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om at vi står midt i det 
som kan omtales som 
en av de største seierne 

i forbundets nesten 37 år gamle historie. Nemlig et løfte om en 
dramatisk nedgang i kapitaliseringsrenten. Det er denne renten 
som brukes når man skal beregne et beløps verdi i for fremtiden. 

For de som får erstatning er kapitaliseringsrenten superviktig, rett 
og slett fordi den kan være avgjørende for hvorvidt beløpet du får 
utbetalt faktisk har en rettferdig og god nok verdi for eksempel 
30 år frem i tid. 

Du kan lese mer om kapitaliseringsrenten i oppsummeringsar-
tikkelen av erstatningsåret 2021 som starter på side 4. For ikke 
jurister er det nesten umulig å forstå den fulle effekten, men jeg 
synes Oretorp presenterer noen regnestykker som gir innsikt. 

Vi har ikke stått alene i kampen for å få redusert kapitaliserings-
renten, men jeg tør påstå at vi har vært én av få som aldri har 
gitt opp. I tiår etter tiår har vi drevet lobby-arbeid, snakket med 
nettverk av jurister og skrevet om saken. Det er all grunn til å 
være både stolte og fornøyde. 

2022 er også et godt år for frivilligheten. Stortinget har nemlig 
bestemt at året vi skal inn i skal løfte frem frivillig arbeid. Ikke 
bare i organisasjoner som Personskadeforbundet LTN, men i alle 
deler av samfunnet vårt. Målet er både å inspirere til ytterligere 
innsats, men også gi honnør til de millioner av nordmenn som 
velger å støtte eller bruke tid på frivillighet. 

I forbundet er vi helt avhengige av frivillige. Det er ikke en klisje 
når vi sier at frivillige er motoren i forbundet, det er sannheten. 
Takk til oss alle sammen! 

Eli Eiklid

2022 er et godt år for frivilligheten. Stortinget 
har nemlig bestemt at året vi skal inn i skal løfte 
frem frivillig arbeid. Ikke bare i organisasjoner som 
Personskadeforbundet LTN, men i alle deler av 
samfunnet vårt.
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Det tid for å oppsummere året som 
er gått. Vanligvis avsies det hvert 
år viktige og prinsipielle dommer 
innenfor vårt rettsområde, men i 2021 
var det forholdsvis få viktige retts-
avgjørelser i Høyesterett - og heller 
ikke så mange i lagmannsretten.

TEKST: Per Oretorp  

Selv om det er få viktige og prinsipielle 
dommer som er avsagt i 2021, vil året 
stå igjen som en milepæl når det gjelder 
forbundets rettspolitiske arbeid. Her er 
grunnen: Justisdepartementets forslag 
om redusering av kapitaliseringsrenten, 
som kom i fjor, vil få enorm betydning 
for utmåling av erstatningsbeløp etter 
en personskade.

ANSVARSGRUNNLAG
For at man skal kunne fremme et erstat-
ningskrav, må man ha et såkalt ansvars-
grunnlag som kravet kan bygge på. Dette 

kan for eksempel være at skadetilfellet 
kommer inn under bilansvarsloven eller 
yrkesskadeforsikringsloven.

I 2021 kom det inn to saker i lagmannsret-
ten som begge tok opp temaet ansvar for 
skole/skoleeier etter mobbing av elever. 
Lovhjemmelen er her skadeserstatnings-
lovens § 2-1. Fra tidligere har Høyesterett 
lagt til grunn en relativ streng aktsom-
hetsplikt for skolens ansvar. 

I en dom fra Frostating lagmannsrett 
gjaldt spørsmålet hvorvidt en elev som 
var blitt mobbet på ungdomsskole i tre 
år, skulle få erstatning etter å ha utviklet 
angst og etterhvert blitt 65 % ufør. Det 
var ingen nedtegnelser om mobbing i 
dokumentasjonen fra skolen. Retten la 
likevel til grunn at det hadde funnet sted 
en viss mobbing, men ikke i tilstrekkelig 
omfang. Eleven som vant fram i tingret-
ten, nådde altså ikke frem i lagmanns-
retten. 

Agder lagmannsrett behandlet også 
en sak om mobbing. I denne hadde en 
elev vært utsatt for mobbing både på 
barne- og ungdomsskole. Som følge av 
dette hadde eleven utviklet PTSD og ble 
innvilget uføretrygd som 26-åring. 

Lagmannsretten la til grunn at eleven 
hadde vært utsatt for utestengelse og 
enkelthandlinger som kan karakteri-
seres som mobbing, fra tidlig barne-
skole. Retten konkluderer videre med 
at skolen ikke hadde hatt et godt nok 
system for å oppdage vedvarende sosial 
utestengelse av elever fra fellesskapet. 
Retten konkluderte med at skolen var 
ansvarlige for mobbingen, men kom 
likevel ikke frem til at det var noen år-
sakssammenheng mellom mobbingen 
og uførheten.
 
YRKESSKADE
Borgarting lagmannsrett behandlet en 
sak om yrkesskade, hvor en arbeidstaker 

Erstatningsåret 
2021

I EN DOM FRA FROSTATING LAGMANNSRETT 
GJALDT SPØRSMÅLET HVORVIDT EN ELEV SOM 
VAR BLITT MOBBET PÅ UNGDOMSSKOLE I TRE ÅR, 
SKULLE FÅ  ERSTATNING ETTER Å HA UTVIKLET 
ANGST OG ETTERHVERT BLITT 65 % UFØR. 
ILLUSTRASJONSFOTO.
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Et spørsmål som ofte dukker opp i jussen, er 
bilansvarslovens dekningsområde. Frostating 
lagmannsrett behandlet en slik sak i fjor, hvor en 
skadelidt sovnet i en parkert russebuss.

hadde vært sterkt påvirket av alkohol da 
ulykken inntraff. Skadelidte arbeidet på 
taket av en enebolig under oppføring og 
falt ned fra en høyde på ca. fem meter. 

Han pådro seg brudd i ryggen og ble 
varig invalidisert. Det ble dokumentert 
en promille på 2,5 %. Det ble ikke ført 
bevis for at arbeidstakeren ikke utførte 
arbeidsoppgavene på en adekvat måte, 
og hans kollegaer forklarte at de ikke 
hadde merket at han var alkoholpåvirket. 
I folketrygdlovens forstand konkluder-
te derfor lagmannsretten med at dette 
var en arbeidsulykke og skadelidte ble 
derfor tilkjent uførepensjon med yr-
kesskadefordeler. Situasjonen ville nok 
blitt en annen i forhold til yrkesskade-
forsikringsloven, hvor det ville blitt ak-
tuelt med medvirkning og avkortning 
av erstatningen. 

Eidsivating lagmannsrett behandlet en 
sak om yrkesskade i forbindelse med 
at arbeidstakeren var blitt utsatt for 
svært høy støy fra en alarm i et rom 
han ikke kom seg ut av før det hadde 
gått to-tre minutter. Ulykken skjedde i 
1999 og man drøftet derfor spørsmålet 
om såkalt konstateringstidspunkt etter 
yrkesskadeforsikringslovens § 5, annet 
ledd, bokstav b. 

Retten konkluderte med at konsta-
teringstidspunktet er det tidspunkt 
arbeidstakeren oppsøkte lege og det 
blir gjort funn som mest sannsynlig 
relaterte seg til den senere diagnosen. 
Arbeidstakeren oppsøkte lege noen 

dager etter ulykken, og det ble notert 
en mulig hørselsskade. Lagmannsretten 
ga arbeidstakeren medhold i både år-
sakssammenheng, og at det var innenfor 
forsikringsselskapets forsikringsperiode. 

BILANSVAR/SJOKKSKADER
Et spørsmål som ofte dukker opp i jussen, 
er bilansvarslovens dekningsområde. Fro-
stating lagmannsrett behandlet en slik 
sak i fjor, hvor en skadelidt sovnet i en 
parkert russebuss. Personen våknet av 
dumpe lyder ved at noe traff karosseriet 
og bussen var i bevegelse. Det viste seg 
at sjåføren, som hadde promille, hadde 
skrenset rundt på grusen mens skade-
lidte sov. 

Skadelidte gikk så ut av bilen og så to 
russ liggende på bakken, hvor den ene 
var alvorlig skadd og senere døde. Ska-
delidte utviklet etter hvert PTSD og fikk 
en medisinsk invaliditetsgrad på 25 %. 

Spørsmålet var så om disse sjokkskadene 
dekkes av bilansvarsloven. Skadelidte 
fikk her ikke medhold da lagmannsret-
ten kom frem til at sjokkskadene ikke 
var dekket av bilansvarsloven - ut ifra 
såkalt adekvans betraktninger. Erstat-
ning etter sjokkskader har tidligere vært 
drøftet av Høyesterett, hvor man har 
lagt til grunn at det må være tilstrek-
kelig nærhet mellom de som er skadd og 
de som observerer ulykken. Man bruker 
begrepet «indre kjerne av pårørende». 
Selv om nært vennskap etter en konkret 
vurdering kan aksepteres, var relasjonen 
slik det var beskrevet i denne saken, for 

fjern til å falle inn under begrepet. Dess-
uten var ikke skadelidte vitne til selve 
hendelsen, men vitne til en konsekvens. 
Lagmannsretten avviste derfor ansvar 
under bilansvarsloven. 

En annen sjokkskade ble behandlet av 
Borgarting lagmannsrett i saken hvor 
en ung mann forsøkte å begå en terror-
handling mot en moské. En mann som 
var til stede i moskeen hjalp til med å 
holde gjerningsmannen fast til det kom 
assistanse. Spørsmålet var så om den-
ne hjelperen skulle få oppreisning. Lag-
mannsretten kom frem til at han hadde 
krav på det og han ble tilkjent kr 80 000. 
Dette er altså et eksempel på at en per-
son får oppreisning selv om han selv ikke 
er utsatt for angrep. 

