet og latteren vi får, er 
også vår viktigste motivasjon. Når den 
er på plass, vet vi at vi har oppnådd noe.  

Emosjonelt kan arbeidsdagen være 
krevende. Derfor jobber klovnene alltid 
sammen to og to, de debriefer ved å 
snakke seg gjennom hendelser og der-
som det er nødvendig tilbys de også timer 
hos psykolog. 

- Før hver vakt har vi møter med helse-
personell for å vite status. Dette er viktig, 
både dersom det er noe helt spesielt eller 
ikke, forteller Kjøven.  

- Hvordan er frekvensen, jeg antar at 
det er hyggelig å møte en klovn fast? 

- Vi besøker avdelingene til faste dager 
og primært går vi rundt på barne- og 
ungdomsavdelinger. Det gjør at noen 
kjenner oss veldig godt og har møtt oss 

DET BLE EN veldig gjensidig gledesseanse ved overrekkelse av pengegaven: Vi var glade for å gi, og klovnene veldig 
glade for å få – det ble nesten en diskusjon om hvem som var mest glad, legger hun til med et smil.

Frivillighetens år



ANNE BERGGRAF OG MARTHA KJØRVEN jobber 
som kommunikasjonsleder og sykehusklovn, hos Sykehus-
klovnene. Foto: Gunn Kvalsvik
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mange ganger, mens andre er på kortere 
opphold og møter oss bare der og da.   

HVA ER DET MED KLOVNER? 
Kommunikasjonslederen i Sykehus-
klovnene sier at rommet og dialogen 
en klovn gir i sykehussammenheng er 
magisk. 

- I rollen som klovn åpner man opp for 
direkte kommunikasjon. Den røde nesen 
gjør det lettere å le, og også lettere å 
snakke om det vanskelige. For eksempel 
var jeg i dag og besøkte en gutt med en 

stor svulst i pannen. Han «tok» svulsten 
og sa jeg kunne få den, jeg tok imot og 
ga han min sko. Og slik fortsatte vi byt-
tingen.  

- Hvordan opplever de voksne deres 
rolle? 

Vi opplever at pårørende er ekstremt 
takknemlige, og ikke sjelden kommer 
de etter oss og takker. Men også helse-
arbeidere sier vi gjør en viktig jobb. Vi 
holder faktisk jevnlig foredrag for helse-
arbeiderne i alle ledd.   

SKAPER ENGASJEMENT 
Follo lokallag er et engasjert lag med 
nesten 100 medlemmer. To av de aktive 
i laget, Wenche Solløst og Leif Gunnar 
Hombrekk, mener at suksessen for å både 
holde på medlemmer og å rekruttere nye 
handler om aktiviteter og synlighet. 

- At vi velger å stå opp for sykehus-
klovnene blir også  lagt merke til. Med-
lemmene får det med seg, og vi blir 
syn lige i nærmiljøet. Vi ble faktisk nevnt 
både i Østlandets blad, i Amta og i intern-
infoen til Sunnaas sykehus. En skikkelig 
gladsak, sier Solløst. 

Men sier hun, det handler til syvende og 
sist om at forbundet og Sykehusklovnene 
har et felles prosjekt. Nemlig å bidra til 
at skadde og pårørende skal få en bedre 
hverdag. 

– Klovnene gjør en fantastisk jobb med 
sitt levende engasjement, gode humør 
og morsomme kostymer, og bidrar til at 
både barna, pårørende og helsepersonel-
let får litt lek, glede og latter i en ellers 
krevende hverdag. 

– Humor er en viktig ingrediens i alles liv, 
og ikke minst for dem som er berørt av 
skade, påpeker, Leif Gunnar Hombrekk. 

Follolaget vil ta kontakt med de andre 
29 lagene i sakens anledning i januar.

I rollen som klovn åpner man opp for direkte kommunikasjon. 
Den røde nesen gjør det lettere å le, og også lettere å snakke 
om det vanskelige. For eksempel var jeg i dag og besøkte en 
gutt med en stor svulst i pannen. Han «tok» svulsten og sa 
jeg kunne få den, jeg tok imot og gav han min sko. Og slik 
fortsatte vi byttingen.  
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I 2023 er det igjen landsmøte og 
valgkomiteen ønsker forslag på 
kandidater/personer som vil være 
med og gjøre en forskjell for alle de 
som blir rammet av en personskade, 
sykdom, er pårørende, familiemed-
lem eller venn. 

