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De fleste av oss tenker at begrepet jul er knytt opp til den 
kristne høgtiden. Det er selvsagt rett dersom vi tenker på inn-
holdet, begrepet derimot har en annen historie. "Jul" er nemlig 
avledet fra det tyske ordet hjul, som betyr hjul, og som vi har 
lånt og bruker også her til lands. Begrepet "jul" betyr altså hjul, 
eller enda mer spesifikt en sirkel. Når vi bruker begrepet "jul" 
går vi tilbake til en tradisjon som skriver seg til norrøn tid og 
som var knyttet opp mot feiringa av at sola snur. At sirkelen 
starter på nytt. 

Jeg liker denne tanken. At vi etter jul kan starte på nytt. 
Restarter livene våre, på en måte. Blanke ark og fargestifter,  
eller iallfall nesten blanke. Mange bruker anledningen til å lage 
seg nyttårsforsetter. Innimellom gjør også jeg det. Men mest 
av alt tenker jeg at jeg skal gjøre alt for at året blir et godt år. 
For meg, for de nære rundt meg, for kollegaer og de jeg jobber 
for – og for mitt tillitsverv som leder av landsstyret i Person-
skadeforbundet LTN. Et godt år, slik jeg ser det, handler ikke 
om å gjøre ting så veldig annerledes eller så mye bedre. Det er  
heller et fokus som handler om grundighet og tilstedeværelse. 

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese mange fine artikler. 
Det unge paret som har valgt å dele sin hverdagshistorie etter 
at de ble rammet av en trafikkulykke. En hendelse som gjør 
at, særlig hun, sliter med kognitive utfordringer. Det er også 
interessant å lese oppsummeringen av erstatningsåret 2018. 
Selv om jussen virker komplisert, vet vi at konsekvensene av 
dommer og presedenssaker påvirker livene til de som er ram-
met. Heldigvis er de juridiske rammene langt bedre i dag enn 
for eksempel da forbundet startet sitt arbeid for 34 år siden. 
En forbedring vi som forbund har vært med på å fremskynde. 
I tillegg kan du lese om lokallagsaktiviteter, årsmøteinnkallin-
ger, pårørenderollen, eller hvorfor ikke løse kryssordet? 

Tilbake til starten; kanskje deler du min januarfølelse av å 
kunne restarte litt? Om du gjør det, så håper jeg du ikke er for 
streng med deg selv. Legg listen der du kan nå den. Bli en litt 
bedre utgave av deg selv, le mer eller smil mer. Et felles forsett 
for oss i forbundet kan være å minne hverandre på å bruke 
refleks og brodder. Det er ikke gøy å starte året med en ulykke. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Jeg liker denne tanken. At vi etter jul kan starte på 
nytt. Restarter livene vår på en måte. Blanke ark 
og fargestifter, eller iallfall nesten blanke.
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Å være en «frisk» sjukling

21.februar 2017 var jeg i en alvorlig 
trafikkulykke. En semitrailer fikk 
sleng på speilglatte vinterveier, og 
jeg og min kjæreste, Martin, ble til-
feldig ofre på veien. Vi var på tur til 
Røros på vinterferie, men kom aldri 
fram. 

TEKST OG BILDER: Åshild Mari Kjosvatn  

Mitt sykdomsforløp: Luftambulanse til 
Ullevaal sykehus. 30 dager i koma. Våknet 
fra koma. Lærte meg å prate, puste, spise, 
stå og gå. Frisk. 

I alle fall er det dette mange tror. Dette er 
langt i fra virkeligheten. Det er i dag et og 

et halvt år siden ulykken skjedde, og nå 
vil jeg  snakke litt om vanskelige temaer. 
Temaer jeg vet at flere, med forskjellige 
diagnoser, plages med. Den tyske semi-
traileren traff oss i 90 km/t og slo fra oss 
pusten. De reddende englene i bilen bak 
oss, banket pusten i oss igjen, og holdt 
oss i livet til ambulansefolkene kom. Både 
jeg og min samboer fikk svært alvorlige 
hodeskader, men utfallet av skadene er 
veldig ulike. Jeg skriver dette fordi jeg vil 
opplyse folk om hvordan det kan være å 
leve med skjulte skader, noe jeg vet kan 
være minst like ille som å være synlig 
skadet. Martin fikk veldig synlige skader. 
Han må bruke stokk eller stav når han 
går. Han tenker at folk ser ned på ham 

fordi han ser såpass skadet ut. Når jeg 
går ved siden av ham tror de fleste at jeg 
er assistenten hans. Dette er fordi mine 
skader nesten ikke er synlige, til tross for 
at jeg fikk en av de mest alvorlige ho-
deskadene du kan få. Av og til glemmer 
jeg selv at jeg er syk, og overanstrenger 
meg, fordi jeg ser så frisk ut. Jeg føler at 
andre synes at jeg var heldig. Det var 
jeg óg, men sannheten er at jeg jobber 
beinhardt, hver bidige dag. Dette gjelder 
kanskje også deg som har hatt slag? Eller 

DISSE BILDENE BLE tatt dagen før vi reiste på vinterferie
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Jeg satt en periode i rullestol, men klarte etter hvert å gå selv. Nå 
merker jeg at jeg til fordel kunne hatt rullestolen tilgjengelig de 
dagene jeg er ekstra sliten. Og da hadde det kanskje vært mer 
akseptert om jeg måtte hvile?

du som er friskmeldt fra en kreftdiagno-
se? Jeg, i likhet med mange andre, har 
fått mange usynlige skader, og blir nok 
aldri den jeg var før turen som endret alt. 

FATIGUE 
Jeg har fått mange små, usynlige skader. 
Et av de desidert største problemene jeg 
har fått er noe legene kaller fatigue. Fa-
tigue er en utmattende tretthet, som gjør 
at du ikke klarer å leve en like aktiv hver-
dag som du kanskje gjorde før en skade, 

eller en like aktiv hverdag som vennene 
dine har. Du klarer ikke å hvile deg ut 
av denne trettheten, men du blir etter 
hvert god på å disponere den energien 
du har til rådighet. Før ulykka var jeg en 
aktiv person. Jeg tok ekstra matematikk, 
i tillegg til at jeg studerte ingeniørfag 
på andre år. Jeg jobbet deltid, danset 
og trente styrke flere ganger i uken. Jeg 
elsket å være sosial, og gjorde det jeg 
kunne for å inkludere andre. Nå unngår 
jeg sosiale settinger fordi det sliter meg 

ut. Det er fortsatt veldig hyggelig, men 
fullstendig utmattende. Ofte må jeg si 
nei til sosiale aktiviteter, uansett hvor 
lyst jeg har. Hvis jeg bare kunne telle på 
en hånd hvor mange ettermiddager jeg 
har ligget i senga og stirret i taket, imens 
latter og glede fra rehabiliteringssentrets 
aktivitetsrom ljomer i det fjerne. Andre 
pasienter morer seg med karaoke, Uno 
eller Kambodsja, mens jeg ligger på rom-
met og skriver dagbok. De som kanskje 
sitter i rullestol kan gjerne blir med. Jeg 
føler ofte at det ikke er like akseptert at 
jeg ikke kan. Jeg er jo så frisk? Det er ikke 
alltid slik at det er den som skrik høyest 
har det mest vondt. Jeg har ofte dårlig 
samvittighet for at jeg ikke orker, fordi 
jeg er jo så frisk? Jeg satt en periode i 
rullestol, men klarte etter hvert å gå selv. 
Nå merker jeg at jeg til fordel kunne hatt 
rullestolen tilgjengelig de dagene jeg er 
ekstra sliten. Og da hadde det kanskje 
vært mer akseptert om jeg måtte hvile? 
Jeg føler meg ofte for frisk til å være på 
rehabiliteringsinstitusjoner. Og jeg har 
fått mindre hyggelige kommentarer fra 
andre pasienter, som for eksempel at at 
jeg trenger vel ikke å slappe av i kveld 
siden jeg har avslapping på timeplanen i 
morgen? Det er fryktelig vanskelig å lide 
av usynlige skader. Hvorfor kan ikke alle 
bare forstå? Eller la være å kommentere? 
Du mister livsgnisten av slike kommenta-
rer. Etter hvert går dette ut over livskvali-
teten, og du føler at du bare er lat, fordi du 
ikke orker å delta. Dette igjen gjør at du 
kanskje ikke klarer å være den personen 
du ønsker å være for venner, familie og 
kjæreste. Når man er sliten, har man lett 
for å trekke seg tilbake og delta mindre 

JEG OG MARTIN møttes på en dansefest i 2013, og vi elsker å danse sammen.
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i aktiviteter sammen med andre. Uten 
ytre impulser får man ofte ytterligere 
energimangel og sviktende motivasjon. 
Før ulykken var jeg privilegert som hadde 
nok energi til det aller meste jeg ønsket 
å gjøre. Kanskje er det derfor det føles 
ekstra tungt nå som det er tatt fra meg? 
Hvorfor var jeg ikke mer takknemlig for 
det? Nå må jeg alltid passe på at den 
lille energien jeg har til rådighet, ikke blir 
brukt opp på gale ting. Det kreves nøye 
planlegging og hard prioritering slik at jeg 
har nok energi igjen til resten av dagen.

