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januar-lederen med refrenget av Alf 
Prøysens meste kjente sang Du skal 
få en dag i mårå. 

«Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel,
og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går
og da får du det så godt i mårå kvell
og hvis du itte greie det æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel.»

Helt ærlig så klarer jeg nesten ikke nynne denne sangen før 
jeg både blir rørt og faller i tanker. For det er noe med den 
teksten, den handler jo nemlig om at vi alltid har nye starter. 

Sjelden er arket  helt blankt, og innimellom er fargevalget også 
begrensa. Men muligheter har vi alltid.  

Personskadeforbundet LTN skal også inn i et nytt tiår. Dette 
startet vi, hovedstyret og sekretariatet, med en felles kickstart 
den andre uka i januar. I løpet halvannet døgn saumfor vi 
Handlingsplanen, som ble vedtatt på fjorårets Landsmøte, og 
vi fant sammen strategi og arbeidsmåte for året som kommer.

Handlingsplanen vår er aktuell, og setter fingeren på utfor-
dringer som må løses i tiden som kommer. Vi i landsstyret 
gleder oss til å ta fatt på disse oppgavene sammen med dere.

Vi må vokse, vi må bli synlige og for å gjøre dette må vi være 
tydelige. Med felles innsats skal vi merkes og skinne over hele 
Norges land. Jeg ønsker dere et godt 2020.

Eli Eiklid

Grunnen til at vi ønsket fokusområder var, at vi i 
tillegg til å jobbe med de daglige arbeidsoppgavene, 
ville plukke ut noen målbare aktiviteter og felt som 
vi finner særlig viktige for organisasjonens fremtid.
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Et nytt år er tilbakelagt, og det er tid for en oppsummering av erstatningsåret 2019.

TEKST: Per Oretorp

På vårt område er domstolsavgjørelsene 
viktige. Lovgiver har i liten grad regu-
lert erstatningsretten og har overlatt til 
domstolene å trekke opp prinsippene for 
hva og hvor mye som skal erstattes etter 
en personskade. Særlig er Høyesteretts 
dommene av stor betydning og vi er der-
for avhengige av at våre medlemmer 
prøver sakene for rettsapparatet hvor 
det er uavklarte spørsmål. Erstatnings-
retten er et dynamisk rettsområde hvor 
prinsippene for utmåling følger sam-
funnsutviklingen for øvrig. Dette er noe 
av bakgrunnen for at Høyesterett slipper 

inn disse sakene til behandling hvert år. 
2019 har vært preget av noen Høyeste-
retts-dommer når det gjelder ansvars-
grunnlaget, men det viktigste som skjed-
de i 2019 var nok at lovgiver fremmet 
forslag om å ta kapitaliseringsrenten 
inn i forskrift. 

ANSVARSGRUNNLAG
Dette tema baseres enten på utvist 
skyld/uaktsomhet eller på objektivt an-
svar (hvor man ikke spør om skyld). Et ek-
sempel er grunnlaget for erstatningskrav 
ved personskader i trafikkulykker, hvor 

vi har et såkalt objektivt bilansvar. Det 
samme gjelder for yrkesskadetilfellene. 

Høyesterett avsa en dom når det gjelder 
uaktsomhet; den såkalte RIB-dommen. 
Faktum var her at under et utdriknings-
lag ble den kommende brud skadet. Hun 
deltok på en organisert tur hvor det var 
«stille» hav da de dro ut, men båtfører 
svingte over i en hekkbølge etter en an-
nen båt, hvorpå skaden oppstod. 

Høyesterett kom til at det ikke var utvist 
uaktsomhet fra arrangøren. Det ble lagt 

Erstatningsåret 2019
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avgjørende vekt på at lover eller forskrif-
ter ikke var overtrådt. Selv om skadelidte 
ikke hadde akseptert uaktsomheten fra 
båtførerens side, var risikoen for dette 
iboende i aktiviteten og lå innenfor det 
skadelidte rimelig kunne forvente. 

Høyesterett behandlet også en erstat-
ningssak etter en ulykke i en alpinbakke 
ved Gautefall skisenter. En 17 år gammel 
gutt kjørte på en 10 år gammel jente. Det 
ble reist straffesak mot gutten. To erfarne 
alpinister hadde reagert på hans kjøring, 
da han hadde svært høy hastighet over 
en hengkant når han ikke kunne se hva 
som befant seg under den. 

Jenta ble påført skader som tilsvarte en 
invaliditetsgrad på 15-20 %. Fra Høyes-
teretts side ble det lagt til grunn at det er 
en strengere aktsomhetsnorm i erstat-
ningsretten enn i strafferetten. De slo 
også fast at man ikke kunne kreve sam-
me aktsomhet av ungdommer som av 
voksne, men skadevolder var en erfaren 
alpinist og tett opp til myndighetsalder. 
Gutten ble dømt til 18 dagers betinget 
fengsel og måtte betale oppreisnings-
krav til skadelidte på kr 75 000. 

Borgarting lagmannsrett behandlet en 
sak hvor en 19 år gammel elev på ek-
stremsportlinje på folkehøyskole hoppet 
i en 35-metersbakke. Skadelidte falt og 
pådro seg en alvorlig hjerneskade og 
også andre fysiske skader. Det ble reist 
erstatningskrav mot skolens forsikrings-
selskap og erstatningskrav i henhold til 
arbeidsgiveransvaret. Lagmannsretten 
konkluderte med at det ikke forelå et slikt 

ansvar og frikjente forsikringsselskapet. 
Det var ikke noe feil med bakken; den 
var velpreparert og hadde ikke spesielle 
risikomomenter. Det ble gitt instrukser i 
forkant av hoppingen, og det var foretatt 
en vurdering av kyndige lærere. 

Når det gjelder det objektive ansvaret, 
avsa Høyesterett en dom i en sak om 
en ulykke på et treningssenter, den så-
kalte Spinningdommen. Setebolten på 
en spinningssykkel knakk da skadelidte 
syklet og skadelidte ble påført en skade 
på rundt 15 % medisinsk invaliditetsgrad. 
Høyesterett konkluderte med at det ikke 
var grunnlag for å benytte objektivt an-
svar og viste til at risikoen for skade ikke 
var ekstraordinær. Det ble muligens også 
tatt hensyn til at Høyesterett vurderte 
skaden som moderat. Det siste må anses 
som bemerkningsverdig all den tid ska-
delidte ble 50% ufør som følge av skaden 
og etter vår oppfatning er dette ikke i 

trå med den alminnelige oppfatning av 
skaders alvorlighetsgrad.

Borgarting lagmannsrett behandlet også 
en sak hvor et gåbord, som var utlånt av 
hjelpemiddelsentralen, sviktet på grunn 
av materialtretthet. Brukeren falt og ble 
påført skade. Ervervsevnen ble redusert 
fra 100 % til 60 %. Lagmannsretten la her 
til grunn at det ikke forelå noe objektivt 
ansvar. Et av kriteriene for ulovfestet 
objektivt ansvar er at risikoen er stadig 
og ekstraordinær, samt typisk for virk-
somheten. Lagmannsretten konkluderte 
altså med at disse kriteriene ikke var til 
stede i nærværende sak. 

Borgarting lagmannsrett behandlet en 
pasientskadesak i mars i fjor. Retten skul-
le ta standpunkt til sammenheng mellom 
feilbehandling på sykehus og redusert 
arbeidsevne. Norsk Pasientskadeerstat-
ning fremholdt at hennes plager skyldes 

På vårt område er domstolsavgjørelsene viktige. Lovgiver har i 
liten grad regulert erstatningsretten og har overlatt til domstolene 
å trekke opp prinsippene for hva og hvor mye som skal erstattes 
etter en personskade.

Per Oretorp

PER ORETORP. Foto: Gunn Kvalsvik
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grunnlidelsen, og at hun altså ville vært 
ute av arbeid tenkt feilbehandlingen borte. 
De mente videre at skaden som ble gjort 
av sykehuset var så uvesentlig at man ikke 
kunne tas hensyn til denne i vurdering av 
årsakssammenheng. Lagmannsretten ga 
skadelidte medhold, og mente at det var 
sammenheng mellom feilbehandlingen 
og helsemessige konsekvenser inklusiv 
arbeidsevne. Anførselen om at det var 
grunnlidelsen som var årsak ble avvist. 
Skadelidte ble tilkjent kr 2 176 012, i tillegg 
til saksomkostninger.

ERSTATNINGSUTMÅLING
Høyesterett behandlet i fjor et erstat-
ningskrav etter urettmessig straffefor-
følgning. Spørsmålet var om skadelidte, 
som var partner i et konsulentfirma, kun-
ne få erstattet tap av kapitalinntekter 
ut over rene lønnsinntekter. Høyesterett 
har tidligere behandlet en lignende sak 
(skiltmakerdommen), hvor skadelidte var 
eneeier i et aksjeselskap. Her fikk skade-
lidte kun dekket tap av inntekt og ikke 
tap av kapitalavkastning. Dommen har 
i ettertid blitt kritisert. I nærværende sak 
fikk skadelidte medhold, og dette ble be-
grunnet med at man måtte skille mellom 
selskapstap og særtap, og at særtapet 
kunne beregnes uavhengig av selska-
pets tap. Her var det snakk om et såkalt 
holdingsselskap. Dommen synes å stå i 
motsetning til skiltmakerdommen, hvor 
han altså nå får erstattet verdiskapning 
ut over utbetalt arbeidsgodtgjørelse. Det 
vil bli spennende å følge med på dette 
rettsområdet fremover, hvor skadelidte 
har eierinteresser i firmaet han/hun mot-
tar lønn fra. 

