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ble stiftet. Motivasjonen var å redusere farene i trafikken, få 
ned antall dødsulykker, og å sikre rettighetene for de som ble 
rammet. Tidlig ble det satt søkelys på juss, og rettigheter. Vi 
har jobbet på dette feltet på flere plan gjennom årene. Både 
ved å bistå medlemmer i å finne gode advokater, og gjennom 
å gi råd og veiledning.  Men også ved å fronte lovmessige 
mangler eller svakheter for landets myndigheter. 

I årets første utgave av LEVE MED kan du lese hvilke juridiske 
saker forbundet har fulgt det siste året,  og som vi mener bør 
trekkes frem. Særlig er det noen erstatningsrettslige saker som 
er interessante og som vi mener bør gi noen føringer fremover. 

Jeg blir skikkelig stolt når frivillige bruker ekstra tid og krefter 
– og skaper engasjement. I Østlandsregionen gikk fem lag 
sammen og inviterte medlemmer til et smerteseminar i høst. 
Alle som har arrangert seminarer i denne størrelsen vet hva 
det innebærer, men som arrangørene så fint sier det – det gir 
også energi. Du kan lese om dette på side 14 til 17. 

En annen gladsak du kan lese om i denne utgaven er den 
nye veilederen for barnekoordineringsrollen. En rolle som alle 
kommuner nå skal tilby dersom det er nødvending. Birte Sand 
Rismyhr som blant annet koordinerer foreldrenettverket i Per-
sonskadeforbundet LTN, sier en god veileder også vil være et 
verktøy for pårørende som trenger å vite mer om sine rettigheter. 

I høst arrangerte vi vår første frivillighetskonferanse. Formen 
var lik den vi har gjennomført i en årrekke under navnet tillits-
mannkonferansen. Målet og tanken bak å døpe om konferansen 
var å få et fokus skifte – og å gi hverandre en push til å tenke 
nytt og å snu gamle mønster. 

Når vi nå går inn i et nytt år – ønsker jeg å ta med meg noe 
av energien og innputten fra konferansen. Der løftet vi opp 
hvem vi er, og snakket sammen om fremtiden. Dette ønsker 
jeg meg mer av i 2023.

God lesning!

Eli Eiklid
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Et nytt år er tilbakelagt, og det er 
på tide å summere erstatningsåret 
2022. For første gang ser det ut til 
at vårt rettspolitiske arbeid har hatt 
innflytelse også på andre rettsom-
råder.

TEKST: Per Oretorp  

ANSVARSGRUNNLAG 
På vårt område er lovgiver tilbakehol-
den med å detaljregulere de forskjelli-
ge ansvarsgrunnlagene og også hvilke 
utmålingsprinsipper som skal legges til 
grunn ved fastsettelsen av erstatningens 
størrelse. Avgjørelser i domstolene blir 
derfor retningsgivende, spesielt hvilke 
prinsipper Høyesterett legger til grunn og 
til dels også rettspraksis fra lagmanns-
rettene. Akkurat for 2022 har lovgiver via 
forskrift påvirket erstatningsutmålingen 
i svært stor grad.

Et tilbakevendende tema er hvorvidt 
skadetilfellene kommer inn under de 
forskjellige ansvarsgrunnlagene som er 
definert i lovgivningen, og som også er 
ulovfestet, det vil si utviklet i rettspraksis. 
For at man skal kunne fremme et krav om 
erstatning må man ha et såkalt ansvars-
grunnlag som utgangspunkt. Dette kan 
for eksempel ha basis i bilansvarsloven, 
yrkesskadeforsikringsloven, etc.

En skadevolder kan også komme i ansvar 
ved at han opptrer ansvarsbetingende 
uaktsomt.

Dette var tilfelle i en sak som ble be-

handlet av Borgarting lagmannsrett, 
hvor en skiløper falt utenfor en skrent i 
et skianlegg og pådro seg hodeskader. 
Kjøringen skjedde utenfor preparert løy-
penett. Spørsmålet var så hvorvidt det 
var uaktsomt av anleggseier å ikke merke 
skrenten bedre. Flertallet kom her til at 
det var uaktsomt å ikke merke skrenten, 
til tross for at kjøringen skjedde utenfor 
preparert løypenett. Det ble også lagt til 
grunn at skadelidte var klar over denne 
skrenten. Det ble derfor foretatt en re-
duksjon på en tredjedel av erstatningen 
for egen uaktsomhet. Lagmannsretten 
begrunner dommen med at nedfarten 
hadde en slik nærhet til preparert løype 
at det var påregnelig at skikjørere kun-
ne kjøre der som en del av transporten 
mellom ulike deler av anlegget. Skrenten 
var cirka 4 m høy og representerte en 
vesentlig fare, særlig ved flatt lys, slik 
det var på den aktuelle ulykkesdagen. 
Det ble også lagt vekt på at eier av bak-
ken var kjent med at folk benyttet dette 
som nedfart, da det ble foretatt endringer 
på ulykkesstedet etter ulykken. Selv om 
dommen her ga skadelidte medhold, vil 
det nok være slik at ordinær offpist-kjø-
ring, som ikke har sammenheng med 
transport mellom ulike deler av anlegget, 
normalt skjer på egen risiko.

Vi har også fått en dom fra lagmanns-
retten vedrørende en yrkesskade. Her 
hadde skadelidte arbeidet på taket av et 
næringsbygg, og tråkket over og pådratt 
seg alvorlige leddbåndskader i venstre 
ankel. Saken ble godkjent av Nav som 
yrkesskade, men han nådde ikke frem 

med at dette var en arbeidsulykke i yr-
kesskadeforsikringslovens forstand. Det 
var det såkalte markerte ulykkesbegrepet 
som ble påberopt, og der er det et krav 
om såkalt ytre hendelse. Lagmannsretten 
la til grunn at skadelidte var godt kjent 
med det noe myke underlaget han steg 
ned på da han skadet seg. Han var uhel-
dig og uoppmerksom da han tråkket over, 
men det foreligger ikke noe ulykkestilfelle 
da det ikke skyldes noe ytre, ukontrollert 
begivenhet. Her er altså et eksempel på 
at skaden ble godkjent som yrkesskade 
i Nav-systemet, men ikke i forsikringen.

Et annet tilfelle ble behandlet i Gulating 
lagmannsrett, hvor det oppsto en skul-
derskade ombord i en båt i forbindel-
se med arbeid på en såkalt «thruster». 
Tingretten har lagt til grunn at verktøyet 
glapp ved stramming av en bolt. Her kom 
lagmannsretten til at det forelå en ar-
beidsulykke i yrkesskadeforsikringslovens 
forstand. Lagmannsretten begrunnet 
dette med at skaden skyldes en vrid-
ning grunnet uheldig arbeidsstilling og at 
skrallen glapp på bolten og det oppstod 
et rykk av smerter i skulderen, altså en 
plutselig uventet ytre påvirkning som gir 
rett til yrkesskadeerstatning i motsetning 
til slitasjeskader, som ikke dekkes under 
yrkesskadeforsikringsloven.

Gulating lagmannsrett behandlet også 
en sak der en nordsjødykker av ukjente 
årsaker besvimte under arbeid på hav-
bunnen. Her kom retten til at dette var 
en arbeidsulykke i yrkesskadeforsikrings- 
lovens forstand. Her viser retten til at 

Erstatningsåret 2022
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arbeid som er utført under en ekstra-
ordinær påkjenning vil være omfattet 
av begrepet arbeidsulykke. Man legger 
til grunn at arbeid som dykker på hav-
bunnen innebærer en særlig risiko, da 
denne type arbeid ligger så tett opp til 
faregrensen, at det ikke kan settes for 
store krav til avvik fra det normale før 
det blir akseptert som en arbeidsulykke. 