TEKST: 
Valgkomiteen i Personskadeforbundet LTN 21/23

Kjersti Bergvik, leder

Marianne T. Skeie, medlem

Valgkomiteen jobber med å finne gode 
kandidater til landsstyret, vedtekts- og 
kontrollkomiteen. 

Vi skal finne personer som ønsker å på-
virke og utvikle en landsdekkende orga-
nisasjon, og gi mulighet til å hjelpe enkelt 
mennesker og grupper. 

HVA SER VI ETTER?
Vi ser etter kandidater som har gode 
samarbeidsevner, er engasjert, gjerne med 
erfaring og som har god organisasjons-
forståelse. Leder og styremedlemmer 
må kunne kommunisere godt sammen, 
jobbe i lag og styrke hverandre i arbeidet. 
Konflikter må løses i felleskap på en god 
måte. Dette gjelder både Landsstyret og 
i begge komiteene.

Landsstyrets oppgave er å lede organi-
sasjonen i samsvar med handlingsplanen 
og vedtektene.

Vedtektskomiteens jobb er å utale seg i 
tvister angående fortolkninger av vedtek-
ter, bistå lagene og landsstyret i vedtekts 
spørsmål, samt uttale seg om - og kan 
komme med forslag til vedtektsendringer.
Kontrollkomiteens jobb er å føre kontroll 
med at landsmøte- og landsstyrevedtak 
blir fulgt opp. De skal påse at budsjett 
blir fulgt opp og at organisasjonen drives 
forsvarlig ut fra gjeldede økonomi.

Tenk å få være med i et spennende  
arbeid  og utvikle vår organisasjon på 
en positiv måte. Valgkomiteen ønsker 
å sette sammen landsstyret, vedtekts- 
og kontrollkomiteen med personer med 
erfaring, engasjement og som har tid 
og lyst til å bidra til å gjøre en forskjell!

ER DU KANDIDATEN VI SER ETTER?
Vi ønsker oss forslag på kandidater fra 
hele landet. Kandidaten må være spurt 
og ha sagt ja før dere sender inn forslaget. 

Du kan også foreslå deg selv og fortelle 
hvorfor du kan tenke deg å bli med.

HVA SKJER VIDERE?
Kandidater som ikke blir innstilt vil ikke 
bli kontaktet for intervju eller offentligjort.

Kandidater som blir innstilt blir kontaktet, 
snakket med av valgkomiteen og senere 
offentliggjort i bladet «Leve med» i god 
tid før landsmøtet.

Forslaget sendes til valgkomiteens epost; 
valgkomite@personskadeforbundet.no

Fristen er 1. mars 2023

Vil du, eller noen du kjenner, 
være med og gjøre en forskjell?
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Landet rundt

Endelig kunne vi dra på tur igjen! 
Fredag 7.oktober entret 24 glade 
medlemmer bussen som skulle frakte 
oss til Oslo. Som vanlig skulle turen 
gå via Sandefjord – Strømstad med 
MS Oslofjord, der det var bestilt plass 
til oss i restauranten Commander 
Buffet.    

TEKST OG FOTO: Ragni Hafsten

I Sandefjord hadde vi god tid før avgang, 
mens vi lurte på om båten i det hele tatt 
ville gå. Det blåste friskt og det ble meldt 
om 7 meter høye bølger ved Færder.

Color Line hadde innstilt sin dagseiling, 

og det ble holdt avstemming om vi skulle 
satse på at båten vår gikk eller om vi 
skulle kjøre rett inn til Oslo med bussen. 
Resultatet ble 14 for og 10 mot båtturen, 
og 15.30 satte vi kursen mot Strømstad, 
mange av oss med reisesyketabletter 
innabords. Det var en del ”ujevnt terreng” 
på turen over, og det var ikke alle som 
fikk glede av maten om bord.

Men vi kom oss da trygt i land i Strøm-
stad, noen litt blekere i ansiktet enn 
andre. 