Gulating lagmannsrett avsa en inter-
essant dom hvor en 21-åring ble skadet 
i en trafikkulykke og fikk en medisinsk 
invaliditetsgrad på 30-40 % og ble 100 % 
ufør. Skadelidte hadde en del utfordringer 
fra tidligere, blant annet fra mobbing i 
ungdomsårene. Han hadde ingen inn-
tektshistorikk som oversteg uførepensjon 
før ulykken. Spørsmålet var så hva man 
skulle legge til grunn av inntekt for han 
i fremtiden, uten skaden. 

Lagmannsretten la til grunn en årsinntekt 
uten skaden på ca kr 450 000, på tross 
av dårlig inntektshistorikk. Forsikringssel-
skapets anførsler om at skadelidte ville 
ha slitt med å være i fullt arbeid tenkt 
ulykken borte, ble altså ikke tatt hensyn 
til. Dommen er interessant, særlig for 
unge skadelidte som ikke har rukket å 
komme i gang med sin yrkeskarriere. 

Gulating lagmannsrett behandlet også 

FOR GJENOPPTAK I yrkesskadetilfellene har man en egen bestemmelse i yrkesskadeforskriften, som gir grunnlag 
for å gjenoppta saken i løpet av 5 år etter at saken er forlikt/avsluttet. Illustrasjonsfoto.
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en sak om ekstrautgifter til dekning av 
behandling i utlandet. Skadelidte kun-
ne i Norge kun få lindrende behandling 
for dødelig sykdom, men reiste til ut-
landet og betalte selv for behandling 
som medførte at han ble frisk. Norsk 
pasientskadeerstatning ville ikke dekke 
denne merkostnad. Tingretten aksep-
terte at Norsk Pasientskadeerstatning 
(NPE) skulle dekke utgifter til behand-
ling i utlandet med kr 650 000. Saken 

ble anket til lagmannsretten som avslo 
kravet. Skadelidte anket i sin tur denne 
avgjørelsen og saken slapp inn for Høyes-
terett.  Pasientskadenemda (PSN)valgte 
da å inngå forlik med skadelidte. 

Igjen er dette et eksempel på at Staten 
v/NPE og PSN ikke ønsker å vite hva 
som er riktig juss. Man anker til lag-
mannsretten, men vil ikke vite hva Høy-
esterett vil komme til. Det er dessverre 
flere eksempler på denne type taktikk 
fra pasientskadeordningen sin side. 

GJENOPPTAK
For gjenopptak i yrkesskadetilfellene har 
man en egen bestemmelse i yrkesska-
deforskriften, som gir grunnlag for å 
gjenoppta saken i løpet av 5 år etter 
at saken er forlikt/avsluttet. I tillegg har 
man mulighet til å bruke avtaleloven § 
36 for gjenopptak ut over disse 5 årene, 
hvis resultatet vil være urimelig, samlet 
sett. I tillegg har man en bestemmelse 
i skadeserstatningslovens § 3-8, som 
forutsetter at den helsemessige situa-
sjonen er blitt forverret. 

Høyesterett behandlet en slik sak i 
2018, hvor skadelidte var utsatt for en 
trafikkulykke 19. januar 2007 og fikk 
en invaliditetsgrad på 5,92 %. Endelig 
oppgjør ble foretatt 22. april 2010, med 
kr 250 000. Skadelidte var da under 
attføring. Vedkommende kom aldri 
tilbake i arbeid og ble innvilget uføre-
pensjon 1. april 2014, med virkning fra 1. 
april 2008. Her fikk skadelidte medhold 
og ble tilkjent en tilleggserstatning på 
kr 1 100 000.

Spørsmålet om å kunne gå til fast-
settelsessøksmål, og ikke til fullt ut-
målingssøksmål, har vært behandlet i 
noen tilfeller. Borgarting lagmannsrett 
behandlet en slik sak i fjor og kom til 
at man måtte fremme et totalt er-
statningskrav og ikke bare et fast-
settelsessøksmål om ansvar. Saken 
ble anket inn for Høyesterett. Høyes-
terett opprettholdt i en dissensdom 
lagmannsrettens vurdering; at man 
må fremme et totalt erstatningskrav 
overfor domstolen og ikke kun et fast-
settelsessøksmål om ansvar. I de aller 
fleste erstatningssaker vil avgjørelsen 
nok ikke ha betydning, men i enkelte 
saker vil skadelidte kunne påføres stør-
re økonomisk risiko i forbindelse med 
rettslig behandling.

Frostating lagmannsrett avsa en dom i 
desember 2019 om etteroppgjør for yr-
kesskade. En kvinne født i 1959 var utsatt 
for en yrkesskade i 2001, og saken ble 
gjort opp i 2005 basert på 60% uførhet. 
13 år senere krevde hun et etteroppgjør, 
da hun hadde blitt 100% ufør. Lag-
mannsretten fastslo at det var mulig å 
foreta et etteroppgjør også etter at 5 års 
fristen var utløpt, men flertallet mente 
at tidsforløpet ikke gjorde en opprinnelig 
avtale urimelig og ubalansert. Dette 
er en forutsetning for gjenopptakelse 
etter avtalelovens § 36. Saken er også et 
eksempel på at når det går svært lang 
tid, skal det mye til før den opprinne-
lige avtalen anses å være urimelig og 
tilfredsstille gjenopptakelseskriteriene 
i avtalelovens § 36.

Igjen er dette et eksempel på at Staten v/NPE og PSN 
ikke ønsker å vite hva som er riktig juss.

Per Oretorp
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KAPITALISERINGSRENTEN 
Som nevnt innledningsvis, er det mest 
gledelige som skjedde i fjor at kapitali-
seringsrenten nå er foreslått tatt inn i en 
forskrift. Kapitaliseringsrenten har vært 
en kampsak for Personskadeforbundet 
siden 1990. Det er denne renten som be-
stemmer hvor stor avkastning skadelidte 
skal makte å få på erstatningen. Desto 
større avkastning man legger til grunn 
at skadelidte skal få, desto mindre en-
gangserstatning vil man få utbetalt.

Da vår forening ble startet var kapitali-
seringsrenten på 6 %, men ble i 1993 satt 
ned til 5 %. Høyesterett behandlet så 
dette spørsmålet i 2014 og reduserte den 
til 4 %. Dette innebærer at man forventer 
at skadelidte, for eksempel en som har 
en hodeskade, skal makte å forvalte sine 
penger like profesjonelt som oljefondet. 

Vi har imidlertid vært avhengig av å få en 
sak opp i Høyesterett for å få prøvd dette 
spørsmålet. Høyesterett er en domstol 
kun for prinsipielle saker og slipper inn ca 
60 sivile saker pr år. Det har vært prøvd å 
få inn spørsmål om kapitaliseringsrenten 
mellom 1993 og 2014, uten å lykkes. Det 
er en kostbar og risikofylt vei for skade-
lidte å gå til Høyesterett for å få prøvd 
dette, og vi er derfor svært takknemlig 
for at Justisdepartementet nå har tatt 
initiativ til å fastsette denne i forskrift. 
Om rentene blir endret i forbindelse med 
dette, vet vi ikke noe om, men vi har tatt 
kontakt med departementet for å forsøke 
å få denne så lav som mulig, slik at er-
statningsutbetalingen blir størst mulig. Vi 
har allerede sendt skriftlig høringsinnspill 

som finnes tilgjengelig på våre nettsider. 

Borgarting lagmannsrett avsa en dom 
i november 2019 om advokatsalær. En 
kvinne var utsatt for yrkesskade, og fikk 
bistand i fra et advokatfirma. Hun skiftet 
så til et annet advokatfirma før saken var 
avsluttet. Det opprinnelige advokatfir-
maet hadde et utestående honorar på 
ca kr 140 000 som var tenkt å forhandles 
om i sluttforhandlingene med selskapet. 
Ettersom kvinnen valgte å bytte advokat 
før dette var dette ikke lenger mulig. Da 
skadelidte nektet å betale restsalæret 
etter at forsikringsselskapet ikke vil-
le dekke dette, tok advokatfirmaet ut 
stevning mot skadelidte med krav om 
betaling av kr 148 787. Skadelidte mente 
at hennes betalingsplikt var subsidiær i 
forhold til forsikringsselskapet. Hun vis-
te også til manglende informasjon fra 
advokatfirmaet når det gjelder plikt til å 
dekke honoraret. Subsidiært viste hun til 
at det var fakturert i overkant av kr 300 
000 totalt, og mente at dette var svært 
høyt i forhold til en erstatningsutbetaling 
på drøyt kr 500 000. Hun viste også til 
at forsikringsselskapet mente saken var 
vidløftig gjort. Advokatfirmaet erkjente 
at kravet var høyt, men ble begrunnet 
i bistand overfor NAV og arbeidsgiver, 
samt at skadelidte var en krevende klient.

