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Transport

Trond Weum

Formov, 3340 ÅMOT
Tlf. 908 59 515

Levanger
Bruktbilsalg og
transport AS
Odins veg 40
7603 LEVANGER
Tlf. 954 21 846

Wam
Traktorservice
Ringeriksv. 342
3408 TRANBY
Tlf. 32 85 14 86

Eidsberg
Regnskapslag

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1
1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40

Rosten
Bilverksted AS
Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Eia
Hageservice AS
Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Toyota
Ørland Bil AS
Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Car Craft
Bilverksted AS

Kanalgata 3
3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Paul Messa AS

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Adv. Sigve Seime Stokka

Adv. T. Haslestad

Adv.flm. Snorre Kristiansen

e-post: haslestad@nidarosda.no

Advokatfirmaet Nidaros DA
Kjøpmannsgt. 19
7013 Trondheim
Norway

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7
3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Engeveien 1
1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

Nord
Lakkering AS
Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Ulstein
Betongindustri AS

Nordre Sønset 20
3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Yri Sand AS
6789 LOEN
Tlf. 57 87 60 40

Kanalgata 7
3263 LARVIK
Tlf. 33 14 18 90

Telefon: +47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

Juel Johansens
Bilruter
Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Eternitveien 8
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Svene
Lakkering AS

Moen Industriområdet
3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Per A. Øren
Transport AS

Vallset

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

XL-Bygg
Haslestad

Haslestadlinna 30
3090 HOF
Tlf. 33 09 55 50

Aker Brygge
Marina AS
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

0614 OSLO
Tlf. 928 12 447

Tor Erik Jovall
Transport

Reinholdtsen
Maskin AS

Helge’s Bil AS

Mekanisk & Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Dalemoen 25
2670 OTTA
Tlf. 480 15 300

Lastebiltransport

Haddal
6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

6991 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Adv.flm. Robin Brauti

Myrvollen
Transport AS

Brits
Hjemmebakst
Langfjellveien 347
8615 SKONSENG
Tlf. 75 14 82 10

Adv. Mads Midelfart

e-post: benberg@nidarosda.no

Trygg Takst AS

Østre Rosten 4 A
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Adv. Ivar Chr. Andersskog

O. Westad
& Sønner AS
Langbakken 22
1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Sondre L Orra
Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Østli
Servicesenter AS
Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD
Tlf. 75 77 81 31

Malermestrene
Indre Østland AS
Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Din Bilhjelp
Fjellvangvegen 4
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Dette, alle disse menneskene, er noe av min drivkraft
for å fortsette det viktige og målrettede arbeidet for
alle de som blir utsatt for en ulykke.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Godt nytt år!
Da ligger 2017 foran oss, helt ubrukt! Sammen håper jeg vi skal

informasjon om planlagte reiser i denne utgaven av LEVE MED

arbeide målrettet mot at de som utsettes for en ulykke, skal få

og på våre nettsider.

den hjelp og de rettigheter de trenger for å leve gode liv.
På sidene Landet Rundt er det flere reportasjer fra aktiviteter
Trafikkulykkestallene for 2016 har blitt lagt fram og de viser 135

i lagene. Det er mye som skjer og mange som bidrar frivillig til

drepte. Jeg har ingen nåværende tall over alle de som ”bare blir”

det beste for våre medlemmer.

skadet, som vi bistår, samt pårørende for alle de som utsettes
for en ulykke. Likevel, når vi ser disse tallene, vet vi at det sitter

Vi er i startgropen for årsmøter i lokallagene. Det er i disse fora-

mange tusen rundt om i Norge som trenger vår hjelp og bistand.

ene du som medlem kan delta og bidra lokalt. Det er også
betimelig å minne om at det til høsten er landsmøte og at vi

Dette, alle disse menneskene, er noe av min drivkraft for å

trenger frivillige som ønsker å stille til ulike verv. Har du lyst til

fortsette det viktige og målrettede arbeidet for å gjøre verden

å bidra, snakk med lokallaget ditt slik at de kan sende forslag

litt bedre for alle de som blir utsatt for en ulykke.

til kandidater til landstyret eller komiteer til valkomiteen.

I vinter pusser Personskadeforbundet LTN opp leilighetene

Jeg ser fram til å arbeide sammen med dere i 2017.

våre i Bulgaria, og det er nå åpnet for påmelding for deg som
ønsker å reise dit enten privat eller som deltaker på noen av

Hilde S. Valberg

våre turer, som senioruke i mai eller familieleir i juli. Dere finner
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Erstatningsåret 2016
Nok et nytt erstatningsår er tilbakelagt, og det er tid for å oppsummere.
Også i 2016 har det vært stor aktivitet i domstolene på vårt område,
inklusive behandling i Høyesterett.
Høyesterett har behandlet 6 saker.
Det er kun prinsipielle spørsmål som
slipper inn for Høyesterett og de fleste avgjøres derfor i lagmannsretten
som siste instans. Avgjørelser i tingretter har mindre rettslig betydning,
og jeg finner det derfor naturlig å
holde meg til lagmannsrett og Høyesterett når det gjelder 2016.
TEKST: Per Oretorp

lige egenskaper, som tyngde, hastighet

juli 2009. Skadelidte var ansatt i et ak-

etc. Lagmannsretten kom til at skaden

sjeselskap, hvor hans tidligere samboer

tilfredsstilte vilkårene for å defineres

var registrert som eier av samtlige aksjer. I

som et tilfelle som kommer inn under

tillegg hadde han stiftet et enkeltmanns-

bilansvaret. Saken ble anket til Høyes-

foretak i juni 2009. Spørsmålet var så om

terett, som kom til motsatt standpunkt.

skadelidte arbeidet for aksjeselskapet

Høyesterett kom til at dette tilfellet

eller for enkeltmannsforetaket da ulykken

falt inn under unntaksbestemmelsene

fant sted. For at det skal defineres som

og at det altså hadde lite med bilens

en yrkesskade, må han ha vært ansatt

skadepotensial å gjøre.

i aksjeselskapet og ikke vært utleid fra
sitt eget enkeltmannsforetak. Retten tok

Høyesterett behandlet så en annen sak

utgangspunkt i at arbeidskontrakten

hvor skadelidte arbeidet fra 1969 til 1992

var inngått med aksjeselskapet og at

som tannhelsesekretær. Fra midten av

skadelidte altså arbeidet for dette sel-

1970-tallet fikk hun helseproblemer av

skapet. Saken ble derfor definert som

ukjent årsak. Hun ble delvis sykemeldt

en yrkesskade.

i 1979 med 50 % og fikk innvilget 100 %
uførepensjon i 1984. Spørsmålet var så

Borgarting lagmannsrett behandlet en

ANSVARSGRUNNLAG

om den såkalte kvikksølvpåvirkningen

sak om pasientskade. Pasienten hadde

Dette temaet angår altså spørsmålet

var årsaken til hennes uførhet. Hun fikk

kontaktet fastlegen og fortalt at hun ville

om det foreligger noe lovgrunnlag for å

godkjent sykdommen som yrkessykdom

begå selvmord, og ble som følge av dette

fremme et erstatningskrav. For eksempel

først i 2012 etter at NAV hadde foretatt

lagt inn på sykehus. Dagen etter ble hun

blir det aktuelt hvis skadetilfellet kom-

en ny fullstendig gjennomgang av kvikk-

utskrevet. Sykehuset ble på nytt kontak-

mer under bilansvarsloven, yrkesskade-

sølvsakene. Spørsmålet var så om den-

tet av ektefellen, som var bekymret for

forsikringsloven eller lignende.

ne skaden var konstatert etter eller før

hennes helsetilstand. Samme dag tok

lov om yrkesskade trådte i kraft i 1990.

pasienten sitt eget liv. Spørsmålet er så

Borgarting lagmannsrett behandlet en

Høyesterett gav skadelidte her medhold

om det var svikt fra sykehusets side. Lag-

slik sak i desember 2015, hvor skade-

og konkluderte med at skadelidte ikke

mannsretten konkluderte med at det må

lidte hadde leid en kranbil for å frak-

hadde hatt mulighet til å nå frem med

foreligge et avvik fra vanlig god praksis,

te en konteiner. Etter at konteineren

et søksmål mot arbeidsgiver, på grunn

før det kan være et spørsmål om ansvar.

ble løftet opp, gikk skadelidte opp på

av manglende medisinske kunnskaper,

Det var sprikende sakkyndige vurderinger

konteineren for å løsne kjettinger, men

før dette ble akseptert av NAV mange

i saken. Lagmannsretten konkluderte

skled og falt ned. Spørsmålet var så

år senere.

med at sykehuset ikke kom i ansvar.

bilansvarsloven. Et av kriteriene for å

En annen sak, som ble behandlet at Fro-

Borgarting lagmannsrett behandlet også

komme inn under bilansvarsloven er at

stating lagmannsrett, gjaldt en person

en sak hvor en 40 år gammel mann fikk

man blir skadet på grunn av bilens far-

som ble skadet under anleggsarbeid i

hjerneblødning med omfattende ska-

om dette skadetilfellet er omfattet av
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Borgarting lagmannsrett behandlet også en sak hvor en musiker
ble skadet på en spillejobb. Han var ansatt i eget aksjeselskap,
men det var ikke tegnet yrkesskadeforsikring.

der. Han hadde kort tid før oppsøkt fast-

sebordet med den følge at dette traff

Etter alminnelig erstatningsrett er det

legekontoret og legevakt, til sammen seks

musikeren, som falt bakover og slo hodet

snevre grenser for "tredjeperson", det vil

ganger i løpet av 11 dager, blant annet

mot vinduskarmen. Spørsmålet var så

si de som ikke har vært direkte ekspo-

på grunn av hodepine. Spørsmålet var

om det var erstatningsansvar for eieren

nert for faren, sitt erstatningsrettslige

så hvorvidt det var svikt ved ytelsen

av puben basert på at det ikke var ført

vern. Skadelidte hadde ikke vært vitne

av helsehjelp, da man ikke undersøk-

tilstrekkelig tilsyn med gjestene og at

til selve terrorhandlingen, og de ble ikke

te årsaker til hodepinen grundigere.

plasseringen av scenen var uforsvarlig.

gitt medhold av lagmannsretten. Saken

Lagmannsretten konkluderte med at

Lagmannsretten la til grunn at det må

skal imidlertid behandles av Høyesterett,

det ikke forelå så markerte hodepine-

være et skjerpet aktsomhetskrav når det

da den ble anket.