Etter en times handletur på Nordbysente-
ret var det Oslo neste, med innkvartering 
på vårt faste hotell Thon Europa.

Lørdagen var til fri benyttelse, før bus-
sen med Bjarte bak rattet kjørte oss ned 
til Østbanehallen der det ventet oss en 
3-retters middag på Olivia.

Etter noen koselige timer kjørte bussen 
oss tilbake til hotellet der mange samlet 
seg i baren, mens andre tok en tur på 
byen.

Søndag kl. 11 satt vi igjen i bussen klare for 
hjemturen . I Bamble ble det et spisestopp 
på Telemarksvingen veikro, før vi tok fatt 
på den siste biten hjem.

Nok en vellykket tur!

Årets høsttur med 
Aust-Agder Fylkeslag  
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Refleksene fikk bein å gå på, og særlig Hilde 
Bostad Norøm og Christina Green gjorde en 
kjempejobb med utdeling.

Ola Akre 

Torsdag den 20. oktober var det igjen tid for Refleksens Dag, og styret i Søndre Vestfold lokallag hadde forberedt 
seg godt til stand denne dagen. Vi hadde igjen fått tillatelse til å ha stand på Nordbyen Kjøpesenter, et sted vi 
har stått mange ganger tidligere.   

TEKST:  Ola Akre 

Plassen vi fikk var midt i kjøpesenteret 
med mye trafikk av mennesker. Mange 
takket oss for at vi delte ut reflekser nå 
i høstmørket, og lovet å ta de på når de 
var ute å gikk. Kun et fåtall takket nei til 
reflekser, uvisst av hvilken årsak, kanskje 
de hadde noen fra da vi delte ut i fjor.

Refleksene fikk bein å gå på, og særlig 
Hilde Bostad Norøm og Christina Green 
gjorde en kjempejobb med utdeling. 

Vi hadde også med brosjyrer om Person-
skadeforbundet for de som var interes-
sert. Etter at lageret av reflekser var delt 
ut, ble det en velfortjent kaffekopp på 
Espresso House.

Refleksens Dag i Søndre Vestfold 

Hva: Ingunn Stanghelle Velarde arrangerer digitale kurs over 
fire kurskvelder i praktisk håndtering av smerter eller andre 
langvarige plager i hverdagen

Når: Fra og med 26. jan til og med 16. februar 2023

Hvorfor: Du får økt forståelse for hva som skjer i kroppen og 
hjernen ved langvarige smerter, og hvorfor tanker, følelser og 
stress direkte påvirker plagene. Du får blant annet verktøy 

til å håndtere tanker og blir kjent med hvordan din egen 
pust kan bli en høyt verdsatt hjelper. Du får møte andre i 
tilsvarende situasjon og dele erfaringer med dem. 

Pris: Kurset koster 600,- kroner, men medlemmene i Person-
skadeforbundet LTN  får 20 prosent rabatt.

Mer info: www.theeverydayphysio.com

26.01-16.02 LYST TIL Å LÆRE MER OM SMERTELINDRING? 
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Landet rundt

Den 14. november hadde vi jule-
avslutning for våre medlemmer i 
Søndre og Nordre Vestfold lokallag.  

TEKST:  Hilde Bostad Norøm, leder leder Søndre 

Vestfold lokallag

Vi koste oss med snitter og bløtkake. 
Musiker Rolf Grongstad, som stod for 
underholdningen, spilte alt fra slagere 
fra 50-60 tallet til klassiske julesanger. 

Vi fikk også feiret og sunget bursdags-

sang for Glenn Nilsen som hadde burs-
dag. 

Det var en svært vellykket kveld hvor vi 
alle koste oss.

Juleavslutning i Vestfold

I går fikk jeg æren av å bli invitert 
med på julemøte i Søre Sunnmøre 
Lokallag. 

TEKST:  Martin Berg 

Der var jeg med på å takke av Sissel In-
geborg som har vært medlem siden våren 
1999. Hun var også med på å starte opp 
lokallaget i 2004. 

I denne perioden har hun hatt verv både 
som styremedlem og leder i lokallaget. 
Det er ikke mer enn rett og rimelig at litt 
yngre krefter slipper til. Hun fikk blomster, 

diplom og pin som et lite tegn fra oss som 
har samarbeidet i en årrekke. 