Lagmannsretten viste til at klienten under 
hele prosessen hadde fått tilsendt time-
lister og at advokaten hadde informert 
om hva av arbeid som man ikke kunne 
regne med ble dekket av selskapet og 
ga advokatfirmaet medhold. Lagmanns-
retten tilkjente kr 127 500 i honorar, etter 

reduksjon på ca 15 %. Skadelidte ble også 
dømt til å betale advokatfirmaet saks-
omkostninger på kr 106 108 i forbindelse 
med behandlingen i lagmannsretten.

Saken er et eksempel på at skadelidte 
må være bevisst sitt ansvar for salær 
når man benytter advokat, selv om for-
sikringsselskapet innestår for salæret. 
Forsikringsselskapets ansvar begrenses 
til «nødvendig og rimelig» arbeid med 
selve erstatningssaken og fra tid til annen 
oppstår uenighet på dette område. Hvis 
advokaten skal bistå utover dette, må 
man i så fall ha bekreftelse fra forsikrings-
selskapet at man dekker advokatkost-
nader for eksempel i forhold til NAV etc. I 
motsatt fall vil skadelidte være ansvarlig 
for denne type arbeid. På den andre side 
må selskapene være sitt ansvar bevisst 
og tilse at utestående salærkrav ikke 
unødvendig lar seg bygge opp. Det er 
sjelden vi ser denne type rettsavgjørel-
ser, men det er altså en påminnelse om 
at man som klient må være bevisst sitt 
ansvar for salær. 

Jeg vil benytte anledning til å takke 
våre medlemmer som orker å stå i er-
statningsprosesser og som melder tilbake 
om urimeligheter. Et spesielt takk også 
til alle dere som har orket og orker å ta 
kampen i rettsapparatet for å forbedre 
grunnlaget for gode og rettferdige er-
statningsoppgjør. 

Vi vil komme tilbake til nærmere infor-
masjon om utviklingen i kapitaliserings-
renten når vi vet noe mer. Med ønske om 
et Godt Nytt Erstatningsår 2020.
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Vi gjentar suksessen fra november og arrangerer nytt kurs! Vær rask med påmelding — 
begrenset med plasser.

KURS FOR DEG MED «DEN USYNLIGE SKADEN» OG SOM ØNSKER BEDRE  
MESTRING OG KONTROLL AV AKTIVITETER I HVERDAGEN

Kurset er beregnet for personer med 
lett/moderat hodeskade, forårsaket av 
sykdom eller ulykke. Det er også mulig 
for en pårørende å delta.

Hensikten med kurset er at du skal mes-
tre hverdagen bedre; få økt energi og 
større livsglede.

Hovedtemaene er:
• Lære noen mestringsstrategier i 

forhold til bl.a. reguleringsvansker, 
hukommelse og fatigue (tretthet).  

• Nettverk/sosial kontakt. 
• Betydningen av fysisk aktivitet, 

hvile og kosthold. 
• Kontakt med det offentlige.
• Hvordan mestre ulike utfordringer.

Foredragsholdere er Sveinung Tornås, 
psykologspesialist/innovasjonssjef på 
Sunnaas sykehus og Birte Sand Rismyhr, 
sosionom/rådgiver i Personskadeforbun-
det LTN.

Kurset arrangeres av forbundets 
kognitive utvalg.

Tid/sted: 24.-26. april 2020, start fredag 
kl 15, avsluttes med lunsj søndag. Thon 
Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Kurset er for medlemmer.  Innmelding 
kan skje ved påmelding. Kurset gjen-
nomføres med en kombinasjon av fore-
lesninger, diskusjoner, gruppearbeid og 
erfaringsutveksling. Gode pauser legges 
inn i programmet. Deltagerne må klare 
3 kvarters foredrag om gangen. 

Personskadeforbundet LTN dekker 
reise på rimeligste måte (fly hvis 
nødvendig) og hotell på enkeltrom/
helpensjon. Egenandelen er kr 500 pr. 
deltager. 
 
Velkommen til å ta kontakt med  
Wenche Solløst for påmelding eller mer 
informasjon, e-post: 
wenche@personskadeforbundet.no eller 
telefon 22 35 71 00. 

24.-26. APRIL GARDERMOEN 

 

Dette skjer



–  10  –

Stadig flere medlemmer i Personskadeforbundet LTN har hørt om og er 
interessert i likepersontjenesten. Det er derfor stor rift om å få plass på 
de årlige likepersonkursene.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det siste kurset ble avholdt på Garder-
moen i november 2019, og som vanlig 
var det både nye, altså folk som ønsket 
å bli likepersoner, og erfarne deltakere. 

Leder for likepersonutvalget, Eli Eklid, sier 
fornøyd at det var et kurs som holdt mål 
innholdsmessig og at stemningen blant 
deltakerne var svært god. 

- Vår erfaring er at det nesten er like 
viktig med det som skjer mellom det 
faglige innholdet, altså om det er gode 
menneskemøter. Det opplevde jeg at det 
var på dette kurset, både latter og nære 
fine samtaler, forteller hun. 

EN NYKOMMER I LIKEPERSONVERDEN 
En av nye deltakere på likepersonkurset 
var Toril Alvsåker fra Vestnes, i Romsda-
len. Hun tilhører altså Nordvestlandet 
lokallag.  

Torill har vært medlem i Personskade-
forbundet LTN siden 2009, og meldte 
seg inn etter at hennes mann var i en 
arbeidsulykke og ble rammet av en kog-
nitiv skade. Da ulykken skjedde hadde 
de to jenter på henholdsvis tre år og 
fem uker. 

- Vi ble godt ivaretatt, og særlig en an-
satt ved helsestasjonen forstod at vi 

trengte hjelp. Gjennom henne ble jeg 
kjent med hvilke instanser som best kun-
ne gi oss god støtte som familie. 

Medlemskapet til familien Alvsåker har 
tidvis vært relativt passivt. Mannen har 
deltatt på et par lokale møter, samt et 
julebord. 

- Vi har hatt nok med oss selv. Med tre 
barn, den yngste som nå er fire år fikk vi 
etter at mannen min ble skadet, har vi 
hatt nok å holde fingrene i. Men altså, det 
siste året har vi både vært på familietur 
til Bulgaria og deltatt på en familiesam-
ling i lokallaget. Personskadeforbundet 

Erfaring er gull, særlig dersom 
den blir satt i system

TORIL ALVSÅKER fra Vestnes i Romsdalen. Foto: Privat.
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LTN har derfor fått en større plass i livet 
vårt etter å ha deltatt på disse arrange-
mentene. Barna har fått nye venner og 
vi har møtt folk i samme eller lignende 
situasjon, sier Toril. 

- Og så valgte du å bli likeperson? 

- Det er noe logisk med det å være li-
keperson. Kanskje fordi jeg selv jobber 
innenfor pedagogikkfeltet. Jeg vurderer 
tilbudet ved å tenke tilbake på hvilke 
behov jeg selv hadde etter at min mann 
ble skadet. Hvor godt det hadde vært å 
ha noen å snakke med, en som selv har 
vært der. Som forstår hvordan hverdagen 

påvirkes og hvilke behov man har som 
familie i en sånn situasjon.

Da Toril meldte seg på likepersonkurset 
var motivasjonen primært å lære hva 
tilbudet går i og om hun selv kunne se 
seg i en slik roll. 

- Jeg synes tjenesten var godt forklart 
på de tre dagene på Gardermoen og 
forstod fort hva det går i. Det var både 
greit og informativt, samtidig som det 
gav rom for refleksjoner om dilemmaer.  
For eksempel rundt hvilken rolle man skal 
ha – hjelperrolle, lytterolle eller «henvi-
se-videre-rolle». Dette diskuterte vi i et 

av gruppearbeidene, og ble vel egentlig 
ikke helt enige.   

- Et av punktene på kurset er erkjennel-
sen av at man selv er ferdig med egen 
historie. Er du det, ferdig og forlikt med 
din manns skade? 

- Tja, man blir vel aldri helt ferdig fordi 
man hele tiden lever i det. Men vi har 
funnet en god hverdag som fungerer. 
På mange plan er vi en normal familie 
– innimellom kaotisk, men stort sett i 
vater. Jeg tror mine erfaringer kan være 
nyttige og håper derfor jeg kan brukes av 
noen som kommer i en lignende situasjon, 
avslutter Toril.    

EN ERFAREN LIKEPERSON 
En som tidligere har vært på likeperson-
kurs, og som deltok på årets kurs som 
erfaren, var bergenseren Roger Dahle. 
Han er medlem i Hordaland fylkeslag. 

Roger har vært medlem i forbundet i 4-5 
år. Men skaden hans, en yrkesskade, er 26 
år gammel. Motivasjon hans for å delta 
på likepersonkurs er å lære teknikker og 
å få innsikt i hvordan man kan få til gode 
samtaler der man deler erfaring. I tillegg 

KURSENE I LIKEPERSONARBEID er populære og fylles fort opp. 
Her fra det siste kurset som ble avholdt i november 2019. 

LIKEPERSONSUTVALGET BESTÅR AV Eli Eiklid, Hilde 
Valberg og Perpetua Azavedo.
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setter han pris på fellesskapet med andre 
deltakere.

- Jeg har ikke profesjonelt prøvd meg 
som likeperson, men jeg har brukt tek-
nikker og metoden når jeg snakker med 
mennesker rundt meg. Faktisk mange 
ganger, sier han, og legger til at han skulle 
ønske han selv hadde noen å snakke med 
da han i 1993 ble utsatt for en skade. 