GJENOPPTAK 
Også gjenopptak er et tema som duk-
ker opp jevnlig i våre domstoler. Høyes-
terett behandlet en slik sak i fjor, hvor 
en arbeidstaker ble påført en alvorlig 
yrkesskade i 2001 og fikk utbetalt er-
statning basert på 60 % uførhet. Etter at 
han fikk innvilget full uføretrygd av NAV 
i 2016, krevde han revisjon av oppgjøret. 
Det er en spesialregel for gjenopptak ved 
yrkesskader som legger til grunn at man 
kan få gjenoppta en sak innen 5 år etter 
oppgjøret. Her hadde det altså gått 15 
år. Høyesterett ga ikke arbeidstakeren 
medhold. 

Hålogaland lagmannsrett behandlet 
også spørsmål om gjenopptak med 
mulighet for å få fremmet et nytt krav. 
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Selve spørsmålet om ansvarsgrunnlaget 
ble avgjort av Høyesterett i 2008. Par-
tene inngikk deretter en avtale om et 
erstatningsoppgjør. Skadelidte krevde så 
etteroppgjør etter yrkesskadeforskriftens 
§ 5-1 innunder fem år. Han var da blitt 100 
% ervervsmessig ufør, mens avtalen var 
basert på en lavere uføregrad. Dessuten 
krevde han menerstatning basert på en 
sakkyndig vurdering som tilsa 15 % høy-
ere medisinsk invaliditetsgrad. 

Ved avtalen hadde skadelidte aksep-
tert at risikoen for eventuelle endrede 
forutsetninger påhviler hver av partene. 
Det vil si at hver av partene tar risikoen 
for utviklingen av hans helsemessige 
situasjon. Denne avtalen ble påberopt 
av forsikringsselskapet, men lagmanns-
retten konkluderte med at det ikke var 
adgang til å frafalle gjenopptak ved 
forhåndsavtale. 

Det vil si at 5-års regelen er såkalt pre-
septorisk – ufravikelig. Man kan altså 
ikke avtale seg bort ifra en preseptorisk 
lovbestemmelse, som er en beskyttelse 
for arbeidstakeren. Imidlertid nådde ska-
delidte ikke frem når det gjaldt krav om 
ytterligere menerstatning, da dette var en 
del av «totalpakken». Denne dommen er 
viktig og bør leses av skadelidtadvokater, 
for gode retningslinjer for hvordan man 
skal formulere et forlik. 

TAPSBEGRENSNINGSPLIKT
I erstatningsretten er det et grunnleg-
gende prinsipp at skadelidte har en 
såkalt tapsbegrensningsplikt. Det vil si 
at man kan ikke står fritt til å ta valg 
etter at man har blitt skadet som kan 
påføre skadevolder, forsikringsselskape-
ne og unødvendige kostnader. Et slikt 

eksempel ble behandlet av Høyesterett, 
der en flyver hadde mistet flysertifikatet 
på grunn av tilbakekalt legeattest for 
flyvere. 

Bakgrunnen var et gallesteinsanfall og at 
man krevde en såkalt lisenstapsforsikring 
som arbeidsgiver hadde tegnet, men fikk 
avslag fordi han ikke ville la seg operere. 
Spørsmålet var hvorvidt arbeidstakeren 
var pliktig til å la seg operere. 

Det er på det rene at forsikringsselskapet 
kan gi den forsikrede pålegg om tiltak 
som åpenbart vil begrense omfanget av 
forsikringsselskapets ansvar. Dog plikter 
ikke den forsikrede å følge pålegg som 
gjør et urimelig inngrep i friheten til å 
råde over sin person. I dette tilfellet kom 
Høyesterett til at kravet om operasjon lå 
innenfor tapsbegrensningen, og det ble 
derfor ikke gitt medhold. 

AVKORTNING 
Jeg har tidligere omtalt en dom fra 
Hålogaland lagmannsrett som angikk 
en snøskuterulykke hvor det var uklart 
hvilken skuter som hadde voldt skadene. 

Skadelidte ble kastet av en skuter der 
fører hadde promille. Retten la videre til 
grunn at han så ble påkjørt av en ukjent 
skuter som kom rett bak. Spørsmålet var 
om forsikringsselskapet til skuteren han 
var passasjer på, ville komme i ansvar. 

Her la lagmannsretten til grunn at denne 
skuteren har spilt en så vesentlig rolle i 
årsaksbildet at det var naturlig å knytte 
ansvar til denne. Retten uttaler at det 
er en naturlig følge av å bli kastet av en 
motorvogn og bli skadet, enten i fallet 
eller ved å bli truffet av noe. Det spesielle 
i denne saken er at man ikke fant ut av 
faktum, da ingen av de berørte husket 
noe som helst fra ulykken. 

Det er på det rene at noen av skuter-
førerne var påvirket av alkohol. Man la 
derfor til grunn at skadelidte burde ha 
forstått at den aktuelle føreren var al-
koholpåvirket og la derfor til grunn 30 % 
avkortning. Dommen har blitt kritisert da 
ingen har redegjort for hva som skjedde 
og skadelidte ikke var i stand til å gi for-
klaring. Tvil om faktum synes her å ha 
gått ut over skadelidte.

SKADELIDTE BLE KASTET av en skuter der fører hadde promille. Illustrasjonsfoto.
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LEVETIDSTABELL
Et annet prinsipielt spørsmål som ble 
behandlet av lagmannsretten var hvil-
ken levetidstabell som skal benyttes 
ved beregning av fremtidstapet. Skulle 
man benytte levetidstabell som gjaldt 
på ulykkestidspunktet eller tabell som 
var gjeldene oppgjørstidspunktet? Lag-
mannsretten la til grunn at man skulle 
legge til grunn oppgjørstidspunktet, hvil-
ket ga noe høyere erstatning

EKSTRAUTGIFTER 
Når det gjelder ekstrautgifter, har det 
vært lite rettsavgjørelser, men Gulating 
lagmannsrett behandlet en pasient-
skadesak etter en alvorlig fødselsskade 
i Norge, hvor familien flyttet til USA etter 
ulykken. Spørsmålet var så om erstat-
ningen skulle gi kompensasjon for ek-
strakostnadene ved bistand i USA eller 
skulle man legge til grunn nivået i norske 
forhold. 

Dette spørsmålet, som er ganske prak-
tisk, fikk vi dessverre ikke svar på da lag-
mannsretten ut ifra en bevisvurdering la 
til grunn at familien uten skaden ville ha 
bosatt seg i Norge. Skadelidte ble tilkjent 

kr 200 000 pr år i kompensasjon for so-
sialmedisinske utgifter som var 40.000 
mer per år enn hva Pasientskadenemnda 
hadde tilerkjent. 

ÅRSAKSSAMMENHENG
Det har også vært en del årsakssammen-
hengsdommer som gjaldt nakkeslengre-
laterte skader. Her er det imidlertid ikke 
dukket opp noen nye prinsipper. Det er 
behandlet 9 saker hvor det ble akseptert 
årsakssammenheng i 3, mens det i 6 saker 
har blitt avvist. 

RETTSPOLITISK 
Som vi har vært inne på i tidligere artikler 
i LEVE MED, kom det forrige år forslag 
fra justisdepartementet om å redusere 
kapitaliseringsrenten ved utmåling av 
personskadeerstatning til 2,5 %. 

Erstatning for fremtidstap baserer seg på 
forbruk av den kapitalen man får utbetalt, 
kombinert med en viss avkastning man 
skal ha av kapitalen. Frem til desember 
2014 la man til grunn at man skulle få 
en nominell avkastning av erstatningen 
på 7 % (inkl. en inflasjon på 2%), mens 
denne av Høyesterett ble redusert til 6 
% (den såkalte Kreutzer-saken). Det er 
derfor gledelig at justisdepartementet 
nå foreslår en realrente på 2,5 %, hvilket 
tilsier en nominell rente på 4,5 % hen-
syntatt en inflasjon på 2 %. Vi mener 
fremdeles at dette er for høyt, da ska-
delidte ikke makter å forvalte pengene 
så profesjonelt. 

Videre har departementet foreslått at 
kapitaliseringsrenten for skadelidte som 
er under vergemål skal være på 1,5 %, som 
tilsvarer ca 3,5 % nominell rente. Når man 
vet at skadelidte i vergemålsituasjonen 

kun plasserer erstatningen i bank, får 
de igjen en negativ avkastning av ka-
pitalen da inflasjonen er anslått til å bli 
2 % og bankrenten utgjør 0,5-0,7 %. Vi 
har derfor i høring nå i januar krevd 0 % 
i begge disse situasjonene og forventer 
en avklaring i løpet av inneværende år. 

Kampen for en kapitaliseringsrente har 
Personskadeforbundet LTN ført helt til-
bake fra 1990. Vi kommer tilbake med 
nærmere informasjon om utviklingen 
på dette feltet. 

Forbundet har sammen med mange og 
gode samarbeidspartnere i lang tid ar-
beidet for å justere inntektsgrensene for 
fri rettshjelp slik at flere vil bli omfattet av 
ordningen. I forslaget til statsbudsjett for 
2022 var det forslått å justere grensene 
med 10 %, noe som forbundet mente var 
altfor lite. 