PASIENTSKADER
Når det gjelder pasientskader, har også 
ansvarsspørsmålet vært et tema. I ut-
gangspunktet skal det foreligge svikt ved 
behandlingen før det foreligger ansvar. 
Imidlertid er det en unntaksbestemmelse 
når det er skjedd en pasientskade som er 
særlig stor eller særlig uventet, og som 
ikke kan anses som utslag av en risiko 
som pasienten må akseptere. Det har 
vist seg å være svært vanskelig å komme 
inn under denne unntaksbestemmel-
sen. Vi og våre medlemmer opplever at 
regelen praktiseres langt strengere enn 
hva lovgiver hadde for mente når pasi-
entskadeordningen ble etablert.  Sta-
tens og forvaltningens syn på hva som 
er en særlig stor skade skiller seg også 
vesentlig fra din og min oppfatning som 
pasient. Når for eksempel invalidiserende 
smertetilstand og enkelte hjerneskader 
ikke er anse som «særlig store» skader så 
er det selvfølgelig slik at det er noe som 
er riv ruskende galt. Siden om lag 10 år 
har Personskadeforbundet, som de fleste 
kjenner til, krevd en full gjennomgang 
av hele pasientskadeordningen. Etter 
hvert har vårt krav blitt støttet av flere 
organisasjoner og i februar 2020 var stor-

tingets helsekomité enig i at ordningen 
burte gjennomgås. På tross av dette har 
helseministeren foreløpig ikke fulgt opp 
vårt krav og stortingets oppfordring. 5. 
januar i år fremmet Fremskrittspartiet 
ved Bård Hoksrud med flere represen-
tantforslag om full gjennomgang av 
ordningen og det blir nå spennende å 
se om våre folkevalgte fortsatt vil være 
enige om behovet for en gjennomgang av 
ordningen slik de var i senvinteren 2020. 

Høyesterett avsa 8. desember dom i en 
sak hvor en pasient ved en operasjon mot 
urininkontinens ble påført nerveskade 
med varige smerteplager. Invaliditetsgra-
den ble fastsatt til cirka 30 % noe som 
var under det «veiledende minstenivå-
et» på 35 % som er etablert gjennom 
langvarig praksis i pasientskadenemda. 
På tross av at nerveskaden som oppsto 
som følge av inngrepet har fått meget 
store konsekvenser for pasienten både 
i form av invalidiserende plager og 60% 
ervervsuførhet, kom Høyesterett til at det 
ikke forelå en særlig stor skade og at det 

ikke forelå et markert misforhold mellom 
skaden og lidelsen som foranlediget be-
handlingen, at grensen for hva pasienten 
måtte akseptere var overskredet.

Gulating lagmannsrett behandlet i 
november 2021 en lignende sak hvor 
pasienten ble ryggoperert for prolaps. 
Her vant pasienten frem. Dommen ble 
rettskraftig i februar 2022 etter at den 
ikke ble tillatt fremmet for Høyesterett. 
Skadelidte hadde fått en alvorlig kronisk 
smertetilstand etter en ryggoperasjon 
og fikk en invaliditetsgrad på rundt  
40 %, hvorav ca 30 % var skaderelatert. 
Her fastslo lagmannsretten at det ikke 
forelå en svikt i behandlingen, men at det 
var en ekstraordinær skade. Plagene som 
skadelidte opplevde, var svært sjeldne, og 
den sakkyndige anslå at risikoen for å få 
disse var lavere enn 1 %. Det ble også lagt 
vekt på at pasienten ikke ble informert 
om risikoen for denne skaden på grunn 
av den lave skadehyppigheten, noe som 
etter rettens oppfatning understreket at 
skadens karakter var uventet. 

I BORGARTING LAGMANNSRETT ble en interessant dom om skikjøring utenfor løypenettet behandlet. 
Foto: Unsplash.
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Borgarting lagmannsrett behandlet en 
sak med samme problemstilling hvor 
en pasient var innlagt for å operere en 
avrevet sene i låret. Pasienten fikk blod-
propp med påfølgende hjertestans og 
hjerneslag. Han ble 68 % varig medisinsk 
ufør og 100 % arbeidsufør. Her fastslår 
retten at dette var en såkalt ekstraordi-
nær skade og tilkjente erstatning. Her la 
retten til grunn at det i pasientens tilfelle 
var tale om et så markert avvik fra den 
risiko som pasient må akseptere når du 
gjennomgår medisinske inngrep, at unn-
taksbestemmelsen i pasientskadelovens 
§ 2, tredje ledd, kom til anvendelse. Retten 
la videre vekt på at skadeomfanget var 
klart uforholdsmessig i lys av at det var 
tale om behandling av en ikke livstruende 
tilstand hos en ellers frisk person.

ERSTATNINGSUTMÅLING
Når det gjelder erstatningsutmåling, avsa 
Høyesterett en dom om oppreisning. Her 
var det tale om voldtekt, hvor det normalt 
legges opp til en norm med ytterligere 
oppjustering, da fornærmede var et barn. 

Den nye her er at Høyesterett knytter 
beløpene opp til grunnbeløpet (G), i dette 
tilfellet til 2G. Denne dommen har be-
tydning ut over oppreisningserstatning, 
da man ofte ser at domstolene bruker 
konkrete beløp som oppjusteres med 
kroneverdi eller G-reguleres. Det synes 
nå som at Høyesterett har lagt til grunn 
at man bør følge grunnbeløpsøkningen i 
sammenligningen av beløp fra tidligere 
dommer.

Det har også kommet en interessant 
dom når det gjelder kompensasjon for 
ekstrautgifter som følge av skade. Ska-
delidte, født i Norge i 2012, ble påført en 
alvorlig fødselsskade. Foreldrene hadde 
flyttet til Norge fra USA noen måneder 
før fødselen. Spørsmålet som Høyeste-
rett skulle ta standpunkt til, var hvorvidt 
utmålingen av erstatningen skulle basere 
seg på kostnadene ved å bo i USA og ikke 
baseres på det norske velferdssystemet. 

Skadelidte fikk her medhold i at man 
skulle benytte kostnadsnivået i USA. Høy-
esterett tok utgangspunkt i prinsippet om 
full erstatning og begrepet «rimelige og 
nødvendige utgifter». Utgangspunktet 
her er såkalt behovsstandard for hvil-
ke utgifter som kan kreves dekket, hvor 
man legger til grunn at de helsemessige 
utgiftene er det offentliges ansvar, mens 
sosialmedisinske utgifter skal dekkes 
av skadevolder. Unntak fra denne be-
hovsstandarden forutsetter at det fore-
ligger spesielle omstendigheter. I tillegg 
er det en såkalt tapsbegrensningsplikt 
for skadelidte, blant annet at man må 

benytte seg av offentlige ytelser, hvis 
disse er tilgjengelige. 

Dette var den første av slike saker som 
ble behandlet av Høyesterett, slik at man 
hadde ikke noe rettspraksis å vise til. I 
lagmannsretten tapte skadelidte da man 
la til grunn at familien ikke ville ha flyttet 
til USA, og lagmannsretten prøvde derfor 
ikke spørsmålet fullt ut. Norsk pasient-
skadeerstatning og Pasientskadenem-
da har tidligere lagt til grunn at flytting 
ikke skal ha betydning for utmålingen. 
I hvilken grad nemndspraksis skal ha 
rettskildeverdi er diskutabelt. Høyeste-
rett så her bort ifra nemndspraksis og 
konkluderte med man her må foreta en 
konkret vurdering. I dette tilfellet la man 
altså til grunn bosituasjonen i USA, da 
familien hadde en sterk tilknytning til 
landet. Før ulykken hadde de bodd der i 
nesten 10 år og flytting hadde ikke noe 
preg av å være noen form for spekulasjon.