symptomer at legen burde ha foretatt

foregår alkoholservering. Det ble lagt til

nærmere undersøkelser, men at senere

grunn at det ikke forslå noe brudd på

ÅRSAKSSAMMENHENG

telefonisk kontakt mellom lege og pasi-

skjenkebestemmelser og at man heller

Borgarting lagmannsrett behandlet

ent burde ha gitt indikasjoner på at det

ikke kunne kritisere plasseringen av scene.

en sak 3. desember 2015, hvor en 43 år

var behov for en grundigere undersøk-

Retten konkluderte med at det ikke forelå

gammel mann falt fra stillas og fikk syv

else. Lagmannsretten konkluderte derfor

ansvar for pubeier.

brudd i ryggen. Han fikk uførepensjon

med at det var sviktende rutiner og påla
derfor ansvar.

med yrkesskadefordeler. ForsikringsselVOLDSOFFERERSTATNING

skapet aksepterte at 50 % av uførheten

Frostating lagmannsrett behandlet en

skyldtes ulykken, men at det resterende

Gulating lagmannsrett behandlet en sak

sak som gjaldt tre deltakere som var på

skyldtes utenforliggende årsaker. Dette

hvor en 47 år gammel mann fikk hjerte-

sommerleir på Utøya da terrorhandlingen

ble de ikke hørt med av retten, som la

infarkt to og en halv måned etter at han

fant sted. Samtlige ble påført omfat-

til grunn at yrkesskaden var årsaken

hadde vært hos hjertespesialist. Hjerte-

tende psykiske skader, selv om de aldri

til 100 % uførhet. Det ble blant annet

legen mente at skadelidte bare hadde en

var i "faresonen". Spørsmålet som ret-

vist til NAVs vurdering, som var grundig

ufarlig myalgi. Spørsmålet var så om det

ten skulle ta standpunkt til, var hvorvidt

og innom flere sakkyndige vurderin-

forelå informasjonssvikt, da skadelidte

det var grunnlag for å anse deres skade

ger. Dommen er nok et eksempel på at

ikke hadde fått tilstrekkelig orientering

"som en følge av en straffbar handling".

NAVs konklusjoner har stor betydning i

om at symptomer på myalgi kunne være
symptomer på hjerteinfarkt. Lagmannsrettens flertall kom til at det forelå en
informasjonssvikt og påla ansvar.
Borgarting lagmannsrett behandlet
også en sak hvor en musiker ble skadet
på en spillejobb. Han var ansatt i eget
aksjeselskap, men det var ikke tegnet
yrkesskadeforsikring. Skaden skjedde
på en pub, hvor en gjest falt mot mikFROSTATING LAGMANNSRETT behandlet i 2016 en sak som gjaldt tre deltakere som var på sommerleir
på Utøya da terrorhandlingen fant sted.
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erstatningssammenheng når det gjelder

Agder lagmannsrett behandlet en sak

Blant annet avsa Borgarting lagmanns-

yrkesskade.

19. februar 2016 hvor en mann ble påkjørt

rett en dom hvor flere menn var dømt for

bakfra av en semitrailer. Han ble ført til

menneskehandel og hvor prostituerte

14. desember 2015 behandlet Borgarting

sykehus i ambulanse med nakkekrage

kvinner mistet inntekt på kr 1 000 til kr 10

en dom som omhandlet en sak hvor en 43

umiddelbart. Han ble etter hvert 50 %

000 pr. dag. Spørsmålet var så om prosti-

år gammel kvinne med betydelige fysiske

uføretrygdet. Det ble påvist hjernesvulst

tuertes inntekter har erstatningsrettslig

og psykiske plager ble påkjørt bakfra

og operert to måneder etterpå, noe som

vern. Lagmannsretten kom til at inntek-

og fikk hode- og nakkeplager. Retten

ikke hadde sammenheng med ulykken.

ten var vernet. Saken ble så behandlet

uttalte at skadelidte har bevisbyrden

Retten kom til, etter en totalvurdering,

av Høyesterett, som konkluderte med

for å sannsynliggjøre at plagene ikke er

at skadelidte ikke ble tilkjent erstatning.

det samme.

kom imidlertid til, etter en konkret vur-

10. mars 2016 avsa Borgarting lagmanns-

Borgarting behandlet også en sak etter

dering, at nakke- og hodeplager ikke var

rett en dom, hvor en polakk, som planla

fødselsskade hvor skadelidte fikk omfat-

beskrevet i journalene de siste fire årene

å bli tømmerhogger i Norge, ble skadet

tende funksjonshemming, lammelser, tap

før ulykken og fant da at det ikke var

i høyre fot etter en uke i Norge. Skaden

av eget språk, redusert kognitiv funksjon

riktig å si at plagene var en fortsettelse.

ble vurdert til 10 % medisinsk invaliditet.

og 24 timers bistandsbehov. Retten tok

De konkluderte etter dette med årsaks-

Skadelidte flyttet etter dette tilbake til

utgangspunkt i den såkalte Bråtane-sa-

sammenheng mellom trafikkulykken og

Polen og jobbet som kontorist og krevde

ken fra 2002. Mors inntektstap på grunn

hennes plager.

erstattet tap på uføregrad beregnet etter

av omsorg for sønnen frem til fylte 20 år,

differanse mellom norsk tømmerhogger-

ble ikke tatt til følge. Man gikk også inn

12. januar 2016 behandlet Borgarting en

lønn og polsk kontoristlønn. Retten kom

i den såkalte Hagberg-dommen, som

dom hvor en 37 år gammel kvinne kol-

til at hendelsesforløpet var så uvanlig og

åpnet for den erstatningsposten, men

liderte med en bil og ble 60 % ufør. Hun

tapet så avledet, at det ikke var rimelig å

fant at de konkrete vilkårene ikke var

fikk moderate akuttsymptomer og hadde

pålegge forsikringsselskapet fullt ansvar.

oppfylt i nærværende sak, og det ble

såkalte bro-symptomer. Retten la til grunn

Skadelidte fikk dekket inntektstap i ett år,

stilt spørsmål rundt årsakssammenheng

at det ikke er påregnelig med skade hvis

samt kr 2 000 i årlig hjemmearbeidstap.

mellom hennes reduserte inntekt og fød-

en fortsettelse av tidligere plager. Retten

hastighetsendringen bakfra er under 10-11

selsskaden. Det ble også prosedert på en

km/t. Den sakkyndige konkluderte med

Høyesterett behandlet også en sak om

høyere skatteulempe enn 20 %, uten at

at hastighetsendringen var på 5 km/t.

årsakssammenheng ved spørsmål om

man nådde frem.

Flertallet i lagmannsretten så bort ifra

ansvar for vaksineskader. Skadelidte ut-

den sakkyndige og la til grunn at det mest

viklet MS etter MMR-vaksine. Høyesterett

OMGJØRING AV

sannsynlig var 15 km/t og at det derfor var

konkluderte med årsakssammenheng.

FORVALTNINGSVEDTAK

en skadeevne og konkluderte med ansvar.

Det interessante i denne dommen er at

Agder lagmannsrett avsa 25. november

man kan fastslå at ved en skadetilstand,

2016 en viktig dom som gjelder spørs-

Borgarting lagmannsrett avsa 13. desem-

hvor det ikke foreligger noen konsensus

målet om NAV sin adgang til å omgjøre

ber 2016 en, for oss på skadelidtesiden,

om årsak, kan det ikke oppstilles et krav

egne vedtak til ugunst for brukeren flere

meget god dom som omhandler kroniske

om medisinsk viten.

år etter NAV sitt eget innvilgelsesvedtak

smerter ved nakketraumer og sensiti-

og uten at det forelå nye opplysninger.

seringsbegrepet. Denne dom omtales i

UTMÅLING AV ERSTATNING

Les mer om dette i februarnummeret

neste nummer av LEVE MED.

Det kom også noen dommer på utmåling.

av LEVE MED.
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I 2016 var forbundet medarrangør av juridisk erstatningsseminar.
Vi arrangerte også et medisinsk-juridisk fagseminar. Sammen
lokket disse seminarene godt over 200 deltakere.

GJENOPPTAGELSE

bebreide for ulykken. Lagmannsretten

for skadelidte å gå til domstolen, da

Borgarting lagmannsrett kom også

tok utgangspunkt i at normen etter jern-

man kan bli pålagt å betale betydelige

med en dom om gjenopptak, hvor en

baneansvarsloven og bilansvarsloven,

omkostninger hvis man taper. Det er be-

skadelidt ble påført en ryggskade etter

skal være den samme. Høyesterett kom

tydelige beløp hvis man først taper en

fall under arbeid i Forsvaret. Skadelidte

til 50 % avkortning.

sak, slik at risikoen kan, i enkelte tilfeller,

hadde fått oppgjør i 2003 med kr 1 177

være svært stor. Imidlertid er det også

558, som et "endelig oppgjør". I dette

Høyesterett behandlet også en dom

eksempler på at man kan få betydelig

inngikk et fremtidstap på kr 394 552.

om såkalt passiv identifikasjon. Denne

gevinst ved å søke domstolens bistand.

Skadelidte ble etter hvert 100 % ufør og

konkrete saken gjaldt en sjåfør som ble

fikk økt sin invaliditetsgrad fra 15 % til

drept mens han kjørte i beruset tilstand.

I tillegg til stor aktivitet i domstolene,

30-40 %. Skadelidte tok derfor saken opp

Spørsmålet var så om de etterlatte skulle

har forbundet også gjort et stort arbeid

på nytt. Skadelidte fikk medhold i at det

få redusert sin erstatning på grunn av

opp imot det politiske miljøet, i sær mot

forelå årsakssammenheng og at det var

såkalt "passiv identifikasjon", det vil si

Justisdepartementet, Justiskomiteen og

grunnlag for gjenopptak.

at de skulle bære ansvaret for avdødes

Arbeids- og sosialkomiteen, men også

uaktsomhet. Vanligvis er det minst 50 %

Helsedepartementet og helseminister

Borgarting lagmannsrett behandlet også

avkortning i slike tilfeller, men Høyeste-

Bent Høie. Vi hadde håpet å kunne for-

en annen sak hvor skadelidte hadde blitt

rett konkluderte med at det har vært en

telle at ny lov om barneerstatning ble

utsatt for en bilulykke i 2006 og fått en

utvikling i medvirkningslæren de siste 15

innført fra januar i år, men vi må dess-

erstatning på kr 650 000, som ble defi-

årene og gav kun 20 % redusert erstat-

verre konstatere at loven fremdeles ikke

nert som en "risikoerstatning". Skadelidte

ning til de etterlatte.

er trådt i kraft. Vi har purret på Justisde-

fikk så en ny erklæring, som konkluderte

partementet med tanke på dette. Vi har

med 10 % økning i invaliditetsgraden, til

OPPSUMMERING

også hatt tett dialog med Helseklage og

25 %, for utvikling av psykiske plager.