KONSENTRASJON OG KOGNITIVE 
VANSKER
En annen ting man kan lide av etter en 
hodeskade er konsentrasjon. Jeg opple-
ver ganske ofte at jeg glemmer hva jeg 
skal fortelle, mens jeg forteller det. Jeg 
klarer rett og slett ikke å konsentrere meg 
om det temaet det prates om. Jeg var 
også lam på hele venstre side av kroppen, 
men jeg var heldig og fikk kontakt med 
musklene etter hvert. Når jeg reiste fra 
Sunnaas sykehus, fem måneder etter 
ulykken, tok jeg ikke med meg rullestolen. 
Det var grusomt skummelt. Det var tungt 
å gå, men jeg ville gå. Nå er min lamme 
venstreside blitt mye bedre og sterkere, 
men jeg er fortsatt plaget med neglekt 
mot venstre side. Neglekt er redusert 
oppmerksomhet, det hender ofte at jeg 
går på døra eller veggen på venstre side 
av kroppen. Rom- og retningsforståelse 
har også blitt svært redusert. Jeg klarer 
for eksempel ikke å orientere meg selv 
på den faste ruta til nærbutikken. Et-
ter en traumatisk opplevelse kan man 
også oppleve angst og depresjon. Livet 

MEG OG MIN søster på Sunnaas sykehus.

MARTIN OG MEG, kort tid etter ulykka
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er snudd på hodet. Det du klarte før har 
du kanskje ikke mulighet til å gjøre lengre. 
Du må sette deg nye mål. Men hva skal 
du bruke livet ditt til etter at alle mål og 
drømmer du tidligere jobbet mot, ikke 
lengre er gjennomførbare? Jeg sliter vel-
dig med å finne glede i livet etter at hele 
livet mitt ble snudd på hodet. Dessver-
re er ikke psykiske lidelser så akseptert, 
nettopp fordi de ikke synes. Betyr det at 
de ikke er like viktige?

NYE DRØMMER
Etter hodeskaden var jeg ekstremt fo-
kusert på at alt skulle bli som før. Jeg 
hadde litt over et år igjen av ingeniør-
studiet. Noen måneder etter at jeg ble 
skrevet ut av Sunnaas sykehus prøvde 
jeg meg på studiet igjen. Jeg tok et fag 
jeg hadde startet på før ulykken, jeg 
tenkte det skulle bli enklere, siden jeg 
allerede hadde startet på det. Hvorfor 
husket jeg ingen ting? Jeg skulle jo alltid 
bli ingeniør. Hvorfor klarte jeg det ikke? 
Jeg har alltid vært glad i matte, og tok 
fagbrev som elektriker. På videregående 
synes jeg at matematikken på elektrofag 
var for enkel, så da tok jeg matematikk i 
lag med realfag-klassen i stedet. Denne 
matematikken husker jeg ikke engang. 
Hvordan skal jeg da klare å bli ingeniør? 
Jeg har rett og slett mistet evnen til å 
tenke logisk. Det er fælt å miste noe man 
har vært så glad i. Må jeg gi opp? 

ANDRES MENINGER
Jeg ser frisk ut. Jeg ser faktisk så frisk ut 
at jeg innimellom føler at jeg er frisk. Helt 
til jeg detter i trappa, detter av sykkelen 
eller fryser når andre er varm. Jeg har 

skadet balansesenteret i hodet, og det 
gjøre at jeg alltid føler at jeg er på en 
båt. Underlaget gynger. Temperaturre-
guleringen er også skadet, og det er ofte 
jeg fryser på føttene mens jeg svetter av 
varme på overkroppen. Jeg vil at andre 
skal forstå hvor hardt jeg har jobbet og 
hvor vanskelig det har vært (og er). Jeg 
vil ikke at andre skal tro at jeg bare var 
heldig. Hvorfor er det så viktig hva andre 
tenker? Hvorfor er det ikke nok at jeg vet 
at jeg har det vanskelig? Jeg er sikker på 
at det er flere med skjulte skader, som 
plages med at folk tror de er friske. Jeg 
håper derfor at denne teksten kan være 
til hjelp. Jeg forstår så klart at det ikke 
nødvendigvis er enklere å ha en synlige 

skader. Det å aldri kunne skjule skaden 
sin må også være utrolig vanskelig. Jeg 
og Martin hadde englevakt, da vi mot 
alle odds kom ut av ulykken med livet 
i behold. Allikevel kan jeg ikke la være 
å tenke at det hadde vært så mye en-
klere for oss om vi ikke overlevde. Det er 
egnetlig ikke tvil om at det hadde vært 
mye enklere, både for oss og for familiene 
våre. Jeg prøver å være takknemlig for at 
vi kom ut av dette i live, men det er tungt 
å innse at livet aldri vil bli sånn som jeg 
hadde tenkt. Hukommelsen er svekket 
og mye er glemt. Dessverre har jeg ikke 
glemt hvor godt det er å være frisk. Jeg 
skulle helt ærlig ønske at jeg ikke visste 
hvordan det var å være frisk.

Etter hodeskaden var jeg ekstremt fokusert på at alt skulle bli 
som før. Jeg hadde litt over et år igjen av ingeniørstudiet. Noen 
måneder etter jeg ble skrevet ut av Sunnaas sykehus prøvde jeg
meg på studiet igjen.

MEG OG MARTIN
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De lever ofte i skyggen av et kronisk sykt barn eller partner, blir sjelden eller aldri verdsatt for sin innsats, og 
de bruker energien sin til det siste. De gjør at samfunnet sparer milliarder av kroner. Vi snakker selvsagt om 
pårørende.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Et nytt år betyr for mange en motivasjon 
for å endre litt på kursen i livet. Enkelte la-
ger seg noen forsetter, mens andre bruker 
de første dagene i januar til å reflektere 
over livets underfundigheter.

Vi i Personskadeforbundet LTN ønsker å 
starte det nye året med en hyllest til en 
stor og viktig gruppe mennesker i sam-
funnet vårt, nemlig pårørende til kroni-
kere. Vi snakker om personer som dag 
ut og dag inn, gjerne også på nattestid, 

bistår sine nærstående for at livene deres 
skal bli best mulig.

MOTIVASJON OG DRIV 
Om du spør pårørende hvorfor de vel-
ger å stille opp så mye som de faktisk 
gjør, er svaret entydig, de gjør de fordi 
de bryr seg.

Mange mener også at de ikke har noe 
valg, fordi deres funksjon ikke er mulig 
å erstatte. Hvem andre skal gjøre deres 

jobb? Det handler om å være tilstede i 
sårbare overganger, kjempe for å få de 
tilbudene man har krav på og som er 
viktige for rehabiliteringsprosessen, og 
ikke minst betyr det å være tilstede for å 
bistå når helsevesenet ikke har kapasitet 
eller kompetanse.

Uavhengig av motivasjonen, pårøren-
deinnsatsen gjør at norsk helse- og so-
sialsektor sparer ufattelige ressurser. En 
«pakke» som utgjør en så viktig del av 

En hyllest til 
pårørendeinnsatsen 
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helsevesenet at dersom den forsvinner 
vil det gå på bekostning av et allerede 
«overarbeidet» helsevesen. Tall fra på-
rørendealliansen viser at det er snakk 
om store tall, både i antall personer og 
årsverk. Konkret er det 800 000 pårørende 
som årlig legger ned 110.000 årsverk med 
iherdig innsats. I sum utgjør dette rundt 
40 milliarder kroner. 

Bak disse ufattelige tallene skjuler det 
seg enkeltpersoner. En av disse er Lise 
(navnet er etter ønske anonymisert) som 
er mamma til Emma på 10 år. Emma ble 
skadet i ung alder og sliter med store 
kognitive utfordringer. 

- Jeg har valgt å være hjemme og ikke 
ha avlastning for Emma, forteller Lise. 

Hun sier at valget hennes i hovedsak er 
basert på en erfaring om at dette er en 
ordning som er den beste for datteren. I 
tillegg har tilbud om avlastning gått på 
tvers av hva hun og leger mener datteren 
må ha. 

- Vi fikk tilbud om avlastere som var i 
tenårene, uten tidligere jobberfaring og 
uten relevant kompetanse. Når Emma 
er hos meg finner hun ro og trygghet, 
kjenner mindre på krav og forventninger 
og dermed bruker hun mindre energi.   
Slik Lise ser det, er det ingen andre som 
kan gi Emma kombinasjonen av ube-
tinget kjærlighet og omsorg, slik de på-
rørende kan . 

- Emma går på en skole som har fokus 
på tilrettelegging, men jeg opplever at 

hun kommer hjem med tomme batteri. 
Den beste medisinen for henne er mest 
mulig skjerming, få personer og mye ro.

Lise innrømmer at det er utfordrende å 
være pårørende. Blant annet fordi sam-
funnet rundt, altså hjelpeapparatet, ikke 
anerkjenner hennes innsats. Hun tror de 
helst hadde sett at hun gikk tilbake til 
arbeidslivet og lot instanser rundt ta et 
større ansvar. 

- Jeg har lært at jeg rett og slett ikke 
blir lyttet til eller verdsatt av instansene 
rundt meg og motivasjonen min er å se 
at mine valg er det de beste for Emma. 
Det holder meg i gang, sier hun.

POLITIKK OG STYRING 
Som medlem i Personskadeforbundet 
LTN er ikke Lise alene om å føle seg lite 
verdsatt som pårørende. Temaet er flere 
ganger belyst gjennom blant annet in-
tervjuer som er publisert i medlemsma-
gasinet LEVE MED. 