Vi er trygge på at Sissel kommer til å 
delta på våre aktiviteter selv om hun nå 
trekker seg litt tilbake. Søre Sunnmøre er 
heldig som har Frivillighetssentralen som 

møtested sentralt i Fosnavåg. 

Det var 17 påmeldte medlemmer. Kvelden 
gikk fort i godt lag, og ble avsluttet med 
slideshow, musikk og en liten tale fra leder 
for laget, Solfrid Hagemann.

Julemøte, og takk til medlem
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Varsel om årsmøte i lokal- eller fylkeslag 2023

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Aust-Agder fylkeslag 29.03.2023 Formannsgata 1, 4810 Eydehavn Målfrid Helle, tlf. 907 80 830
austagder@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag 16.03.2023 / 19:00 Talvik samfunnshus Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925
finnmark@personskadeforbundet.no

Follo lokallag 26.03.2023 / 11:00 Kiel-fergen før båten legger ut Leif Gunnar Hombrekk, tlf. 480 00 065
follo@peronskadeforbundet.no

Harstad lokallag 16.03.2023 / 18:00 Røkenes Gård Lill Tove Pedersen, tlf. 900 21 985
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Lillehammer og omeng lokallag 28.03.2023 / 18:30 Brukerkontoret Sykehuset Inn-
landet Lillehammer

Gunnvor Augland, tlf. 970 87 726
lillehammeromegn@personskadeforbundet.no

Midt- og Nord-Hedmark lokallag 07.03.2023 / 18:00 Myklegard Kro, Løten Lennart M. Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Nordvestlandet lokallag 28.02.2023 / 19:00 Jentekolonien, 6260 Skodje Jostein Kvalen, tlf. 415 88 613
nordvestlandet@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag 01.03.2023 / 19.00 Quality Hotell Grand Royal Kjersti Bergvik, tlf. 952 29 806
ofoten@personskadeforbundet.no

Oslo fylkeslag 22.02.2023 / 17:00 Vinderen Seniorsenter Andre Berg, tlf. 920 15 574
oslo@personskadeforbundet.no

Rogaland fylkeslag 06.03.2023 / 19:00 Austmannaveien 11, Haugesund Hanne S.Stakseng, tlf. 980 91 515
rogaland@personskadeforbundet.no

Romerike lokallag 06.03.2023 / 18:00 Frivillighetssentralen Jessheim Arild Hansen, tlf. 909 76 287
romerike@personskadeforbundet.no

Sortland og Andøy lokallag 11.03.2023 / 17:00 Folkvang bygdehus Edith Leikseth, tlf: 94893471
sortlandogandoy@personskadeforbundet.no

Steinkjer og Namsos lokallag 04.03.2023 Namsos Knut Magne Stavran, tlf. 905 06 805
steinkjernamsos@personskadeforbundet.no

Tromsø og omegn lokallag 01.03.2023 / 18:00 Heracleum bo og servicesenter, 
Vestregata 15,Tromsø

May-Wenche Figenschau, tlf. 908 13 663
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

Vest-Agder fylkeslag 23.03.2023 / 18:00 Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, 
Kristiansand

Margrete Tofte, tlf. 417 65 040
vestagder@personskadeforbundet.no

Østfold fylkeslag 16.02.2023 / 18:00 Peppes Askim, Rådhusgata 6, Hege Thue, tlf. 415 43 110
ostfold@personskadeforbundet.no

- Send inn forslag om arrangement, aktiviteter osv. til lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet.

- Kom på årsmøtet og vær med og bestem.
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Selius & kidza

Gøy med refleks!

NATURSTI MED REFLEKSER
En refleksløype er en fin måte å illustrere hvor godt refleks 
vises i mørket.

Finn et trygt område hvor det er mørkt. Lag en løype med 
refleksbrikker festet i trær, busker etc. Deltakerne skal finne 
fram i løypa ved å bruke lommelykt og lyse seg fram fra refleks 
til refleks. Som tillegg til løypa kan deltakerne ha med seg 
svarark og løse oppgaver/rebuser underveis.