I forbindelse med høringene i Stortingets 
justiskomité i forbindelse med Stats-
budsjettet gjorde forbundet derfor de 
folkevalgte oppmerksomme på fakta. 
Nemlig at dersom man skulle justere 
grensen til 2009-nivå, som var sist de 
ble endret, skulle grensene justeres med 
om lag 38%, fra 247.000 til 369.000 kr for 
enslige og 24%, fra 369.000 til 505.000 kr 
for ektefeller og andre som lever sammen 
med felles økonomi. Det var med glede 
vi kunne konstatere at regjeringen etter 
dette valgte å justere grensene til 320.000 
respektive 490.000 kr, med virkning fra 
1. januar 2022. 

Fortsatt er grensene etter vår oppfatning 
alt for lave, men det var i det minst en 
vesentlig økning som vil medføre at flere 
vil falle inn under ordningen. 

SPØRSMÅLET VAR OM erstatningen skulle gi kompen-
sasjon for ekstrakostnadene ved bistand i USA eller skulle 
man legge til grunn nivået i norske forhold. Illustrasjonsfoto.



Sikker skolevei
Innimellom får man til endringer 
som skaper trygghet. Selv om du 
verken er politiker eller er superrik. 
Det handler om å ikke gi opp, og å 
kjempe for det som er rett. Denne 
saken er et bevis på dette.

TEKST OG BILDER:  
Bianca Jensen Berg med familie 

Vi bor like ved E6, på Bjerka rett sør for 
Mo i Rana. Veien har 80-sone, er sterkt 
trafikkert og har mye tungtrafikk. Det 
er 300 meter til nærmeste busstopp, og 
til en mindre trafikkert vei hvor barna 
kan sykle og vi kan gå tur. Med tanke på 
sikkerheten måtte barna derfor kjøres til 
skole eller busstopp.

Vi startet kartlegging av mulighetene for 
å løse utfordringen med hensyn til barnas 
sikkerhet. Blant annet ble kommunen 
kontaktet.

En søknad ble sendt Statens Vegvesen og 
Nordland Fylkeskommune med bistand 
fra rektor ved Bjerka Skole.

Tilsvaret var at de ikke kunne bygge 
gang- og sykkelvei på grunn av for sto-
re kostnader ved bygging og vedlikehold 
for én enkelt husstand.

Snuplass for buss kan heller ikke etable-
res, da det er en del av E6.

Det er etter min mening helsefremmende 

VEIBYGGINGEN STARTET LIKE før ferien i 2020. Det ble startet med rydding og grøfting, 
samt fjerning av stubber og røtter.
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for barn å kunne ferdes i nærmiljøet på 
en sikker og god måte. Etter avslag fra 
Statens vegvesen og Fylkeskommunen 
tok jeg kontakt med grunneierne på 
stedet. Jeg fikk da, etter å ha forklart 
situasjonen, klarsignal fra de om at jeg 
fikk lov bygge en gang- og sykkelsti fra 
huset vårt.

Veibyggingen startet like før ferien 
i 2020. Det ble startet med rydding 
og grøfting, samt fjerning av stubber 
og røtter. Det ble bygd ei bru, lagt  

7 rørstikk og en kanal ble lagt i rør. 

Alt ble gravd for hånd for å gjøre det så 
billig som mulig, men også for å spare ter-
renget rundt med tanke på grunneierne.

Grusing av vegen startet i august. Alle 
tre barna deltok i planeringen for å få 
eierskap og fordi det var spennende. 
Fem lastebillass med grus måtte til. En 
kjenning laget en veivals til ATV’n og i 
november 2020 var veien endelig ferdig. 

Veien ble veldig bra. Barna fikk endelig 
en trygg og god skolevei. Det ble rett og 
slett en ny hverdag, lett å komme seg til 
og fra skolen - samt å besøke venner og 
kjente på fritiden.

Vi har søkt kommunen om støtte - ikke 
fått svar. 

Vi takker for støtten, til å få dette prosjek-
tet opp å gå, fra Personskadeforbundet 
Mosjøen og Omegn. 

DET BLE BYGD ei bru, lagt 7 rørstikk og en kanal ble lagt i rør.

–  8  – –  9  –
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NÅR HAR DU KRAV PÅ ERSTATNING?  
Foredrag av Per Oretorp. Han har jobbet 
i Personskadeforbundet LTN i mange 
år og har derfor lang erfaring i å guide 
og i å gi råd om erstatningsrettigheter. 

Oretorp vil ikke snakke om hele pro-
sessen, men fokusere på årsakssam-
menhengen. Det vil si sammenhengen 
mellom hendelsen og skaden som ble 
permanent. Presentasjonen inngår i 
rekken av temakvelder forbundet av-
holder digitalt. 

2.  februar kl. 18.00 DIGITALT KURS

Dette skjer

 

HJERNEN BLIR STJERNEN I MARS MÅNED!  
Vi er mange i Personskadeforbundet 
LTN som personlig har erfaring med 
utfordringer som oppstår etter ulike 
skader på hjernen. I mars velger vi 
derfor å sette fullt fokus på hjernen!
 
I en serie på fire, vil vi invitere til te-
makvelder hvor vi setter fokus på livet 
med kognitive utfordringer. Ved å ta 
for oss fire ulike, men likevel typiske 
områder i livet hvor disse utfordringene 
blir spesielt relevante, håper vi å kunne 
bidra til økt mestring og livskvalitet for 
våre medlemmer som lever med disse 
utfordringene.

Vi tror at kunnskapsformidling, 
sammen med et åpent og trygt rom for 
å dele erfaringer og støtte hverandre, 
er et viktig bidrag til økt mestring og 
bedre livskvalitet for våre medlemmer.
 
For den skadde, deres pårørende og 
etterlatte.
 
Følg med på Facebook siden vår for 
mer detaljer når vi åpner opp registre-
ringen for deltagelse.

Mars
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Du kan gjerne: * Sende inn forslag til saker som skal behandles og innspill til handlingsplan. 

 * Komme på årsmøtet og være med å bestemme!

  Sett av datoen allerede nå!

 

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

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Aust-Agder fylkeslag 06.04.2022 / 19:00 Målfrid Helle, tlf. 907 80 830
austagder@personskadeforbundet.no

Drammen og omeng lokallag 22.03.2022 Digitalt. Påmelding innen 
15.03.2022

Kjell-Ivar Skogmo, tlf. 997 17 290
drammenomegn@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag 24.03.2022 / 19:00 Talvik samfunnshus Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925
finnmark@personskadeforbundet.no

Harstad lokallag 17.03.2022 / 18:00 Røkenes gård Lill Tove Pedersen, tlf. 900 21 985
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag 04.03.2022 / 18:00 Klubbhuset, Skoleveien 2, 
Gravdal lofoten@personskadeforbundet.no

Midt- og Nord-Hedmark lokallag 29.03.2022 / 18:00 Myklegard kro, Løten Lennart M. Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Mosjøen og omeng lokallag 30.03.2022 / 19:00 Milano, Mosjøen Bente Hyttebakk, tlf. 481 22 274
mosjoenomegm@personskadeforbundet.no

Oppland/Lillehammer 06.04.2022 / 18:30 Lillehammer /evt. digitalt via 
Zoom

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

Søndre Vestfold lokallag 12.04.2022 / 18:00 Haraldsgate 2 B, Larvik / OBS! 
Ny dato

Ola Akre, tlf. 950 52 838
sondrevestfold@personskadeforbundet.no

Vesterålen lokallag 31.03.2022 / 18:00 Øksnes Røde Kors huset Hjørdis Samuelsen, tlf. 402 46 811
vesteralen@personskadeforbundet.no

Østfold fylkeslag 31.03.2022 / 18:00 Halden Hege T. Hansen, tlf. 415 43 110
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. Der vil det også bli opplyst om årsmøtet må holdes digitalt pga. smittevern eller om det blir fysisk oppmøte.
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Smått & Viktig

Global Dissability Summit 
Hvordan få til bedre inkludering av 
personer med funksjonsnedsettelser 
i utviklings- og bistandsarbeid? Det 
er spørsmålet på verdens andre topp-
møte for mennesker med funksjons-
nedsettelser 16. og 17. februar 2022.

 - Den globale COVID-19-pandemien 
har vist mer enn noen gang at vi alle er 
koblet sammen. Pandemien har også 
gjort forskjellene mellom oss større, og 
mennesker med funksjonsnedsettelser er 
ekstra utsatt – også her i Norge. Global 
Disability Summit er et viktig fora for å 
stake ut en felles retning i det interna-

sjonale utviklings- og bistandsarbeidet. 
Vi må gjøre mer for å inkludere verdens 
1,2 milliarder mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, sier Lilly Ann Elvestad, 
styreleder i Atlasalliansen og general-
sekretær i FFO.

"Pandemien har også gjort forskjellene 
mellom oss større, og mennesker med 
funksjonsnedsettelser ekstra utsatt"

GDS ble første gang arrangert i London 
i 2018. Denne gangen vil hovedarran-
gementet være digitalt og sendes fra  
Oslo 16. og 17. februar. Atlasalliansen, og 

dermed FFO, er medarrangør, sammen 
med norsk UD, Ghana og International 
Disability Alliance (IDA). Konferansen er 
for styresmakter, beslutningsmyndig-
heter og organisasjoner som jobber med 
funksjonshemmede. Lenke kommer i ar-
rangementet på FFOs Facebookside.

TRENGER DU ADVOKAT? 
Som medlem kan du rådføre deg med oss  

før du velger advokat. 

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

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

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

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

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Etter ti år som medlem av Landssty-
ret har Martin Berg takket for seg. 
Heldigvis fortsetter han i lokallaget. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  FOTO: Privat

I en hektisk førjulstid klarer LEVE MED 
å få skvisa inn et intervju med Martin 
Berg. Ikke helt enkelt. Han er nemlig en 
aktiv mann, dessuten er han svært glad 
i desember-aktiviteter og jula. 