En felles erfaring er at til tross for sin enor-
me innsats, opplever pårørende at de er 
usynlige og uviktige. I tillegg opplever 
mange å bli sett på som «masete» i møte 
med hjelpeinstanser.
Pårørendes stemoderlige behandling er 
heldigvis noe som også vår helseminis-
ter Bent Høie (H) har påpekt ved flere 
anledninger. Han mener vi trenger en 
holdningsendring for å få løfte pårøren-
deinnsatsen:

«Det er nok dessverre sånn at mange 
pårørende opplever å bli sett på som 

plagsomme eller litt i veien i møte med 
helsetjenesten. (...) Når det skjer feil og 
skader i helsetjenesten, har ofte pårøren-
de oppdaget at det er i ferd med å skje, 
og ofte har de også prøvd å gi beskjed, 
men uten å bli hørt.» (Rogalands Avis 
19.10.18)

IKKE ERSTATNING, MEN 
ANNERKJENNELSE 
Å trekke frem pårørendeinnsatsen ak-
kurat nå, handler ikke bare om at det er 
ett nytt år. Vi vet også at mange pårø-
rende er ekstra slitne nå etter juleferi-
en. Hvorfor? Riktignok er det titusenvis 
av helseansatte som har holdt hjulene 
i gang på sykehusene og i kommunehel-
setjenestene, men i ferier, helger og om 
kveldene er det «heimevernet» som har 
døgnvakt – altså de pårørende.

Resultatet er at tusenvis av pårørende 
istedenfor å føle seg uthvilt etter høy-
tidsdagene føler seg slitne og klarer ikke 
annet enn å glede seg over at det igjen 
er hverdag.

«Nok» hjelp får man sjelden. Det er derfor 
pårørende ikke bare er et supplement til 
velferdsstaten, men en helt nødvendig 
forutsetning for at den skal kunne fun-
gere. For det finnes grenser for hjelp, og 
alt kan ikke være det offentliges ansvar.

Som Lise, mammaen til Emma sier det:  

- Familie og venner har et ansvar og 
ønsker å ta ansvar. Men da må de bli 
respektert og inkludert.

Å trekke frem pårørendeinnsatsen akkurat nå, handler ikke bare 
om at det er ett nytt år. Vi vet også at mange pårørende er ekstra 
slitne nå etter juleferien.
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Erstatningsåret  2018

Det er på tide å oppsummere et nytt erstatningsår. Utviklingen av erstat-
ningsretten er avhengig av at saker kommer opp for den norske domstolen 
og da særlig til Høyesterett, da lovgiver i liten grad har detaljregulert 
rettsområdet. 

Vi er rett og slett avhengig av at Høyes-
terett trekker opp de prinsipielle linjene 
for å få en rettsutvikling i tråd med sam-
funnsutviklingen for øvrig. I løpet av 2018 
har Høyesterett behandlet 10 relevante 
saker, og det har også vært en god del 
saker i lagmannsrett og tingrett. 

PASIENTSKADE
På dette området har Høyesterett blant 
annet behandlet unntaksregelen, som 
gir adgang til erstatning selv om det 
ikke er gjort noe «feil» fra helsevesenet. 
Her er det et vilkår at skaden er «stor 
eller særlig uventet, og ikke kan anses 
som utslag av en risiko som pasienten 
må akseptere» 

Blant annet behandlet Høyesterett en 
sak hvor en pasient som etter en hofteo-
perasjon fikk nerveskade i bena forårsa-
ket av trykk mot begge lårnervene under 
operasjonen. Høyesterett kom her frem 
til at det ikke var grunnlag for erstatning, 
selv om tilfellet falt inn under unntaks-
bestemmelsen. Høyesterett begrunner 
det med at det var en operasjon med 
lite handlingsrom og at behandlingen 
var utført i samsvar med retningslinjene. 

En annen interessant sak gjaldt opera-
sjon av galleblære, hvor det heller ikke 
ble lagt til grunn at det forelå svikt, men 
det var omfattende skader med en me-
disinsk invaliditetsgrad på 50 prosent. 

Høyesterett konkluderte her, under tvil, 
at det var ansvar og viste blant annet 
til at skadelidte ikke var informert om 
risikoen for så omfattende plager. 

En tredje sak gjaldt en avstivningsope-
rasjon etter prolaps. Pasienten fikk be-
tydelig nerveskade i beinet på motsatt 
side av prolapsen. Det var på det rene 
at skaden ikke var en følge av en svikt 
i behandlingen. Den medisinske invali-
ditetsgraden ble vurdert til 35 prosent. 
Pasienten hadde vegret seg før operasjon 
og 35 prosent ble vurdert som tilstrekke-
lig når indikasjon for operasjon ikke var 
bedre. Skadelidte ble her gitt medhold. 

Den fjerde sak gjaldt en kvinne som led 
av urininkontinens og gjennomgikk to 
operasjoner. Her ble det også konkludert 
med at det ikke var svikt i behandlin-
gen, men det endte likevel med 20-24 
prosent medisinsk invaliditetsgrad. Her 
ble det ikke ansvar for helseforetaket, 
og det ble blant annet begrunnet med 
at det var god indikasjon for inngrepet, 
at sannsynligheten for skade var liten og 
at det var en moderat skade. 

Det synes altså som at det er en nedre 
grense på 20 prosent medisinsk invali-
ditetsgrad før man kan snakke om en 
ekstraordinær skade for ansvar under 
unntaksbestemmelsen. Dette kan frem-
stå som et paradoks all den tid en slik 

invaliditetsgrad ofte kan få store ervervs- 
messige konsekvenser.

ANSVARSGRUNNLAG
Alle erstatningskrav forutsetter at det 
foreligger såkalt ansvarsgrunnlag. For ek-
sempel ved trafikkulykke baseres kravet 
på bilansvaret og i arbeidssammenheng 
på yrkesskadeansvaret. 

Høyesterett tok stilling til hvorvidt pro-
stituerte kvinner som hadde vært utsatt 
for ran kunne få dekket inntektstap fordi 
de i en kortere periode ikke kunne selge 
seksuelle tjenester. Høyesterett sa nei 
til dette, med dissens 3-2, og begrunnet 
dette med at kjøp av seksuelle tjenes-
ter er straffbart og aktiviteten generelt 
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er uønsket. Det ble også påpekt at det 
var et kortvarig tap og at man ikke tok 
stilling til hvilket erstatningsansvar som 
ville vært til stede ved langvarig tap av 
arbeidsevnen. 

Mindretallet tok utgangspunkt i at unn-
tak for erstatningsrettslig vern krever en 
særlig begrunnelse og at inntekten er 
lovlig på den prostituertes hånd, samt at 
den er akseptert i skatte- og avgiftssys-
temet og at erstatningen ville beskytte 
en sårbar gruppe. 

Høyesterett har også hatt oppe til be-
handling en sak hvor en assistent for en 
pleietrengende mann hadde hjulpet bru-
keren med bruk av nettbank og skaffet 

seg kjennskap til brukerens personlige 
kode og underslått betydelig beløp, 2,4 
millioner kroner. Underslaget fortsatte 
etter at arbeidsforholdet var avsluttet, 
da assistenten hadde stjålet brukerens 
kodebrikke.

Spørsmålet var hvorvidt arbeidsgive-
ransvaret omfattet dette også etter at 
arbeidsforholdet var avsluttet. Et krav for 
dette ansvarsgrunnlaget er at skaden var 
skjedd «i arbeid». Her kom Høyesterett 
til at det ikke var et arbeidsgiveransvar, 
da arbeidsforholdet var avsluttet. Det 
var dissens 3-2. Det ble ikke lagt vekt 
på at det forelå noen ansvarsforsikring 
hos arbeidsgiver. Mindretallet var uenige 
i dette og mente at det forelå ansvar 

for forsettlig skadeforvoldelse når gjen-
standen for skadeforvoldelse er en del 
av arbeidsoppgavene. 

Et tema som har vært omdiskutert i man-
ge år er erstatningsansvar ved såkalte 
«sjokkskader». Vil for eksempel bilan-
svarsloven dekke tap som foreldre til 
skadet barn lider når foreldre får psykiske 
skader etter en slik traumatisk opplevelse. 
Høyesterett har tidligere oppstilt ganske 
strenge krav til at pårørende må ha hatt 
et nært forhold til selve ulykken. Vårt 
forbund opplever ofte at pårørende får 
svekket sin inntektsevne når familiemed-
lemmer rammes av alvorlig skade. Dette 
skjer uavhengig av om de pårørende selv 
har opplevd selve ulykken. For eksempel 
er det fremdeles en del av de pårørende 
etter Utøya –tragedien som ikke er tilbake 
i fullt arbeid.

Høyesterett behandlet i 2018 en sak som 
til dels drøfter denne problemstillingen. 
Mor ble påført psykisk skade da hennes 
sønn døde under behandlingssvikt på 
sykehus. Moren, fant sin sønn død på 
sykehuset. Høyesterett uttaler at det ikke 
er upåregnelig med en reaksjon som også 
innebærer en psykisk skade hos forelde-
ren. Og det selv om ikke forelderen selv 
er til stede når barnet dør eller blir ska-
det. Dog kreves det at det må foreligge 
forhold knyttet til skadesituasjonen eller 
omstendigheten som i seg selv represen-
terer en særlig belastning for foredleren 
utover selve tapet av, eller skaden på, bar-
net. Videre legger Høyesterett til grunn 
at man må knytte vurderingen til den 
konkrete forelderens forutsetninger, enten 

VI ER RETT og slett avhengig av at Høyesterett trekker opp de prinsipielle linjene for å få en rettsutvikling i tråd med 
samfunnsutviklingen for øvrig.
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vedkommende er alminnelig robust eller 
mer enn vanlig sårbar. Skadelidte vant 
altså fram og dommen vil sannsynligvis 
får stor praktisk betydning for lignende 
saker fremover.