I skrivende stund har det nå kommet dom 
om beløpets størrelse fra Gulating lag-
mannsrett, som har tilkjent en erstatning 
på 5 975 567 US dollar, som sammen med 
de om lag 11 millioner norske kroner som 
fra før var tilerkjent totalt gir om lag 71 
millioner kroner. I tillegg ble det tilsendt 
saksomkostninger for både tingrett og 
lagmannsrett. Dette er den høyeste er-
statningsutmåling som er foretatt i Nor-
ge. Hvordan Norsk pasientskadeordning 
nå vil tolke dommen blir spennende å se. 
Det er imidlertid på det rene at man må 
ha en sterk tilknytning til det aktuelle 
landet før man eventuelt kan flytte og 

PASIENTSKADER ER STADIG i rettsbildet. Også i 2022. 
Foto: Unsplash. 
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kreve kompensasjon for ekstrakostnader 
av skadevolder.

Høyesterett har også behandlet et er-
statningskrav for en gutt som var utsatt 
for seksuelle overgrep i tre år. Gutten ble 
påført såkalt PTSD, og spørsmålet var 
hvorvidt man skulle diskontere mener-
statningen tilbake til skadetidspunktet. 
Dette har vært et tema som har vært 
diskutert i mange år, da dette ville gitt 
en høyere erstatning. Alternativet er å 
kompensere ved å benytte terminbeløp 
frem til oppgjørstidspunktet. 

I tillegg tok man opp spørsmålet om ka-
pitaliseringsrenten, da denne var vedtatt 
å bli endret kort tid etter at saken var 
oppe til behandling. Høyesterett kom her 
til at det såkalte sammenligningsbeløpet 
skal beregnes på grunnlag av grunn-
beløpet på domstidspunktet. Dette ble 
begrunnet blant annet i at menerstatning 
er en ikke-økonomisk tapspost, og det 
ble i tillegg vist til tidligere praksis fra 
Høyesterett. Skadelidte fikk heller ikke 

medhold i at man skulle bruke lavere 
kapitaliseringsrente selv om dommen 
bare kom noen uker før endringen av 
denne renten.

Ovennevnte illustrerer noen av de mest 
sentrale spørsmål som ble behandlet 
av rettsapparatet i 2022. Det er særlig 
ekstrautgiftdommen fra Høyesterett som 
muligens vil sette betydelige spor, når det 
gjelder dekning av fremtidige ekstraut-
gifter i senere dommer hvor skadelidte 
flytter til «dyrere land».

Det vesentligste som skjedde for skade-
lidte i 2022 var imidlertid at det kom en 
forskrift om ny kapitaliseringsrente, som 
trådte i kraft fra 1. oktober 2022. Kapitali-
seringsrenten har siden 2014 vært på 4 % 
og er nå satt ned til 2,5 % som hovedregel, 
og til 1,5 % i situasjoner hvor skadelidtes 
formue blir forvaltet av Statsforvalteren. 
Dette har vi skrevet om tidligere i «Leve 
med», men minner altså om at kapitali-
seringsrenten er den renten man forven-
ter i avkastning av erstatningen etter at 

den er utbetalt. Desto større avkastning/
rente man legge til grunn, desto mindre 
erstatning har man behov for i utbetaling. 
Når renten nå har gått ned fra 4 % til 2,5 
%, betyr det en betydelig økning, særlig 
for unge skadelidte. Kampen for en riktig 
kapitaliseringsrente har Personskade-
forbundet ført i over 30 år. Renten var 6 
% da Personskadeforbundet ble stiftet. 
Med dette som utgangspunkt er vi godt 
fornøyd med erstatningsåret 2022. 

Samtidig er det interessant å merke seg 
at vårt arbeid med kapitaliseringsrenten 
har fått ringvirkninger på andre områder. 
Vi har nå fått en lagmannsretts- dom 
hvor grunneier etter ekspropriasjon får 
erstatning basert på 3 % rente. Grunneier 
prosederte på at renten burde være den 
samme som for personskade da man 
tidligere har lagt til grunn en vesentlig 
høyere kapitaliseringsrente i slike saker. 
Vi vet foreløpig ikke hvorvidt staten vil 
anke avgjørelsen til Høyesterett.

Jeg vil benytte anledningen til å takke de 
skadelidte som tar den tunge belastningen 
det er å prøve saker for domstolene. Vi er 
helt avhengig av dette for å få en retts-
utvikling i tråd med samfunnsutviklingen. 
Erstatningsretten er dynamisk og skal av-
speile det samfunnet vi til enhver tid lever i. 
Stort takk også til våre samarbeidende og 
dedikerte advokatfirmaer som gjennom sin 
interesse for rettspolitisk utvikling bidrar 
til bidrar til forbundets formål og virke. 

Med dette ønsker jeg dere alle et godt 
nytt år.

ERSTATNING HANDLER OM å dekke tap som oppstår som følge av skade og om muligheten til så god 
livskvalitet som mulig. Foto: Unsplash. 
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Årlig har lagene i Personskade-
forbundet LTN muligheten til å no-
minere et medlem til frivillighets-
prisen Hjertevenn. I 2022 var det Liv 
Solveig fra Sør-Trøndelag lokallag 
som mottok den gjeve prisen. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   

- Jeg ble skikkelig overrasket, på en bra 
måte – altså, sier Liv Solveig Einan. 

Liv Solveig forteller om dagen i desem-
ber, under lagets julebord. Da hun ble 
dratt frem og frivillighetsprisen Hjer-
tevenn ble overrakt av landsstyreleder 
Eli Eiklid. 

Et av argumentene, de som nominerte 
Liv Solveig oppga, var hennes rolle som 
positiv ambassadør for forbundet samt 
hennes ja-stemme i lokallaget.  

TRE TIÅR I FORBUNDET 
Om vi ser på merittlisten til Liv Solveig er 
det mange gode grunner til at nettopp 
hun ble løftet frem og tildelt prisen. 

Hun har vært medlem i 30 år og vært 
aktiv gjennom alle årene. Hun har også 
vært styreleder og styremedlem i laget 
i mange år. I tillegg har hun sittet minst 
to perioder i landsstyret. 

Som de fleste andre ble hun medlem etter 
en dramatisk hendelse som endret livene 
til familien Einan for alltid. 

- Jeg ble medlem da sønnen vår ble 
rammet av en alvorlig bilulykke. Gjen-
nom forbundet ble jeg kjent med andre 
som var i lignende situasjon, samt fikk 
hjelp og støtte. Johan Martin, som er 
navnet på gutten min, hadde også noen 
svært tøffe år etter ulykken. Fellesska-

pet i denne perioden var svært viktig. 

- Er dette fellesskapet viktig for deg 
også i dag?

- Ja faktisk! Mange av mine beste ven-
ner, som også har barn som er rammet 
av ulykker, er de jeg har blitt kjent med 
gjennom forbundet. Senest i dag, før du 
ringte meg, gikk jeg en lang tur med flere.

Liv Solveigs blir ivrig når hun forklarer hvor 
komplekst det er å være pårørende til et 
barn med store skader. Om hvordan folk 
sier de forstår, men egentlig ikke forstår. 

- Datteren min sa at vi på en måte mistet 
Johan Martin to ganger. Først da han ble 
rammet av en massiv ulykke og senere 
da han døde. 

- Jeg tenker ofte på det Mads Gilbert en 

En ambassadør for 
forbundet!