Når avtalen først er spikra, får vi imidlertid 
hele hans oppmerksomhet. For sånn er 
nemlig Martin; han byr på seg selv og 
er til stede.  

MYE ENERGI
Mange i forbundet kjenner Martin. Kan-
skje på grunn av hans karakteristiske 
latter? Fordi han har sittet i landsstyret 
lenge – eller fordi man har hørt en av 
hans mange foredrag om å leve med 
kognitive utfordringer. 

Dessuten er han svært aktiv i lokallaget 
sitt på Sunnmøre. 

Martin er høyt og lavt. Han er synlig og 
høres. Og han er, vil svært mange si, en 
likendes og smilende kar. 

Etter to pling på telefonen, på vår avtalte 
dag, svarer han – og intervjuet kan starte.

- Halloen, det er Martin. 

- Hvordan har du det. Er det rart å ikke 
sitte i Landsstyret lenger?

- Ja, det er litt rart. Jeg er jo vant til å 
være på og med, i det overordnede i for-
bundet. I praksis betyr det at jeg nå får 
færre telefoner og e-poster. Noe som 
forså vidt er litt deilig, sier Berg.

- Du har sittet i Landsstyret lenge, men 
har du vært medlem i forbundet lenger 
enn det?

- Jeg har vært med i 16 år, og ble ska-
det året før. Da ble jeg rammet av en 

En 
BASTION 
i frivilligheten
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bilulykke der jeg ble presset av veien og 
endte i et elveleie. Det påførte meg ska-
der, både fysisk og kognitivt. Forbundet 
ble jeg kjent med året etterpå gjennom 
et foredrag av Ann-Karin Grønvold. Hun 
snakket om hodeskader, forteller han.

Martin Berg innrømmer at han ble litt 
satt ut. Det Ann-Karin fortalte om traff 
han, og ga han svar på mange av hans 
utfordringer der han var da. 

- Jeg følte hun snakket til meg og at noen 
endelig forstod. Derfor meldte jeg meg 
inn i forbundet, og i første omgang – ble 
jeg med i lokallaget. 

ET TRINN OPP
Martin Berg ble spurt om, og deretter 
valgt til, å sitte i Landsstyret seks år 
senere. Da hadde han erfaring fra lo-
kallagsarbeid, men han tok også med 
seg kompetanse og arbeidserfaring både 
som leder og som administrator. 

Han forteller at det har vært spennende 
og lærerikt å sitte i det viktigste vervet 
i Personskadeforbundet LTN. 

- Jeg kjente tidlig at jeg likte å job-
be politisk og med overordnede pro-
blemstillinger. Det har vært skikkelig 
spennende å få være med på å forme 
Personskadeforbundet LTNs politikk og 
prioriteringer. 

- Det har også lært meg en viktig ting, 
- nemlig at prosesser tar tid og at man 
er avhengig av å samarbeide, ler han. 

- Er det noen mennesker som har betydd 
ekstra mye for deg i den tiden du har 
sittet i Landsstyret? 

- Flere. Men særlig vil jeg nevne Hilde 
Valberg som var leder i store deler av 
min periode. Hun er raus, inkluderende 
og åpen, og hun brukte hele organisasjo-
nen på en fin og sympatisk måte. Jeg vil 
også si at jeg har stor respekt for Trond 
Mikalsen og hans økonomiske teft. Få 
forstår hvilken nøkkelrolle han har hatt 
og fremdeles har.  

Det blir stille noen sekunder i andre enden 
av telefonen. 

- Du, jeg må selvsagt også nevne Ann- 
Karin Grønvold som jeg i mange år satt 
i kognitivt utvalgt med og som i sin tid 
fikk meg med i forbundet. Samt Wen-
che, Frank og Christina i sekretariatet. 
Alle proffe og støttende i den jobben jeg 
har gjort. 

- Kan du fortelle litt om din rolle og er-
faring i kognitivt utvalg? 

- Jeg vil først og fremst si at jeg er svært 
stolt av det vi har fått til. Å få kognitivfel-
tet så befestet i organisasjonen har vært 
avgjørende og viktig slik jeg ser det. Rett 
og slett fordi mange av våre medlemmer 
sliter med hodeutfordringer. I utvalget 
har jeg både vært med som leder, og 
med som medlem. Ja, og jeg har også 
jobbet godt og tett med Frøydis Hatland 
i utvalget i mange år – vi jobbet som et 
skikkelig bra team. 

FOREDRAGSHOLDEREN 
Siden Martin Berg ble del av Person-
skadeforbundet LTN har han vært åpen 
om sine egne kognitive utfordringer og 
hvordan han må tilpasse livet sitt etter 
disse. Han innrømmer at han har hatt 
en agenda om å skape åpenhet rundt 
hva det betyr å leve med et hode som 
svikter og skaper trøbbel på ulike måter.  

Å snakke offentlig og for en forsamling 
om hvordan jeg har det satt langt inne, 
forklarer han. Både fordi han var redd 
for å bli for berørt, men også fordi han 
tenkte han kom til å bli nervøs og surrete. 

- Mitt første foredrag holdt jeg for over 
400 deltakere på Den nasjonale hjerne-
konferansen i Tromsø. Jeg tror det var 
i 2014, eller noe. Forbundet hadde blitt 
forespurt om å stille med et innlegg basert 
på erfaringer og jeg fikk stafettpinnen. 

- Jeg husker ennå hvor nervøs jeg var. 
Holdt på å kaste opp før jeg gikk på 
scenen, og etterpå husker jeg nesten 
ingenting, ler Berg. 

Foredraget ble en suksess. Flere fagfolk 
og andre kom bort og gratulerte han med 
både gjennomføringen og innholdet. 

- Jeg er utadvendt og uredd, men jeg 
trodde ikke dette var min greie. Etter til-
bakemeldingene i Tromsø fikk jeg imid-
lertid tro på at min form og mine egne 
erfaringer kunne hjelpe andre. Jeg takket 
derfor ja, da flere lag ønsket å høre meg 
snakke for deres medlemmer.  
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- Har du holdt mange foredrag siden da? 

- Ja, det har blitt en del. På kryss og tvers 
av landet vårt. I tillegg holdt jeg et lengre 
digitalt foredrag som ble laget og brukt 
under pandemien. 

FILOSOFI OG ENERGI 
For Personskadeforbundet LTN er Martin 
Berg en ressurs. Men også et særdeles 
godt eksempel på hvor viktig frivillige 
aktører er for forbundet. Alt han har gjort 
og fremdeles gjør i rollen som aktiv i sitt 
lokallag, er gull verdt. 

Et naturlig spørsmål er; hva er det som 
driver Martin og har drevet han til å bru-
ke så mange timer på frivillig arbeid for 
Personskadeforbundet LTN? 

- Min filosofi er at dersom jeg klarer å 
hjelpe et eneste menneske, så er det 
verdt innsatsen og jobben. Å vite at jeg 
når frem gir meg energi og gjør at jeg 
fortsetter, selv om jeg innimellom har 
mer enn nok med egne greier. 

- Mange lytter når du snakker, hva er 
hemmeligheten din? 

- Å være personlig uten å være privat er 
min greie. Men altså, det at folk kjenner 
seg igjen i det jeg snakker om – at jeg 
er på innsiden, på samme lag, er min 
tryllestav. 

- Selv om du nå har avsluttet din rolle i 
Landsstyret, ryktes det at du fremdeles 
er aktiv lokalt. Stemmer det?

- Det er jeg. Jeg mener det som gjøres lo-

MARTIN HAR HOLDT mange foredrag om hvordan det er å leve med kognitiv svikt.



–  16  – –  17  –

kalt er avgjørende for forbundets fremtid. 
Både for å rekruttere nye og for å holde 
på medlemmer. Det er også der vi kan 
være tett på de som trenger oss. For ek-
sempel når det gjelder likepersonarbeidet. 

- Uansett, vil jeg nok også følge med på 
det som skjer nasjonalt. Personskade-
forbundet LTN er og vil alltid være en 
organisasjon jeg er glad i.  

- Hva tar du med deg videre?

- Først og fremst alle vennene jeg har fått 
gjennom forbundet. Dessuten glemmer 
jeg ikke alle hyggelige hilsener jeg har fått 
på veien. Samt raggsokker fra Harstad, 
saueskinn og multebær fra Narvik - og 
strikkegenser fra Trøndelag for å nevne 
noe konkret. 

- Nå gleder jeg meg faktisk til å få bedre 
tid til litt andre ting enn det jeg har gjort 
de siste årene, og melder meg herved 
frivillig til kjøkkentjeneste på våre frem-
tidige lokale arrangementer her i Nord-
Vest, avslutter Martin Berg og ler. 

MARTIN ER OGSÅ aktiv lokalt. MARKERINGEN FOR FORBUNDETS 30-års jubileum. 

HILDE VALBERG, TIDLIGERE landsstyreleder og Martin har blitt gode venner. 

PRODUKSJON AV DIGITALT KURS GRUNNET PANDEMIEN. 
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Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Under utnevnelsen 
oppfordret de folkevalgte frivillige til å delta for å vise frem aktiviteter 
som skjer i lokalsamfunn. Selvsagt er Personskadeforbundet LTN med. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

- Dette er også en viktig markering for oss 
i Personskadeforbundet LTN. Derfor har 
vi valgt å bruke året for å sette ordentlig 
fokus på frivilligheten. Særlig håper vi at 
bevisstheten rundt og fokuset på frivillig 
arbeid kan styrke lokallagene, og føre til 
medlemsvekst, sier styreleder Eli Eiklid. 

Grunnen til å dette blir et viktig år for 
alle deler av organisasjonen, peker hun 
på, er at frivilligheten og de frivilliges 
arbeidsinnsats utgjør bærebjelken i or-
ganisasjonen vår. Nesten alt vi gjør er 
bygget opp og drevet av frivillige. Nå 
løfter vi det frem. 