Gulating lagmannsrett behandlet en 
sak hvor tema var om en arrangør av et 
utdrikningslag kunne komme i ansvar. 
Skadelidte var passasjer i en ribb som 
var leid inn av et eventselskap. Båten 
fikk slag over hekkebølger og hun fikk 
brudd i ryggen. Spørsmålet var hvorvidt 
det var uaktsomhet hos båtfører og hvor-
vidt skadelidte hadde fått tilstrekkelig 
informasjon om risikoen, samt hvorvidt 
hun hadde akseptert denne risikoen. 
Gulating lagmannsrett kom frem til at 
det var gitt tilstrekkelig informasjon og 
at skadelidte måtte være klar over at 
skade kunne oppstå og hun fikk derfor 
ikke medhold. Denne saken er sluppet 
inn for Høyesterett og skal behandles 
i februar i år. 

Borgarting lagmannsrett behandlet en 
sak for en skadelidt som jobbet på en re-
staurant i 2006 og ble utsatt for et overfall 
av ukjente gjerningsmenn etter arbeidstid 
ca én kilometer fra restauranten. Det ble 

meldt som yrkesskade først i 2014. Både 
arbeidsgiver og skadelidte la til grunn at 
det var en sammenheng mellom arbeids-
forholdet og overfallet. Lagmannsretten 
la til grunn at dette overfallet kom inn 
under yrkesskadeforsikringsloven, da det 
skyldtes en arbeidssituasjon. 

Agder lagmannsrett behandlet en sak 
hvor en skadelidt var en av to båtførere 
på en racerbåt under en VM-runde, hvor 
den ene føreren døde og skadelidte ble 
alvorlig skadet. Det ble krevd erstatning 
fra yrkesskadeforsikringen til det norske 
selskapet som var båtens hovedsponsor. 
Spørsmålet var så hvorvidt båtføreren var 
ansett som arbeidstaker. Lagmannsret-
ten legger her til grunn at grensen nor-
malt må trekkes på om du får betalt eller 
ikke, utgiftsdekning til aktiviteten er ikke 
tilstrekkelig. Her mangler betalingsele-
mentet, og sponsoren hadde heller ikke 
instruksjonsmyndighet, som normalt en 
arbeidsgiver har. Skadelidte nådde altså 
ikke frem. 

Borgarting lagmannsrett behandlet en 
sak hvor skadelidte var involvert i en ride-
ulykke. Skadelidte var ansatt som lærling 
hos en hestetrener og arbeidsoppgaven 
var å stelle og passe veddeløpshester 
for å utdanne seg til jockey eller trener. 
Skadelidte fikk her medhold og retten la 
til grunn at det var treneren som bestem-
te om hun fikk lov til å ri løp og at hun i 
tillegg fikk en fast godtgjørelse. Hun ble 
tilkjent en erstatning på vel 2,3 millioner 
kroner, pluss saksomkostninger. 

Hålogaland lagmannsrett behandlet en 

sak hvor en skadelidt på spinningstime 
hadde satt seg på sykkelen og låst fast 
bena. Bolten på sykkelsetet knakk, slik at 
hun falt bakover og ble påført nakke- og 
skulderskader. 

Spørsmålet var så hvorvidt skaden var 
omfattet av det ulovfestede objektive 
ansvaret, som forutsetter en stadig, ty-
pisk, ekstern risiko. Lagmannsretten la til 
grunn at de aksepterer at det foreligger 
objektivt ansvar og viser blant annet til 
at skade på grunn av materialtretthet 
er påregnelig på treningssenteret, men 
ikke for den enkelte bruker og at pulve-
riseringshensynet tilsier ansvar. Saken 
ble behandlet av Høyesterett 3. januar i 
år men i skrivende stund foreligger ikke 
dom i saken. 

MOBBE- OG BARNEVERNSSAKER
Dette temaet synes å være økende i nor-
ske domstoler. Frostating behandlet en 
slik sak, hvor det forelå omsorgssvikt, og 
kommunen ble saksøkt for manglende 
inngripen etter barnevernsloven. Kom-
munen ble frifunnet da det ikke forelå 
tilstrekkelige opplysninger, som kunne gi 
kommunen foranledning til å gripe inn. 

Borgarting lagmannsrett behandlet en 
sak hvor det var omfattende rusmisbruk 
hos mor, hvor barnevernet hadde vært 
inne uten at det ble besluttet noen om-
sorgsovertagelse. Kommunen ble frifun-
net under dissens. 

Det synes å være høy terskel i saker hvor 
barnevernstjenesten har vært inne med 
tiltak. 

KOMMUNE BLE SAKSØKT og frifunnet da det ikke forelå
tilstrekkelige opplysninger.
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Hålogaland lagmannsrett behandlet 
også en sak hvor far hadde begått sek-
suelle overgrep mot datter, og spørsmålet 
var om kommunen var ansvarlig for å ha 
unnlatt omsorgsovertagelse før og etter 
overgrepene. Kommunen ble også her 
frifunnet da det var foretatt undersøkelse 
før de seksuelle overgrepene fant sted, 
samt at de hadde satt inn en rekke tiltak 
i etterkant da datter bodde hos mor. 

HJEMMEARBEIDSERSTATNING
Høyesterett behandlet en sak hvor en 
åtte år gammel gutt på skadetidspunk-
tet utviklet narkolepsi etter svineinfluen-
sa. Han fikk standard barneerstatning, 
som omfatter menerstatning og inn-
tektstap. Spørsmålet var hvorvidt tap 
av hjemmearbeidsevne skulle erstattes 
i tillegg til standard barneerstatning. 
Høyesterett konkluderte her med at 
hjemmearbeidserstatningen er inklu-
dert i standarden. Det er verdt å merke 
seg at denne urimelighet er rettet opp 
i den nye barneerstatningsregelen som 
trådde i kraft 1. mars 2018.

EKSTRAUTGIFTER 
Borgarting lagmannsrett behandlet 
en sak hvor et barn ble vurdert til å ha 
en medisinsk invaliditetsgrad på 100 
prosent etter en fødselsskade. Det var 
normal kognitiv funksjon, men med 
behov for døgnkontinuerlig bistand. 
Problemstillingen gjaldt sosialmedi-
sinske utgifter, samt boligerstatning. 
Lagmannsretten sluttet seg til ting-
rettens utmåling på 175 000 kroner pr 
år, mens boligerstatningen ble nektet 
fremmet. Det var i tingretten tilkjent 1,8 

millioner kr for tilpasning av foreldrenes 
bolig og 400 000 kr til fremtidig bolig. 

I slike saker konkluderer forsikringssel-
skaper og NPE med at det offentlige har 
ansvar for å skaffe bolig når barna blir 
myndige. Lagmannsretten la imidlertid 
til grunn i denne saken at det offentlige 
ikke har noen plikt til å skaffe skadelidte 
en egnet bolig i voksen alder. Helse- og 
omsorgstjenesteloven §3-7 oppstiller kun 
en plikt til kommunen til å medvirke – 
ikke etablering av en individuell rettig-
het. Anken til Høyesterett vedrørende 
boligerstatningen ble nektet fremmet. 

RETTSPOLITISK
I tillegg til at det har vært stor aktivitet 
i domstolene, har det også vært mange 
utfordringer på det juridiske felt ovenfor 
forvaltningen. Den største seieren er uten 
tvil at vi endelig har fått endret erstat-
ningsreglene for barn som blir skadet, noe 
vi har arbeidet med siden 1990. 

I tillegg til høringer i justiskomiteen har 
forbundet deltatt i flere møter med NPE 
når det gjelder nye retningslinjer for be-
regning av menerstatning i pasientska-
desaker. Etter konkursen i det danske 
yrkesskadeforsikringsselskapet Alpha 
Insurance som har avdekket betydeli-
ge hull i yrkesskadeforsikringssystemet 
som direkte rammer norske arbeidsta-
kere har vi hatt tett kontakt med både 
finansdepartementet, finanstilsynet og 
stortingsgrupper.

Jeg benytter anledningen til å takke for-
bundets juridiske faggruppe for samar-
beidet i året som har gått. Jeg vil også 
særlig takke de av våre medlemmer som 
har tatt den byrden det er å gå igjen-
nom domstolene for å endre prinsippene 
for erstatningsoppgjør. For å hele tiden 
utvikle erstatningsretten og øke retts-
sikkerheten for alle skadelidte er vi helt 
avhengig av medlemmer som tar denne 
tunge og viktige veien. 

I tillegg til at det har vært stor aktivitet i domsto-
lene, har det også vært mange utfordringer på det 
juridiske felt ovenfor forvaltningen.

FORBUNDETS PÅDRIVER PER ORETORP, Astrid Johansen, lovens arkitekt Morten Kjelland og Statssekretær Sveinung 
Rotevatn. Bildet er tatt i anledning en markering i forbindelse med lovendringen. Foto Christina Thanger.
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PÅ SKRÅ MED RANDI

Noen ganger er 
det ålreit…

Primulaen står på spisestuebordet og 
vitner om en kommende vår, men imens 
har Kong Vinter understreket sitt nærvær, 
og fortsetter å la det lave snø ned over 
oss. Han er gnistrende hvit, Kong Vin-
ter. Jeg må vel innrømme at jeg ikke er 
så begeistret for ham lenger, om han er 
aldri så hvit og skinnende. Nå er nemlig 
akebrett, ski og annet vinterutstyr for 
lengst donert bort og tar ikke lenger opp 
plass i kjelleren. Bare siden jeg sto opp 
i dag, altså på mindre enn en time, har 
han lagt fra seg 30 centimeter snø rundt 
dørene mine, uten tanke på at det er jeg 
som må rydde det bort. 