Som man kan se, er det stor variasjon

NPE angående saksbehandling generelt

Lagmannsretten gav ikke skadelidte

når det gjelder hvilke spørsmål domsto-

og saksbehandlingstider spesielt.

medhold i gjenopptak.

lene behandler. Det er mulig at de fleste
sakene omhandler årsakssammenheng

I 2016 var forbundet medarrangør av

MEDVIRKNING OG PASSIV

ved nakkeslengskader, uten at jeg har

juridisk erstatningsseminar. Vi arrangerte

IDENTIFIKASJON

helt oversikt. Det er imidlertid spen-

også et medisinsk-juridisk fagseminar.

Et annet tema som også har vært sen-

nende å se at særlig medvirkningslæ-

Sammen lokket disse seminarene godt

tralt har vært medvirkning og såkalt

ren fremdeles er under utvikling. Det er

over 200 deltakere.

passiv identifikasjon.

flere eksempler på at det er stor risiko
Vi benytter anledningen til å takke for fin

Høyesterett behandlet en sak hvor ska-

innsats fra alle involverte og ikke minst

delidte ble skadet av en trikk ved Gref-

våre medlemmer, som tar opp kampen

senveien stasjon. Hun krysset fotgjen-

for prinsipielle standpunkter som mange

gerfeltet for å ta buss. Sammenstøtet

andre har glede av fremover.

skjedde rett ved en trafikkøy, som var
dårlig markert, og som ble oppfattet

Med dette ønsker jeg et riktig godt nytt

som en "felle" for fotgjengere. Det var

erstatningsår i 2017!

enighet om at trikkeføreren ikke var å

AGDER LAGMANNSRETT behandlet en sak 19. februar
2016 hvor en mann ble påkjørt bakfra av en semitrailer.
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Veien sett fra trailersetet
Mens de fleste av oss bare unntaksvis beveger oss mer enn en halvmeter opp fra bakkenivå, trives
Bente best i førersetet på traileren.
Kanskje det er fra denne posisjonen
hun finner sine hjertesaker som et
aktivt medlem i Personskadeforbundet LTN?

interessegruppe for yrkessjåfører. Mens
gruppen ikke overlevde, fortsatte hun
sitt medlemskap.
- Jeg likte det jeg leste om Personskadeforbundet LTN, bestemte meg for å
være med, og så tok det ene det andre.
Nå sitter jeg i styret i Romerikeslaget, er
likeperson og bruker faktisk en en god

TEKST: Gunn Kvalsvik

del tid på forbundet, sier hun og smiler.

- Nei, jeg er verken skadet eller pårørende.

ALBERT OG SKOLEBUSSEN

For meg er det faktisk helt uvesentlig for

Bente vokste opp på en gård på Trysil.

hvorvidt jeg engasjerer meg eller ikke i

Sertifikatet tok hun på sin 18-årsdag og

forbundets arbeid, sier Bente Norstad og

to år senere, på sin 20-års dag, hadde

tar en slurk av den nylagde chai latten.

hun også sertifikat på tyngre kjøretøy.

Hun har invitert oss hjem til sin splitter
nye leilighet på Jessheim utenfor Oslo.

- Mens venninnene min snakket om

Moderne møbler og interiør i oransje,

sykepleie eller husmoryrket drømte jeg

beige og kokssort samsvarer ikke helt

allerede i ung alder om å bli bussjåfør.

med det man forventer av en som liker

Forbildet mitt var Albert som kjørte sko-

å kjøre store biler.

lebussen. Derfor ble det utvidet sertifikat,
men buss har jeg aldri kjørt, ler Bente.

Bente forteller at hennes interesse for
forbundet ble vekket for fire-fem år siden,

Hun tenker seg litt om, ser gjennom de

i forbindelse med at det ble etablert en

store vinduene og på plenen som frem-

deles er grønn. Så drar hun den brune
luggen over på rett side og spør om teen
smakte. På en forunderlig måte matcher
Bentes klær, frisyre og til og med stearinlyset møblene i leiligheten.
Det er nå 34 år og tusenvis av mil siden hun
tok sertifikat for tung bil. Hennes yrkesaktive liv har handlet om bil - store biler.
Når hun ikke kjører har hun jobbet på trailerkontor, lager eller hjulpet til med lossing.
MAN HAR GOD oversikt fra trailersetet
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SERTIFIKATET TOK BENTE på sin 18-årsdag og to år senere, på sin 20-års dag, hadde hun også
sertifikat på tyngre kjøretøy.

bilen over i feil kjørefelt og akselererte.
Trailersjåføren kunne ikke gjøre noe, forklarer hun.
Det er dessverre ingen unik hending.
Bente har hørt mange slike historier og
de sitter i kroppen.
- Når jeg kjører er det som om hjernen
min er programert til å se etter mulige
selvmordskandidater. Jeg observerer
bilene som kommer i mot, vurderer om
de holder seg innenfor egen halvdel og
om jeg er i tvil slakker jeg ned farten og
ser etter avkjøringsmuligheter.
- Hvordan har standard på vei og biler
utviklet seg de siste tiåra?
- Det har skjedd mye. Ekstremt mye.
Veistandarden er generelt sett mye bedre
og bilene er som limousiner sammenlignet med de første bilene jeg kjørte. Servo,
fjæring og komfort. Det har nesten blitt
slik at enkelte glemmer at de sitter i en
bil og må være på alerten, sier hun og
tenker seg litt om.
- Jeg ser at alle bilførere, uansett bil, er
- Å kjøre langtransport er vanskelig å

fleste europeiske land. Det handler om

veldig opptatt av dingser mens de kjø-

kombinere med å være mor. Så da dat-

tidsfrister, om kollegaer, om trailermer-

rer; mobiler, brett og GPSer. Farlig, farlig.

tera mi ble fødd, for 24 år siden, gikk jeg

ker og om frihetsfølelsen kjøringen gir.

Dette burde politiet virkelig slå ned på.

over til å jobbe mer på kontor, og de siste

Hun har vært i Russland og i Portugal,

årene har jeg jobbet for Thermo Transitt

og selvsagt helt nord i Norge.

utenfor Oslo. Heldigvis får jeg stadig muligheten til å kjøre, forteller hun.

REGLER FOR KJØRING
En annen stor forandring for Europas

- Det er mye glede, men det er et yrke

trailersjåfører er reglene for hvor lenge

med høy skadestatistikk. Jeg snakket

man kan kjøre og hvor lang hvile man

LIVET PÅ VEIEN

nylig med en kollega som hadde fått

må ha mellom øktene. Dette har Bente

Mens Bente drikker sin chai latte forteller

en personbil i panseret. En ung gutt i

mange og sterke meninger om.

hun om lossing og lasting på ramper i de

stor fart, mulig villet handling, som vrei
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- Reglene, som gjelder hele Europa, er ut-

sjåfører som stresser på veien. Bente

deltar vi hver onsdag på Møtepunktet

formet med gode i intensjoner. Men det

mener det generelt sett er mer stress

på A-hus.

fuskes mye. En viktig og kritisk innvending

og irritasjon på veiene. Dette skaper

er at tidsfristene for lossing og lasting inni-

mange situasjoner og innimellom går

mellom krasjer med hvile og kjøretidene.

det skikkelig galt.

Skjer det noe uventet, er det ofte sjåføren

- Hva er Møtepunktet?
- Det er en avtale flere frivillige organisa-

som må kjøre på for å komme frem innen

- Sjåførene snakker mer og mer om dette.

sjoner har med A-hus sitt brukerutvalg,

de 9 tillatte timene. Reglene er også slik

Forteller om situasjoner og opplevelser

altså sykehusets. I praksis betyr det at

utformet at det er sjåføren selv som står

der trafikkfarlige situasjoner har opp-

vi fungerer som samtalepartnere for

ansvarlig for å betale bot dersom tids-

stått på grunn av farlige forbikjøringer og

pasienter som ønsker det. Området vi

fristen overstiges. Paradoksalt, ikke sant.

aggressive sjåfører, forteller hun.

står på heter rett og slett møtepunktet.

Mens andre arbeidere får overtidsbetalt,

Her foregår alt fra kortere møter over
PERSONSKADEFORBUNDET OG EN

en gratis kopp kaffe, til mer personlige

STEMME INN

samtaler med de som har behov for det,

Bente er tydelig engasjert og presenterer

Bentes medlemskap i Personskade-

forklarer Bente.

en rekke regler og komplikasjonene de

forbundet handler om et ønske om at

medfører. Blant annet at Norge er geo-

samfunnet må ta trafikk og trafikkatferd

Onsdagene på A-hus er viktige både for

grafisk forskjellig fra resten av Europa,

på alvor. Hun vet hva som rører seg og

de som trenger en prat og for bidrags-

med avstander og veistandarder som

hun ønsker fokus. I tillegg er hun en aktiv

yterne.

skiller seg diametralt fra resten av kon-

aktør i lokallaget, et sosialt midtpunkt

tinentet.

og hun har valgt å bruke tiden sin blant

-Vi er der som frivillige og som med-

annet på likepersonarbeidet.

mennesker, ikke som medisinere. Mange

må trailersjåfører betale en bot.

har uttrykt at det er et godt supple-

- Personlig tror jeg stresset som skapes
for å nå frem i tide, er farligere enn de

- Selv om det innimellom går trått å jobbe

ment. Selv har jeg lært mye, og så har

gamle reglene for tungtransport, under-

frivillig synes jeg vi er en fin gjeng som

jeg blitt tryggere på rollen. Nå gleder

streker den erfarne sjåføren.

trives sammen her på Romerike. Vi invi-

jeg meg til hver gang, og prøver derfor å

terer til forskjellige aktiviteter og styret

dytte på jobbvakter dersom det krasjer,

møtes fast en gang i måneden. Dessuten

sier hun.