LIV SOLVEIG TAKKER for å bli nominert og stemt frem. PRISEN BLE UTDELT av landsstyret, ved leder Eli Eiklid.  Personskadeforbund LTNs frivillighetspris "Hjertevenn" for frivil-
lighetsåret 2022, under Sør-Trøndelag lokallag sin juleavslutning.
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- Jeg ble medlem da sønnen vår ble rammet av en 
alvorlig bilulykke. Gjennom forbundet ble jeg kjent 
med andre som var i lignende situasjon, samt fikk 
hjelp og støtte.

gang sa da jeg var på Hjerneskadekon-
feransen; om et liv skal reddes, må det 
være en verdi i det livet man får etterpå.  

DRIVKRAFTEN TIL LIV SOLVEIG
Årets hjertevenn forteller at det er ønsket 
om å skape bedre hverdager for andre 
som er rammet av en ulykke og deres på-
rørende, som driver henne. At kunnskapen 
hun har om hvor tøft det er motiverer 
henne selv til å gjøre en ekstra innsats.   

- Er det derfor du var en av pådriverne 
til Kor Sprøtt (red.anm. et kor som laget 
i Sør-Trøndelag driver)?

- Ideen om Kor Sprøtt ble født i 2007. 
Det var Brit Lund, et annet medlem som 
sa – du, jeg tror vi må starte et kor. Vi må 
synge. Dermed ble det kor.  
 
- Og siden har dere hatt kor? 

- Ja, vi har faktisk hatt det. Vi møtes 
hver tredje eller fjerde uke, og består av 
mellom 17 og 25 deltakere. Like viktig 
som syngingen er det sosiale, å møtes 
og å være sammen. Nå er vi endelig i 
gang igjen etter pandemien, og det er 
Kor Sprøtt hjertevenn-pengene skal gå til. 

ET UTPREGET JA-MENNESKE 
Liv Solveig har stått på for forbundets 
arbeid i en årrekke. Engasjementet hen-
nes har aldri slukket, og hun har valgt 
å forbli et aktivt medlem også etter at 
sønnen døde. 

Hun presiserer at det også har gått mye 
den andre veien; at hun har fått mye 
gjennom å være medlem. 

- Medlemskapet har vært viktig, og har 
gitt meg mye. Ikke bare venner og nett-
verk, men også kurs og kunnskap. Å gi 
noe tilbake og ikke minst å være tett 
på andre pårørende gir meg noe som 
menneske. Å bidra i forbundet har vært 
min fritidsaktivitet i alle disse årene. 

- Du er også likeperson? 

- Ja, jeg er likeperson og skulle gjerne 

fått brukt meg mer som dette. 

- Hva gleder du deg til fremover? 

- Jeg gleder meg til å følge Kor Sprøtt. 
Jeg følger demenskoret som er aktu-
elle på NRK i disse dager og det de har 
fått til. Kanskje vi kan gjøre enda mer? 
Dessuten gleder jeg meg til å feire min 
75-års bursdag i år. Da blir det fest med 
familien, barn og barnebarn, men også 
med mange fra forbundet og koret. Det er 
dette som er min gjeng og det er naturlig 
å samle de en slik dag.  

Personskadeforbundet LTN er avhengig av medlemmer 
som velger å bruke fritiden sin på å jobbe for forbundet. Derfor kårer 
vi hvert år en hjertevenn. Altså et medlem som har gjort en ekstra 
innsats for forbundets arbeid. 

KRITERIENE, PROSESSEN OG BAKGRUNNEN
• Årets hjertevenn er en person som har utmerket seg ved å stå på ekstra for 

laget og forbundet. Det er laget som nominerer vedkommende, og det er 
også laget som igjen premieres med kroner 10 000,-.

• Bakgrunnen for nominasjonen er å stimulere til aktivitet og å løfte fram de 
som gjør noe for å fremme de gode tiltakene.

• Rett og slett sjansen til å gjøre stas på trofaste medlemmer, de som ikke 
alltid skinner mest, men som aldri sier nei.

• Årets hjertevenn er en lokal ildsjel. Juryen, som kårer hjertevennen, består av 
medlemmer i organisasjonen. 

ÅRETS HJERTEVENN



–  10  –

Sjelden har en så liten farkost, som 
el-sparkesykkelen, fått så mye 
oppmerksomhet. Siden den ankom 
landet vårt for om lag fire år siden 
har politikere, folk flest og helsefolk 
livlig debattert kjøretøyet, og først 
og fremst dets ulemper. Med nye 
regler på plass ser det endelig ut som 
debattene har stilnet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   

Den offentlige stemningen rundt el-spar-
kesykkelen har svingt fra «så gøy» og 
«endelig kan vi flytte oss fort og effektivt 
fra A til Å», til å peke på en kraftig opp-
gang i antall hodeskader – for dernest 
å bli dynket av leserinnlegg som irriterer 
seg over kaoset i de store byene. 

Dersom vi studerer politikernes runddans 
rundt el-sparkesykkel-kalven – ser vi at 
også de etter å først ha latt seg forføre, 
ganske raskt ble opptatt av ruskjøring, 
ulykkesutvikling og personskader -  for 
så å utarbeide og vedta et fornuftig re-
gelverk rundt bruken. 

Den 1. januar 2023 trår ytterligere regler 
i kraft ved bruk el-sparkesykler og andre 
små elektriske kjøretøy. 

FRA LEKETØY TIL MOTORISERT 
KJØRETØY  
Konkret betyr det nye regelverket rundt 
el-sparkesykler følgende: 

Små elektriske kjøretøy er omklassifisert 
fra «sykkel» til «liten elektrisk motor-
vogn» og omfatter dermed blant annet 
el-sparkesykler, ståhjuling og elektrisk 
skateboard.

Aldersgrensen for å kjøre el-sparkesykkel 
er 12 år og det er påbudt med hjelm for 
barn under 15 år. Det er ikke tillatt med 
passasjer. 

Det innføres forsikringsplikt for slike kjø-
retøy. Lovverket berammet utleieselska-
pene av el-sparkesykler fra 1. september 
2022 og fra årsskiftet må det også tegnes 
ansvarsforsikring for private el-sparke-
sykler og andre tilsvarende kjøretøy som 
faller inn under loven.

- Når små elektriske kjøretøy omklassi-
fiseres fra «sykkel» til «motorvogn» om-
fattes de av bilansvarsloven som stiller 
krav om ansvarsforsikring, forklarer Per 
Oretorp. 

Han er den i Personskadeforbundet LTN 
som har jobbet tettest på el-sparkesyk-
kelsaken. 

- Hva betyr de nye reglene for meg som 
bruker av el-sparkesykler? 

- Det viktigste er at det nye regelverket 
stiller krav til føreren av slike kjøretøy og 
at dette i sin tur vil redusere antall ulykker 
og personskader. Innføringen av promil-
legrense og krav om  ansvarsforsikring er 

tiltak som vil ha en ulykkesreduserende 
effekt samtidig som de som blir skadet 
av el-sparkesykkel vil har krav på å få 
dekket tap som oppstår som følge av 
dette. 

Oretorp forklarer at de nye reglene om 
pålagt ansvarsforsikring innebærer at 
el-sparkesykkeleiere må tegne forsikring 

Forsikringsregler av 
el-sparkesykler



–  11  –

på samme måte som moped, bil eller 
motorsykkeleiere. 

- Man forsikrer seg slik at forsikringssel-
skapet er den som blir erstatningsan-
svarlig dersom du påfører noen skade. 
Det samme gjelder dersom du selv blir 
skadet, da er det forsikringsselskapet 
som skal erstatte dine tap på samme 

måte som ved andre motorvognulykker.  

- Hva skjer om du ikke har forsikring? 

- Om du ikke har forsikring kan det bli 
skikkelig dyrt for deg. Da må du selv 
dekke de tap som forsikringen vanligvis 
utbetaler. Er det du selv som har blitt 
skadet så får du ikke erstattet dine tap. 