- Mange medlemmer vet at deres innsats 
er viktig, med ikke alle. Vi består av både 

aktive og passive – og trenger alle. Målet 
er at alle i løpet av 2022 skal kjenne på 
stoltheten av å være med i forbundet og 
del av frivillighetsarbeidet, fastslår Eiklid.  

FAKTA OG TALL OM FRIVILLIGHETEN  
Frivillighetens år ble første gang varslet i 
frivillighetsmeldingen som ble lagt fram 
i 2018. 

Ved offentliggjøringen av frivillighetens 
år sa daværende kulturminister Trine Skei 
Grande at Frivillighetens år skal bidra til 
at frivilligheten fortsetter å ha en sentral 
rolle i det norske samfunnet. 

- Frivillighetens år 2022 skal markeres 
med kampanjer og fest over hele landet. 

Målet er å løfte frem enkeltpersoner, or-
ganisasjoner og verdien av frivillig arbeid 
i samfunnet vårt, sa Jonas Gahr Støre 
da året startet.  

Det er mange grunner til å feire og å 
viser frem frivillig innsats. Blant annet 
det faktum at den frivillige arbeidsinn-
satsen tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs 
satellittregnskap for frivillig sektor 2020).

Det er heller ikke alle som vet at det er 
svært vanlig for nordmenn å delta i frivil-

Frivillighetens år 2022

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 hadde sin åpningsfest på frivillighetens dag.
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lig arbeid. Ifølge Frivillighetsbarometeret, 
har 55 prosent av befolkningen (over 15 
år) gjort frivillig arbeid i løpet av det siste 
året. Dette til tross for koronarestriksjoner. 

MAJORITETEN AV OSS ER 
MEDLEMMER I EN ORGANISASJON 
Det er også interessant å bli minnet på 
at hele 78 prosent av befolkningen er 
medlem i minst en organisasjon, og 48 
prosent av befolkningen er medlem i 
minst to organisasjoner (SSBs Levekår-
sundersøkelse 2020).

- Personskadeforbundet LTN er en av 
mange, mange organisasjoner som har 
medlemmer og som i hovedsak er drevet 
av frivillige. Det er godt å vite at vi ikke er 
alene, men at vi er mange som jobber for 
ulike interesser eller prosjekter, sier Eiklid. 

Økonomisk er det også mange positi-
ve tall knyttet til frivilligheten: Frivillig 
arbeid bidro med en total verdiskap-
ning tilsvarende 78 milliarder kroner i 
2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig 
sektor 2020).

EN FIN MULIGHET FOR FORBUNDET 
Det er ikke bare å løfte frem frivillig 
innsats som er mål for året. Frivillighe-
tens år blir en flott anledning til å løfte 
samarbeidet og øke deltakelsen blant 
innbyggerne. Dette gjelder også for oss 
i Personskadeforbundet LTN. 

- Jeg håper og tror at vi i dette året kan 
løfte frem lagenes innsats i forbundet 
vårt. Vi gjør dette hvert år, men i år skal 
det fokuseres på ordentlig. Det er en gyl-
den anledning til å styrke det enkelte lag, 
skape synergier på tvers – og kanskje 
også opp mot andre lag i FFO-organi-
sasjonen, sier Eiklid. 

Styrelederen i forbundet understreker at 
medlemmene kommer til å merke at det er 
Frivillighetens år. Hun håper også at både 
enkeltmedlemmer og lagene blir inspirerte, 
og at de vilbruke året for å styrke seg og 
kanskje også igangsette aktiviteter. 

- Vi kommer til å løfte frem tematikken. 
Både i LEVE MED og i sosiale medier - I 
tillegg skal landsstyret bruke året til å bli 
enda tydeligere på frivillighetsdelen av 
forbundet, avslutter hun. 
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Fra 1. til 7. juni 2022 skal personer med 
hjerneskade få testet ut sine grenser 
på Brain Camp Explore i Lofoten. Bli 
med da vel!

For aller første gang arrangerer Sunnaas-
stiftelsen et aktivitetstilbud for personer 
med ervervet hjerneskade i Nord-Norge, 
etter pilotering av Camp Spinal Explore 
i 2021.

Planen er å få til en deltakelse på totalt 
ca. 30 personer, med deltakere og aktivi-
tetsledere (helsepersonell og mentorer). 
Videre legges det opp til at aktiviteten 
i hovedsak skjer utendørs og at delta-
kerne får den komplette opplevelsen av 
Lofoten: fjell, hav og vind.

Eksempler på aktiviteter under 
campen er:
• surfing / «adaptive surfing»
• kajakkpadling
• fjelltur
• snorkling gjennom Sundsstraumen
• fisking
• strandaktiviteter
• lokale mattradisjoner 

Bli med på 
Brain Camp Explore!
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Surfing introduseres av kyndige instruk-
tører. Deltakerne får dermed introduksjon 
og opplæring fra ledende spesialkompe-
tanse på surfing og «adaptive surfing». 
Dette borger for et godt faglig innhold, 
kvalitet og ivaretakelse av sikkerhet.

I tillegg er campen et erfaringsforum der 
deltakerne kan dra nytte av hverandres 
opplevelser og mestringsstrategier. Til-
taket er landsdekkende, og deltakere fra 
hele landet vil delta.

Utlysningen til deltakelse ligger ute på 
Sunnaasstiftelsen hjemmeside, adres-
se https://www.sunnaasstiftelsen.no/
brain-camp.  

BAKGRUNN OG INTRODUKSJON
Sunnaasstiftelsen har utviklet en cam-
pmodell for aktiv rehabilitering som 
skal bidra til at personer med ervervet 
hjerneskade får leve aktive liv på skole, i 
arbeid, med familie og venner. Gjennom 
vårt tilbud får personer med nyervervet 
hjerneskade hjelp til å bli mest mulig selv-
hjulpne og mestre hverdagen, lære nye 
aktiviteter eller gjenoppta aktiviteter fra 
før livet ble snudd på hodet. Sunnaasstif-
telsens camper gir deltakerne verktøy og 
motivasjon til å etablere sin nye normal. 

Brain Camp kan bli vendepunktet for man-
ge. I det daglige er mange isolerte som 
den ene med ervervet hjerneskade i kom-
munen, men på camp oppheves denne 

isolasjonen. Endelig kan man treffe andre 
i samme situasjon. På camp skapes nett-
verk og en følelse av tilhørighet oppstår.

Brain Camp-arrangementene får gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne og nyter 
faglig anerkjennelse i rehabiliterings-
miljøene. Tilsøkningen er stor og etter-
spørselen er i dag klart større enn det 
eksisterende tilbudet. 

I år prøves ut et nytt og innovativt Brain 
Camp-arrangement: Brain Camp Explore. 
Her skal deltakerne få utforske («explore») 
turgåing i fjellet, surfing, kajakkpadling 
og andre vannaktiviteter i Lofoten. I sam-
arbeid med lokale partnere/nærings-
drivende i Lofoten skal vi gjøre Lofoten 
tilgjengelig for personer med nedsatt 
funksjonsevne og vise at aktiviteter i nord 
også er mulig for denne målgruppen. 

MODELL FOR AKTIV 
REHABILITERING
Alle Brain Camp-arrangementer bygger 
på fem grunnpilarer:

1) Rollemodeller
Rollemodellene er selve bærebjelken i 
Aktiv Rehabilitering. Dette er personer 
som lever med funksjonsnedsettelse etter 
skade, og som er i arbeid, er idrettsutøve-
re, eller lever gode familieliv. Vi erfarer at 
møtet mellom deltakere og rollemodeller 
er meget verdifullt, og hjelper deltakerne 
å finne sin «nye normal».

2) Fokus på muligheter og egne ressurser
Fokus på muligheter og bruk av egne 
ressurser er sentralt. Campene skaper 
mestringstro på at man kan være en res-
surs for seg selv og samfunnet til tross 
for en alvorlig skade.

3) Aktiv rehabilitering i et friskt miljø
Campene arrangeres utenfor helsein-
stitusjonen, men med helsepersonell til 
stede. På denne måten får deltakerne 
møte reelle utfordringer i trygge rammer.

4) Idrett og fysisk aktivitet er middelet
Aktivitet og idrett er et virkemiddel som 
brukes i Aktiv Rehabilitering til å opp-
nå bedret fysisk og psykisk helse, økt 
selvstendighet, mestring og deltakelse, 
samt redusere risikoen for komplikasjoner. 
Personer med funksjonsnedsettelse er 
mindre aktive enn normalpopulasjonen, 
men kan ha ekstra stort utbytte av å 
holde seg aktive.

Naturlig nok er det ikke idrett, aller minst 
toppidrett, som er fokuset til brukerne 
tidlig etter skade. For å kunne delta i 
idrett, må dagligdagse aktiviteter som 
påkledning, forflytning og bruk av rul-
lestol mestres. 

5) Nettverk
På campene møter deltakerne andre i 
samme situasjon, og det skapes et nett-
verk på tvers av kommuner og land.
 

FYSISK AKTIVITET, LEK og moro - er stikkord for Brain Camp Explore.
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Landet rundt

Jubileum i Follo-laget 
Den 26. november ble Follolaget sitt 
jubileumsår feiret. Vi markerte 30 år 
med julebord på Tårnhuset restau-
rant på Kolbotn, utenfor Oslo. Dette 
stedet har blitt en juletradisjon for 
laget de siste årene.

TEKST: Kirsten P. Gravdal

FOTO: Tiina Vyyrylainen

Plassene ble fullbooket lenge før tidsfris-
ten – et tegn på at medlemmene hadde 
behov for å treffe hverandre igjen til ko-
selig samvær over god mat og drikke. Et 
par nye ansikter dukket også opp, noe 
som er kjempekoselig. 