Men, sier hun, det er ikke bare trailer-

Men nå, sier Bente, gleder hun seg mest
til grøtfesten laget skal arrangere, og
så gleder hun seg til neste kjøretur, med
trailer, selvsagt.
- Det kan være de trengte noen som
kunne kjøre til Rena i kveldingen. Jeg
har sagt at det går fint, så lenge det ikke
kolliderer med frisørtimen jeg har satt
meg opp på i ettermiddag, avslutter
Bente og smiler.
GJENNOM PERSONSKADEFORBUNDET LTN jobber Bente frivillig som samtalepartner på A-hus.
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Smått & Viktig
Et nytt NAV?
For mange av medlemmene i
Personskadeforbundet LTN forbindes NAV med måneder med saksbehandling, dokumentinnsamling
og ikke minst venting. Nå melder
arbeidsminister Haugli ny praksis
for direktoratet.

NAV-ansatte skal bli mer mobile, altså
reise rundt og møte folk der de bor, forklarte ministeren i en pressekonferanse
i forbindelse med lanseringen.
PERSONSKADEFORBUNDET ER
POSITIVE
Ressursene til for eksempel hjemmebe-

Den 17. november lanserte arbeids-

søk skal frigjøres ved at stadig flere av

mellom saksbehandler, den skadde og

minister Anniken Haugli en plan som

de lettere NAV-sakene skal behandles

arbeidsgiver, sier Birte Sand Rismyhr

skal endre hvordan NAV jobber. I planen

digitalt og ved bruk av færre skjemaer.

som hver dag mottar mange telefoner

fremkommer det at det nye NAV, i tillegg

Det er også snakk om at saksbehand-

fra medlemmer som trenger råd om hvor-

til å være ”tett på” for å få flest mulig ut

lerne skal få et større handlingsrom og

dan de skal forholde seg til direktoratet.

i jobb, skal møte brukere og ansette med

jobbe mer fleksibelt.

et forenklet og forbedret skjemavelde.

- Håpet er selvsagt at NAV skal bli mer
- Vi er positive til at NAV kan reise ut til

brukervennlig og at direktoratet ikke skal

- Mindre topp- og regelstyring, samt

brukerne. I tillegg håper vi at dette kan

oppleves som en belastning for enkeltper-

mindre tellekanter. Og så ønsker vi at

bidra til bedre samarbeid og forståelse

soner og familier som blir skadet, sier hun.

Personskadeforbundet LTN Oslo

TRENGER DU ADVOKAT?

fylkeslag har blitt stolt sponsor av
fotballjentene Røa Dynamite Girls!
Vi gratulerer med andreplass i årets

Rådfør deg med oss før du
velger advokat.
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

NM-finale.
Ønsker du å lese mer om jentene eller
kommende kamper kan du klikke deg

Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00.

inn på dynamitegirls.no
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Smått & Viktig
Trafikken er ikke ”friskmeldt”
Mens det i 1970 omkom 560 personer i den norske trafikken, døde 135
mennesker i fjor. Tallene er positive,
men de krever både korrigering og
presisering.

som uskadet eller lettere skadet viser
seg senere ha langt alvorligere skader.
• Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet anfører at hovedgrunnene til at folk overlever er bedre veier,

TEKST: Gunn Kvalsvik

bedre førere og bedre biler - og legger
dette til grunn for å vise på en vellyk-

Hvert år oppsummerer Statens vegvesen

ket samferdselspolitikk. Man unnlater

tall over døde i trafikken. Relevant nok,

å nevne helsevesenet og deres rolle, for

siden tallene er en indikasjon på hvorvidt

eksempel at de i dag redder langt flere

NASJONALT TRAUMEREGISTER

trafikksikkerhetspolitikken fungerer.

med store skader enn hva man klarte

Personskadeforbundet LTN er derfor

for ti år siden. Er man i live når man

glade for at Nasjonalt traumeregister

Personskadeforbundet LTN mener at

kommer til traumesenter er det i dag

endelig er opprettet og vil levere langt

problemet ikke bare er hva som blir rap-

stor sannsynlighet for at man overlever.

mer korrekte data som vil gi et langt

portert, men også hva som ikke kommer
fram i statistikken.

mer riktig bilde av virkeligheten.
• De upresise dødstallene og mangler
ved skaderapporteringen, som gjerne blir

-Det er bra at den historiske utviklingen

HER ER NOEN KRITISKE PUNKT:

plukket opp av media og tas til inntekt

viser en positiv tendens i form av færre

• Det er en nedgang i antall rapporterte

for at man er sikrere i trafikken i dag, kan

drepte og skadde i trafikken. Samtidig

ulykker med personskader, og antall

gjøre at folk blir mindre oppmerksomme

skal man, etter vår oppfatning, være

dødsulykker har gått ned fra tidligere

på farene i trafikken. Det vil i så tilfelle

klar over at en med en mer ansvarsfull

år. Men antall drepte i veitrafikken er

være svært uheldig.

samferdsels- og trafikksikkerhetspolitikk

høyere i 2016 enn hva som var tilfelle
i 2015.

kunne forebygget enda flere ulykker enn
• Det er mangelfulle og dårlige rutiner

hva man gjør i dag. Man ville da reddet

i rapportering av myke trafikanter. Med

flere liv og man hadde redusert antall

• Statistikken fra Statens vegvesen viser

flere syklister i trafikken vil det skje flere

skadde i trafikken, sier assisterende ge-

til de som dør momentant eller innen

ulykker. Sykkelulykker utenfor vei og

neralsekretær Per Oretorp. Og legger til:

24 dager etter en ulykke. Mange dør

i sykkelvei blir heller ikke automatisk

dessverre etter lengre tid på sykehus.

innrapportert. Det samme gjelder myke

- Vi er glade for at flere overlever og

trafikanter som blir utsatt for ulykke og

færre skades, men vi er frustrerte over

• At flere overlever ser bra ut i stati-

uhell i trafikken og ikke umiddelbart får

at vi ikke har reddet enda fler.

stikken. Statistikken på hvor mange som

skadesymptomer. I noen tilfeller opp-

blir skadet og hvor alvorlig skadet de blir,

dages forholdsvis alvorlige skader lang

har store begrensninger ettersom tallene

tid etter ulykken, men disse kommer da

blir hentet fra politiets vurderinger på

oftest ikke inn i det statistiske grunn-

skadestedet. Mange som blir rapportert

laget.
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Valgkomiteen trenger
de lyse hodene!
2017 er landsmøteår, og valgkomiteen har allerede vært i gang med
sitt arbeid en stund. – Vi trenger de
lyse hodene som kan løfte oss i en
krevende situasjon, sier valgkomiteens leder Svein Ove Langeland.

Lill Tove Pedersen fra Harstad lokallag

grupper og styrer, men kandidater stiller

valgkomiteen. De poengterer at det ikke

alltid sterkere når det kommer fram at

bare er landsstyret som skal velges i sep-

de har støtte i eget lokal- eller fylkeslag,

tember 2017, også vedtektskomiteen,

poengterer Langeland. – Vi ser på kandi-

kontrollkomiteen og valgkomiteen er

datenes bakgrunn og kvalifikasjoner, og

på valg. Landsstyret består av leder og

vurderer styret eller komiteen som helhet

nestleder som skal velges direkte, samt

når vi legger kabalen, fortsetter han.

tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Vedtektskomiteen og valgkomiteen

STERKE KANDIDATER

Frivilligheten er i endring, noe også Per-

består begge av leder, to medlemmer og

Personskadeforbundet LTN er en godt

sonskadeforbundet LTN merker i sin

en vara som skal velges på landsmøtet,

etablert organisasjon med mange res-

hverdag. – Vi går en krevende hverdag

mens valgkomiteen består av leder, to

surspersoner, valgkomiteen oppfordrer til

i møte, og det gir oss i valgkomiteen en

medlemmer og tre varamedlemmer.

å hjelpe oss med å finne godt kvalifiserte

ekstra utfordring. Det er viktig at lagene

kandidater med god kjennskap til egen

går en runde blant sine egne og kommer

Alle disse er på valg i 2017, og valgko-

med gode kandidater til oss.

miteen frir til organisasjonen og ber de
sende inn kandidater til alle posisjonene.

BÅDE STYRET OG KOMITEER
Langeland, som kommer fra Rogaland

ALLE KAN BIDRA

fylkeslag, utgjør sammen med Eli Eiklid

- Kandidater til de forskjellige posisjonene

fra Steinkjer og Namsos lokallag og

kan komme fra både enkeltmedlemmer,

PERSONSKADEFORBUNDET LTNS valgkomite søker lyse hoder.
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organisasjon og styrearbeid.
Forslag sendes til sovlang@haugnett.no

En LTN-bauta er borte…

Inger Simonsen 1952-2017
Med stor sorg har vi mottatt meddelelsen om at vår kjære

Inger var den som startet Vesterålen Lokallag, som hun ledet

Inger Simonsen har gått bort. En vakker stjerne har reist opp

med stø hånd i mange år. Hun hadde også verv i Nordland

til stjernehimmelen, så altfor tidlig. Inger hadde i 25 år et

Fylkeslag. Inger satt også i landstyret i to perioder, 1997 –

brennende og ektefølt engasjement for Personskadeforbundet

1999 og 2011 - 2013. De senere år var hun medlem og nest-

LTNs medlemmer og gjøremål. Hun var en person som det var

leder i Sortland og Andøy Lokallag. Hun var kunnskapsrik og

lett å bli glad i, og hun ga alltid av seg selv til de som trengte

delte mer enn gjerne av sin lærdom og erfaring med andre.

det. Hun jobbet aktivt som likeperson i mange år, og mange

For oss som kjente Inger godt er tapet veldig stort. De gode

har nytt godt av hennes lytterevner og medmenneskelighet.

samtalene, det gode humøret og glimtet i øyet blir savnet. In-

Hun hadde alltid et trøstende ord eller et godt råd på en vei

ger var det man i ordets rette forstand kaller et medmenneske

som ikke alltid var snorrett, men tvert imot kanskje både

og en medgåer. Hun tok hensyn til andre, mer enn seg selv.

svingete og bratt for mange. Hun hadde et stort hjerte for

Våre varmeste tanker og medfølelse går til Ingers barn, bar-

forbundet og for menneskene rundt seg. Hun var alltid blid,

nebarn, svigerbarn og øvrige familie.

omgjengelig og imøtekommende.