- Hvordan hørte du om likeperson- 
tjenesten? 

- Jeg hørte om tjenesten gjennom min 
mor som er leder i laget her i Bergen. Hun 
mente det kunne være noe for meg. 

Roger deltok på sitt andre kurs i novem-
ber 2019, og mener han hadde bedre ut-
bytte denne gangen. 

- Jeg opplevde at dette var et profesjo-
nelt og spennende kurs. Det var et godt 
innhold, var effektivt og lærerikt - og det 
hadde gode rom for diskusjoner, sier Ro-
ger fornøyd. 

- Har du noen ideer om hvordan tje-
nesten kan bli bedre kjent?

- Jeg tror vi har et stort potensial, for ek-
sempel ved å markedsføre oss gjennom 
sosiale medier. Det gjelder for så vidt både 
forbundet og likepersontilbudet. Med 
et enkelt og tydelig budskap kan vi nå 
mange. For vi vet at flere der ute trenger 
og ønsker noen å prate med etter at de 
blir rammet av en skade, avslutter Roger.  

ROGER DAHLE er medlem i Hordaland fylkeslag. Foto: Privat.

Personskadeforbundet LTN sin 
over 30-årige erfaring tilsier at 
mange personer som selv blir ska-
det, er pårørende eller etterlatt har 
et stort behov for å snakke med 
noen som virkelig skjønner.

Vi har derfor gode samtalepartnere 
som du kan ringe. Dette er personer 
som selv ¨har gått litt av samme 
veien¨ og har noe lik erfaring. Derfor 
kalles de for likepersoner. De ønsker 
å være til støtte og hjelp i prosessen 
videre.

Forbundets likepersoner har taushets-
plikt og har undertegnet taushetser-
klæring. De har selv erfaring som enten 

skadet, pårørende eller etterlatt, og er 
hjelpere på frivillig basis.

Dersom du ønsker å få mer informa-
sjon eller kontakt med en likeperson 
så ring gjerne sekretariatet på telefon 
22 35 71 00 og snakk med Wenche 
Solløst.

Velkommen til samtale!

Etter avholdt landsmøte i forbundet 
(annenhvert år) nedsetter det nyvalg-
te landsstyret ulike utvalg. Ett av ut-
valgene er for likepersontjenesten.

Utvalget består av: Eli Eiklid, Hilde 
Valberg og Perpetua Azavedo.

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

  Sett av datoen allerede nå!

 

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN 
lokalt og nasjonalt skal jobbe med i 2020!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Midt-Troms lokallag 29.03.20 Sted kommer senere. Carina Simonsen, tlf. 934 09 561
midttroms@personskadeforbundet.no

Østfold fylkeslag 30.03.20 Stallen, Rakkestad, kl 18:00 Hege Thue 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.

Smått & Viktig

Min hverdagshelt
Personskadeforbundet LTN er opptatt av de gode hjel-
perne. 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 oppmerksom-
het mot de viktige støttespillerne som finnes overalt 
i samfunnet vårt.
 
Anett Bjørnødegård Hångmann fra Trøgstad fysioterapi er Linn 
Jeanette Krogstads hverdagshelt. Krogstad skriver følgende:
 
Vi møter hverandre under behandlingen min én til to ganger 
per uke. Uten henne, og den jobben hun gjør, hadde ikke jeg fått 
leve slik jeg gjør. Hun er alltid blid, stiller opp på kort varsel, vi har 
gode samtaler, ler mye og hun er positiv til det jeg gjør. Jeg vil 
gjerne takke henne så mye for den jobben hun gjør, og at hun 
ikke har «gitt meg opp». 
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Hjernehelse - 
her er en utfordring for deg!
Sist sommer oppdaget jeg «Pod-
kast-universet», og en av de første 
podkastene jeg hørte på var hjerne-
rådets nyopprettede podkast Hjerne- 
podden.

TEKST: Frøydis Hatland

På Hjernepodden dukket begrepet 
«hjernehelse» opp, for meg et for-
holdsvis nytt begrep, men som jeg 
umiddelbart fikk lyst til å lære mer 
om. Hjernehelse kan enkelt defineres 
som helsetilstanden til hjernen.

I denne podkasten, som til nå har fem 
episoder, snakkes det om hva god hjer-
nehelse er. Hvordan blant annet fysisk 
aktivitet, kosthold og søvn, i tillegg til å 
holde hjernen aktiv, kan bidra til bedre 
hjernehelse. 

Jeg må innrømme at jeg tidligere har 
vært opptatt av både kosthold og fysisk 
aktivitet for å holde kroppen i form, men 
ikke tenkt på at det også er med på å 
fremme bedre hjernehelse. 

I alle fall har dette ført til at jeg er blitt 
mer bevisst på små ting jeg selv kan gjø-
re i hverdagen som kan bidra til bedre 
hjernehelse. Nå som det er tid for nytt-
årsforsetter har jeg utfordret meg selv 
og min kjære til å gjennomføre noen av 
hjernerådets «30 dagers utfordring for 
bedre hjernehelse». (Se listen på de to 
neste sidene).

Jeg tenker at man utfra denne listen 
kan velge de utfordringene som passer 
best for en selv. Jeg kommer heller ikke 
til å ta en ny utfordring hver dag, men 
bruke flere dager, kanskje en uke eller mer 
på samme utfordring. I tillegg tror jeg 
flere av utfordringene kan gi mye moro, 
spesielt hvis man er flere sammen som 
kan dele erfaringer og heie på hverandre.

Tar du utfordringen sammen med meg? 

Alle har tilgang til podcast.   «Jeg vil an-
befale alle å høre på «Hjernepodden». 

Frøydis Hatland er medlem i kognitivt 
utvalg i Personskadeforbundet LTN. 
Dette er et organ som skal bistå orga-
nisasjonen og styret rundt forskning, 
rehabilitering og poltikk rundt det 
hjernefeltet.
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FYSISK TRENING SØVN  STRESSMESTRING MENTAL TRENING ERNÆRING SKADEFOREBYGGING

Referanselisten inneholder podcaster, videoer, artikler og bøker om de ulike temaene.

Puss tennene med den hånden du ikke er vant 
med. Blir det for enkelt, kan du samtidig balansere 
på ett bein. Når du bryter med rutiner, utfordrer du 
hjernen og styrker nervecellekontakter du sjelden 
bruker.

Sett deg et mål for hvor mye søvn du bør ha hver 
natt. Begynn å følge planen i dag ved å legge deg 
på et tidspunkt som gjør det mulig å kunne sove 
ønsket tid. 7-9 timers søvn er anbefalt for voksne, 
men dette er individuelt. Føler du deg opplagt 
gjennom dagen, har du fått nok søvn. Søvn fjerner 
avfallsstoffer i hjernen, legger til rette for læring 
og overfører informasjon til langtidsminnet. 

Stav navnet til 10 familiemedlemmer baklengs og 
la noen i familien gjette hvilke navn det er. Øvel-
sen trener konsentrasjonen og nervecellene til å 
arbeide raskere sammen. 

Ta en rask gåtur eller en løpetur. Hjernen har stor 
nytte av fysisk aktivitet, og trening fører til frigjø-
ring av stoffer som fremmer nydannelse av både 
blodårer i hjernen og nerveceller. Hjernen har 
sannsynligvis enda mer nytte av fysisk aktivitet 
enn hjertet. 

Prøv å lese en tekst opp ned, for eksempel  
en nyhetsartikkel eller epost. Dette utfordrer  
hjernen og øker dens plastisitet, det vil si evnen  
til å lære.

Mål hvor mye vann du får i deg i løpet av en dag 
og sammenligne med anbefalingen fra Norsk 
Helseinformatikk, som er 2 liter for kvinner per 
dag og 2,5 liter for menn. Vann er godt for helsen 
generelt. Hjernen fungerer bedre når hele krop-
pen fungerer godt. Manglende inntak av vann kan 
gå utover korttidsminnet og konsentrasjonen. 

Unngå å bruke mobiltelefon eller andre skjermer 
en time før du skal legge deg. Lyset og strålingen 
fra skjermer påvirker søvnen negativt. 

Løs et kryssord! Språkoppgaver gjør at flere 
områder i hjernen må samarbeide, for eksempel 
langtids- og korttidshukommelsen.

Lær 10 nye ord på et fremmedspråk. Å lære seg 
nytt språk styrker nervecelleforbindelsene og 
øker plastisiteten i hjernen. 
 

Gå en tur i skogen, gjerne utenom stien for å gjøre 
turen mer stimulerende for hjernen. Turer i natu-
ren kan redusere stress.

Bruk datamusen med “feil” hånd i 15 minutter. Ved 
å trene opp motorikken i motsatt hånd, trener du 
hjernen og danner nye nervecellekontakter. 

Hvis du ikke røyker, har du allerede gjort dagens 
oppgave. Hvis du røyker, bør du slutte av hensyn 
til hjernen din. Røyking skaper hvite arr i hjernen. 
Gå til følgende nettside www.slutta.no for mer tips 
om hvordan du kan slutte. 

Høyt blodtrykk, høyt blodsukker og høyt koleste-
rol er skadelig for hjernen. Se på kostholdet ditt. 
Begynn i dag å spise mindre av mat som kan gi 
høye verdier for blodsukker, kolesterol og blod-
trykk. Skriv opp hva du vil spise mindre av. Har du 
høyt blodtrykk og høye verdier av kolesterol og 
blodsukker, bør det følges opp sammen med lege.