Tårnhuset hadde dekket med fire bord, 
der det var mulighet til å sirkulere rundt 
for å få snakket med flest mulig.

De siste årene har styret valgt en meny 
som ikke består av tradisjonell julemat. 
Det får folk flest nok av under jul- og 
nyttårshøytiden.

I år ble det servert: 
Forrett: Fiskeanretnig av laks
Middag : Indrefile av hjort m/ tilbehør 
og kokte poteter
Dessert : Is

Hovedretten ble servert rykende varm. 
Dette var imponerende da det satt 26 
gjester til bords. En STOR takk til kokken 
og servitørene som jobber på Tårnhuset.

Praten rundt bordene gikk lystig og lett. 
Det ble sagt noen velvalgte ord til vår 
kjære styreleder; Leif Gunnar Hombrekk. 
Han har tilbakelagt mange timer som le-
der og aktiv i Follo lokallag. Nesten daglig 
arbeider han enten med medlemssystem, 
budsjetter og møter. 

Resten av styret og medlemmene setter 
stor pris på arbeidet han gjør, og har gjort! 
Det ble overrakt en gave fra styret som 
påskjønnelse for den gode innsatsen.

Tiden går alltid fort i godt lag. Vipps så 
var festen over og det ble det tid for å 
gå hver til sitt . 

Håper dere alle har hatt en fin jule- og 
nyttårshøytid tross pandemien. Ta vare 
på dere selv og de rundt dere. Det kos-
ter så lite å ta en telefon eller sende en 
tekstmelding. 

I denne tiden er det viktig å ha OMSORG 
for hverandre!
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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. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

HAR DU NY ADRESSE?

Juletreff i Stjør- og Verdal 
Hyggelig å endelig møtes igjen!

TEKST OG FOTO: Toralf Hjelde, Personskade-

forbundet LTN Stjør- og Verdal lokallag

Torsdag den 2. desember hadde Stjør- 
og Verdal lokallag en sosial samling. En 
happening som inneholdt både middag 
og konsert med DDE i Kimen kulturhus 
på Stjørdal. 

Til sammen var 12 medlemmer som fikk 
en hyggelig, artig og fin konsert med 
DDE.
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Selius & kidza

Hva er diskriminering?
Diskriminering kan forklares med 
at noen behandles forskjellig på 
en usaklig måte. Dette kan skyl-
des manglende kunnskap, og ikke 
et ønske om å behandle folk for-
skjellig.

Diskriminering er det samme som usaklig 
forskjellsbehandling.

Å forskjellsbehandle vil si å behandle 
en person dårligere enn en annen på 
grunn av personens funksjonsevne, re-
ligion, hudfarge, nasjonale eller etniske 
opprinnelse, kjønn, seksuelle legning og 
kjønnsidentitet, leveform eller politiske 
orientering.

DIREKTE OG INDIREKTE 
DISKRIMINERING
Direkte diskriminering er når personer 
som ellers er like, behandles ulikt uten 
at det er saklige grunner til dette.
Eksempel: Når en person ikke får en jobb 
på grunn av hudfargen sin.

Indirekte diskriminering er når personer 
med ulike behov likevel behandles likt.
Eksempel 1: En synshemmet person blir 

utestengt fra et kjøpesenter fordi det ikke 
er lov å ha hunder der og kjøpesenter me-
ner at forbudet også gjelder førerhunder.

Eksempel 2: En arbeidsplass velger å 
ikke ansette en person på grunn av at 
vedkommende har nedsatt funksjons-
hemming. 

FORBUDT: Det er ulovlig med diskrimi-
nering på arbeidsplassen. Har du opplevd 
dette er det viktig at du melder fra til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet, 
slik at de kan hjelpe deg.

DISKRIMINERING ER IKKE LOV
I Norge har vi lover som forbyr diskri-
minering på grunn av kjønn, graviditet, 
permisjon ved fødsel- eller adopsjon, om-
sorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og 
andre vesentlige forhold ved en person.

I tillegg er det forbudt å diskriminere på 
grunn av medlemskap i en fagforening.

Vernet mot diskriminering finnes i ar-
beidsmiljøloven og i likestillings- og dis-
krimineringsloven.
     

NOEN GANGER ER DET LOV Å 
FORSKJELLSBEHANDLE
Noen ganger er det lovlig å forskjellsbe-
handle, men bare dersom målet er økt 
likestilling.

Et eksempel på slik forskjellsbehandling 
er at det gis lederutdanning til kvinner for 
å øke andelen kvinner i ledelsen.

IKKE LIKT: I Norge er damene høyere 
utdannet enn guttene, men tjener i snitt 
165 000 kroner mindre i året.

HVA GJØR DU HVIS DU BLIR UTSATT 
FOR DISKRIMINERING?
Diskrimineringsnemnda gir hjelp og råd 
til dem som har blitt diskriminert. Nem-
nda undersøker saken og vurderer om 
det har foregått ulovlig diskriminering. 
Dette er gratis.

Kontakt Diskrimineringsnemnda dersom 
du har opplevd diskriminering. Hvis du 
trenger informasjon om å klage, klage-
prosessen eller lignende, ta kontakt med 
nemda på telefonnummer 90 93 31 25 
mellom kl. 10 og 14 hverdager.
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Detektiv Rev

MUGGHAGEIKKE SPIS

En ekkel 
hage
En ekkel 
hage
I dette eksperimentet 
skal du dyrke fram en 
guffen hage som 
viser hva som skjer 
når mat råtner.

© MCT/Bulls

Sett den ene beholderen i 
kjøleskapet og legg den 

andre i romtemperatur

Undersøk beholderne 
hver dag i to uker

Etter to uker kaster du 
begge uten å åpne dem

Det er slik døde planter 
brytes ned og råtner når de dør

Hva skjedde?

3

Lim igjen 
beholderne og 

merk beholderen 
«MUGGHAGE - 
IKKE SPIS»

2

1

Du trenger
    To plastbeholdere som 
du kan kaste etterpå. De 
bør ha gjennomsiktige 
sider eller lokk

    Biter av frukt og 
grønnsaker, brød og kaker

Voksen hjelper

Kjøleskap

Teip Tusj

Etter to uker har 
den vokst en god 
                     del…

Etter noen dager 
dukker hvitt eller 
grønt dun opp på 
noe av maten

… men minst i 
beholderen i 
kjøleskapet

Dunet er mugg, 
eller sopp, en 

levende organisme 
som bryter ned mat.
Den vokser raskest i 

varme omgivelser

Fordel 
maten på de 

to beholderne og 
sørg for at begge 
har noe av alle 
mattypene

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

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Ti kjappe
Var Norge med i første  
verdenskrig?
Hva er Golfstrømmen?
Hva heter landstrykeren som 
er venn med tegneseriefiguren 
Skipper’n?
Hva var en kramkar?
Finnes det ville kanadagjess i 
Norge?
Har et tusenbein tusen bein?
Hva heter brettspillene hvor 
man kjøper gater og  
eiendommer, bygger hus og 
krever inn leie?
I hviken by er Champs-Élysées 
hovedgate?
Hva heter de to døtrene til kong 
Carl Gustaf i Sverige?
Hvem var det som ble konge 
i Norge da Håkon VII døde i 
1957?

1. Nei 2. En havstrøm 3. Tjoms 4. En han-
delsmann som går rundt med varene sine 
5. Ja 6. Nei, den arten med flest bein har 
750 bein. 7. Monopol og Millionær 8. Paris 9. 
Victoria og Madeleine 10. Olav 5.

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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Kryss meg på krykka

Sett sammen boksta-
vene i de fargede rutene 
(i rekke følge ovenfra 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:
JULEN BLIR 
IKKE KORONAFRI 
I ÅR HELLER

Steffen Hanslien, Bangsund

Kjell Peder Hoff, Rælingen

Helga Orvedal, Seim

OPPGAVE VINNERE

TIDLI - 
GERE
KOM - 
MUNE

BYRDE
NÆRMER

SEG  I
LAGENE

VØRER AVTAR SUR
VIND

LAGER
OST

FOLD RUSLE

KNIKSER

STUT - 
ENE

TRÆRNE

TREN - 
GER

TRUE
KIKKER
INNE - 
HAVER

LEDEL - 
SEN

RYTME

KJØTT - 
MEIS
NØD - 

SIGNAL

TONE - 
TEGN

HØYDE
PLAGG EKSI - 

STERER

FART PULVER SØYLE

HJERNE-
HELSE - 
KONFE - 
RANSE

ARTER
BAKKEN

ROMAN
OSER

FUGL
TILBAKE

JEVNE
BY

SLEKT - 
NING

FOR - 
NUFT

TONEN
MI

BOLET

LEASET
UTEM - 

MET

BEVE - 
GES

FERSK
TELE

HISTO - 
RIE

MYNT FIKER
STRØM

I  STJØR-
DAL 29.-
31. OK - 
TOBER

KLUS - 
SER

TRIST
STÅK
RED - 
SKAP

OFRE HÅND - 
LAG

KJØK - 
KENRED-

SKAP
MANN

SJAU

LAVE
MASKIN

FORHØY-
NING

MÅNE
LØGN

KLOKE
RED - 

SKAPET
MÅL

GRØNN - 
SAK

TALL - 
ORD

ETTER - 
SKRIFT

DRIKK
PIKE - 
NAVN

MULI - 
GENS

TEPPER
LESE - 
STOFF

POLITI - 
AVDE - 
LING

ARTIK - 
KEL

PIKE - 
NAVN

ER
SKJEV - 

FORDELT
SNU FORE - 

NING
LIKE VASKE IRRI - 

TERTE
SKOLE - 

BARN

ILD - 
STEDER

FUGE

TYGGER
DRØV

TALL FØR EU

AV - 
TALEN

GUTTE - 
NAVN

FOLKE - 
VISE
FASE

KRYR

STYRER VINNE - 
REN

DANSK
ØY

VÆSKE

MERKET
GI

FLENGE
NORD - 
MANN

PASSE DYR EN - 
KELTE

RAMLE

RETNING
TONE - 

ART
TIDENDE

LEGE
ORGAN

ORKET TOPP - 
KORT

SENIOR
PIKE - 
NAVN
SPISE

GRIPER
SINT

MORE - 
NENE

GLI
ARTER

GRESK
BOK - 
STAV

SØLV
UKE - 
BLAD

PUFF

KREVDE
LIK

KALK - 
KREPS

NEK - 
TELSE

MOBBE

LIVLIGE BRONSE-
VINNER

Eli
Eiklid

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside: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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Nyland Maskin AS 
Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Trygt på skoleveiene