Først raserte han det han kunne få tak i 
rundt huset mitt i romjula, hvor han over-
lot den oppryddingen også til meg, for 
nå å begrave meg i snø? Ikke en særlig 
sympatisk handling, for en ubuden gjest, 
eller hva? Men nå heter 2018 allerede i 
fjor, og et helt nyfødt år ligger foran oss, 
med nye valgmuligheter som vil skape 
nye erfaringer. 

Det er vel med Kong Vinter som med alt 
annet i livet; noen ganger er det ålreit. 
Stasen med det som er av og til, uan-
sett hva det er, forsvinner litt når det blir 
hverdagskost. Det er kanskje derfor det 
er stas med nye trender også. Og dem er 

det mange av. For moro skyld googlet jeg 
«årets trend». Resultatet var overvelden-
de, 2 670 000 resultater på 0,36 sekunder. 

Dette kunne gitt meg litt å pusle med 
i tiden fremover, det vil si, om jeg skulle 
være veldig opptatt av trender da, og 
ikke minst om jeg følte jeg måtte følge 
dem. I stedet beit jeg meg merke i at med 
nærmere tre millioner ulike muligheter 
skulle jeg vel stå ganske fritt? Supert, 
tenkte jeg, da kan jeg fortsette som jeg 
alltid har gjort; velge ut ifra hva jeg liker. 
Jeg bladde riktignok ei god stund for å 
finne ut om det fantes nye trender om 
sameksistens, menneskeverd og mellom-
menneskelige faktorer, men de glimret, så 
vidt jeg klarte å finne ut, med sitt fravær. 
Da er mulighetene enda større til å velge 
fritt på det området også. Ikke sant?

LEVE MED er sin egen trendsetter, nem-
lig med akkurat dette: Sameksistens, 
menneskeverd og mellommenneskelige 
faktorer, som også var mange av fanesa-
kene i fjorårets ti utgaver. Det legges ned 
en betydelig mengde arbeid for på best 
mulig måte søke å holde deg som leser 
oppdatert på dine muligheter, rettigheter 
og generelle opplysninger, men også om 
hva vi kan være for hverandre. Det er da 
det er så kjekt å lese nytt fra alle lokallag 

og historier fra dere lesere. Kanskje Leve 
Med kunne bli vår alles nye brevvenn i 
2019? Jeg gleder meg.

Personskadeforbundet LTN avsluttet fjor-
året med et likepersonkurs. Det handlet 
om å dele erfaringer, være der for hver-
andre og å gi støtte når livet butter. Det er 
godt å bety noe for noen og ikke minst å 
føle seg verdifull, ivaretatt og sett. Vi kan 
aldri se hele mennesket i dem vi omgir 
oss med, det være seg «usynlige» skader, 
holdninger, sorger, eller lyter. Det er fort 
gjort å dømme ut ifra det vi ser, men det 
hadde jammen vært fint om det kunne 
skape undring i stedet for fordommer? 

Jeg tror jeg velger undring, i hvert fall 
fremfor usikkerhet, baktalelser og snakk.  
Vi viser helst smørsida til hverandre og 
skammer oss når vrangsidene skimtes 
igjennom fernissen vår, trøsten får være 
at vrangside har vi alle. Det er selvfølge-
lig godt at vi ikke bærer alle sorger og 
bekymringer på utsida vår hele tiden, 
for det hadde vært vanskelig å forholde 
seg til. Det er den viktigste regelen for 
en likeperson også, men noen ganger 
er det vel ålreit? 

Jeg slår et slag for større åpenhet om 
alt, men jeg er ingen tilhenger av nytt-

Vel overstått jul, folkens, og godt nyttår. Enda så kjekt jeg syntes det var 
å pynte til jul i år, med masse lys både ute og inne, var det like godt som 
alle andre år å pakke det ned igjen. Så nå er julelysene ryddet bort.
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Med rak rygg og et så hevet hode som vi bare kan 
makte, danser vi sammen uten egentlig å bli bedre 
kjent, eller gjøre oss kjent med hverandre.

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

  Sett av datoen allerede nå!

 

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

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Midt-Troms lokallag 31.03.19 Caroina Simonsen, tlf. 934 09 561
midttroms@personskadeforbundet.no

Nord/Vest Buskerud lokallag 09.04.19 Kafè K, ved jernbanen på Kongsberg, 
kl 19:00

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

Østfold fylkeslag 11.04.19 Bykroa, Jernbanegata 5, Rakkestad, 
kl 18:00

Hege T. Hansen, tlf. 917 14 167 
ostfold@personskadeforbundet.no

VARSEL OM ÅRSMØTE I DITT LOKAL- ELLER FYLKESLAG

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

årsforsetter, kanskje fordi jeg har blitt 
klokere etter egne brutte løfter gjennom 
årene. I stedet ønsker jeg å gjøre bruk av 
de mange erfaringer livet har gitt meg 
gjennom årene som har gått.

Mange av oss er redde for å bli sett på 
som sytete om vi deler våre sorger og be-

kymringer, eller våre smerter og vondter. 
Vi er så redde for at alle har nok med seg 
selv, og spiller dermed heller opp til en 
annen dans. Med rak rygg og et så hevet 
hode som vi bare kan makte, danser vi 
sammen uten egentlig å bli bedre kjent, 
eller gjøre oss kjent med hverandre. Da er 
det godt å ha et lokallag og et forbund 

i ryggen, dette er en ypperlig arena hvor 
det skal være rom for hele mennesker. 
Klarer vi det? Klarer jeg det? Kanskje ikke 
hele tiden, men noen ganger er det vel 
ålreit?

Beste hilsen Randi
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Opp av sofaen

Halvparten av Norges befolkning 
fyller ikke de helsemessige anbefa-
lingene om fysisk aktivitet. Nå job-
bes det med en handlingsplan for 
å endre dette. Kanskje vi skal bruke 
anledningen til å løfte hverandre og 
bli mer fysisk aktive?

I følge Folkehelseinstituttet skal planen 
ferdigstilles våren 2019 og gjelde i ti år. 
Målet er å skape et aktivitetsvennlig 
samfunn, hvor alle kan være fysisk ak-
tive som en del av sin hverdag.

For å få til en endring skal flere sam-
funnsområder trekkes inn i arbeidet. Det 
pekes på barnehage, skole, arbeidsplass, 
eldreomsorg, transport, nærmiljø og fritid. 
I tillegg skal partene i arbeidslivet, Norges 
idrettsforbund og friluftslivsorganisasjo-
ner ha ulike roller.

Konkret er tanken at det innen 2020 skal 
være en aktivitetsøkning i samfunnet 
vårt på 10 prosent, mens den innen 2030 
skal økes med 15 prosent. 

DØRSTOKKMIL
Personskadeforbundet LTN heier på alle 
tiltak som handler om helsefremmende 
arbeid, fordi vi vet hvor viktig det er for 
hver enkelt av oss. Det er også spennende 
at så mange aktører er dratt inn i pro-
sjektet og at det skal implementeres i 
mange ledd. Det viser at det tas på alvor.

Aktivitetsmålene, i følge Folkehelsein-
stituttet, er for et voksent menneske 30 
minutter pr dag, mens det for barn og 
ungdom er 60. Uansett, vi vet at det i 
en elles krevende hverdag kan det være 
vanskelig å få til å prioritere fysiske ak-
tiviteter. Har man i tillegg nedsatt funk-
sjonsevne oppleves kanskje dørstokkmila 
som enda brattere. 

Birte Sand Rismyhr mener nøkkelen for 
å få til aktiviteter i hverdagen, kan være 
å legge inn flere korte økter heller enn 
større ambisiøse prosjekter. 

- Du trenger ikke nødvendigvis å gå på 
en treningstime, sykle en mil eller nå en 

fjelltopp. En spasertur rundt i nabolaget, 
eller noen korte øvelser hjemme på stue-
gulvet kan gjøre susen. Mye kan også 
gjøres i kortere økter. Kanskje også spredd 
utover dagen, sier hun. 

Hun anbefaler å notere hva en gjør. Det 
handler både om motivasjon og om å 
kontrollere at man er i rute. 

- Data fra de norske kartleggingsunder-
søkelsene viser at mange tror de er mer 
aktive enn de faktisk er. En måte er å 
unngå å «lure» deg selv på er å lage seg 
en timeplan og å notere aktivitet etter-
hvert. Heng den gjerne på kjøleskapet slik 
at du ikke glemmer det eller lar dagen 
gå, sier Rismyhr.  

KAN OPPNÅ STORE HELSE- OG 
SAMFUNNSGEVINSTER
Hovedgrunnen for at du skal trene er selv-
sagt at det gir helsegevinster for deg selv. 
En annen grunn er at fysisk inaktivitet 
påfører samfunnet store kostnader. 

- Vi er selvsagt opptatt av begge disse 
nivåene. Kanskje kan vi som forbund også 
gå foran med et godt eksempel ved å 
inspirere hverandre til å bli mer fysisk 
aktive. Jeg vet et lokallag som allerede er 
i gang ved å ha felles søndagsturer som 
en medlemsaktivitet. Kanskje flere kunne 
tenke seg å kopiere dette?, avslutter Birte 
Sand Rismyhr.

Klipp ut timeplanen på neste side og 
noter dine aktiviteter.