Finn en artikkel om et tema som du ikke kan så 
mye om fra før. Det bør være en artikkel som 
utfordrer deg med ny informasjon, og som vekker 
din nysgjerrighet. Du kan finne en artikkel i avisen, 
et blad eller på internett. Les artikkelen, og gi 
en oppsummering av innholdet til en venn eller 
kollega. Øvelsen trener korttidsminnet.

Begynn å lære å spille et instrument. Hvis du 
mangler et instrument, kan du spille piano på 
datatastaturet: virtualpiano.net. Søk på nettet 
etter en youtube-video som viser hvordan man 
kommer i gang med ditt instrument, og øv minst 
15 minutter. Å spille et instrument er en flott måte 
å stimulere hjernen på, både gjennom finmotorikk, 
hørsel og følelser.

Lær et dikt eller en sang utenat og fremfør over-
for venner eller familie. Øvelsen trener korttids-
minnet.

01

04

02
10

03

1 1

14

15

16

12

05

06

13

07

08

09

TIPS: HENG OPP ET SYNLIG STED, FEKS. PÅ KJØLESKAPET ELLER BADEROMSSPEILET

Ferdig?
Sett kryss!
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FYSISK TRENING SØVN  STRESSMESTRING MENTAL TRENING ERNÆRING SKADEFOREBYGGING

Referanselisten inneholder podcaster, videoer, artikler og bøker om de ulike temaene.

Treff en venn og snakk om et tema som engasje-
rer dere, gjerne et tema der det er lett å argumen-
tere for og imot. En slik diskusjon krever konsen-
trasjon og resonnering som stimulerer hjernen. 

Balanser på venstre bein og løft ditt høyre bein 
opp mot brystet. Deretter strekk høyre bein ut bak 
kroppen. Bytt bein etter ett minutt og repeter tre 
ganger for hvert bein. For å øke vanskelighets-
graden kan du stå på en pute. Ved å trene koor-
dinasjon etableres det nye forbindelser mellom 
hjerneceller.

Tren koordinasjon med å gjøre treningsøvelsen 
«jumping jacks» i ett minutt. For å øke vanskelig-
hetsgraden kan du la armene bevege seg opp og 
ned foran deg, mens bena går ut til siden. Evnen 
til koordinasjon svekkes med alderen, men kan 
motvirkes med trening.

Lag en ny middagsrett med høyt innhold av Om-
ega-3 fettsyrer, som du finner for eksempel i fet 
fisk, valnøtter, linfrø, kidneybønner eller avokado. 
Omega-3 fettsyrer er viktig for oppbygging av 
hjernecellene. Hjernen er for øvrig det mest fettri-
ke organet i kroppen.

Les en bok i kveld, i stedet for å se på TV. Nord-
menn ser nesten to og en halv time på TV hver 
dag. Lesing skaper bilder i hjernen og øker den 
kognitive reserven, som betyr at hjernen er mer 
motstandsdyktig mot sykdom.

Unngå alle heiser i dag og gå trappen i stedet. Fy-
sisk trening har gunstig effekt på hjernen. Hvis du 
vil gjør øvelsen vanskeligere, kan du gå i trappen 
sidelengs, eventuelt også krysse beina når du går 
sidelengs. Da får du i tillegg trent koordinasjon og 
aktiverer hjernecellekontakter du sjelden bruker.

Spill Memory sammen med en venn eller med 
familien, og sjekk hvem som har best hukommel-
se. Daglig mental hukommelsestrening har en 
målbar fysisk effekt på hjernen og kan motvirke 
aldringsprosesser.

Neste gang du drikker alkohol, drikk et glass min-
dre enn du hadde tenkt. Skriv det på en lapp eller 
sett en påminnelse på mobilen. Måtehold er bra, 
også når det gjelder alkohol. Hjernen liker ikke å 
«bade» i alkohol.

Prøv i dag å sjonglere med to eller helst tre baller, 
appelsiner eller noe annet som egner seg. Øvel-
sen trener hjernen til å reagere raskere.

I Norge er 80 000-105 000 mennesker rammet 
av demens. Lær mer om denne sykdommen ved 
å lese artikler på nasjonalforeningen.no/demens/ 
og fortell til en annen hva du har lært. Samtal 
gjerne om hva som kan være risikofaktorer for 
demens.

Lær de grunnleggende stegene i en dans du 
ikke kan, for eksempel tango. Du kan finne en 
instruksjonsvideo på Youtube. Dette vil skape nye 
nervecellekontakter i hjernen.

Akutt eller mildt stress har ikke hjernen noe vondt 
av, men kronisk negativt stress kan redusere 
læring og hukommelse. Tenk igjennom hvilke 
faktorer i livet ditt som bidrar til kronisk negativt 
stress. Bestem deg for å fjerne én slik faktor fra 
livet ditt i dag og fortell det til en venn. 

Noen kroniske stressfaktorer er det vanskelig å 
fjerne, men det er mulig å håndtere dem bedre. 
Lag en plan for hva du skal gjøre i dag, og pass på 
å legge inn tid for hvile og måltider, samt natte-
søvn. Hold deg til planen. På denne måten kan du 
redusere de negative effektene av kronisk stress 
og bevare hjernens kognitive yteevne.

Bruker du sykkelhjelm? Hvis ikke, kjøp en sykkel-
hjelm i dag og bruk den. Du trenger sykkelhjem 
også hvis du benytter elektrisk scooter. En tred-
jedel av alle skader hos syklister er hodeskader. 
Hvis flere syklister hadde brukt hjelm, ville mange 
hodeskader som fører til livslange kognitive svek-
kelser, vært unngått. Sykler du ikke selv, oppfor-
dre andre til å bruke sykkelhjelm.
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PERSONSKADEFORBUNDET LTN ARRANGERER FAMILIELEIR I BULGARIA

Har dere en drøm om å ta med famili-
en til et varmt og godt sted, men blitt 
stoppet av økonomi eller andre ting 
som følge av ulykke? Da har vi et tilbud 
for dere som er medlem hos oss. I år 
har vi kalt leiren «ferie som en familie»
Vi har siden 2012 arrangert leir for fa-
milier, dvs. foreldre og barn, i våre flotte 
leiligheter i Bulgaria. To av leilighetene 
er tilpasset rullestolbrukere og anlegget 
er veldig tilgjengelig med svømmebas-
seng, butikk, treningsfasiliteter og kort 

vei til stranden. Gå gjerne inn på nett-
sidene våre og les mer om leilighetene 
og anlegget eller ta kontakt. 

Vi vet at som følge av ulykke kan det 
være store utfordringer for familier både 
økonomisk og med tanke på usikker-
het rundt den nye situasjonen. Vi tilbyr 
derfor deltagerne å bli med på familie- 
leiren mot en egenandel på kr 1500,- 
pr deltager. Forbundet dekker flytur 
tur/retur Bulgaria, reise fra hjemsted 

inkludert overnatting på Gardermo-
en på hjemreisen, og oppholdet der, 
samt en felles tur med middag i Bul-
garia. Representantene fra forbundet 
vil ikke opptre som ledsagere under 
reisen, men vil lage felles samlinger. 
De kjenner området.  

Trenger du tips og råd for hva du bør 
pakke og tenke på for å få en vellykket 
reise, ikke nøl 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. Søknadsfristen 
er 20. mars.

Vi vil prioritere deltagere som ikke har 
vært med tidligere. Nyinnmeldte kan 
også søke på familieleiren. 

8.-16. AUGUST BULGARIA 

 

Dette skjer
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Barn og refleksglede
Jeg sitter i styret i Personskade-
forbundet Sør-Trøndelag sitt lokal-
lag som vara, jeg har fått godkjent 
likepersonkurs og er dermed en Li-
keperson. Jeg sitter også som repre-
sentant i brukermedvirkerutvalget.    

TEKST OG FOTO: Silje Olsen 

Etter et vanlig styremøte på Lian Rehabi-
literingssenter, fikk jeg utdelt en god del 
hjerteformede røde reflekser med skriften 
«Råd og hjertevarme ved en skade/Per-
sonskadeforbundet.no» på. 

Jeg begynte å tenke på hvor disse kunne 
gis ut.

Jeg selv er mamma to barn, og kom der-
for raskt på tanken om å prøve å få delt 
ut disse refleksene til deres skole og bar-
nehage, samt skolene i nærområdet vårt. 

Gutten min heter Ludvig og er 4 år gam-
mel, og jenta mi er 7 år og går i andre 
klasse.  

En dag satte jeg meg ned på stua 
sammen med barna mine, og tok frem 
disse refleksene vi hadde fått. Jeg be-
gynte å spørre de litt angående «bruken 
av refleks», «hvorfor/hvorfor ikke», «hvem 
bruker/bruker ikke». 

Dette for å høre deres tanker omkring 
temaet, og for å få litt bedre innsikt i 
hvordan barn tenker.  

Dette med refleksbruk er et tema som 
er ekstremt viktig her hjemme hos oss 
tre, og iallefall nå som vintermørket er 
kommet og det å «bli sett» er et utrolig 
viktig forebyggende tiltak for å unngå 
ulykker og skader. 