Det er viktig at deltakerne står så nær lyskilden som mulig. Når 
dere bruker lommelykter, sørg for at alle har hver sin og be dem 
holde den foran nesa. Eksperimenter gjerne med å flytte den 
rundt. En refleks reflekterer lyset direkte tilbake til lyskilden.
Tips! Før start kan personer med og uten refleks plasseres et 
stykke unna deltakerne (best med mørk bakgrunn). Lys mot 
personene med lommelykter eller billys. Deltakerne vil oppdage 
hvor virkningsfullt det er å ha på refleks i mørket.

TESTING AV REFLEKS MED 
LOMMELYKT
Ikke alle reflekser er gode nok til at du blir sett i mørke. Så finn 

frem en lommelykt og gjør en enkel test, eventuelt sammen 
med barna.

• Gjennomfør testen i et mørkt rom.
• Bruk nye, gamle, harde og myke reflekser og refleksbånd.
• Lommelykten må holdes på nesetippen.
• Lys på refleksene dere har hengt opp.
• Prøv også å lyse på aluminiumsfolie, stål, speil og glitter.
• Test refleksvester, nye uvaskede og gamle vester som er 

vasket.

REFLEKSTELLINGER
La barna være med ut en tidlig morgen eller ettermiddag 
når det er litt mørkt ute. Ta med penn og papir, og tell hvor 
mange av voksne og barn som bruker refleks når de kommer 
til barnehagen eller skolen. Del gjerne resultatet med foreldre-
ne i etterkant. Ha fokus på refleks i perioden etter tellingen. 
Heng gjerne opp plakater om refleks og for eksempel dekorer 
garderoben med reflekser. Gjennomfør en ny telling en stund 
senere og se om det da er flere som bruker refleks. Har det 
hjulpet å ha fokus på temaet refleks?
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Detektiv Rev
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SidesynSidesyn
Øynene dine 
kan se mye 
bedre enn et 
kamera fordi 
du kan se ting 
på hver side.

Alle har sidesyn, evnen til å 
registrere ting til side for seg 

uten å se direkte på dem

Sidesyn er ikke like 
klart som direkte syn, 

men bare tenk deg 
hvordan det ville vært 

å sykle uten sidesyn

Strekene på 
avissiden viser 
hvor langt til siden 
du kan se

© MCT/Bulls

Legg avisen på gulvet og still deg på kanten av den

Be en hjelper teipe et papirark til veggen ca. 3 meter 
fra deg og merke det med en X. Se rett på den

Se rett på X-en 
    hele tiden

Be hjelpern stille seg bak deg på din 
venstre side og slå på lommelykten

Så flytter hjelperen 
lommelykten forover til 
du så vidt kan se den

Hva skjedde?

Du trenger

Hjelper Papir

Teip Tusj

Fire utbrettede 
avisark

Liten lommelykt

PERIPHERAL VISION

Gjenta 
på høyre 
side

Lag en strek 
der du så 
lommelykten

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
I hvilken stor by kjører de røde 
to-etasjesbusssene med rattet på 
venstre side?
Hva heter kapteinen i tegneserien 
om Knoll og Tott?
Hva slags dyr er Fantorangen?
Hvilket land var det Tordenskjold 
kriget imot?
Hva kalles et bilde av fargede 
glassbiter som er satt sammen 
med sprosser av bly?
Hva heter fellesvalutaen i EU?
Hvilken stjerne ligger nærmest 
himmelens nordpol?
Hva kalles sporten hvor man 
støter nummererte kuler i forskjel-
lige farger med en stokk (kø) på 
et rektangulært bord?
Hva heter toglinja som går over 
Hardangervidda?
Hvorfor var det idrettsstreik i 
Norge i 1941-1944?

1. London 2. Kaptein Vom 3. Elefant 4. 
Sverige 5. Glassmaleri 6. Euro 7. Polar-
stjernen 8. Biljard (som kan deles inn i car-
ambole, pool og snooker) 9. Bergensbanen
10. P.g.a krigenSvar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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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 2023

Løsning på forrige kryss var:
NATTEFROST     

Randi Stubberud, Hokksund

Jan Fredrik Bukholm, Halden

Olivia Schmidt Stålesen, Farsund

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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Frank
Gjelsøy

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

KAN MILDE 
HODESKADER

FØRE TIL

KAN MILDE 
HODESKADER

FØRE TIL
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Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA 
Tlf. 22 62 60 80

Apex Fysioterapi                                                                                                                    
Helsesenteret, Sandvågshaugen 1                                                                                                     

9180 SKJERVØY                                                                                                                       
Tlf. 918 03 315                                                                     

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

•  JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 
•  Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
•  JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL). 
•  Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å  

velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
•  JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.