***
Gje mæ handa di, venn, når det kvelder, det blir mørkt og vi træng ei hand.
La de lyse og vennlige tanka, følge oss inn i drømmers land.
Får æ holde dæ i handa, holde fast ei lita stund.
Slippe taket i alt anna og bare holde uten grunn
Du har hatt di tid, du har fått din sang
og det blir aldri mer noen anna gang.
Takk for smil og gode stunder, millioner små sekunder.
Minnes i kjærlighet
Vi lyser fred over Ingers minne
Personskadeforbundet LTN Sortland og Andøy Lokallag

Det var med sorg vi mottok budskapet om Inger Simonsens bortgang. Selv om vi visste at hun kjempet mot sykdommen, ble det et sjokk for oss alle. Inger har vært et aktiv medlem i Personskadeforbundet LTN igjennom mange
år og hun har sittet i landsstyret i flere perioder.
Sortland og Andøy lokallag har mistet en pådriver og ressurs, og alle de som har møtt og fått hjelp av Ingers store
hjerte har mistet en viktig støttespiller. Vi har mistet et stort medmenneske.
Vi lyser fred over Ingers minne. Tankene er hos familien.
Landsstyret og sekretariatet
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- Pasienten er for lite synlig i
legeerklæringene
Det er symptomer og ikke pasienten
som får hovedrollen i legeerklæringer
ved uførhet. Det er konklusjonen i et
ferskt doktorgradsarbeid.

rolle, mens legene bruker et språk som i

Legens bidrag kan begrenses til medi-

hovedsak skildrer pasientens aktørrolle

sinske opplysninger og fakta om utred-

som begrenset, umulig eller ikke-eksis-

ning, funn og behandling, og hvordan

terende. Arbeidslinja gjenspeiles med

det begrenser funksjonsevnen. En slik

andre ord ikke i teksten.

tilnærming kan redusere spenninger i
lege-pasient-forholdet, og legers tendens

Forskeren tror at noen av årsakene til

til å opptre som advokat for pasient i

Lege og forsker Guri Aarseth har analy-

dette kan være et samspill mellom pasi-

stedet for som sakkyndig.

sert språkbruken i legeerklæringer ved

enten, legen og NAV, hvor legen fremstiller

arbeidsuførhet, for å undersøke hvordan

pasienten ut fra et behandlerperspektiv

pasienten fremstilles som person og del-

og er lite påvirket av den offisielle ar-

ANALYSER

taker i prosessen. Studien er en del av

beidslinja. NAV-skjemaet «Legeerklæring

Anbefalingen om å endre skjemaet

hennes doktorgradsarbeid ved Univer-

ved arbeidsuførhet» etterspør dessuten

«Legeerklæring ved arbeidsuførhet»

sitetet i Oslo. Basert på en tekstanalyse

ikke pasientens perspektiv, selv om nor-

støttes av NAVs egne analyser. Ivar A.

av 33 legeerklæringer finner hun blant

men innen medisin og sosialtjenester i

Åsland Lima og Heidi Nicolaisen fra

annet at pasientens plass i teksten ikke

flere år nå har vært å sette bruker i fokus.

Arbeids- og velferdsdirektoratets utred-

er i tråd med idealet om aktive brukere.

Pasienten på sin side bruker legen som sin

ningsseksjon har gjennomført analyser

talsmann. Guri Aarseth anbefaler NAV å

av henholdsvis brukermedvirkning, helse-

- Analysen viser at pasienten som med-

revidere skjemaet, slik at brukerperspek-

fokus og legeerklæring ved arbeids-

virkende aktør så å si er fraværende i

tivet får plass i teksten.

evnevurderingen. De finner blant annet

legeerklæringene, sier Aarseth i en kom-

- Pasienten bør få rett og plikt til å be-

at funksjonsevne og arbeidsevne er lite

mentar til rapporten «Legeproduserte

skrive seg selv, sine symptomer og sin

omtalt i legeerklæringene. Ifølge deres

tekster. En undersøkelse av språkbruken

funksjonsevne, i stedet for at legen eller

undersøkelser kan årsaken være at legene

i legeerklæringer ved arbeidsuførhet».

en NAV-veileder gjør det. Teksten må

er usikre på hva NAV ønsker å vite om

STØTTER FUNN FRA NAVS EGNE

legges opp slik at bruker tar ansvar for å

arbeidsevne og funksjonsevne, og mange

- I stedet beskrives pasienten som passivt

formidle sin situasjon og sitt perspektiv.

blander også disse to punktene sammen.

objekt og som en funksjon av sin syk-

Dette vil fremme brukermedvirkning og

dom. Pasientens erfaringer, vurderinger

styrke pasientens rolle som aktør, mener

Lima og Nicolaisen konkluderer med

og forståelse av egen sykdom er som

Aarseth.

at legene må bli bedre til å levere den

regel utelatt.

informasjonen NAV trenger for å fatte
gode beslutninger. Samtidig etterlyser

ARBEIDSLINJA GJENSPEILES IKKE I

legene at skjemaet forbedres og at det

TEKSTEN

blir klarere hva NAV ønsker informasjon

Ifølge Aarseths analyse handler tekstene

om. De som jobber i førstelinjen i NAV

i liten grad om hva pasienten faktisk kan

eller helsevesenet, ønsker seg en tyde-

gjøre, til tross for sykdom. Diagnose og

ligere definisjon av hva funksjonsevne

symptomer får stor plass, mens funk-

er. De ønsker også en tydeliggjøring av

sjonsevne og muligheter for arbeid og

hvilke vurderinger legen skal stå for, og

aktivitet får liten plass. Teksten i Folke-

hvilke NAV skal stå for.
Kilde:Nav.no

trygdloven vektlegger pasientens aktør-
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Bedre jobbmuligheter
i 2017?
NAV har evaluert og omorganisert
tilbudet om arbeidsrettet veiledning
for personer med nedsatt syn, hørsel eller kognitiv svikt som følge av
hjerneskade. Den nye ordningen var
på plass 1. januar 2017.
TEKST: Gunn Kvalsvik

for tilrettelegging og deltagelse. Ordnin-

- Både geografiske avstander og begren-

gen med arbeidsrettet veiledning har

sede ressurser har ført til at tjenesten

vært i NAV-systemet siden midten av

ikke har nådd bredt nok ut. Etter noen

90-tallet, og frem til 2017 har den vært

runder har vi endt opp med å plassere

å finne på fire spesialenheter spredd

tjenesten hos hjelpemiddelsentralene,

utover landet - nærmere bestemt Oslo,

forklarer seniorrådgiver ved Styringsen-

Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er

heten for NAV Hjelpemidler og tilrette-

flere grunner til at direktoratet for ca. tre

legging, Kristin Horn.

år siden uttrykte et ønske om å evaluere
Disse tjenestene ble tidligere levert av

og se på andre organiseringsmodeller for

Hjelpemiddelsentralene har allerede kom-

NAV Arbeidsrådgivning, gjennom utvidet

tilbudet, som nå er blitt NAV Hjelpemidler

petanse og ressurser på fagområdene

ARK, og dels av NAV Kompetansesenter

og tilrettelegging.

syn, hørsel og kognisjon. På bakgrunn av
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Det er få som er uenige i at det i dag står uforholdsmessig mange utenfor arbeidslivet og at
samfunnet vårt taper verdifull kompetanse.
Kristin Horn

dette ble det besluttet å bygge videre på

om søkerens egne ressurser, forståelse

disse ressursene og kompetnasen slik at

og mestring av funksjonsnedsettelsen,

tilbudet blir mer tilgjengelig og styrket.

bistå ved oppfølging på arbeids- eller

Horn har vært prosjektkoordinator i om-

utdanningssted og til sist tilrette-

leggingen av tilbudet. LEVE MED har bedt

legge om det er behov for det,

henne fortelle oss hva vi kan forvente og

sier hun.

hvordan vi kan finne frem til veiledningen
i NAV-labyrinten.
KARRIERERÅDGIVING
Det viktigste grepet som skal føre til
at flere med nedsatt funksjonsevne får
bedre støtte og hjelp, er å flytte veiledningstilbudet til hjelpemiddelsentralene.
Det betyr at fra å ha et tilbud fire plasser
i landet, finner man nå tilbudet 18 steder
rundt om i landet.
ORDNINGEN MED ARBEIDSRETTET
VEILEDNING skal fra i år skje gjennom

- Å få flere tilbydere av tjenesten, samt

hjelpemiddelsentralene. Målet er å flytte

være nærmere flere av de som trenger

tilbudet nærmere brukerne av tjenesten.

tilbudet, har vært den viktigste omleggingen. Arbeidsrettet veiledning handler om
å gi råd og veiledning om yrkesvalg og de

videre til rett instans. Om en møter

mulighetene som finnes for tilrettelegging

en behandler som ikke kjenner tilbudet

i arbeidslivet. Det betyr at hjelpemiddel-

kan selvsagt jobbsøkeren selv vise til det,

sentralene også i større grad skal gi råd

Hun forklarer at de som er interesserte

men ideelt sett er det den NAV-ansatte

om yrkesvalg. Derfor har vi også startet

i tilbudet først tar kontakt med saks-

sin oppgave å kjenne til de ulike løsnin-

kompetanseheving innen veiledning og

behandler på et ordinært NAV-kontor,

gene vi har, sier Kristin Horn.

samtalemetodikk, sier Horn.

som skal bistå i søknadsprosessen. Det
er nemlig vedkommende NAV-ansatt

UBENYTTEDE RESSURSER

- Hvilke råd og veiledning skal hjelpe-

som skal vise arbeidssøkeren videre til

Det er få som er uenige i at det i dag

middelsentralen bidra med?

hjelpemiddelsentralen og veilednings-

står uforholdsmessig mange utenfor

tjenestentjenesten.