Ludvig er førstemann ute, og han blir 
spurt om hvorfor han tror refleks er viktig. 
Det går ikke lange tiden før Ludvig be-
gynner å snakke. «Vi må bruke reflekser 
nå, så bilene ikke kjører på menneskene 
og oss. Og fordi refleksen den gjør at vi 
kan se bilene, og bilene kan se oss!». Lud-
vig forteller videre at det er veldig viktig 
nå som det er så mørkt ute. Og at dersom 
han skal leke i snøen med vennene sine, 
så MÅ faktisk han og vennene ha på seg 
refleksvest og refleks, «Ellers er det veldig 
farlig», forteller han. 

Voksne, hva tror du de tenker om reflek-
ser, spør jeg Ludvig. 
Det går en stund, og Ludvig tenker seg 
godt om. Så forteller han videre at han 
ikke tror de voksne bruker reflekser, 
som han og andre barn gjør. Jeg spør 
han hvorfor han tenker det, og Ludvig 
ser lurt opp på meg og forklarer at «Det 
er fordi de er voksne, og voksne de kan 
bestemme alt selv de.» 

Hva tenker du om det da? 
Ludvig tenker seg om, fikler litt med re-
fleksen han holder i og snurrer den litt 
før han snakker videre. «Jeg tror ikke at 
det er så lurt jeg, at de voksne ikke bruker 

refleks, som vi må gjøre. Da er det de 
voksnes feil, at bilene ikke ser de om de 
er ute å leker seg på lekeplassen eller 
skal ake i snøen». 

Hva syns du om refleksene du fikk? 
«Den er fin», sier Ludvig og smiler. «Det er 
en fin fin bitteliten hjerterefleks». 

Ludvig fikk gi ut noen reflekser til bar-
nehage-gruppen sin forleden. «Og hele 
førskolegruppen vår fikk en refleks også, 
mamma!!», forteller han stolt. 

Var det spennende syns du? 
«Jeppsipeppsi», sier Ludvig mens han 
smiler og lager en grimase. 

Så var det søsteren sin tur til å snakke. 
Nå hadde hun ventet lenge på tur, for å 
få lov til å si noe. 

Jeg spør Adele hvorfor hun tror refleks 
er viktig. Og det går ikke lange stunden 
før det hun har på hjertet kommer ut. 
«Jeg tror reflekser er viktig, fordi bilene 
skal se oss i mørket, og fordi bilene ikke 
skal kjøre på oss». 

Hun og lillebroren Ludvig er ganske så 
enige på dette temaet. Adele forteller 
videre; «Om en bil kjører på oss eller ikke 
ser oss, da kan vi faktisk skade oss gan-
ske masse. Noen kan havne på sykehus, 
og noen kan faktisk dø også. Det er helt 
sant!» forteller hun. 

Landet rundt
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«For det kan faktisk skje med alle, det at vi 
kan skade oss», sier Adele igjen mens hun 
nå ser litt ned i bakken og på beina sine. 

Hun selv hadde noen som hun har vært 
veldig glad i, som ble skadd for mange 
år tilbake. 

Hun forteller videre at bilene er store, 
og at vi mennesker vi er så små. «Det er 
derfor bilene kan skade oss på ordentlig, 
om vi ikke passer på å bruke refleks og 
refleksvest når vi er langs veien».

Adele og lillebror Ludvig snakker seg 
imellom, og diskuterer litt. Lillebror kom-
menterer at det er jo kanskje ikke bare 
langs veien, man kan bli kjørt på av bil 
eller skade seg. De grubler litt sammen på 
dette igjen, og begge kommer fram til at; 

«Det kan også skje at man blir skadd 
av bil her inne i tunet vårt, og ikke bare 
langs veien der bilene kjører fortere», og 
de kommer fram til at ulykker kunne også 

skje rundt Haukvannet på turstien der vi 
pleier å gå mye om sommeren. Men da 
var det de som syklet, som kunne skade 
mennesker, dersom vi ikke gikk med re-
fleks på kvelden eller når det var mørkt 
ute, fortalte Ludvig og Adele. 

Jeg spør Adele om hun har noen tanker 
om voksne og bruken av refleks eller re-
fleksvest.

«Jeg vet ikke helt.. Men det kan jo skje 
det samme med voksne som med oss, 
så de burde jo også bruke reflekser!» sier 
Adele meget bestemt. 

«Men det er ikke mange voksne som har 
på seg reflekser, vet jeg», forteller hun 
videre.

«De voksne de har ikke lyst til å ha på 
seg refleks, og fordi de er voksne, så kan 
de bestemme. Men det er absolutt ikke 
lurt!», sier Adele til meg. 

Hva vil du si til de som ikke bruker refleks 
nå i mørket? 
«Dere MÅ faktisk bruke refleks dere også, 
som vi må. Likevel om dere er voksne! 
Fordi nå er det mørkt ute, og biler ser oss 
ikke hele tiden. Akkurat som bilene ikke 
kan se oss, oss som er mindre, så kan ikke 
biler se dere voksne heller likevel om dere 
er høyere enn oss». 

Adele begynner å leike seg sammen med 
lillebroren Ludvig på gulvet, og hun sier 
ikke mer på en liten stund. Plutselig kom-
mer Adele på flere tanker og hun må si 
en ting til; 

«Vet du at hunder også må ha på seg 
refleks?» forteller Adele meg mens hun 
ler litt. 

«Akkurat som vår hund, Theo. Theo så 
alltid så trist ut han. Men det var bare 
fordi han så sånn ut», forteller Adele som 
tidligere hadde en hund i rasen mops.  

«Han var aldri trist eller lei seg, og vertfall 
ikke lei seg fordi han måtte bruke refleks 
han heller. Vi MÅ bare alle sammen!». 

«Og sånn er det med den saken!», sier 
Adele mens hun ler høyt med lillebror 
Ludvig. Akkurat det samme som nisse-
mor i tv-serien «Amalies Jul» pleier å si 
til nisseungen sin det.  

Hva syns du om refleksene du fikk? 
Adele tar refleksen opp igjen, snurrer den 
rundt snoren, og ser på den. «Den er veldig 
fin, syns jeg. Og veldig glatt. Den glinser». 

Hun avslutter med å fortelle meg at re-
fleksen er formet som et hjerte også, et 
hjerte akkurat som det røde hjertet vi 
mennesker har inne i kroppen vår! 

«Tusentakk for de fine refleksene», sier 
Adele og lillebror Ludvig med et fornøyd 
smil om munnen.

Adele tok med seg reflekser til utdeling på 
skolen og til klassen sin. Og det ble også 
gitt ut reflekser til skoler i nærområdet 
hvor vi bor. 

Dette var meget stas for både små og 
store!  
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Styretur til Kiel  
Harstad Lokallag planla styretur til 
Kiel helga 11-13.10.2019

TEKST: Harstad Lokallag

Fredagen startet med tidlig ombordstig-
ning for å starte på dagens gjøremål.

Oppstart var 1100, og vi avsluttet dagen 
klokka 1800. På denne dagen ble noe av 
året 2020 planlagt og fastsatt.

Videre jobbet vi med organisasjons-
håndboka for styremedlemmer. Styre 
i arbeid, kommunikasjon, økonomi var 
hovedtemaene denne dagen.
 
Kvelden ble avsluttet med hyggelig 

middag med utslitte styremedlemmer.

Lørdag kviknet vi til igjen og tok oss en 
tur i land før vi fortsatte med 2020. Ut-
valg i lokallaget ble satt, samt ble rutiner 
på likepersonstelefon gjennomgått og 
oppfrisket

Handlingsplan samt planlegging av ak-
tiviteter ble spikret denne dagen. 

Ble litt fri frem til middag slik at alle 
kunne hente seg inn etter en hektisk 
og travel jobbhelg.

Søndagen var alle slitne og fornøyde 
etter å ha jobbet frem aktivitetsplan/
handlingsplan for 2020.

Årets julegate i Ålesund   
Tradisjonen tro stilte Personskadeforbundet LTN Nordvestlandet opp 
med stand den første desember på det som er Ålesunds første og største 
happening før jul. 

Som tidligere år var det også i år trengsel 
i gatene og mye folk. Jostein og Martin 
åpnet standen for så å bli avløst av Stig 
Erik, når de ble trøtte i beina. 

De melder om stor interesse og sier det 
ble veldig godt besøkt. 

- Da klokka var halv fire var vi først tom 
for brosjyrer og siden reflekser. Årets ju-
lestemning ble definitivt sikret fra oss i 
Nordvestlandet, forteller en glad Martin 
Berg. 

Juleavslutning
i Fosnavåg
Juleavslutning for styret og med-
lemmene på Bogne i Fosnavåg. 

Sissel Blomvik melder om en kjem-
pekoselig kveld med mye god prat 
og latter. 
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Førjulstid på Romerike lokallag   
I år ble det fullt hus hos Blakernissen 
da Romerike lokallag arrangerte sitt 
tradisjonelle juletreff for medlem-
mer. Selvfølgelig spiste vi julegrøt 
og pepperkaker. 

TEKST: Kjell Silkoset 

Svein Samuelsen dro noen julesanger på 
trekkspillet samt presenterte sine unike 
tre-produkter og gaveideer. Disse ble det 
god anledning til å studere nærmere og 
eventuelt handle med seg hjem. Uten 
å røpe hvilke gaver som havner under 
juletreet. 