Alle har rett til å bli hørt!

JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I 
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og  
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse. 

Last ned Taxifix

Nitschke
Vollsveien 17B
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 77 00

Optimera AS    
Monter Stormarked Forus                                                                                                 

Maskinveien 7                                                                                                                       
4033 STAVANGER                                                                                                                      

Tlf. 476 03 300

Bråteveien 159  
2013 SKJETTEN
Tlf. 67 90 22 29

CE Pontoppidan 
Dykker  

Symreveien 19 H 
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119 

Søgne                     
Elektriske AS     

Linnegrøvan 24  
4640 SØGNE  

Tlf. 38 05 30 30

Akershusgartneren AS                                                                                                           
Dyrskuveien 9                                                                                                                  
2040 KLØFTA                                                                                                                    
Tlf. 976 98 108           

Nummedal  
Gravferdsbyrå AS 

6893 VIK I SOGN 
Tlf. 57 69 57 55

Montér               
Hønefoss
Tyrimyrveien 19 

3515 HØNEFOSS
Tlf. 469 37 000 

Tollbodgaten 1, 4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 21 60

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO   
Tlf. 22 90 75 00

Lars Wisur     
Børtevannsveien 353     

1730 ISE    
Tlf. 950 21 949 

Hammerfest             
Taxihus AS   

Storgata 2  
9600 HAMMERFEST 

Tlf. 78 41 12 34

Teiealleen 7
2030  NANNESTAD  

Tlf. 63 99 99 10

Kvaløyvegen 156 
9013 TROMSØ 
Tlf. 77 60 69 40

Nils Ivar             
Braathen AS   

Horgenveien 37  
3300 HOKKSUND

Tlf. 913 94 618 

Ringveien 12
5412 STORD  

Tlf. 53 40 20 70
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

NorthSea               
Terminal AS    
Tangenvegen 40  

3950 BREVIK 
Tlf. 35 57 37 50

Auto E-14 AS
Moksnes     

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

Rognan                  
Fargehandel      

Strandgata 11
8250 ROGNAN 
Tlf. 75 69 06 50

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK  

Tlf. 56 58 16 49

Jomåsveien 1047 
4820 FROLAND
Tlf. 992 78 165 

Hurum Sport AS  
Åsveien 4   

3475 SÆTRE  
Tlf. 988 86 434 

Knut Kjørslevik 
Erlevegen 15

6723 SVELGEN
Tlf. 905 06 929 

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG  

Tlf. 69 15 39 00
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Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA 
Tlf. 22 62 60 80

Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM 
Tlf. 69 10 23 00

Smedstadgrenda, 2133 GARDVIK
Tlf. 62 97 42 82

Selbuvegen 695  
7584 SELBUSTRAND

Ronny Tangeland Transport
Folkestadhøgda 1

1592 VÅLER I ØSTFOLD    
Tlf. 928 99 105 

Rune’s Container Service AS 
Sandumveien 105 

1960 LØKEN  
Tlf. 63 85 19 47

Skien Rør Bravida Norge AS            
Skien VVS

Grønlikroken 5, 3735 SKIEN  
Tlf. 35 91 35 55

3629 NORE   
Tlf. 992 67 920

Skalleberg                
Graveservice 
Gokstadryggen 17

3217 SANDEFJORD 
Tlf. 942 99 420 

Rødmyrsvingen 94, 3735 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Vinstra                      
Karosseri AS    