arbeidslivet og at samfunnet vårt ta-

- De skal først og fremst fokusere på in-

per verdifull kompetanse. På samme

dividuell yrkes- og arbeidsveiledning for

- Vi jobber nå for å få ut informasjon

tid vet vi at det er tusenvis som ønsker

å finne arbeidsmuligheter. I tillegg skal

om tilbudet slik at saksbehandlerne skal

seg arbeid, men sliter med å komme seg

de gjennom samtaler øke bevisstheten

kjenne veiledningstjenesten og henvise

inn på arbeidsmarkedet, på grunn av

– 17 –

for eksempel funksjonsnedsettelser som

en funksjonsnedsettelse. Når det gjelder

NAV Kompetansesenter opprettholdes

kognitive utfordringer.

nye arbeidsforhold trenger imidlertid ar-

og videreføres, sier Birte Sand Rismyhr,

beidsgiver støtte og en tydelig forståel-

Personskadeforbundet LTNs representant

- Å profesjonalisere tjenesten handler til

se for at NAV kan være en støttespiller,

i gruppen.

syvende og sist om å lage en bedre kob-

forklarer hun.

ling mellom arbeidsgivere og potensielle

Selv om tilbudet først var oppe å gå 1.

arbeidstakere. I vår evaluering har vi sett

BRUKERMEDVIRKNING FOR Å

januar i år, så har det vært piloter og jus-

at dørstokken må høvles ned og at vi må

NAVIGERE RETT

teringer gjennom hele 2016. Det er altså

jobbe for at dette ”gapet” skal reduseres,

I utformingen av det nye tilbudet har NAV

ikke forventet de store overraskelsene.

forklarer seniorrådgiveren i NAV.

nedsatt en gruppe bestående blant annet
av representanter fra interesseorgani-

- Nå handler det først og fremst om å

Hun viser med hendene hvordan kløften

sasjonene. Både Personskadeforbundet

gjøre tilbudet kjent blant de som jobber

eller gapet mellom tilbyder og etterspør-

LTN, Landsforeningen for slagramme-

som saksbehandlere i NAV. På samme

rer av arbeid kan bygges sammen ved

de, Blindeforbundet, Hørselshemmedes

tid jobber vi for å heve veiledningskom-

å på den ene siden styrke den arbeids-

landsforbund og Norges Døveforbund

petansen til de som skal jobbe med til-

søkende ved f.eks. råd og konkrete hjel-

har deltatt og kommet med sine innspill

budet på hjelpemiddelsentralene. Håpet

pemidler, og på den andre siden se på

underveis.

er at dette etterhvert skal føre til flere

grep på arbeidsplassen. Det er viktig å
trygge arbeidsgivere.

sysselsettinger og at tilbudet skal bli et
- Jeg har sittet i gruppen som har job-

tilbud som automatisk blir tatt i bruk for

bet for å bedre dette tilbudet det siste

de som ønsker og trenger det, avslutter

- Vi opplever at arbeidsgivere er mer

året og det har både vært spennende

Kristin Horn.

positive når de allerede har et arbeids-

og lærerikt. Vi har hatt stort fokus på

forhold til noen som blir skadet eller har

å sikre at kompetansen som har vært i

1. 17.
TIL

MAI

Personskadeforbundet LTN kjører i
samarbeid med If Skadeforsikring også
i år kampanjen Ticket to Ride der vi
sponser sjåfør til russebiler to valgfrie
netter i russetida.
Vi ønsker at russen skal få en trygg
feiring, men vi vet at russen er utsatt
for ulykker. Det er unge mennesker, god
stemning, alkohol og trafikk, noe som
kan føre til farlige situasjoner.
Sammen med If Skadeforsikring øn-

TICKET TO RIDE 2017
sker Personskadeforbundet LTN å gi et
bidrag for å forhindre ulykker. En avtale
med forbundet gir tilskudd til sjåfør på
bilen to valgfrie netter i russetida. Sjåføren må ha hatt sertifikat i minst fem år,
og således være en erfaren sjåfør. Gjennom Ticket to Ride får vedkommende
betalt 1 000,- kroner for to oppdrag.
Avtalen om tilskuddet inngås ved at
russen signerer en blankett de får via
lokal- eller fylkeslagene og sender den-
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ne inn til sekretariatet. Det går
også an å registrere
seg via vår Facebook-side, men vi anbefaler lokallagene å informere russestyrene i lokalmiljøet ved oppmøte. På
denne måten kan dere prate med unge
mennesker med ferskt førerkort, sette
fokus på trafikksikkerhet og informere
om forbundets arbeid. Blanketter får
laget av sekretariatet ved henvendelse.

Dette skjer

2017

BULGARIA

Nå har vi åpnet for reservering av

brukere, og du kan lese en beskrivelse

LTN kan du leie en leilighet per med-

leilighetene våre på Panorama

av alle leilighetene på våre nettsider.

lemskap til en rimelig pris.

Dreams i Sveti Vlas for sesongen
2017.
Personskadeforbundet LTN eier 8
leiligheter på vakre Panorama Dreams
i St. Vlas (Sveti Vlas), som ligger ca. 3
kilometer fra områdets største badeby
Sunny Beach. Der har medlemmer

Dersom du som medlem er interessert,
For sesongen 2017 har vi malt leilig-

send en e-post til:

hetene, byttet sofaer i noen av dem og

post@personskadeforbundet.no

vasket gardinene. Så nå venter de bare
på besøk av deg.

Det er førstemann til mølla-prinsippet
som gjelder, og vi gir tilbakemelding om

Som medlem i Personskadeforbundet

du har fått leiligheten i slutten av uke 2.

muligheter til en rimelig ferie i et godt
klima og med mye vakker natur.
Bulgaria er kjent for en vakker kystlinje,
flotte skoger og fjell, og for muligheter
til mange forskjellige opplevelser. To av
leilighetene er tilrettelagt for rullestol-

15.-28.

MAI

Vi gjentar tilbudet fra i fjor for våre
seniormedlemmer.
Tilbudet til seniorer gjelder i uke 20 og
uke 21, altså i perioden fra den 15. mai
– til den 28. mai. Målet med ukene er
at flere i samme aldergruppe kan bli
kjent med hverandre og å gi seniorer reservert tilgang på tilrettelagte
leiligheter.

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

Det bør også legges til at mange mener at våren, som ikke akkurat er høyssesong, er den vakreste årstiden ved
Svartehavet. Det er færre mennesker
og ikke fullt så varmt; perfekt for en
rolig tur.
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Ta kontakt med Frank Gjelsøy i
sekretariatet for mer informasjon:
frank@personskadeforbundet.no eller
22 35 71 00.

Dette skjer

1.-8.

AUGUST

Personskadeforbundet LTN gjentar
suksessen fra tidligere år og arrangerer familieleir i våre flotte leiligheter ved Sunny Beach i Bulgaria.
Leiren er et tiltak for både familier
med skadde barn og familier hvor
barn er pårørende.

BULGARIA

REIS PÅ FAMILIELEIR

Familiene må være selvhjulpne siden

skader kan av ulike grunner finne det

reiseledere ikke skal fungere som as-

vanskelig å reise på ferie. Det kan være

sistenter. Vi har en leilighet som er fullt

økonomi, usikkerhet rundt det å reise til

tilrettelagt og anlegget passer godt

et nytt sted eller rett og slett utrygghet

for funksjonshemmede. Familieleiren

i reisesituasjonen.

arrangeres 1.-8. august med avreise
fra Gardermoen.

Personskadeforbundet LTN tilbyr
plasser på vår familieleir i 2017 til

Temaet for årets familieleir er "Fokus

Se våre hjemmesider www.personska-

våre leiligheter i Panorama Dreams i

på familien". Og det vil bli arrangert

deforbundet.no for mer informasjon

Bulgaria hvor dere kan være en uke

erfaringsutvekslinger og samlingsstun-

om leilighetene.

sammen med andre familier i forbun-

der under oppholdet. Henvend deg til
Frank for mer informasjon.

det. Egenandel er kr 1 500 per person og
Familier som har opplevd ulykker og

inkluderer reisen, opphold og eventuelt
tilknytningsfly.
Trenger du tips og råd for hva du bør
pakke og tenke på for å få en vellykket reise, så nøl ikke med å spørre. For
mer informasjon og påmeldingsskjema,
ta kontakt med Frank på e-post
frank@personskadeforbundet.no
eller på telefon 22 35 71 00.
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Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN
lokalt skal jobbe med i 2017!
Du kan: *
		
*
		

Sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet til
lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet
Komme på årsmøtet og være med og bestemme! (Valgkomiteen er ferdig
med sitt arbeid før møtet, så det er ingen fare for at du blir valgt inn i styret.)

Sett av datoen allerede nå!

VARSEL OM ÅRSMØTE I DITT LOKAL- ELLER FYLKESLAG
Lag i Personskadeforbundet LTN:

Årsmøtedato
Sted/klokkeslett

Kontaktperson/tlf./e-post

Akershus fylkeslag

20.04.17

FFO's lokaler i Solheimveien 62 B,
Lørenskog, kl 18.00

Anne Helene Lindseth, tlf. 970 63 601
akershus@personskadeforbundet.no

Aust-Agder fylkeslag

27.03.17

Formannsgata 1, Eydehavn, kl 19.00

Målfrid Helle, tlf. 971 09 367
austagder@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag

30.03.17

Kommunestyresalen, Alta Rådhus,
kl 19.00

Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925
finnmark@personskadeforbundet.no

Drammen og omegn lokallag

29.03.17

Clarion Collection Hotel Tollboden,
Drammen, kl 19.30

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

Nord/vest Buskerud lokallag

04.04.17

Langebru Gjestegård, Hokksund,
kl 19.00

Marianne Nyland, tlf. 917 35 791
buskerud@personskadeforbundet.no

Nordmøre og Romsdal lokallag

06.04.17

Kristiansund

Christina Thanger, tlf. 22 35 71 00
nordmoreromsdal@personskadeforbundet.no

Romerike lokallag

27.03.17

Frivillighetens hus, Skårer, kl 18.00

Leif Ranglo, tlf. 930 07 383
romerike@personskadeforbundet.no

Sogn og Fjordane fylkeslag

30.03.17

Førde

Christina Thanger, tlf. 22 35 71 00
sognfjordane@pesonskadeforbundet.no

Vesterålen lokallag

01.04.17

Øksnes Rødekors huset, kl 19.00

Hjørdis Samuelsen, tlf. 402 46 811
vesteralen@personskadeforbundet.no

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

HVEM ER DIN HVERDAGSHELT?
Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har betydd mye for deg og dine da du trengte det.
Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen som alltid henter posten for deg eller hva med en
god venn som inspirerte deg.
Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt.
Vi oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no.
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Landet rundt
Oslolaget på Wallmanns
Tradisjonen tro rocka oslolaget
julen inn på Walmanns. Andre Berg,
lederen av laget, forteller at de 16 fremmøtte hadde en fin kveld, med god mat
og flott underholdning.