BIRTE SAND RISMYHR mener nøkkelen for å få til aktiviteter i hverdagen, kan være større ambisiøse prosjekter. 
Illustrasjonsfoto.
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Minneord om 
Eva Opshaug

Den 18. desember 2018 døde Eva Opshaug etter et kort sykeleie på sykehuset i Narvik med sine aller  
nærmeste rundt seg. Den siste tiden hadde hun lagt bak seg øvelser og prøvelser for å komme seg på  

fote etter at begge beina måtte amputeres. 

Eva Opshaug fikk diabetes i ung alder, 
og etter hvert også andre diagnoser med 
ulike tilleggsplager, blant annet kreft. 
Hennes holdning til livet var å lære seg 
å mestre de utfordringene som måt-
te komme. Vi kan bare ane hva dette 
innebar for henne i hennes hverdag. 
Utad merket vi lite til at hun egentlig 
kjempet for livet. 

Eva var utdannet jurist og advokat, og brukte sin faglige, politis-
ke og menneskelige kompetanse til fordel for medmenneskene 
rundt seg. Med sitt brede og brennende engasjement var hun 
som et fyrtårn langt ut over lokalmiljøet, og det var rettferdighet 
og rettigheter i samfunnet som sto hennes hjerte nærmest. 

Personskadeforbundet LTN Ofoten lokallag var relativt nystartet 
da Hebbe og Leif pigget Norge på langs til inntekt for Cato-sen-
teret i Son. Lokallaget hadde påtatt seg rollen som vertskap 
for arrangementene. I egenskap av å da være varaordfører 
møtte Eva opp på torget i Narvik med pengegave fra Narvik 
Kommune. Denne handlingen førte til at prosjektet fikk stor 
oppmerksomhet og støtte i Ofotenregionen. Lokallaget dekket 
3 kommuner, som alle ville bidra til et bedre rehabiliteringstilbud.

Siden denne handlingen har Eva Opshaug vært inspirator, 
rådgiver, pådriver og brukermedvirker for oss i Personskade-
forbundet både lokalt, og sentralt. 

Det er i ærbødighet vi ser resultater av hennes innsats for en 
lettere hverdag når det gjelder offentlige velferdsordninger 
og kompetanseløft både for brukere og yrkesutøvere innenfor 
helsehjelp og rehabilitering. 

Særlig viktig var den innsatsen hun 
gjorde her i Ofoten for å hindre at lokal-
sykehuset ble lagt ned. Hun var den som 
startet Sykehuskampanjen, der hun også 
talte folkets røst med så stor tydelighet 
at helsebyråkratene måtte revidere sine 
planer.  I dag ser vi konturer av et nytt 
sykehus, men dessverre fikk Eva Opshaug 
aldri vite hva det skulle inneholde.

Vi er også henne en stor takk skyldig for et mangeårig samar-
beid med Høgskolen i Narvik, der både medlemmer og yrkesut-
øvere gjennom kurs fikk innsikt i våre utfordringer blant annet 
i forhold til kognitive senskader og helhetlig utredningsbehov. 
Takknemlige er vi også for organisasjonsopplæring og pasien-
trettighetsopplæring, noe som bevisstgjorde nytteverdien av 
en organisasjonstilhørighet. Vi som hadde med henne å gjøre, 
lærte også å kjenne Eva som et fantastisk medmenneske.  
Hun var alltid lyttende og om nødvendig trøstende. Noen vil 
si det var på grensen til det selvoppofrende.  

Et varmt menneske har lagt igjen et minne vi vil bære med oss 
videre. Vi føler med Marthe og Alexander, de fem barnebarna 
og resten av familien som sto henne nærmest.  Vi er umåtelig 
stolt av at Eva ville være en del av Personskadeforbundet LTN 
Ofoten lokallag.

Eva Opshaug vant alles hjerter, men tapte dessverre kampen 
for livet sitt så altfor tidlig. Vi unner henne hvilen, men vi vil 
savne henne i lang tid.

På vegne av Personskadeforbundet LTN Ofoten lokallag, 
Kjersti Bergvik og Turid Henriksen
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Minneord for Eva Opshaug

Siste hilsen fra landsstyret
Vi lærte å kjenne Eva som en skarp jurist og et engasjert organi-
sasjonsmenneske som jobbet for rettferdighet og menneskeverd. 
Hun ble valgt inn i landsstyret i 2015, og satt også i hovedstyret 
til FFO perioden 2015 - 2017. Selv om hun ikke fikk reist på alle 
møter holdt hun seg oppdatert på sakene og var klar med sin 
mening når man kontaktet henne. Vi takker for det vi fikk lære 
av Eva, våre tanker går til de som har mistet henne.

Vi gjentar tilbudet fra i fjor for våre 
seniormedlemmer.

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

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

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

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

10.-26.
 

MAI VÅRLIGE SENIORUKER I BULGARIA
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Smått & Viktig

Senskader og langtidskonsekvenser 
av traumer
De fleste som er utsatt for et traume 
overlever. Likevel kan langtidskonse-
kvensene være omfattende. For de 
som utsettes for traumet og de som 
er rundt, med også for samfunnet.

TEKST: Julie Rønbeck

Det er gjort en studie av en gruppe 
pasienter som ble innlagt på sykehus 
i Midt-Norge med traumer i perioden 
mai 2007 til juni 2010. Deltakerne var i 
alderen 16-65 år, og var enten i arbeid 
eller studier minimum én av to måneder 
før ulykken inntraff. De hadde heller ikke 
mottatt sykepenger eller likende ytelser 
i perioden før ulykken, altså definert som 
friske og arbeidsføre. 

REDUSERT KAPASITET 
Hovedmålet med studien var å kartlegge 
langtidskonsekvensene av traumer med 
særlig vekt på retur til arbeid eller studier, 
samt hvor mange som ble mottakere av 
trygdeytelser etter ulykken. Grunnen til 
man ønsket å fokusere på nettopp dette, 
er at å delta i arbeidslivet vurderes som 
en viktig helsefremmende faktor. 

Pasientene ble kategorisert i tre grupper: 
mindre traume, moderat traume og al-
vorlig traume. 

Fem år etter ulykken, var de aller fleste i 
den første gruppen tilbake i studier eller 

jobb. Bare 15 prosent mottok trygdey-
telser. Blant de med moderate traumer, 
var det 22 prosent som ennå var mot-
takere av trygdeytelser etter fem år.  Av 
de som var rammet av alvorlige traumer, 
var mange fortsatt ute av arbeidslivet 
etter ett år. Fem år etter ulykke var hele 
40,5 prosent fortsatt mottakere av tryg-
deytelser. 

Studiet konkluderte med at pasienter i 
alle de tre gruppene hadde en mye større 
sjanse for å ha behov for trygdeytelser 
enn de hadde før de var utsatt for traume. 

I tillegg varierte det også mye i hvor stor 
grad de var i stand til å gjenoppta akti-
viteter de var i før ulykken.

Kilde: “Population-based analysis of 
the impact of trauma on longer-term 
functional outcomes” (2018). O. Uleberg, 
K. Pape, T. Kristiansen, P. R. Romundstad 
og P. Klepstad.
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Landet rundt

Kristiansand lokallag
TEKST: Vivian Solås 

Den siste tirsdagen i november deltok vi på hyggelig medlemskveld på Dolly Dimple`s på Fiskebrygga i Kris-
tiansand. Jeg skulle fortelle litt om turene vi har hatt til Personskadeforbudets leiligheter i Bulgaria mens vi 
koste oss med pizza, brus, kaffe og sjokolade – og ikke minst hyggelige mennesker. Mine sønner og jeg har leid 
leilighet en gang på eget initiativ, og vært med en annen gang på familieleir til Sveti Vlas. Jeg viste noen bilder 
fra turene våre hit, og delte noen av våre hotte tips til stedene der i en Power Point. 

Overskriften "Sol, sommer og Svarteha-
vet" fristet nok flere i dag med blå grader 

og juletrelys utenfor. I tillegg til å fortelle 
om vår opplevelse av Sveti Vlas, god mat 

og koselige samtaler, var vi og med på 
lotteritrekning og gikk hjem med to flotte 
gaver! For noen flotte gaver dere i styret 
hadde fått inn til denne kvelden! Selv om 
vi også som sagt vant flotte ting, er jeg 
ennå litt misunnelig på den fine ulltrøya 
Ailin vant. 

Uansett, det er alltid ekstra spennende 
med lotteri når vi vet at det er gode gaver 
å vinne! Dessuten er det en super måte 
å støtte fylkeslaget vårt på! 

Da medlemskvelden var over, og vi åpnet 
opp døra ut fra restauranten, ble vi møtt 
med snøfnugg som dalte ned som lette 
små isoporkuler over oss. Dette satt mine 
tanker i gang om hvor heldige vi er har 
hverandre og Personskadeforbundet LTN! 
Hjelpen, tipsene og omsorgen min familie 
fikk da vi ble rammet av ei trafikkulykke 
for noen år siden var vårt første møte 
med dette forbundet og noen av folkene 
vi i dag delte mat og hygge med. 

Takk for forbundet, fellesskapet og 
kvelden!
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Landet rundt

Årets julebord i Follo 
For femte år på rad gjennomførte 
vi vårt julebord på Gamle Tårnhus 
på Kolbotn, noe som nå  er blitt en 
tradisjon i begynnelsen av desem-
ber.  God mat, hyggelig lokale og en 
serviceinnstilt betjening var en fin 
ramme rundt årets julebord.  Ikke 
helt tradisjonell julemat, men siden 
et av skogens dyr stod på menyen 
må det vel sies å være innenfor.  Til-
bakemeldingen også i år var at årets 
meny absolutt falt i smak.