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER

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

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

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834
Skollerudveien 140

1350 LOMMEDALEN 
Tlf. 67 80 06 00

Vinstra  
Karosseri AS

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

Hop transport AS
Midtunlia 73

5224 NESTTUN
Tlf. 55 92 20 40

Sundretunet, 
Sundrejordet 4 

3570 ÅL 
Tlf. 417 99 417

Malermestrene 
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Støget 74 
4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

Åseral maskin og 
transport AS 

Røyland 
4540 ÅSERAL 
Tlf. 992 78 444

Reinsfjellveien 173 
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 908 44 325

Kvaenveien 7
1529 MOSS 

Tlf. 69 23 56 00

Kirkegata 9 A 
3616 KONGSBERG

Tlf. 32 73 63 75

Bertelsen & 
Garpestad AS

Hovlandveien 70 
4374 EGERSUND 

Tlf. 51 46 10 80

Tømrer Roger 
Myra AS

SSS-veien 1612
4990 SØNDELED 

Tlf. 913 05 241

TT Nærings- 
bygg AS 
Doneheia 138
4516 MANDAL 
Tlf. 38 28 95 00

Kulelager- 
huset AS 

Teglverksveien 9 B
3413 LIER 

Tlf. 32 24 41 80

Hansen &  
Justnæs AS 

Buråsen 13,
Sørlandsparken

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 14 45 00

Mestergruppen 
Arkitekter AS 

Sandhorngata 43
1043 BODØ 

Tlf. 75 56 51 20

Sundrevegen 192B
3570 ÅL 

Tlf. 32 07 44 09

Øvre Damsted 2
3740 SKIEN

Tlf. 901 85 868

Bremsnes Bilverksted AS 
Averøyveien 417 
6530 AVERØY 
Tlf. 71 51 11 90

Barstølveien 30 
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 04 10 70

Tonstad Bakeri AS 
Tonstadveien 20A
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Alsberg 
Elektriske AS 
Gausdalsvegen 695 

2625 FÅBERG 
Tlf. 61 26 48 98

Bilskade  
Vesterålen 

Vesterålsveien 71 
8416 SORTLAND 
Tlf. 76 12 03 45

Rognan  
Fargehandel

Strandgata 11 
8250 ROGNAN 
Tlf. 75 69 06 50

Frekhaug  
Fysioterapi

Havnev 15 
5918 FREKHAUG 
Tlf. 56 17 14 50

Hans Petter Krane  
Bygg og Tømermester

Berglibakken 14 
3484 HOLMSBU
Tlf. 970 98 482 

Ramse 
Malerservice AS 

Vatnestrømveien 3 
4730 VATNESTRØM 

Tlf. 902 70 738 

Terje Rustand 
Transport AS

Seterv 11 
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Optiker Wøllo AS 
Øvre Torgg. 4 

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Norheimsund 
Servicesenter AS
Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 907 84 005 

Rørleggerfirmaet 
Lien & Co

Storgata 52 
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Blatchford 
Ortopedi AS

Alkeveien 14 (9015) 
PB 2319 

9270 TROMSØ 
Tlf. 77 60 00 22

Båt & Motor 
Senteret AS 

Langgrunn 
3186 HORTEN 
Tlf. 33 04 30 00

Ruud 
Transport DA 

Granløkka 9 
3320 VESTFOSSEN 

Tlf. 906 89 656 

Austsidevegen 72
3539 FLÅ

Tlf. 32 05 38 10

SB Transport AS 
Stormyrveien 3

8008 BODØ 
Tlf. 468 03 523 

Rustad 
Transport AS 

Storfjellveien 16 
8530 BJERKVIK 
Tlf. 76 96 38 80

Fineide 
Transport AS

Nordsjøvegen 27 
8642 FINNEIDFJORD 

Tlf. 75 19 51 45

Salong 
 Alf Andersen

Nedre Storg 16
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

4885 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 25 50

Akershus- 
gartneren AS

Dyrskuveien 9 
2040 KLØFTA 
Tlf. 976 98 108

F H pukk AS 
Sundsmoen 

3855 TREUNGEN 
Tlf. 481 31 025 

Graveservice 
Kragerø AS 
Heglandsveien 8 
3766 SANNIDAL 
Tlf. 909 68 987 

Olaf Helge 
Ask AS 

Tangengata 12 
3300 HOKKSUND 

Tlf. 32 75 50 80

Husby Bilverksted A/S 
Prestgardsvegen 1 
6630 TINGVOLL 
Tlf. 71 53 12 43

Agder 
Garasjer AS 

Randulf Hansens vei 49
4870 FEVIK

Tlf. 932 77 550 

Rd 
Rekneskap AS 
Høydalsmovegen 752
3891 HØYDALSMO

Tlf. 909 41 814

Halvorsen Pukk og 
Transport AS
Tingstadvegen 40
7608 LEVANGER 

Tlf. 918 05 109

Takringen AS
PB 4134Gulskogen
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Vesetrud Sag
Kolkinnveien 14 

3533 TYRISTRAND 
Tlf. 32 13 94 12

Ørvik 
Plantemarked AS 

Dalaneveien 2 A 
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

All-tjeneste AS 
Fiolvegen 13

9016 TROMSØ 
Tlf. 77 61 50 50

Per A. Øren 
Transport AS

PB 33 
6993 HØYANGER 

Tlf. 57 71 45 00

Gudbrandsdal 
Frakt AS 

Dahlemoen 39
2670 OTTA 

Tlf. 61 23 10 29

Asplund 
Transport AS
Eidsbotnvegen 49
7603 LEVANGER 

Tlf. 950 33 472 

Johansen 
Skogsdrift A/S 

Vestsidevegen 269 
2411 ELVERUM
Tlf. 995 27 327 

Herolf Hansen  
& Sønn AS 

Hvalrossvegen 27
9100 Kvaløysletta

Tlf. 915 63 511

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN 
Tlf. 62 33 43 80

Byggservice 
Askim AS
Nordregate 20 
1807 ASKIM

Tlf. 915 35 092

Helge 
Mushom AS 

Linnegrøvan 31
4640 SØGNE

Tlf. 907 58 004

Nyhus  
Transport AS

Roaveien 6
3534 SOKNA

Tlf. 414 56 705 

Brødr.  
Gomnæs ANS 

Bygata 2
3530 RØYSE

Tlf. 913 73 211 

Storgata  
Frisør AS

Storgata 85 
3674 NOTODDEN 

Tlf. 35 60 90 30

Nummedal  
Gravferdsbyrå AS 

6893 VIK I SOGN 
Tlf. 57 69 57 55

Lysnesveien 89
9372 GIBOSTAD 
Tlf. 476 38 000 

Agder  
Entreprenør AS

Strømsbusletta 9B
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Rønnings 
Bilverksted A/S

Otnesøyen 3 
2485 RENDALEN 
Tlf. 62 46 72 02

Nesbru Senter, 
Tannlegene 

Fekjan 11 A 
1394 NESBRU 
Tlf. 67 20 47 00

Gjellebekkstubben 29
3420 LIERSKOGEN 

Tlf. 32 84 98 02
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Bygg & Eiendoms
Service AS

Øvre Eikervei 14
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 00 22

Byggmester 
John Fjeldstad 

Rødsbakkene 22
3480 FILTVET
Tlf. 930 99 324 

Cleaning-
service AS

Sagveien 7
3012 DRAMMEN
Tlf. 478 93 559 

Eggedal
Borgerstue
3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 46 18

Eiendoms Megler 1 
Modum

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND

Tlf. 32 78 76 65

Johnsen 
Transport AS
Grantunvegen 14 
4760 BIRKELAND

Tlf. 918 46 710 

Rua bygg & Takst
Nordre Ruavei 7 

3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669 

www.ruabyggogtakst.no 

Stasjonsveien 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Flanderborg 
Rammer og Kunst 

Nedre Flanderborg 5 
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Bø
Lundevegen 11 

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Bragernes Torg 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 71 00