Har du skadet en annen så vil denne få 
erstatning gjennom forsikringsselska-
pene sin felles forsikringspool, men du 
selv må regne med å få et regress-krav 
mot deg, og et slikt krav kan være opp til 
millioner av kroner avhengig av skadens 
alvorlighet.

FORNØYD MED INNSTRAMMINGENE
Per Oretorp forteller at han er fornøyd 
med at el-sparkesykler nå blir omfattet 
av lovverket som gjelder små motoriserte 
kjøretøy. 

- Vi har dessverre sett at skadekonse-
kvensene har vært store i forbindelse 
med el-sparkesykkel bruk. Syklene har 
noen egenskaper som er helt spesielle 
og som gjør de farlige i seg selv, og som 
gjør at både førere og de man treffer 
ikke sjeldent får alvorlige og komplekse 
skader.  

- Koster det mye å forsikre en el-spar-
kesykkel? 

- Jeg har ikke sett premien, men det 
gjør selvsagt at det blir dyrere å eie et 
slikt kjøretøy når det kreves forsikring. 
Samtidig er det viktig å huske på at for-
sikringskravet har tilkommet fordi det har 
vist seg at det er meget stor skaderisi-
ko forbundet med slike kjøretøy og hvis 
ulykken vel er ute så er du i det minste 
forsikret både mot utgifter, varige skader 
og ikke minst inntektstap, sier Oretorp. 

PER ORETORP SIER han er fornøyd med at el-sparkesykler nå blir omfattet
av lovverket som gjelder små motoriserte kjøretøy. Foto: Unsplash.
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Smått & Viktig

Varsel om årsmøte i lokal- eller fylkeslag 2023

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Asker og Bærum lokallag 13.03.2023 /18:30 Sandvika videregående skole Vibeke Brunsell, tlf. 483 02 157
askerogbarum@personskadeforbundet.no

Aust-Agder fylkeslag 29.03.2023 Formannsgata 1, 4810 Eyde-
havn

Helge Fossen, tlf. 913 55 330
austagder@personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag 23.02.2023 / 18:00 Skoleveien 2, 8372 Gravdal Per Arne Jacobsen, tlf. 906 64 752
lofoten@personskadeforbundet.no

Mosjøen og omegn lokallag 29.03.2023 / 18:00 Milano, Mosjøen Bente Hyttebakk, tlf. 481 22 274
mosjoenomegn@personskadeforbundet.no

Nordre Vestfold lokallag 01.03.2023 / 18:00 Nedre Slottsgate 5, Tønsberg Adelheid Bøen, tlf. 911 61 919
nordrevestfold@personskadeforbundet.no

Solør/Odal og omegn lokallag 22.03.2023 / 18:00 Slobrua gjestegård, Skarnes Jan Kalbakken, tlf. 991 07 600
solorodalomegn@personskadeforbundet.no

Sortland og Andøy lokallag 11.03.2023 / 17:00 Folvang bygdehus Edith Leiksett, tlf. 948 93 471
sortlandogandoy@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag 14.02.2023 / 18:00 Kontoret i Vasvikveien 13, 
Larvik

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

Søre Sunnmøre lokallag 15.03.2023 / 18:00 Lanternen i Herøy Solfrid Hagemann, tlf. 415 67 996
soresunnmore@personskadeforbundet.no

Vesterålen lokallag 15.03.2023 / 18:00 Stig Lind bygget, Myre Hjørdis Samuelsen, tlf. 402 43 811
vesteralen@personskadeforbundet.no

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

- Kom på årsmøtet og vær med og bestem.
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Personskadeforbundet LTN eier 
åtte leiligheter på vakre Panorama 
Dreams i St. Vlas (Sveti Vlas), som 
ligger ca. 3 kilometer fra områdets 
største badeby Sunny Beach. Der 
har medlemmer muligheter til en 
rimelig ferie i et godt klima og med 
mye vakker natur.

Bulgaria er kjent for en vakker kystlinje, 
flotte skoger og fjell. Og med muligheter 
til mange forskjellige opplevelser. To av 

leilighetene er tilrettelagt for rullestol-
brukere.

Som medlem i Personskadeforbundet 
LTN kan du leie leiligheter til en rimelig 
pris med en leilighet per medlemskap. 
Om du er interessert ta kontakt med 
Frank Gjeldsøy i sekretariatet eller send 
en e-post til: post@personskadeforbun-
det.no

Sesongen varer fra ca 1.  juni til ut august. 

Medlemstilbud – Bulgarialeiligheter

VI TILBYR 
SPISSKOMPETANSE 
INNEN ERSTATNING 
OG FORSIKRING

Advokatfirma Hald er et av 
Sørlandets største advokatfirmaer. 
Vi har betydelig erfaring med å 
håndtere personskadesaker. 
Ta gjerne kontakt for en 
uforpliktende og gratis samtale.

Advokatfirma Hald
telefon 37 00 49 70
post@haldco.no
www.haldco.no

Magne Olsen, 
advokat (H) / partner

Advokatfirma Hald er et av
Sørlandets største advokatfirmaer.
Vi har betydelig erfaring med å
håndtere personskadesaker.
Ta gjerne kontakt for en
uforpliktende og gratis samtale.

VI TILBYR
SPISSKOMPETANSE
INNEN ERSTATNING
OG FORSIKRING

Advokatfirma Hald
telefon 37 00 49 70
post@haldco.no
www.haldco.no

Magne Olsen,
advokat (H) / partner

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.
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Frivillighetsarbeid og et 
godt lagsamarbeid    
I slutten av oktober arrangerte fem lag fra Østlandet et 
heldags smerteseminar. Initiativtakerne bak arrange-
mentet er Vibeke Brunsell fra Asker- og Bærum-laget 
og Wenche Solløst fra Follo-laget.

TEKST: Gunn Kvalsvik

LEVE MED møtte Wenche og Vibeke etter seminaret var 
gjennomført.  Vi ville høre hvordan det gikk og ikke minst, 
om dette er noe også andre lag kan ha glede og nytte av å 
samarbeide om. Kanskje til og med tilby medlemmene sine 
tilsvarende seminar? 

- Vi er veldig fornøyde og fikk mange gode tilbakemeldinger 
under og rett etter kurset, sier Wenche. 

Vibeke nikker og forteller at de skriftlige evalueringene be-
krefter at seminaret ble veldig godt mottatt av deltagerne, 
både innholdsmessig og praktisk.

INNHOLD OG RIGGING
Det var Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag i 
samarbeid med lokallagene i Drammen, Follo, Oslo og Romerike 
som stod bak arrangementet. Totalt betyr det et nedslagsfelt 
på over 700 medlemmer. 

Foredragsholder var Ingunn Stanghelle Velarde. Hun er utdannet 
fysioterapeut og kommunikolog, og har avholdt flere works-
hops og forelesninger om smertemestring for både pasienter 
og behandlere. Ingunn har også tidligere holdt et helgekurs 
for Personskadeforbundet LTN, sammen med Heidi Trydal, 
for et år siden.

- Kurset var skikkelig populært, og deltakerne veldig fornøyde. 
Det var egentlig motivasjonen for å lage dette kurset. Jeg 
oppfattet at folk ville ha flere sånne kurs, sier Wenche.

Første gang det ble avholdt et lokalt smerteseminar var også 

i regi av lokallaget i Asker og Bærum for rundt 10 år siden. 

- Det var vår alles kjære Kristin Levinsen som var primus motor 
den gangen. Og det var også hun som tok initiativ til å søke 
midler om kurset for et år siden, som hun dessverre ikke fikk 
oppleve. Vi kan trygt si at det var hun som var opprinnelsen 
til våre smertelindrende tilbud. Vi minnes henne med stor 
respekt og glede, sier de to initiativtakerne.