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

I år var vi så mange at vi ble plassert i et 
eget rom i første etasje, noe som fungerte 
bra.  Ikke langbord i år, men spredt rundt 
på fire bord, noe som gjør dette lettere å 
prate sammen.  Vi drister oss til å sitte 
sammen med forskjellige mennesker hver 
gang. Hurra!  Ekstra hyggelig er det når 
så mange nye fjes dukker opp. Seks helt 
nye medlemmer og ett medlem som aldri 
har vært med før, kjempebra.

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 28 stykker.  Litt frafall 
i siste liten også denne gangen, noe vi 
bare må regne med.  

Med så mange deltakere, er faktisk med-
lemsystemet en god hjelp til både å følge 
opp antall påmeldte og om de har betalt.  

 Styret hviler ikke i 2019 heller, så følg med 
på e-postene som vi sender ut hvis du 
ønsker å være med i en hyggelig, åpen 
og inkluderende gjeng.  

Før denne  artikkelen kommer på trykk 
har noen av oss også vært på julemar-
kedet på Youngstorget og spist lunch 
på Fyret.
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Tradisjonen tro, for Oslo-laget 
Fredag 30. november 2018 var det for 
tiende gang julebord på Wallmans 
for Oslo-lagets medlemmer. 

TEKST: André Berg

Det var ikke julesnø ute, kun regn og 
vind. Vi var 15 medlemmer som deltok. 
Maten var god. Vi fikk servert laks og 
spinatsuppe til forrett, hovedretten var 
kjøtt og dessert til slutt. Det var et høyt 
tempo på de som serverte. 

I år bestod også showet av en akrobat 
som danset poledanse. 

Som vanlig var lokalene til Wallmans 
fullbooket. Det var mye bra musikk, og i 
år var temaet rock'n'roll. 

Vi hadde et knallfint julebord!
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Vellykket likepersonkurs  

Helgen 16.-18. november inviterte 
likepersonutvalget til kurs på Cla-
rion hotell Gardermoen. Engasjerte 
deltakere bidro til et godt kurs med 
god stemning.

TEKST: Randi Nordset, 

medlem av likepersonutvalget 

FOTO: Eli Eikli

Etter konstruktive tilbakemeldinger, kan 
utvalget glede seg over at videreutviklin-
gen av kurset ble satt pris på. Utvalget 
hadde utarbeidet flunkende nye presen-
tasjoner, samtidig med å ha lagt vekt på 

å finne gode foredragsholdere. Kurset 
var lagt til rette for både erfarne og ny 
likepersoner, og 35 deltok fra 16 lokallag. 

Likepersonkurs har dype røtter i forbundet 
og har eksistert siden 90tallet. Det ble 
formalisert i 2006 med likepersonutvalg 
og nasjonale kurs. Likepersoner er et av 
forbundets viktigste tilbud til medlemme-
ne og det legges ned betydelige midler i 
arbeidet hvert år.
Kurset ble åpnet av likepersonutvalgets 
Perpetua Azavedo, med velkomst og pre-
sentasjon av utvalget. Fra sekretariatet 
kom Frank Gjelsøy, som gav en generell 

og informativ orientering om sekretaria-
tet. Målsettingen for helga ble gjennom-
gått i en ny PowerPoint av Randi Nordset. 

Lørdag åpnet Hilde Valberg, tidligere 
leder for landsstyret, sammen med nå-
værende leder, Eli Eiklid, kurset. Hilde og 
Eli har begge lang fartstid i forbundet. De 
har omfattende kjennskap til historikken, 
og gav en informativ og god presentasjon 
av Personskadeforbundet LTN. 

NYBEGYNNERE OG VIDEREGÅENDE 
DELTAKERE 
Lørdag var Eva Marie Larsen gruppeleder 
for de videregående deltakerne. Hun la 
spesielt vekt på gruppearbeid, hvor del-
takerne i samarbeid dro veksler på egne 
erfaringer som likepersoner.   

Hilde Valberg hadde ansvaret for nybe-
gynnerkurset. Hilde er, med sin omfat-
tende kunnskap og kjennskap til like-
personarbeid, en kapasitet for utvalget. 

Søndag åpnet kurset samlet med beg-
ge gruppene med Ann Kirsti Brustad fra 
Bikuben som foreleser. Hun tok for seg 
psykisk helse og mestring av hverdagen, 
hvor hun bød på seg selv og sine egne 
erfaringer. Gunn Kvalsvik, redaktør for 
LEVE MED , holdt en fin orientering rundt 
hvordan man selger inn likepersontjenes-
tene samt informerte om hvordan man 
kan bruke medlemsmagasinet.

Vi takker for et vel gjennomført kurs og 
avslutter med Mahatma Gandhis kjente 
ordtak: «Du må selv være den forand-
ringen du ønsker å se i verden».

DELTAKERE PÅ NYBEGYNNERKURSET

VIDEREGÅENDEKURSET FOR LIKEPERSONER.
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Kryss meg på krykka

Sett sammen bokstave-
ne i de fargede 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. februar

Løsning på forrige kryss 
var:
DET LYSER I STILLE 
GRENDER

Per Martin Grue, Oslo

Kate Marie Dalva, Stavanger

Johannes Gunneng, Ådalsbruk

OPPGAVE VINNERE

SPION
SINT
BÅL

BYRÅET
HØYDE
VINNE

FOR - 
HALE

PROV SPÅR

PREST
SØKER

DYR FASE
EGEN - 
HENDIG

LIKE

KLÅDDE
TALL
DEN

YNGRE

BRØD - 
TYPE

FUGL
FIKK

ASKER
PRIS FOR

SKRIVE ANLØPE
VENE
ÅTE

RE - 
KLAME

ER ETAB-
LERT PÅ 
SUNN - 

AAS

KJENT
SJIM - 

PANSE

FUGLER
TRETTE

FOTDEL
FLOK - 

KER
HAKE

OMRÅDE
PIKE - 
NAVN

TYRKIA

TAK - 
STEIN

AMERI - 
KANSK

BY

GRØNN - 
SAK

DRETT
GODE

HULKER
FIR - 

KANTER

PUSSER
GUTTE - 

NAVN

VISNER
FUREN

INNEHA - 
VEREN

SUR - 
MELK

PRO - 
NOMEN

BOM

FINNES
SMER - 

TEN

TILBAKE-
REISE
OMME

BAK
STIKK

DEMPER

GJØR
LYDBØ - 
KER FOR 
MANGE

FISK
MYNT
KIKKE

TRANG

STUMP
ER

HJER - 
NEN

OMRÅDE
BIBEL - 
NAVN

SETE

ANLEGG
OPP - 
FØRE

BLOD - 
SUGER

SOMME
GUTTE - 

NAVN

ØVE
 SOLO 

BUSKER

MÅNE
TOPP - 
KORT

TILLATE
FRITID

PLANTE

ELEK - 
TRO -

KARDIA - 
GRAM

FUGL
EURO - 
PEISK
STAT

KJEMME
OMME

TONEN
MI

YTRE SLUMP GRUS
STOFF

FARTØY
LARVE

ARTIK - 
KEL

DYR
PYSE
NEON

PATÉ
ROMS - 

LIG
LITE ROM ORDNE

HÅND - 
LAGET

TONEN
SOL

SURRE
GRIPE

VESEN
FISK

BLANDE
UT

SKRIFT - 
TEGN

VAKRE

PIKE - 
NAVN
SIKTE

FOR - 
SKJELLIG

FUG - 
LENE

TRÅKK
BY

VANN - 
VEI

ZERO
OMRÅDE

LEDD RAGE

SNERTE
USTYR - 

LIG
HA

TONE
VIS PARTI

UNIKUM STOFF LIKE PLAGG

REKKE

Randi
Norset

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

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

Av og til føles det som om man ikke 
kan noen ting, ikke er verdt noe, og 
ikke har noen gode egenskaper i det 
hele tatt. Men sånn er det jo ikke. 
Hva er dine gode egenskaper?

Alle har noen gode egenskaper de kan 
være stolte av. Kanskje du er flink til å 
lytte til vennene dine? Kanskje ler du mye 
og sprer godt humør? Eller kanskje du har 
god fantasi? Det finnes mange ting man 
kan være god til som man kanskje ikke 
tenker så mye over i hverdagen. For å 
gjøre det litt lettere å se dine gode egen-
skaper har vi laget en liste med forslag 
til hva man kan være god på.

Bruk lista nedenfor, kryss av på punktene 
du mener stemmer. 

 Jeg...

£ er snill mot dyr
£ er flink til å lytte
£ baker de beste sjokoladebollene
£ er en god venn
£ liker håret mitt
£ er flink til å holde på hemmeligheter
£ er en god bror/søster (hvert fall av 

og til)

£ liker å lese bøker
£ ler mye og ofte
£ synger fint
£ er nysgjerrig
£ liker god mat
£ er ikke redd for så mye
£ er best på WoW
£ elsker mine foreldre
£ kan se sinnsykt mange filmer uten 

å bli trøtt
£ er flink til å kysse
£ har kjempefine venner
£ er smart
£ liker når det regner
£ er flink til å si ifra
£ løper kjempefort
£ liker å skrive
£ elsker å trene
£ er en dagdrømmer
£ er en helt på gitar
£ er kul
£ har et fint navn
£ har et fint rom
£ har god fantasi
£ liker naturen
£ skriver fine dikt
£ har lett for å gråte
£ kan få folk til å le
£ har fine hender
£ gir ikke opp lett

£ er pålitelig
£ er full av morsomme ideer
£ er flink til å slappe av
£ får mange ting gjort
£ er selvstendig
£ er kjempegod i sport
£ er en god lagkamerat
£ elsker fotball
£ liker dyr
£ har fine øyne
£ er flink til å gjøre husarbeid
£ kan mange sangtekster
£ er alvorlig
£ vet mye om musikk
£ kan innrømme det når jeg har tatt 

feil 
£ elsker sommeren
£ er god til å danse
£ bryr meg om hvordan andre har det
£ er flink på skolen
£ lager god te/kaffe
£ bryr meg om miljøet
£ er kreativ
£ er flink til å støtte og oppmuntre 

andre
£ er morsom
£ tar ikke imot dritt! 