For å lande litt etter maten, arranger-
te laget Bingo. Selvsagt med premier 
til alle. Stemningen var uhøytidelig og 
sosial.  

Arild Hansen hadde jobbet med gave-
innhenting og forberedelser i god tid, og 
slo et slag for "gjenbruk og ressursutnyt-
telse" i premiesankingen. En fin måte 
og få premier på, uten og bruke masse 
penger. 

Styret i lokallaget ser seg fornøyd med 
at julestemning ble vekket, at nye fjes 
fant seg til rette og at hele kvelden ble 
en suksess. 

 Vi ønsker alle ett Godt Nytt År.

Jul på Nordvestlandet    
Da julemøtet i Norvestlandet og omegn lokallag ble avholdt den  
10. desember på Åsebøen var det 20 av våre medlemmer som trosset 
storm og regn og møtte opp. 

TEKST OG FOTO: Martin Berg

I år var det et av våre medlemmer som 
var ansvarlig for juleverksted, og det 
var Oddbjørn Eik, som er innehaver av 
Nørve Gartneri i Ålesund. 

Deltagerne tryllet frem vakre julekurver 
og andre fine ting å sette på bordet i tida 
før jul. Hjemmelaget julemiddag som seg 
hør og bør gikk ned på høykant mens vi 
innimellom sang julesanger. 

Lokallaget feirer 20 år til neste år, og 
man planlegger en rekke aktiviteter 
gjennom året til glede for både gamle, 
nye og kommende medlemmer. 
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Julebord i Asker og Bærum   
Lørdag 30. november arrangerte 
Asker og Bærum lokallag sitt årlige 
julebord.

TEKST: Kristin Levinsen

Noen ble dessverre syke helt på tampen, 
men 25 feststemte mennesker var sam-
let til en veldig koselig ettermiddag og 
kveld sammen på Thon hotell Oslofjord . 

Der var det ikke vanskelig å få jules-
temning med hotellets vakre julepynt , 
nydelige mat og med levende julemu-
sikk rundt oss. Alle rundt oss av gjester 
og ansatte var så blide. Gikk ikke an å 

ikke bli påvirket av dette . Her var det 
godt å være.

Og i rommet vi hadde fått tildelt , Salt-
holmen , fikk vi pratet sammen rundt 
festdekkede bord, synge julesanger, 
kose oss med de deiligste juleretter fra 
buffeten og lytte til Øysteins vakre sang 
og musikk . Så glad for han kunne være 
sammen med oss og underholde i år. 
Han var med hele kvelden og ble godt 
kjent med flere . 

Alfredo sørget for at alle hadde det vi 
trengte av rene tallerkner og drikke i 
glassene. Og var det noe ekstra, var 

han straks på plass med hva det måt-
te være ! 

Og utrolig nok ble hele gevinstbordet 
tomt etter at ivrige medlemmer hadde 
kjøpt mange lodd og vunnet. Spennin-
gen var til å ta og føle på når loddnum-
merne ble ropt opp en etter en. Mange 
fornøyde vinnere som kunne både reise 
til Kiel, København, pynte med blomst 
hjemme, kose seg med deilig konfekt og 
andre godsaker, dra på lunsjer og kose 
seg med store fruktkurver! Alle vant!

Vi takker hver i sær for en minnerik og 
fin kveld og sier på gjensyn!
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Dette skjer

BULGARIALEILIGHETENE SESONGEN 2020

Personskadeforbundet LTN eier 8 leilig-
heter på det vakre anlegget Panorama 
Dreams ved den hyggelige landsbyen 
Svet Vlas, som ligger ca. 3 kilometer fra 
områdets største badeby Sunny Beach. 
Bulgarialeilighetene åpnet for reserva-
sjon fra 1. januar for våre medlemmer. 
Det finnes fortsatt ledige leiligheter i 
hele sesongen pr medio januar. På våre 
hjemmesider finner du informasjon og 
priser på leilighetene og en oversikt over 
ledige datoer. Sesongen starter 15. mai 
og varer ut september.

Dette tilbudet er veldig populært blant 
våre medlemmer og mange returnerer 

når de først har tatt turen hit. Klimaet 
er behagelig, menneskene er vennlige, 
prisene er rimelige og maten er god. 
Anlegget ligger midt mellom idyllen i 
den lille fiskerlandsbyen Svet Vlas og 
det yrende folkelivet på stranda i Sunny 
Beach, så her er det noe for enhver smak. 
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-
brukere med personløfter og dusjstol.  
Alle leilighetene var nymalt i 2018 og 
har fått nye møbler de siste årene. Det 
finnes også kjøpesenter 300 meter fra 
anlegget med alt av dagligvarer. 

SENIORUKER
i uke 20 og 21 holder vi av leilighetene 
til våre seniormedlemmer, de over 55 år, 
og gir i den anledning 500,- avslag på 
leien på alle leiligheter. I denne perioden 
er det stille og rolig på anlegget, og alle 
fasilitetene, som svømmebasseng og 
butikk, er ikke åpnet ennå. 

Ta kontakt med Frank i sekretariatet 
på 22 35 71 00 eller frank@personska-
deforbundet.no hvis du har spørsmål 
om leie av leilighetene eller ønsker å 
reservere. 

Sommer 2020 BULGARIA 
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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:
HEI HÅ NÅ ER DET JUL 
IGJEN

Gunn Elise Johnsdatter, Leknes

Geir Bråten, Oslo

Evy Haugom, Roverud

OPPGAVE VINNERE

BOK AV 
JAN

GRUE
BRUTAL SIDE STEG BLOMST KRAFT ANGÅ - 

ENDE

HULE
SØLV - 

VINNERE
PURRER STRUTS

SKAP - 
ENDE

UT - 
KJØRT

MUSIKK - 
STYKKE

TEVLING

SVEVE
KARAK - 

TER
KRY

FRYSE
SMELTE

ØVES DYR
SPØK

FINNES
FARTØY-

ENE

PÅ GAR-
DERMO - 
EN I  NO-
VEMBER

TEKNO - 
LOGI

FUGLEN
TAKET

JA - 
PANSK

BY
FISKEN

VAR PÅ 
SIN 25. 
REVY - 

TUR

KORNET OFRE NEDBØR ORDNE
YTRE

SMERTE MORE - 
NEN

HASE
UTBLÅS-

NING
TALL

SNOR - 
ENE

999 UJEVN SANG SEILER GRUS

UFRUKT-
BAR

PIKE - 
NAVN

DYR
TONE

ELE - 
MENT

ØY OG 
DIKT

PIKE - 
NAVN

RABATT SKORP - 
ENE

BIO - 
GRAF

LITT AGN
TALL

BELEG - 
GET

TRENDY

ARTIK - 
KEL

EKSI - 
STERER

PAPPA
DØGN - 

DEL
DEMPER

INSEK - 
TENE
SNÅL

KJEM - 
MER
KOST

ODDE
DYR

ER NØDT 
TIL

BØNN
SKÅTE

HÅRETE SKREN - 
SER

BAK - 
VERK

BOK
HAVØRN

GLANS
ROMMET

KJENT - 
MANN

SLÅ NED KAR - 
TONGEN

DYR
STIVNE

PLAGG

STØT - 
PUTER

PIKE - 
NAVN
NED - 

BØREN

DYRKER TRÅKK
RUSLE

BINDE - 
ORD

TEKKE

STØTER DYRENE USIKKER

SETER - 
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Selius & kidza

I løpet av kort tid har det skjedd 
noe i retning av en digital revolu-
sjon. Ungdom er pådrivere og ofte de 
første til å ta de nye mediene i bruk, 
enten det handler om PC, internett, 
smarttelefoner, nettbrett eller ulike 
spillkonsoller.

Digitale medier spiller i dag en sentral 
rolle i hverdagen – både for skolearbeid 
og for ungdoms sosiale liv.

Den nye teknologien gjør at barn og unge 
kommer i kontakt med jevnaldrende på 
nye måter. De nye mediene er dessuten 
en sentral formidlingskanal for hva som 
ellers skjer i ungdomskulturene. Det kan 
handle om alt fra å holde kontakt med 
venner til å arrangere fester, konserter 
eller politiske markeringer.

Mange lever ut mye av sin sosiale tid på 
internett, og for den enkelte unge kan  
 

det ha store sosiale omkostninger å ikke 
være til stede.

Teknologiske endringer skjer fort, og etter 
hvert som tilgangen til internett øker og 
prisene på digitale apparater reduseres, 
endres også ungdommenes bruksmønster. 
I de siste årene har bruken av datamas-
kiner gått ned, mens tiden brukt foran 
mobiltelefon og nettbrett har økt.

Kilde: Ungdata.no

Ungdom og skjermbruk

Illustrasjonene under viser hvor mange timer barn på ungdomstrinnet 
og ved videregående bruker på mobil eller nettbrett.



–  27  –

Flatklemt 
sirkel

Hva skjedde?