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

Prestholt       
Geitestøl     

Høgehaugvegen 23
3576 HOL    

Tlf. 920 37 514 

Borgan             
Kjøkken og Bad 
Tordenskiolds gate 26

3044 DRAMMEN 
Tlf. 32 88 88 90 

Oddernesveien 25
4630  KRISTIANSAND S     

Tlf. 38 09 31 00

Skollerudveien 140, 1350 LOMMEDALEN 
Tlf. 67 80 06 00

Grefsen              
Eiendom AS      
Henrik Bulls veg 48     

2069 JESSHEIM
Tlf. 63 98 64 00

Skreosen            
Byggsenter 

avd.  Vråliosen 
3849 VRÅLIOSEN  

Tlf. 35 05 51 30

Th A              
Abrahamsen AS      

Kongegata 18
3256 LARVIK 

Tlf. 33 18 11 45
Kallerudlia 3

2816 GJØVIK 
Tlf. 61 18 49 47

Lars E. Strand Malermester og    
Entreprenørforretning AS 

Hvamsvingen 11B 
2013 SKJETTEN
Tlf. 901 26 631 

Ramlo                 
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 962 25 300 

BRB Bygg AS 
Hellebergveien 35       
3960 STATHELLE  

Tlf. 906 18 673 

Bærum Eltek AS  
Gruvemyra 61

1354 BÆRUMS VERK
Tlf. 67 56 37 38

Gauterødveien 39c       
3154 TOLVSRØD

Tlf. 909 10 127 

6010 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Takringen AS
PB 4134  Gulskogen      

3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

FFF Hage og Miljø AS    
Follestad Industriområde

3474 ÅROS 
Tlf. 31 29 26 30

Kjetils Auto AS 
Langmyra 5  

3185 SKOPPUM
Tlf. 485 05 168 

Borrie                    
Transport AS     
Sarpsborgveien 2

1640 RÅDE   
Tlf. 915 53 268 

Sør-Varanger Bilteknikk AS  
E. K. Andersonsv 1      

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Ringtrostveien 11       
2032 MAURA  

Tlf. 63 99 77 90

v/Børre Bratvold
Øvregangen 7

3058 SOLBERGMOEN
Tlf. 32 89 80 80

Edelfarm AS 
Øksengård   

8253 ROGNAN 
Tlf. 75 69 13 30

Ola Flateland 
Transport 
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV 
Tlf. 957 32 118 

Jakobsen Rør AS 
Aurebekksveien 106      

4516 MANDAL 
Tlf. 476 58 939 

Peter Løvaas 
Transport AS

Silurveien 74
4656 HAMRESANDEN

Tlf. 952 10 500 

Vigeland Brugs veg 21   
4708 VENNESLA
Tlf. 38 15 26 00

Heradvegen 9
3550 GOL    

Tlf. 32 07 60 30
9308 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

Tlf. 72 83 00 00

Midt i Veien Transportservice AS    
Tyrihjellveien 92       

1960 LØKEN  
Tlf. 456 70 390 

Bergan Smie         
og Verksted 

Strandgata 24
3340 ÅMOT   

Tlf. 32 78 41 09

Linneruds            
Biltransport AS

Finstadvegen 217
2072 DAL    

Tlf. 905 45 735 
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Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA 
Tlf. 22 62 60 80
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0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

•  JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 
•  Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
•  JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL). 
•  Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å  

velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
•  JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.

Alle har rett til å bli hørt!

JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I 
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og  
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse. 
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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

Gleden ved  
å dele øyeblikk

Banken med kundeutbytte

Alle opplevelser, store og små, blir bedre når de deles.



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

Vi har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal, 
og bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi er et landsdekkende advokatfirma med 
praksis innen de fleste rettsområder. Vi har lang 
erfaring med behandling av personskadesaker, 

herunder erstatning etter yrkesskader, 
trafikkulykker og pasientskader m.m.

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargsskader

• Erstatning etter dødsfall (forsørgertap)

• Erstatning til næringsdrivende

• Pasientskader

• Forsikringsrett

Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo

www.nesslundin.no

Tromsø Trondheim

Lillestrøm Haugesund

Postadresse:

NESS LUNDIN er landets fremste firma  
innen erstatnings- og forsikringsrett.

Vi har prosedert over 40 saker i Høyesterett 
og for internasjonale domstoler.
 
Vi bistår skadelidte over hele landet.

HOVEDKONTOR I OSLO

Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Tlf.: 23 29 90 00

firmapost@nesslundin.no

Avdelingskontor:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