Wenche har tidligere jobbet i sekretariatet og kjenner derfor 
systemet bedre enn de fleste. Etter at hun ble pensjonist, har 
hun nå en aktiv rolle i Follo-lokallag og et stort frivillighetshjerte. 

Etter dialog mellom de fem involverte lagene på ettersomme-
ren i år sendte Asker og Bærumslaget en søknad om penger 
gjennom Stiftelsen DAMs Ekspressmidler og fikk tilslag. 

- Da var det bare å gi full gass. Du må skrive at det er veldig 
enkelt å søke ekspress-midler. Man bare svarer på konkrete 
spørsmål, det er kort behandlingstid og enkel rapportering i 
etterkant, sier Wenche.  

- Det er det flere lag som trenger å få vite, skyter Vibeke inn. 

Et annet råd fra de to praktiske damene, er at selv om det 

WENCHE SOLLØST. Foto: Privat.  
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er mange lag som arrangerer sammen så må noen få ta et 
større ansvar rundt det praktiske. Dersom dette ikke skjer, 
blir det gjerne for mye søl og kanskje heller ikke noe resultat. 

Å NÅ UT 
Smerteseminaret ble avholdt i Sandvika. Der fikk de leie et 
praktisk lokale i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.

Informasjon om kurset ble delt gjennom lagenes plattformer, 
Facebook, annonse i LEVE MED og direkte til medlemmene 
via mail. De fikk også bistand fra Frank, Birte og Eli Charlotte 
i sekretariatet vedrørende deling av informasjon til medlem-
mene, påmeldinger og produksjon av materiell til deltagerne. 

- Vi skrev at vi hadde kapasitet til maksimum 50 personer, 
men ser i ettertid at det egentlig var perfekt med rundt 30. 
Det var der vi landet. Det handler noe om dynamikken og at 
alle skal oppleve seg sett. Dessuten ga det rom for at folk i 
stor grad kunne få svar på sine spørsmål, sier Vibeke. 

- Jeg synes at foredragsholderen holdt det hun lovet – og 
vi fikk gode verktøy for å leve med smertetilstander, skyter 
Wenche inn, og legger til: 

- Det som er bra med Ingunns foredrag, at hun er så konkret 
og levende når hun deler av sin store kunnskap. Særlig har jeg 
tenkt endel på dette med pusten – og endre fokus fra ting vi 
ikke kan gjøre noe med til fokus på det vi kan gjøre noe med. 
Pusten er ikke bare viktig for å overleve, men et nyttig verktøy 
til blant annet smertelindring.
 
MYE JOBB, MEN DET ER VERDT DET 
Både Wenche og Vibeke innrømmer det har vært mye jobb for 
å sy sammen fagdagen. Alt fra påmeldinger og innbetalinger til 
å booke et godt sted og å bestille mat til ulike allergikere tar tid. 

- Belønningen for all tiden vi har brukt er først og fremst godt 
fornøyde deltagere, og at arrangementet gikk bortimot knir-

kefritt. Det er lønnsomt å bruke tid i forkant istedenfor å «løpe 
etter» under marsjen, sier Vibeke.

- Da dagen endelig kom, tenkte jeg på morgenen at dette 
skal jeg aldri gjøre igjen. Men så blir det så bra! Det er noe 
med frivillig arbeid. Det tar krefter, men så får vi energi av det. 
Man opplever å gjøre noe godt. Skape en litt bedre hverdag 
for noen. Da jeg snakket med Vibeke noen dager senere ble vi 
enige om at vi må finne på noe igjen, forteller Wenche og ler. 

Og konklusjonen fra begge er at når dette seminaret er ferdig 
rapportert, og det nye året kommer: Da skal de møtes og drodle 
rundt et nytt seminar.

VIBEKE BRUNSELL.. Foto privat.

LYST TIL Å GJØRE NOE LIGNENDE? 
Har noen andre lag lyst til å arrangere noe lignende, er både 
Vibeke og Wenche villige til å dele sine erfaringer. Deres 
kontaktinformasjon er: 

Vibeke Brunsell – vibbrun@hotmail.com – Tlf. 483 02 157
Wenche Solløst – guwesoll@gmail.com  - Tlf. 957 00 534
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Jakten på smertelindring
Tollef Backe meldte seg på smer-
teseminaret til forbundet fordi han 
ønsket flere smerteredskap i verk-
tøykassen. Noe som kan supplere 
medisinbruken.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er første gangen Tollef Backe har 
deltatt på et seminar i regi av Person-
skadeforbundet LTN. 

- Jeg har vært medlem i forbundet en 
stund, men som ganske nyskadet har 
jeg hatt nok med hverdagen. Da jeg så 
invitasjonen til seminaret, tenkte jeg in-
stinktivt at dette må jeg prioritere. Jeg 
sliter nemlig med mye smerter. 

HVORFOR 
SMERTESEMINAR? 
Det er kun tre år siden Tollef Backes liv gikk 
fra normalt til unormalt. Eller mer konkret, 
han gikk fra å være en driftig skogbruker 
og entreprenør i Vikersund i Modum kom-
mune – til å bli lam fra livet og ned. 

- Jeg ble rammet av en ulykke og var 
uheldig da jeg kjørte på ski, forteller han.  

I februar 2020 mistet han kontrollen på 
alpinski og traff en fjellskrent. 

Tollef ble skikkelig skadet. Etter en run-
de på Ullevål – endte han på Sunnaas 
sykehus til opptrening. 

- Jeg ble skikkelig kvestet og fikk et brudd 
mellom 6 og 7 ryggvirvel. Det betyr at 
jeg er varig lam. 

For Tollef, som var skogbruker og entre-
prenør i Vikersund og som hadde vært 
vant til en frisk kropp, ble overgangen 
stor. Både praktisk og fysisk, men også 
når det gjelder smerter.  

- Jeg har vært heldig frem til ulykken 
rammet meg, og hadde knapt tatt en 
paracet gjennom livet. Så opplever jeg 
dette! Merkelig nok er det særlig i beina, 
som er lamme, jeg opplever mest smerte. 
Det er som om det brenner. 

- De eneste periodene periodene jeg 
ikke kjenner så mye smerter er når jeg 
jobber i gravemaskina, forteller han 
og ler tørt.  

Å LEVE MED SMERTER 
Motivasjonen bak Tollef Backes delta-
kelse på smerteseminaret var – som alle 
de andre deltakerne - å lære nye grep for 
å takle hverdagen.

- Jeg har lært litt om smerter både på 
Sunnaas og under et opphold på Ca-
to-senteret. Mye av det vi lærte på kurset 
i helga ligner på ting jeg har hørt om før. 
Det betyr imidlertid ikke det er verdiløst.

Det handler mye om mentale teknikker. 
Om å klare å leve med, men også å kunne 
redusere avhengighet av medisiner. 

- Jeg tar det jeg trenger av medisiner, men 
ønsker å regulere dette. Derfor er det å 
lære teknikker for å koble ut og å stenge 
smerter ute viktig. Det er også viktig å 
igjen høre at det ikke fins noen quick fix 
– men at det er noe man må jobbe med. 

- Som sagt, den eneste gangen jeg opp-
lever å nesten være smertefri er når jeg 
sitter i gravemaskinen. Da konsentrerer 
jeg meg kun om gravingen. Jeg må klare 
å overføre denne tilstanden også når jeg 
ikke er i gravemaskinen, avslutter Tollef 
Backe. 

TOLLEF BACKE VAR aktiv før ulykken, men også etterpå. Her på skytebanen, og på sykkel i naturen. Foto: Privat.