Årets julebord i Follo
For fjerde år på rad gjennomførte vi vårt julebord på
Gamle Tårnhus på Kolbotn, noe som nå er blitt en tradisjon i begynnelsen av desember. God mat, hyggelig
lokale og en serviceinnstilt betjening var en fin ramme
rundt årets julebord. Ikke helt tradisjonell julemat, men
siden et av julenissens trekkdyr stod på menyen må
det vel sies i være innenfor. Tilbakemeldingen var at
årets meny absolutt falt i smak, og noen slikket nesten
tallerkenen for å få med seg all sausen.

Gradvis har flere og flere medlemmer blitt med på arrangementene i regi av Follo og i år hadde vi gleden av være
en hyggelig gjeng på 11 stykker. Litt frafall i siste liten også
denne gangen, noe vi bare må regne med. Nest år håper vi
selvsagt at enda flere dukker opp.
Følg med på e-postene som vi sender ut hvis du ønsker å
være med i en hyggelig gjeng som er åpen og inkluderende.

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Også i år var vi så mange at vi ble plassert i annen etasje, noe
som fungerte utmerket. Samme bord og samme betjening
som i fjor, men ikke samme plasser. Vi drister oss til å sitte
sammen med forskjellige mennesker hver gang; hurra! Det
er ekstra hyggelig når nye fjes dukker opp.
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Grøtfest og bingo
Mandag den 5. desember inviterte
Personskadeforbundet LTN Romerike lokallag til grøtfest og bingo hos
Nissen på Aursmoen.
TEKST OG BILDER: Bente Norstad

Nissen ventet i døra og ønsket oss
velkommen til sitt verksted. Vi ble 10
stykker. Grøten ble servert og praten
gikk lett rundt bordet. Etterpå serverte
vi kaffe, delte ut bingobrettene og spilte.
Alle fikk premie.
At Nissen er inne i en travel tid, betviles
ikke. Mens vi spiste og spilte, jobbet han
i verkstedet sitt. Etterpå var det bare å
titte seg rundt og å finne de siste, praktiske julegavene. Heldigvis hadde han
tid til å prate med oss og å leke litt med
de minste deltakerne.
Til slutt ønsket vi hverandre god jul og
kjørte hjem.
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Landet rundt
Julebord og revy i Tromsø
Den 3. desember var det julebord
for medlemmer i Tromsø på Scandic
Ishavshotell. Styret melder om en
trivelig og vellykket kveld med både
god mat og bra show. Kvelden sluttet
som seg hør og bør med en svingom
på dansegulvet.

ROLF BAKKEN OG HANS MAMMA kom helt fra Nordreisa for og delta på julebordet. Her under Top Coat sin
konsert, som virkelig slo an hos begge to.

Julebord i Lofoten lokallag
Den 25. november var det julebord
i Lofoten – og denne gangen i våre
egne nyoppussede lokaler.
TEKST OG BILDER: Leif H. Hansen

Hele 34 medlemmer deltok på julebor-

Alle påmeldte gav tilbakemelding om

det, og den gode maten ble laget og

at de var fornøyde. Det var mange ny-

servert av medlemmer. Vi hadde det

innmeldte i forbundet som deltok og

utrolig koselig med mat, loddsalg og

det var jo ekstra trivelig.

trekkspillmusikk.
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten

e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no

GIR

ARISTOKRATI

SKRIVE

MINKE

LIKE VEL

EK STERNE

PRO NOMEN

OPP HAVET

ILD STEDER
SMERTEFULLT
VARM

Inger
Simonsen

EKSI STERER

MYNT
TEVLING

FOTTØY

DANS
OMSLAG

ARTIK KEL

SØT
PLAN TENE

ER
JULE HØY TIDEN

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

GARN
SPSEI ELT

I LILLE STRØM
I OKTO BER

SLETTE
ARTE

ØYE BLIKKET

PLAGG

HASE
JORD ART

TRE
KJENT MANN

PRO NOMEN

HUNN DYR

KOM I
2016

SLUT TES

VERN

LASSO
SKUE SPILL

ANDEL
FOR ANDRET

AVGIFT

TALL
PRO NOMEN

ARTIK KEL

FUGL

ROMA NIA

SVULME
DRIKK

STOLT

RENNE

BÅT

HELLE

MOR SOMHET

HOVED STAD

BAK VERK
LEDD

RUS MIDDEL

BRYGGE
ETTER SKRIFT
BLANDE
UT
SPANSK
BY

SKUE
SKIKKE LIG

TONE

MERK
AVSONDRET

PYSE
TELE

MERKE
PURKE

KANT
FASE

PIKE NAVN

ULÆRD

OMRÅDE

FOR TELLES

MEGET
TALL

TIDSROM
ORGA NER

IKKE
KORN BAND

ANTA
FOR KJØL ELSEN
ØYBOER

VOKA LER

RØYS

BEVE GER
TONE

HUMRER
FJERN SYN

MAN

DANSK
BY

OPPTAR
HELSE TJENESTEN

TONE
SKOR PER

PLAGG

PLOG
RU MENSK
BY

RASERI
BÅT

PYTT

BØNN
FLYTE KORK
ALAR MER

TYNN

NORD MANN

ØVES

SNUTE

UT BLÅS NING

LIKE

FOR HENVÆ RENDE

KAMIN
MÅNED

PREPO SISJON

MÅL
ØYNER

ADVERB

UTLØP

TIL LATER
SKRÅ

RØYK STUE

VENDER

TÅKE
EPOKE

BETA LING
NYN.
PRON.

TONE

MO DERNE

FLOK KEN

PIKE NAVN
UKJENT

SÅRT
ASTAT

UNION

AGURK

ÅRSTID

OPPGAVE
Sett sammen bokstavene i de fargede rutene (i
rekkefølge fra toppen og
ned). Dette blir løsningen
som du kan sende inn.

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.
Svarfrist: 15. februar

Løsning på forrige kryss
var:
SOM JULEKVELDEN PÅ
KJERRINGA

Mette Rykke, Oslo
Åse Hellberg, Stord
Liv Marie Pedersen, Harstad

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
Når barn blir mobbet,
hva gjør du?
Du har sikkert lagt merke til, eller fått
mistanke om, at barn mobbes og
holdes utenfor uten at du har visst
hva du kan og bør gjøre. Her er noen
råd til deg.
Det er ikke alltid at barn selv forteller at
de blir mobbet, eller at foreldre og skolens
personale oppdager at barn blir mobbet.
Dessverre er det slik at mobbing altfor
ofte er barn og unges hemmelige mareritt. Mange barn er redde for at mob-

VARSELSIGNALER

bingen blir verre hvis voksne får vite om

•

det og for å bli stemplet som sladrehank.
Mange barn ønsker heller ikke å skuffe

Gjentatte utsagn om at noen er slemme, og at barnet aldri får være med
på leken eller alltid blir valgt til sist

•

eller bekymre foreldrene sine, og gjør

Virker redd for, eller har sterk motvilje mot, å gå i barnehagen, på skolen,
trening etc.

derfor nesten hva som helst for å skjule

•

Mister interesse for aktiviteter det tidligere har likt godt

det de opplever. Barn og unge opplever

•

Ikke lenger vil være med andre hjem, slutter å invitere, eller aldri blir

også at det å være en som utsettes for

invitert med andre

mobbing - eller å være en som mobber

•

Dårlig appetitt, hodepine og magevondt

- er forbundet med stor skam.

•

Urolig nattesøvn, mareritt og gråt i søvne

Det betyr at vi må være ekstra oppmerk-

NB. Flere av disse signalene kan være tegn på andre forhold i livet som er

somme når vi mistenker eller ser at barn

vanskelige og til bekymring for barn. Men varselklokkene skal ringe, og vi skal

faller utenfor – og at det er vi som må

aldri utelukke at mobbing kan være selve årsaken eller en medvirkende faktor.

ta initiativet til å snakke om det som er
vanskelig.

Kilde: Unicef.no
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Finn seks feil

RINGEREN I OPERAEN!

Sudoku

En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du
se hvem det er.

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

Kryssord

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper

Egg
uten 1
En hyssingskall
gåte

gåte

De fleste klarer ikke
å finne ut av denne
gåten. Den har fått
Vet
dutilhvordan
du ikan få et
folk
å klø seg
egg
ut avavskallet
uteni å
hodet
forvirring
knuse
skallet?
Du løser
mer enn
350 år.
det opp. Slik gjør du det:

Du trenger
Du trenger

• Hardkokt egg
To hyssinglengder
• Rått
påegg
1 meter
• Eddik
To eller flere
• Plastglass
mennesker
med tett lokk

MCT/Bulls
© MCT/Bulls

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
Hva er løsningen?
Legg et egg i plastglasset og
Fest
en
hyssing
rundt
vanskeligere.
Et
grunnprinsipp
for
universell utforming
fyll på eddik
til
det
dekker
egget
Da
du
holdt
det
1 håndleddet på hver person,
Foropp
å skille de to:
mot
lyset,
kunne
omgivelser og produkter skal haduen utforming som
Skru lokket
godt
på ogfårerenat
slik at
du bare
finger
se plommen i det rå Ta midten av en
la det stå på bordet
under løkken
gjør dem tilgjengelige for
flest mulig. Måletpersons
er å forenkle
egget
hyssing
Se etter endringer i
og
skyv
den under
livet
og
øke
livskvaliteten
for
alle.
glasset flere ganger
om dagen

2

Sørg for at
Etter to dager
tar du egget forsiktig
hyssingene
krysser
ut ogslik
skyller
det i kaldt vann
hverandre
at personene
blir knyttet sammen
Hold egget opp mot
lyset og se på det

3

2

Spør
personene
om de klarer
Hold egget ca. 5 cm
å komme
over et bord og slipp det
seg løs
fra hverDeretter slipper du det fra 10 cm
andre
Gjenta trinn 1-3
med hardkokt egg

4
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løkken rundt
et av håndleddene
Begge
eggene
til den
andre
spretter når
personen
slikdu...
slipper dem
Legg
rundt
ned den
på bordet
den andre
personens
hånd…