Dette liker jeg med meg selv!

Wel l  done!
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321

Borte vekk 
i den blinde 
flekk

Hva skjedde?

1

2

4

3

Gjør dette

I hvert øye har du en 
liten flekk som ikke 
kan se noe. Det er helt 
normalt, og hjernen 
lærer å tilpasse seg 
den så godt at du 
vanligvis ikke er klar 
over den.

Se på rundingen og beveg 
arket frem og tilbake til 
stjernen forsvinner

Ser du fremdeles tingen rett 
over stjernen?

• Tingen ble borte. Du kan ikke få øye 
på den så lenge du ser på rundingen 
på papiret

• Fugler som flyr forbi, en ball som blir kastet mot deg – 
alt forsvinner når den blinde flekken er rettet mot dem

• Hjernen din lærer seg å holde styr på ting 
før og etter at de forsvinner inn i den blinde 
flekken

�����������������������������������������������������
• Øynene dine er hele tiden i 
bevegelse, gjør synet ditt skarpere og 
flytter rundt på den blinde flekken. Ting 
forsvinner bare i et øyeblikk

Beveg 
papiret 

langsomt mot 
ansiktet. Når 
avstanden er 
riktig, blir 
stjernen borte. 
fortsetter du å 
bevege arket 
mot deg, vil 
stjernen dukke 
opp igjen

Lukk høyre øye eller dekk 
det med hånden og se på 
rundingen

Tegn en stor runding nær kanten
og en stjerne 7 cm til venstre

Hold papiret slik at en liten ting – en mynt på et 
bord, et dørhåndtak i den andre enden av rommet 
eller et hus et kvartal unna – står rett over stjernen

• Et stykke 

papir

• Penn eller 

blyant

• Linjal

Du trenger:

© MCT/Bulls
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Røros Aut.
Trafikkskole

Tollefs Bredals vei 11
7374 RØROS

Tlf. 909 96 043

Fristad bil as
5848 BERGEN
Tlf. 911 50 057

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Johansen
Maskin og Tjenester

Bruflot 44
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Vinstra
Begravelsesbyrå

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Overhalla
Transport

Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 911 56 646

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

www.taregnskap.no

AB Maskin
Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Møller Bil Molde AS
Verftsg. 3, 6416 MOLDE

Tlf. 24 03 38 50

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Sjekkpunkt
Rjukan bil AS

Mælandsgata 13
3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 23 73

Leikanger
Auto AS
Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Vinstra
Karosseri AS

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

Langøen
Bilverksted

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113

Vestfold
Assistanse AS

Hågasletta 1
3236 SANDEFJORD

Tlf. 33 16 57 10

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603

3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Bilskadesenteret
Sortland AS
Vesterålsgata 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 45

Nittedal
Karosseriverksted AS

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Hamar Pukk
og Grus AS

 Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Aesthetic
Iceracing
Kirkeveien 7
0260 OSLO

Tlf. 932 73 626

Helgeland
Bilskade AS

Ranenget 5
8626 MO I RANA
Tlf. 975 18 000

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN

Tlf. 67 80 06 00
lommedalenauto.no

Minibusstransportør
Egil Lindbo

Gamle Hovedvei 8
3350 PRESTFOSS

Tlf. 992 76 707

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Ørje Bil og lakk
 Industriveien 3

1870 ØRJE
Tlf. 970 97 158

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Midt i Veien
Transportservice AS

Tyrihjellveien 92
1960 LØKEN

Tlf. 456 70 390

Møre og Romsdal
avd. Molde

Gammelseterlia 4
Tlf. 71 24 93 00

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Brødrene
Selvik AS
 Treaskjæret
4200 SAUDA

Tlf. 52 78 54 00

Transport-Service AS
Åsbieveien 25

4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 57 20

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

Sørlandets
Bilsenter A/S

 Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 30

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

T. Høyland
Bilverksted AS

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 51 60

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Trøgstad
Elverk AS
Skoleveien 6

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 49 50

Helle og Jonsson AS
Navarhaugen 3
3475 SÆTRE

Tlf. 917 29 735

Drammen
Revisjon AS

Muusøya 1
3023 DRAMMEN
Tlf. 32 82 96 96

Haugesund Taxi
Karmsundgata 215
5522 HAUGESUND

Tlf. 52 80 80 80

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33

Harrys
Transport
Maurtangen 7

4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

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

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD

Tlf. 75 19 51 45

Bertel O. Steen
Ringerike AS
Hensmoveien 1

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

LILLEHAMMER

ALL-regnskapservice AS
Strandgt. 3

1724 SARPSBORG
Tlf. 69 14 84 25

Lund
Regnskap AS

Langliveien 69
1816 SKIPTVET
Tlf. 413 29 193

ANONYM
STØTTE

Økern
Bilservice AS

Brusetfaret 44 A
1395 HVALSTAD
Tlf. 472 46 449

Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA
lf. 63 99 77 90 - www.anbygg.no

Jonsten AS
Jonstengata 4
1640 RÅDE

Tlf. 476 86 963

Klepp Spesialtransport AS
Boreveien 5, 4352 KLEPPE

Tlf. 51 42 51 55
www.kleppspesial.no

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420
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Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350

post@midtgaardtransport.no
www.midtgaardtransport.no
- Flytting - Termotransport

- Stykkgodstransport - Flistransport

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK

Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

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

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

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

autostrada.com
Tlf. 35 58 70 70

Trygt på skoleveiene

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.no

sarpsborg.com

sel.kommune.no

Hægebostad
kommune

haegebostad.kommune.no

fet.kommune.no

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no

Våler
kommune

valer-of.kommune.no

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.no

MØRE og ROMSDAL
ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

OPPLAND

Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER..............................Tlf. 61 25 74 36
E-post: trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no
www.dahlsveen-olsen.no

ROGALAND
SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 56 73 10
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

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

ØSTFOLD
ONSØY Trafikkskole AS
Bjerkelundsveien 26, 1621 GRESSVIK...............................Tlf. 473 00 011
E-post:  post@onsoytrafikkskole.no
www.onsoytrafikkskole.tabs.no

Drift og Næring
 halsa.kommune.no

LEVE MED 1-2019.pmd 18.01.2019, 09:342

Rådfør deg med oss før du 
velger advokat. 

Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

TRENGER DU ADVOKAT? 
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Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Brødrene
Selvik AS
 Treaskjæret
4200 SAUDA

Tlf. 52 78 54 00

Transport-Service AS
Åsbieveien 25

4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 57 20

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

Sørlandets
Bilsenter A/S

 Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 30

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

T. Høyland
Bilverksted AS

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 51 60

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Trøgstad
Elverk AS
Skoleveien 6

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 49 50

Helle og Jonsson AS
Navarhaugen 3
3475 SÆTRE

Tlf. 917 29 735

Drammen
Revisjon AS

Muusøya 1
3023 DRAMMEN
Tlf. 32 82 96 96

Haugesund Taxi
Karmsundgata 215
5522 HAUGESUND

Tlf. 52 80 80 80

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33

Harrys
Transport
Maurtangen 7

4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

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

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD

Tlf. 75 19 51 45

Bertel O. Steen
Ringerike AS
Hensmoveien 1

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

LILLEHAMMER

ALL-regnskapservice AS
Strandgt. 3

1724 SARPSBORG
Tlf. 69 14 84 25

Lund
Regnskap AS

Langliveien 69
1816 SKIPTVET
Tlf. 413 29 193

ANONYM
STØTTE

Økern
Bilservice AS

Brusetfaret 44 A
1395 HVALSTAD
Tlf. 472 46 449

Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA
lf. 63 99 77 90 - www.anbygg.no

Jonsten AS
Jonstengata 4
1640 RÅDE

Tlf. 476 86 963

Klepp Spesialtransport AS
Boreveien 5, 4352 KLEPPE

Tlf. 51 42 51 55
www.kleppspesial.no

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

Send melding til post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

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!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

•	 Skadelidtes	medvirkning	
	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Universitetsgata	8,	0164	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate	34
2003	Lillestrøm
Tlf.:	63	89	20	20

Haugesund:
Strandgata	94
5528	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

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

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN	er	et	av	landets	ledende	
firmaer	innen	erstatnings-	og	
forsikringsrett.

Firmaet	består	av	fem	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

Vi	har	prosedert	en	rekke	prinsipielle	saker	
for	norske	og	internasjonale	domstoler	og	
bistår	skadelidte	i	hele	landet	i	saker	om	
erstatning.	I	tillegg	kan	vi	bl.a.	tilby	bistand	
innenfor	følgende	rettsområder:

Fast	eiendoms	rettsforhold,	familie-	og	
arverett,	og	strafferett,	herunder	oppdrag	
som	bistandsadvokat.

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!