–  17  –

Vil ha mer kunnskap
- Jeg vil egentlig ha mer. Altså at 
man går enda mer inn i hvordan 
man kan bruke disse verktøyene i 
smertelindring. Lære hvordan de 
fungerer i praksis. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er Åshild Mari Kjosvatn som sier at 
hun ønsker mer kunnskap om smertelind-
ring . Hun deltok både på smertesemina-
ret i oktober, men også i helgeseminaret 
om smerte som tidligere ble  arrangert 
av Personskadeforbundet LTN. Begge 
med Ingunn Velarde som foredragsholder.

- Jeg er kun 31 år gammel og godtar ikke 
helt at legene sier; smertene du har er helt 
naturlig fordi kroppen din er så skadet. 

FORTIDEN, I DAG OG FREMTIDEN 
Skadene og smertene Åshild har kommer 
fra en ulykke hun og kjæresten ble ram-
met av for drøyt fem år siden. De kjørte 
bil, og var på vei til Røros. 

- Det var vinter og kjempeglatt, der-
for kjørte vi sakte. Bak oss hadde vi en 
ganske lang kø. Så skjedde det som ikke 
skulle skje, en stor trailer som kom i mot-
gående felt mistet kontrollen og braste 
inn i  bilen til Åshild og kjæresten Martin. 

Bilen de satt i ble helt knust. Åshild og 
Martin fikk et skikkelig trøkk – og begge 
mistet bevisstheten. Heldigvis var Hege 
og Geir i bilen bak, og Hege hadde nett-
opp tatt et kurs i livredding. 

- Vi var heldige at det var akkurat de 

som var bak. Hege tok styringen, fulgte 
prosedyrene hun hadde lært og koordi-
nerte de andre. Vi var fastklemt i bilen, 
og de holdt hodene våre til luftambu-
lansepersonellet kom. Jeg tror vi hadde 
vært døde dersom det ikke var akkurat 
de som kjørte i bilen bak. Jeg kaller den 
våre hverdagsengler.  

Hverken Martin eller Åshild husker noe fra 
ulykken, og var på sykehus da de våknet 
opp. Begge hardt skadet. Mange brudd 
og hodeskader. De neste månedene og 
årene handlet om å bli lappet sammen, 
og å drive med opptrening. 

- Det har vært komplekst og innimellom 
svært vanskelig å holde på kjærligheten, 
innrømmer Åshild, men vi har klart det, 
har blitt kjent med hverandre på nytt og 
i sommer giftet vi oss.  

LAPPET SAMMEN, MEN SLITER MED 
BLANT ANNET SMERTER 
Åshild er lappet sammen, håret har vokst 
ut og ryggoperasjonene har gjort at hun 
igjen kan gå. Men hun sliter med flere 
utfordringer, blant annet smerter. 

- Jeg er på evig jakt etter smertelindring, 
forteller hun. 

Det gjordet at hun igjen meldte seg på 
et nytt smertekurs, med samme fore-
dragsholder som sist, Ingunn Velarde. 

- Grunnen til at jeg igjen meldte meg på 
var at jeg likte måten hun snakket på 
og rådene hun ga. Spesielt dette med 
mindfullness. 

Det er særlig dette med pusten Åshild 
er opptatt av. Det prøver hun litt ut, og 
har tro på. 

- Legene gir meg stort sett forskjellige 
piller. Jeg vet ikke hvor mange ulike typer 
jeg har fått, og prøvd ut. Ikke det at jeg 
tror jeg skal klare meg uten, men jeg vil 
ha supplement. Ingunn Velarde snak-
ker om pust, mindfullness og mindfull 
movements. 

Åshild sier hun liker å lære, og særlig om 
det kan hjelpe henne. Dessuten liker hun 
å møte andre som sliter med litt de sam-
me tingene. 

- Jeg, og mange med meg, er sugne på 
å treffe andre i forbundet. Jeg håper 
derfor det blir flere kurs. Og ja, et godt 
råd til dere – jeg vil gjerne ha mer om 
smerte og kanskje også et kurs som går 
mer inn i praksis. Jeg vil lære teknikkene, 
avslutter hun.  

ÅSHILD OG MARTIN giftet seg i sommer. Foto: privat.
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I høst ble det pålagt at landets kom-
muner skal tilby barnekoordinator, 
og en veileder for rollen er i ferd med 
å ta form. Personskadeforbundet 
LTN, gjennom FFO, har kommet med 
innspill for å sikre at innholdet er i 
tråd med slik vi ser behovene fra vårt 
ståsted.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Oppdraget med å utarbeide en veile-
der har gått til Utdanningsdirektoratet, 
Barne-, ungdoms- og familiedirektora-
tet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
Helsedirektoratet. 

Oppdraget har vært å utarbeide en 
veileder som kan være et praktisk 
hjelpemiddel, og som kan forklare lov-
endringene i 14 tjenestelover nærmere. 
Målet er at brukere av tjenesten lettere 
skal forstå tilbudet, men særlig at kom-
munene i større grad skal forstå hva 
en barnekoordinator er og skal gjøre.  

HVA OG HVORFOR 
BARNEKOORDINATOR?
En barnekoordinator er en ressurs for 
familier som har eller venter barn med 
alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funk-
sjonsevne. Tilbudet er først og fremst 
tiltenkt personer med behov for lang-
varige og sammensatte eller koordinerte 
helse- og omsorgstjenester.  

Kommunen har, ifølge Helse og om-
sorgstjenesteloven, plikt til å oppnevne 

Hvorfor er det viktig med en 
barnekoordinator?  

DET Å FÅ et barn med ekstra behov kan være tøft i seg selv. Også det 
å stå i situasjoner der vi må gi ekstra medisiner og vurdere mer akutte 
anfall og lignende som oppstår kan være tøft. Så det å koordinere alt i 
tillegg gjør jo at det blir en ekstra belasting, da vi allerede er pårørende 
oppi det hele.
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Å leve med et barn som har en eller annen form for funksjon-
snedsettelse er krevende. Dette vet alle som står i eller har stått 
i situasjonen. Det handler både om bekymringer og hverdagsut-
fordringer, men også om oversikt over tilbud, krangling om å få 
hjelp der man behøver det og tilrettelegging.

en barnekoordinator ved behov. 

Å leve med et barn som har en eller annen 
form for funksjonsnedsettelse er kreven-
de. Dette vet alle som står i eller har stått 
i situasjonen. Det handler både om be-
kymringer og hverdagsutfordringer, men 
også om oversikt over tilbud, krangling 
om å få hjelp der man behøver det og 
tilrettelegging. 

En som har erfaringer som mamma, er 
Therese Verena. Hun har en datter på 
ni som siden hun ble født har slitt med 
alvorlig astma.

- Vi har to døtre som sliter med utfor-
dringer. Særlig den eldste har omfattende 
helseproblemer som gjør at hverdagen 
må tilrettelegges. I tillegg til en astma-di-
agnose utredes hun nå også for en mulig 
arvevsfeil. 

Therese forteller at de selv ikke har fått 
tilbud om barnekoordinator, og at det i 
praksis er hun som har gjort den jobben.  

- Egentlig har vi vært mye alene, og si-
den jeg jobber kun 25 prosent grunnet 
egne greier, har jeg hatt muligheten til 
å bruke tid og ressurser på å ivareta min 
datters behov. 

- Kan du forklare hvordan hverdagen 
har vært for dere? 

- Det handler både om hvordan vi har 
måttet forholde oss til skolen, men også 

tidligere tilrettelegging i barnehagen. Det 
har også vært en stor jobb og frustrasjon 
for å få rett diagnose og hjelp i henhold til 
behovene hennes. Her har jeg innimellom 
følt meg helt alene. I dag har jeg heldigvis 
etablert en god dialog med spesialistlegen, 
noe som gjør meg mindre stresset. 