… og trekk
Eddik er en svak syre som kan den så ut
løse opp mange ting som
Denne gåten,
inneholder kalsium
som egentlig er

et matteproblem,
Eddiken løste opp eggeskallet,
slik at bare den myke hinnenhar vært kjent i
innenfor skallet var tilbake hvert fall siden
1747

Wist Last & Buss AS
Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Strandgata 58
8445 MELBU

Prima Sol

Byflatvn 163
2385 BRUMUNDDAL
Tlf. 932 67 689
solskjermingsgruppen.no

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Trygt på skoleveiene
Inderøy
kommune
inderoy.kommune.no

Rissa
kommune
rissa.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst

Nissedal
kommune
nissedal.kommune.no

afjord.kommune.no

Bø
kommune
boe.kommune.no

strand.kommune.no

Tingvoll
kommune
tingvoll.kommune.no

Skolekontoret

os-ho.kommune.no

Hitra
kommune

hvaler.kommune.no

sarpsborg.com

Vestnes
kommune

Nes
kommune
nes-bu.kommune.no

vestnes.kommune.no

Kvalsund
kommune

Helse og Sosial

kvalsund.kommune.no

Sørfold
kommune
sorfold.kommune.no

Orkdal
kommune
orkdal.kommune.no

Os
kommune

Hvaler
kommune

Fet
kommune
sauda.kommune.no

fet.kommune.no

Øyer
kommune
oyer.kommune.no

hitra.kommune.no

Bokn
kommune
bokn.kommune.no

Fjaler
kommune
fjaler.kommune.no

Sel
kommune
sel.kommune.no

Masfjorden
kommune
loten.kommune.no

masfjorden.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst

stjordal.kommune.no

Nesna
kommune
nesna.kommune.no

Fræna
kommune
frana.kommune.no

Steinkjer
kommune
hamar.kommune.no

steinkjer.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune
stange.kommune.kommune

tvedestrand.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune
www.kautokeino.kommune.no

Namsos bydrift

midtre-gauldal.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

namsos.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

sirdal.kommune.no

Ulstein
kommune
ulstein.kommune.no

Søndre Land
kommune
aukra.kommune.no

Sirdal
kommune

sondre-land.kommune.no
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sykkylven.kommune.no

lunner.kommune.no

Alveland
Bunader

Stokke
Trafikkskole AS
Storgata 4
3160 STOKKE
Tlf. 33 33 84 24

Skedsmogata 24
0665 OSLO
Tlf. 22 67 64 53

Meierigata 15
4340 BRYNE
Tlf. 51 48 75 15

AKERSHUS
EIDSVOLLS trafikkskole

Eidsvolls eldste trafikkskole
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Tlf. 63 96 47 20

Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

AUST-AGDER

Nedre Tyholmsv. 9 D, 4836 ARENDAL.............................Tlf. 37 02 25 82
E-post: terkelsen.trafikk@gmail.com
www.terkelsentrafikkskole.no

FINNMARK
KARASJOK Kjøreskole AS

Niitonjárgeaidnu 108, 9730 KARASJOK...........................Tlf. 917 20 663
E-post: post@karasjokkjoreskole.no
www.karasjokkjoreskole.no

Øyaveien 25
6524 FREI
Tlf. 71 52 86 53

Evje
Bilopphogging
Syrtveit, 4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00
Mobil 906 30 500

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

NORDLAND
LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S

Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

OPPLAND
LENA & CENTRUM Trafikkskole AS

Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

ROGALAND
Holbergsg. 15, 4306 SANDNES......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG
avd Melhus .............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: post@melhus-trafikkskole.no

avd Støren ..............................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

RØROS Aut. Trafikkskole

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

TELEMARK
Porsgrunn AS
Jernbanegata 7, 3916 PORSGRUNN.............................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no

www.nr1-trafikkskole.no

TROMS
HENRIKSEN Sjåførskole AS
Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN................................Tlf. 77 76 70 05
E-post: gunnarhenriksen@online.no
www.henriksensjaforskole.com
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Tvemo
Transport DA
Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Johansen
Transport AS
Bjerget 15
1530 MOSS
Tlf. 908 80 296

Forland
Autosenter A/S

Sveiseverksted

Alfr. A. Berge A/S

Hamarvik Båtforening
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Autopartner

Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Elvev 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

H. Lunde
Autoverksted

Furene
6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Kolltjernv. 10
2316 HAMAR
Tlf. 62 52 00 70

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS - Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Utne
Transport AS

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

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

Foksrødveien 39, 3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 02 00 - www.torgersskraphandel.no

1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianovasystems.no

Tlf. 38 34 50 90

Semsvegen 37, 3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 54 00 - www.lauvstadbil.no
E-post: post@lauvstadbil.no

Hovfaret 17 G, 0275 OSLO
Tlf. 22 52 06 77 - www.mbservice.no

Betong - Mur - Flisarbeid

Søm & Idestua DA
Sentrumsvegen 120
3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

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

Jogstadv 21, 2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50 - www.bergmandiag.no

Økernveien 147, 0580 OSLO - Tlf. 67 92 60 00

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

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

Johan R. Sunde AS

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03 - www.jrsunde.no

Sørum Kommunalteknikk KF
1921 SØRUMSAND
Tlf. 63 86 90 00

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

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri
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Prestholt
Geitestøl

Nyland
Maskin AS

3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Classic
Auto Service

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Jotron AS

Østbyveien 1
3280 TJODALYNG
Tlf. 33 13 97 00

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D
4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Nettbuss AS
Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Vinstra
Begravelsesbyrå
Lågaveien 1 A
3262 LARVIK
Tlf. 907 57 780

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Autohuset
Fagernes AS

NT Last og Buss AS
Arve Skjeflos v 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 08 80

Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

Follo

3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Toyota Bilia
Stjørdal

Skaret
Varetaxi AS

Mosserødhjemmet

Bulandet

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

John Haugerud

Rostein AS
6487 HARØY
Tlf. 71 27 56 50

Spongdal VVS
Bråmyra 7
7074 SPONGDAL
Tlf. 406 94 700

Trysil Snekkeri
Brubakken 36
2422 NYBERGSUND
Tlf. 62 45 27 00

7740 STEINSDALEN
Tlf. 909 20 873

Tunejordet
Bilverksted AS

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Våleveien 29
3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 18 31

BILU Kjøreskole

Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND
Tlf. 35 97 35 46

Johan Valstads vei 18 B
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 922 63 434

TS Bygg

Janki
Transport AS

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Hegna.rep

Nensethveien 733
3960 STATHELLE
Tlf. 992 30 017

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Rico Bil AS
Fremmerholen
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66

Bygger’n
Lofot Entreprenør
Sjøveien 101
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 96 00

Rud (Skoda)

Lilletuneveien 4
1711 SARPSBORG
Tlf. 69 10 18 80

Olav Ingstads vei 8
1351 RUD
Tlf. 24 03 22 70

Bøhaugen
Transport AS

El Service

Kokkimbråtan 10
1735 VARTEIG
Tlf. 970 60 636

Bertel O. Steen
Vestfold
2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14

4

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Maskinentreprenør

Per Kirkeng AS
Kjærlighetsstien 10
1850 MYSEN
Tlf. 69 89 39 13

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Snekkerlaget AS
Nordre Kongsveg 113
2372 BRØTTUM
Tlf. 900 66 958

avd. Tønsberg
Slagenveien 67
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 69 00

Nordtro AS

Industriv 8
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 55 00

Strandgt 1
3960 STATHELLE
Tlf. 915 59 475

Alf Johansen AS

Hensmoveien 46, 3516
HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Kirkenes

Kiell Torkildsens g 3
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 12 66

Trønderfrakt AS

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Strandveikaie nr. 53
Strandveien 98-100
7042 TRONDHEIM
Tlf. 73 50 35 90

Utstillingsplassen
Eiendom AS

Terje Markussen
Transport

Vangsvegen 111
2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

Helge R. Olsen
& Sønn AS

Skogliveien 8
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731
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Plutosv 24
3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

Bilskadesenteret
Namsos AS

Auto Consult

Tormod Skarsvåg
Entreprenørfirma

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Giskegata 28
6005 ÅLESUND
Tlf. 928 79 740

A W Karlsen AS

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Årvollskogen 29, 1539 MOSS
Tlf. 69 26 20 40
ringstadtransport.no

1473 LØRENSKOG
Tlf. 930 07 631

Kråkstad
Bilverksted

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Elcom AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Verksveien 7
3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

Klevi Næringspark
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Reinsjøfjell
Hytteområde A/S

Tuftenvegen 2
7502 STJØRDAL
Tlf. 982 94 930

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Sundbrei
Transport

Svein-Jonny
Tømmervåg

Syljuåsen
Oppland AS

Myrfaret 1, 1406 SKI
Tlf. 08 555

Øvre Tøftaveien 16
7270 DYRVIK
Tlf. 950 81 183

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Frekhaug
Fysioterapi

Nils Ivar Braathen AS

Tingnesvegen 7
2900 FAGERNES
Tlf. 901 55 625

Flyinstruktør

Harry B. Skistad
transport AS
5282 LONEVÅG
Tlf. 911 72 066

Stenbaks AS

17.01.2017, 09:05

7177 REVSNES
Tlf. 72 53 40 50

Trollheimen
Turbuss
Smivegen 3
7340 OPPDAL
Tlf. 905 50 617

SF Kino

Stavanger/Sandnes AS
4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 07 00

Adamsrød
Ferdigplen AS
Adamsrødveien 102
3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Spesialområder:

dret navn til:

atning,
at slik

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

NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningserstatnings- og forsikringsrett.
forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet
består
av Erik
5 partnere:
Jan Gunnar
Ness,
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Postadresse for alle kontorer:
Lakkegata 3, 0187
Oslo
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Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
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•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta gjerne kontakt for en
uforpliktende samtale

Besøksadresse avdelingskontor:
Trondheim:
Lillestrøm:
Fjordgata 43
Voldgata 1
7010 Trondheim
2000 Lillestrøm
Tlf.: 73 87 02 50
Tlf.: 52 72 30 80

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele
landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

Haugesund:
Haraldsgata 140
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80

Tromsø:
Seminarbakken 4
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30

ER DU PÅ
FLYTTEFOT?

• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade
Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00