1 1

2
2

4

3 3

Du trenger

Gjør dette

Flytt tegnestiftene 
nærmere hverandre 
og prøv igjen

Når du ser skrått på en 
sirkel, enten det er en 
mynt eller en stor rund-
kjøring, ser den ikke rund 
ut. Den ser mer ut som en 
form vi kaller en ellipse:

Stikk tegne-
stiftene i papiret

Teip papiret fast 
på kartongen

Fest hyssingen 
til tegnestiftene

• Løsne tegningen av ellipsen fra 
kartongen og sammenlign den med 
tallerkenen
• Ser du rett på tallerkenen, ser den ut 
som en sirkel. Ser du skrått på den, ser 
den ut som en ellipse

Endrer du lengden 
på hyssingen eller 

avstanden mellom 
tegnestiftene, får du 

en annen ellipse

Blyanten tegner en 
oval – en ellipse

Når du tegner en 
bolle, tegner du 
kanten som en 

ellipse

Bruk av ellipser Ellipse-fakta
En satellitt i bane rundt 
jorden, eller en planet 
i bane 
rundt 
solen, 
går i en 
ellipse

Hvert av disse 
punktene er et 
fokus i ellipsen

Sett blyantspissen i løkken med hyssing, 
flytt den forsiktig til den er stram og tegn 
hele veien rundt tegnestiftene. Hold 
hyssingen stram mens 
du tegner Gjør hyssingen 

litt kortere og 
prøv igjen

• Stort stykke 
kartong

• To tegnestifter

• Hvitt eller farget 
papir

• Saks
• Hyssing

• Blyant
• Middagstallerken 
eller papptallerken 6

5

© 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
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Vinstra
Karosseri AS

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

Sundretunet, Sundrejordet 4
3570 ÅL

Tlf. 417 99 417

Blomdals
Opelhøgg AS

Storaneset Indre Område
5660 INDRE ARNA

Tlf. 55 24 03 40

OL Senteret AS
Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Rådhusveien 43
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 88 98 00

Vest Bygg
og Anlegg AS

Vadheimsvegen 1
6973 SANDE I SUNNFJORD

Tlf. 400 56 536

Einar Øgrey
Farsund AS
Lundeveien 171
4550 FARSUND
Tlf. 38 39 96 00

Reinsfjellveien 173
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 908 44 325

Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Anleggsgartner
Bjørn-Thomas Bjerknes

Meieriveien 7
3023 DRAMMEN
Tlf. 918 67 504

Svendsen
Maskin AS

 Brøstadbakken 51
9311 BRØSTADBOTN

Tlf. 917 27 778

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

OPS Mekanisk AS
Buråsen 20

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 977 17 400

6801 FØRDE
Tlf. 57 72 50 70

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S

Tlf. 815 00 194

Båt & Motor
Senteret AS

Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

Autobjørn A/S
Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Hellestad
Bil og Maskin

Granstuv 1
1185 OSLO

Tlf. 976 50 223

Hjelmbrekkevegen 3
6847 VASSENDEN

Tlf. 57 72 74 15

Son VVS AS
Elgveien 2, 1555 SON

Tlf. 934 48 809

Bryne Rør AS
Vesthagen 9
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Ruud
Transport DA

Granløkka 9
3320 VESTFOSSEN

Tlf. 906 89 656

Lastebiltransport
O. Westad &
Sønner AS

Langbakken 22, 1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

Pilaro AS
Grindegården, Alfheim 7

1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Sundbrei
Transport AS

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen
Backers gate 5

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

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

Lantz Auto AS
Verksveien 13

4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Rovik
montasje AS

Persveien 32
0581 OSLO

Tlf. 924 43 174

Frank Kjosbakken AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Klokkergårdveien
Bilservice AS

1711 SARPSBORG
Tlf. 993 76 688

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Autoservice
Arvesen og

Syversen AS
Industriv. 1

1614 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 00 55

Birkeland Bruk AS
Fiboveien 20

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

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

Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54
3262 LARVIK

Tlf. 33 13 79 00

Lundedalslia 19
3940 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Brødrene
Henriksen

Transport AS
Lyngbakkvegen 40

3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

T. Høyland
Bilverksted AS

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 51 60

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Heggenveien 9

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Agenda AS
Fagernesveien 22 -24

8514 NARVIK
Tlf. 76 96 70 00

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Terminalen 9
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 31 41 40 42

Buers Grave-
Transport AS

Raset 25
3735 SKIEN

Tlf. 952 11 067

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Buss og
Reiseservice AS
Hadelandsveien 835

1482 NITTEDAL
Tlf. 32 84 88 02

FlytteBilen AS
Prinsensvei 8

4315 SANDNES
Tlf. 922 29 224

Apotek 1 Bømlo
Bømlo Storsenter

Bankbrekko 6
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Leikanger Auto AS
Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

avd. Hokksund
Sundmoen Næringsområde

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 962 25 300

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Baggerød AS
Nedre vei 8

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Sele Kalk AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Transportsentralen
Finnsnes AS

 Botnhågveien 22
9308 FINNSNES
Tlf. 952 40 866

Taxi Sør AS
 Kartheia 5

4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Røros E-verk
Oslov 16

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Bilpleiesenteret AS
 Gigstads Vei 11

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 67 80

Søndre Skipstad 3
1684 VESTERØY
Tlf. 911 32 774

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

www.ulsteinbetong.no

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Ryensvingen 15, 0680 OSLO
Tlf. 22 62 60 80 - www.atl.no

LEVE MED 1-2020.pmd 15.01.2020, 09:341



–  29  –

Havneg. 2, 9008 TROMSØ - Tlf. 77 60 19 40

INNLANDET
Team Trafikkskolene Bo & Anga's Trafikkskole
Glommen gata 41, 2211 KONGSVINGER........................Tlf: 62 83 62 33
E-post: anga-s@online.no
www.tbats.no

MØRE og ROMSDAL
BONDHUS Trafikkskule
Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA.....................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

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

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Vollan Tak og Vegg
Feldbergveien 107
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Nils Ivar Braathen AS
 Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

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

Sletta Næringspark
Breivikbråteveien 9

1555 SON
Tlf. 400 01 850

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Bilpleiespesialisten
Drammen AS
Austadgata 21

3043 DRAMMEN
Tlf. 982 81 055

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Fosselia 20
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 89 00

Parkv. 1, 2500 TYNSET
Tlf. 62 48 28 88

Bst Anlegg
& Utemiljø AS
Mjåvannsvegen 38

4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 970 86 102

Bil Sør AS
Løvollbakken 20A
4645 NODELAND

Tlf. 918 29 445

Aut. maskinentreprenør
 Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Optimera AS
Monter

Stormarked Forus
Maskinveien 7

4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Tynset Diesel AS
Glåmveien 2

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 58 00

Herolf Hansen
& Sønn AS

Hvalrossvegen 27
9100 KVALØYSLETTA

Tlf. 915 63 511

Gudbrandsdal
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

Finn’s
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Møre og Romsdal
avd. Molde

Gammelseterlia 4
6422 MOLDE

Tlf. 71 24 93 00

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND

Tlf. 880 01 818

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Rue Transport AS
Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Åskollen
 Tverrliggeren 4
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK

Tlf. 55 15 41 40

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Sirdal Betong AS
Sirdalsveien 4021
4440 TONSTAD
Tlf. 950 34 615

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Kviteseid
Motorservice AS

Dalenvegen 23
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 31 58

Os Auto AS
Jordmorsvingen 4

5200 OS
Tlf. 56 30 81 00

Hellvik Hus Søgne
Eiendomsutvikling AS

Lohneveien 308
4642 SØGNE

Tlf. 38 05 40 40

Bilverksted
Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33, 5131 NYBORG

Tlf. 413 24 438

2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62
www.honsen.no

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,

trivsel og kvalitet settes i sentrum
for våre trafikkskoler.

Kongsgård alle 61
4632 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 14 84 00
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Trygt på skoleveiene

aurskog-holand.kommune.no

askvoll.kommune.no

as.kommune.no nordrefollo.kommune.no

Ørland
kommune

7160 BJUGN
Tlf. 72 51 40 00

Drift og Næring
nyeheim.no

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

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

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

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no bykle.kommune.no

Øygarden
kommune

Oppvekst
oygarden.kommune.no

sel.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no bjerkreim.kommune.no

sarpsborg.com
hammerfest.kommune.no kongsvinger.kommune.no

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

Human Care AS
www.humananorge.no

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

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

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

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

J Kristiansens gartneri AS
Fjæreveien 50, 4885 GRIMSTAD

Tlf. 37 25 62 60

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no
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TRENGER DU ADVOKAT? 
Rådfør deg med oss før du velger advokat. 

Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

Traktøren/Sogndal
Glasmagasin Amfi Sogning

Hovevegen 6-8, 6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 18 80

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

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

Breistøl & Falkgjerdet
Maskin AS

Sveindalsvegen 15
4737 HORNNES
Tlf. 909 85 553

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 31 50 00 - www.pers-tr.no

Kurt Syversen
Transport og Eiendomsservice AS

Munkerudveien 27 A, 1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

Øvre Skoledalen 12
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 20 00
www.hurumkraft.no
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For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,  
mobilnummeret og mailadressen. 

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

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

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

HAR DU NY ADRESSE?



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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 

Trondheim:
Kjøpmannsgata 10
7013 Trondheim
Tlf.: 23 29 90 00

Besøksadresse avdelingskontor:

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

Firmaet har 15 ansatte, hvorav 10 advokater 
og 1 advokatfullmektig.

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!

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har  
betydd mye for deg og dine da du trengte det.  

Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen som all-
tid henter posten for deg eller hva med en god venn som 

inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige  
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt. 

VI oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.  

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 