Anonym
 støtte

Bolig-
Service AS

Horgenv 68
3300 HOKKSUND 

Tlf. 952 89 602 

Feelgood 
Rundtom AS 

Gamle Kongeveien 14 
3040 DRAMMEN
Tlf. 975 48 043

FFF Hage og 
Miljø AS

Follestad Industriområde
3474 ÅROS

El Partner AS 
Midtveien 1 
1526 MOSS 

Tlf. 69 70 03 50

Hage og Anlegg 
Vestby AS
Tømtveien 196 
1540 VESTBY 
Tlf. 948 45 984 

Walther 
Kristiansen AS

Arbeidergata 26
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 27 02 40

Nonslid 
Bilservice AS 
Skjoldavikvegen 178 

5574 SKJOLD 
Tlf. 52 76 21 00

Sørlandets 
Bilsenter A/S

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 24 03 47 30

Stakkevollvegen 110 
9010 TROMSØ 
Tlf. 77 66 25 00

Bergum & Skogli 
Oljeservice AS

Postmannsfaret 7
2817 GJØVIK 
Tlf. 970 28 094 

Speira AS 
Weidemanns gate 8

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 42 00

Lie Sport og 
Fritid AS

Sentrumsvegen 110 
3550 GOL

Tlf. 32 07 40 27

Lund & Reistad AS 
Finnerudskogen 625
3350 PRESTFOSS

Tlf. 32 71 03 91

Lås & 
Prosjekt AS 
Baker Østbys vei 5

1351 RUD
Tlf. 469 48 806 

Assemblin 
Norge 

Bjørnstadmyra 7 
1712 GRÅLUM 

Tlf. 09 030 

Apex 
Fysioterapi

Helsesenteret, 
Sandvågshaugen 1 
9180 SKJERVØY 

Tlf. 918 03 315 

Prost Stabels vei 8 
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 404 94 992 

Dombås Bilberging AS
Almenningsvegen 51

2660 DOMBÅS 
Tlf. 932 42 099

Takstpartner AS 
Frøyavegen 3

1920 SØRUMSAND
Tlf. 414 40 341 

Veggli Bil og 
Maskin AS 
3628 VEGGLI 
Tlf. 922 93 142 

Feelgood Dal 
Silje Berntsen Vik 

Industrivegen 37
2072 DAL

Tlf. 473 76 223 

Lasse Gundal, 
Malerfi rma
Måltrostveien 5 

2022 GJERDRUM 
Tlf. 911 62 436 

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA 

Tlf. 948 34 929 

Angravli 
Hyttegrend AS

Rjukanvegen 1210
3864 RAULAND
Tlf. 970 31 517 

Brække 
Eiendom AS 

Tollbug 115 
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Tele-Tur AS 
Kåsmyra 

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

Sulland 
Tromsø AS 

Alkeveien 12
9015 TROMSØ 
Tlf. 77 60 99 00

Dynatec AS
Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Bergan Smie 
og Verksted 

Strandgata 24 
3340 ÅMOT 

Tlf. 32 78 41 09

Auto Øst AS 
Bedriftsveien 10

0950 OSLO 
Tlf. 23 33 90 30

Bil-Spesialisten
 AS 

Bakkane 4 
6220 STRAUMGJERDE 

Tlf. 908 56 801 

El Ringen AS
Torsbyveien 1 

3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918 

Verkstedveien 52
3516 HØNEFOSS

Tlf. 32 17 97 50

Stangnesterminalen 1A
9409 HARSTAD
Tlf. 480 57 777 

Dyrud 
Elektro AS
Vekanvegen 3

3840 SELJORD) 
Tlf. 35 05 80 80

Fatland 
Sandefjord AS 

Klinestadmoen 13
3241 SANDEFJORD 

Tlf. 33 48 52 00
Strømtangvegen 39

3950 BREVIK 
Tlf. 35 93 10 00

Pam 
Refrigeration AS

Flatebyveien 8, 
1792 TISTEDAL 
Tlf. 69 19 05 55

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

Sundbrei 
Transport AS 

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL 

Tlf. 481 71 721 

Jevnaker Elektriske 
Forretning A/S

Storg. 21 
3520 JEVNAKER 
Tlf. 61 31 11 99

Voss Auto og 
Servicesenter AS 

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND 
Tlf. 951 22 093

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 400 05 939 

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO 
Tlf. 23 17 02 00

Skien Rør Bravida 
Norge AS Skien VVS

Grønlikroken 5
3735 SKIEN

Tlf. 35 91 35 55

Arnes 
Frisørhjørne
Langebruvegen 19

6800 FØRDE
Tlf. 57 82 62 35

Hermansen 
Maskin AS 

Brekka 4
3077 SANDE I VESTFOLD 

Tlf. 33 77 92 69

Irby Elektro AS 
Loe bruk 14 

3300 HOKKSUND 
Tlf. 915 49 789 

PB 216
8800 SANDNESSJØEN 

Tlf. 75 04 06 16

Flekkefjord
Lasta 2 

4405 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 47 00

MTF Bil as
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977 

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00

Beck
Oljesenter AS

Industrivegen 20
2850 LENA 

Tlf. 61 16 34 18
Mobil 416 14 465

Tjore 85
4887 GRIMSTAD 
Tlf. 907 68 447

Høybråten 
Glasservice AS

Micheletveien 54
1053 OSLO

Tlf. 920 23 503 

ALL-regnskap-
service AS

Strandgata 3
1724 SARPSBORG

Tlf. 69 14 84 25 

Voss Olje 
Strandav. 62, 5700 VOSS 

Tlf. 56 51 34 50
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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

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER

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

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

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Grøtting Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES

Tlf. 906 98 834

Fåberggata 140PB 532815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10 Søren Øvretveits veg 9, 4350 KLEPPE 

Tlf. 51 78 51 00

Anleggsgartner 
Vangsjordet 28, 1811 ASKIM

Tlf. 905 50 356

Ringeriksveien 1132 
3330 SKOTSELV 
Tlf. 971 21 876 

«Fordi du fortjener det beste»

BVS Blikkenslagerservice AS 

Caverion Norge AS Sandvika
Industriveien 33 (1337) 

1337 SANDVIKA Tlf. 67 55 35 00

Byfogd Motzfeldts gate 6, 6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90, Mobil 905 37 665

www.vulkan.no

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Enger &  
Hedlund AS
PB 686Strømsø 
3003 DRAMMEN
Tlf. 911 05 911 

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Hensmoveien 31, 3516 HØNEFOSS 
Tlf. 32 17 22 00

Minde
Kanalveien 3,5068 BERGEN 

Tlf. 24 03 13 00

Nordre gate 10, PB 332
8622 MO I RANA, Tlf. 977 89 869 

Støttumveien 7
1540 VESTBY 
Tlf. 64 95 63 80

Bokbinderiet 
Johnsen AS 

Bedriftsv. 68 
3735 SKIEN

Tlf. 35 50 41 90

Vestviken  
Boring AS 

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055 

Finn’s  
Vareekspress AS

PB 1004 
2312 OTTESTAD 
Tlf. 62 57 82 46

Tannlege  
Gunnar Odd  

Hagen AS
Skriugata 24

3660 RJUKAN 
Tlf. 35 08 11 40

Eiksenteret  
Målselv 
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Klavenes Industriservice AS
Bentsrudsvingen 2, 3083 HOLMESTRAND

Tlf. 982 21 831 

Bilpleiespesialisten 
 Drammen AS 

Austadgata 21, 3043 DRAMMEN
Tlf. 982 81 055

Åsen Servicesenter AS - 
Stasjonsvegen 5 

7630 ÅSEN 
Tlf. 74 40 52 55

Active  
Services AS

Sagaveien 66C 
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Finset 
 Outboard 
Ødegårdslia 29

3470 SLEMMESTAD 
Tlf. 909 30 198

Gamle Bæreiavegen 23 B
2208 KONGSVINGER

Tlf. 488 84 200

Anleggsgartner 
Nordengen AS 

Lundedalslia 19 
3940 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353 

Eina  
Almenning

Einavegen 1942
2843 EINA 

Tlf. Fax. 61 15 94 5

Bø Bil og  
Karosseri AS
Rotebergvegen 11

3802 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 23 30

Østfold Olje  
Ragnar Larsen  
& Sønner AS
Engelsvikenv 158
1628 ENGALSVIK
Mobil 943 11 600

Støperigata 2 
0250 OSLO 

Tlf. 930 50 655

Advokatfirmaet  
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER 

Tlf. 72 48 79 90

Torvet 3
4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 49 70
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IKM  
Inspection AS 

Holmejordetveien 21A
3267 LARVIK  

Tlf. 33 13 24 50

MØRE OG ROMSDAL

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

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

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

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

MØRE OG ROMSDAL

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

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

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tlf. 38 04 10 70

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 995 82 943

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

ANONYM
STØTTE

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 948 76 163

PKF ReVisjon AS
Sandstuveien 70 G

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

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

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Brødrene Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN

Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. Bottolfs

Haugerud
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE  
Tlf. 71 25 30 15

Åsane Trafikkskole AS 
Arnatveitvegen 137, 5262 ARNATVEIT 
Tlf. 55 19 92 00

Åm Trafikkskule AS
Furene 29, 6105 VOLDA
Tlf. 70 07 44 30

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

Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) 
Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA

Ivar Aasen gata 4 
6150 ØRSTA
Tlf. 70 06 82 82

Møre og Romsdal

Viken

Vestland

Kontakt oss på Tlf. 62 53 69 70 eller    
www.hamarpukkoggrus.no
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Eidskog kommune 
Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Hitra kommune
hitra.kommune.no

Sel kommune 
sel.kommune.no

Fitjar kommune
fi tjar.kommune.no

Austevoll kommune 
austevoll.kommune.no

Halden kommune
halden.kommune.no

Flesberg kommune
fl esberg.kommune.no

Ås kommune
as.kommune.no

Lillestrøm kommune
lillestrom.kommune.no

Vestvågøy kommune
vestvagoy.kommune.no

Sørreisa kommune
sorreisa.kommune.no

Våler kommune
valer-of.kommune.no 

Holtålen kommune
holtalen.kommune.no

Trygt på skoleveiene



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

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

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 

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 14 ansatte, hvorav 10 advokater 
og 2 advokatfullmektiger.

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!

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 
Besøksadresse: 
Universitetsgata 8, 0164 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00, Faks: 23 29 90 01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no