- Jeg valgte å bytte barnehage fordi den 
første nektet å gi henne medisiner. Den 
nye barnehagen derimot er mer forstå-
elsesfulle. 

Therese forteller at den siste «jobben» 
handlet om skolen. Om å få plass på en 
skole i nærheten, sånn at det også blir tid 
til minst en halvtime med luftbehandling 
på morgenene. 

- Vi skrev en begrunnelse som heldigvis 
ble forstått og tatt imot. Det skumle er 
når man møter system og folk som ikke 
vil. Vi måtte for eksempel bytte barne-
hage fordi personalet nektet å gi barnet 
nødvendige medisiner. 

- Kunne du hatt behov for en barneko-
ordinator?

-Ja! Absolutt. En slik koordinerende 
person kunne både bistått for å gi oss 
oversikt over tilbud, men også å skrive 
søknader og å være til stede i møter med 
andre deler av apparatet. 

ERFARINGSBASERT KUNNSKAP
I perioden 1. september til 1. desember har 
organisasjoner og andre kunnet gi innspill 



–  20  –

til innholdet i veilederen. Dette for å sikre 
blant annet erfarings basert kunnskap. 
Personskadeforbundet LTN har sammen 
med en gruppe i FFO gitt tilbakemeldinger.  

- Vi vet at mange familier som har et barn 
eller en ungdom med nedsatt funksjonsev-
ne opplever å stå alene. En god veileder kan 
gjøre ordningen mer forutsigbar, både for 
de som har behov for tjenesten og de som 
skal utøve. Både for familiene som står i en 
situasjon, men også for kommunene og de 
som trenger guiding i hvordan rollen skal 
være i praksis, forteller Birte Sand Rismyhr.

Hun sier at tilbakemelding fra foreldre-
nettverket er at personlig egnethet er 
svært viktig for at rollen skal fungere. 

- Et av punktene vi spiller inn gjennom 
FFO er at det må være en person, ikke 
en funksjon som skal defineres. I forbun-
det ser vi for oss at en kombinasjon av 
relevant fag- og profesjonskompetanse, 
erfaring og personlig egnethet er et sen-
tralt utgangspunkt. 

- Dette, sier Birte Sand Rismyhr, for å 
kunne håndtere kompleksitet. I tillegg 
er det selvsagt viktig å ha evne til å ar-
beide strukturert og ha gode ferdigheter 
i å bygge relasjoner.  

- Et annet innspill forbundet har gitt gjen-
nom FFO, er å ha et menneske som har 
som oppgave å få på plass samarbeidet 
og koordineringen av dette. 

- Hva kan vi forvente av den nye vei-
lederen?

- Først og fremst at flere skal få tilbudet 
og at rollen er tydeligere for den som får 
den , sier Sand Rismyhr.

Helsedirektoratet om 
barnekoordinator-rollen 
Ifølge Helsedirektoratet er det koordinerende enhet som har ansvaret 
for opplæring og veiledning av barnekoordinator. Sentrale temaer 
i opplæringen er de samme som for alminnelig koordinator. En mer 
spisset kompetanse inn mot målgruppene barn, ungdom og familie 
er imidlertid mer fremtredende for barnekoordinator.    

Sentrale kompetanseområder for barnekoordinator er:       
• oppfølging av barn, ungdom og familier   
• barn og unges rettigheter   
• individuell plan og koordinator – rettigheter og plikter     
• brukermedvirkning – herunder om samarbeid i et familieperspektiv     
• tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og ledelse av teamarbeid     
• samhandling og kommunikasjon – veiledningsmetodikk     
• møteledelse     
• offentlig forvaltning og tjenesteyting     
• rutiner og verktøy     

Illustrasjon: Helsedirektoratet
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Det var med vantro og sorg vi mot-
tok budskapet om at æresmedlem 
og tidligere landsstyreleder Henning 
Bjurstrøm har gått bort.

Henning kom i kontakt med forbundet 
etter at han søkte hjelp i erstatnings-
saken sin etter ulykke, og snart fikk vi 

større hjelp av ham enn han fikk av oss. 
Det sier mye om Hennings kapasitet og 
karakter at han valgte å engasjere seg  
da det stormet som verst rundt forbundet 
på slutten av nittitalet. Med lang erfaring 
fra finansnæringen ble han helt sentral 
i gjenoppbyggingen av forbundet  og 
var med på å legge grunnlaget for at vi 
i dag er en organisasjon med sunn øko-
nomi som muliggjør  det tilbudet vi kan 
gi medlemmene i dag. 

Henning ble valgt som leder i landsstyret 
i 2003 og satt helt fram til 2009. Med 
lojalitet og engasjement ledet han or-
ganisasjonen trygt gjennom vanskelige 
saker. I tillegg tok Henning gjerne rollen 
som offentlig talsmann i våre saker, og 
også etter perioden i landsstyret job-
bet han utrettelig for tilrettelegging og 
framkommelighet for rullestolbrukere og 
ikke minst for å styrke rehabiliteringstil-

budet til dem med behov for langvarig 
rehabilitering

En annen av Hennings hjertesaker var 
erstatningsrett, og han var mangeårig 
medlem av styret i Rettsikkerhetsfondet 
hvor de diskuterte erstatningsrettslige 
problemstillinger og innvilget økonomiske 
garantier i prinsipielle saker med behov 
for rettslig avklaring. Selv om Henning 
kom inn sentralt i organisasjonen tidlig, 
var han opptatt av lokalt engasjement 
og bidrog der han kunne i lokallaget til 
Asker- og Bærum. Blant annet satt han 
som revisor i mange år. 

Vi kommer til å savne Henning i Person-
skadeforbundet LTN, og våre tanker er 
hos hans nærmeste i sorgen. 

Personskadeforbundet LTN landsstyret 
og sekretariatet. 

Minneord 
Henning Bjurstrøm

 

 

 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN 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 
snakke med en av våre likepersoner. 

Likepersontelefonen besvares av forbundets utdannede 
likepersoner. Vi er tilgjengelig fire timer i uken. 

OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer 
samtaler med en erfaren og trent samtale 
partner. Samtalepartnerne kalles likeper-
soner. Kort fortalt er dette personer som har 
erfaringsbasert kunnskap, har gjennomgått 
forbundets kurs og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt 
og er hjelpere på frivillig basis. 

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Landet rundt

TEKST OG FOTO: Kirsten Gravdal

Fredag 25. november arrangerte Follo 
lokallag sitt tradisjonelle julebord på 
Gamle Tårnhuset Restaurant på Kolbotn.   

Vi var i alt 20 medlemmer som inntok 
et nydelig måltid og hadde det koselig 
sammen. Tiden flyr dessverre så altfor 
fort i godt selskap.

Tirsdag 29. november hadde tre av sty-
rets representanter stand på Ski Storsen-
ter der vi leverte ut brosjyrer og reflekser.

Torsdag 30. november møttes 11 med-
lemmer for å spille bowling på Lucky Bowl 
i Ski. Her ble det premieutdeling for beste 

spiller. Denne aktiviteten arrangeres den 
siste onsdagen i måneden og er svært 
populær.

Onsdag 7. desember  hadde tre av  «nisse- 
mødrene» i styret arbeidsmøte der vi 
forberedte utsendelse av julebrev med 
«något attåt» oppi konvoluttene.

I forbindelse med dette møte vil «nisse- 
mødrene» og resten av styret i Follo  
lokallag ØNSKE alle lokallagene i Nor-
ges langstrakte land og sekreteriatet                
ET GODT NYTT ÅR

Vi arbeider alle om samme mål.
DET Å TA GODT VARE PÅ 
MEDLEMMENE VÅRE

Førjulsaktiviteter i Follo lokallag  

Vi i Personskadeforbundet Solør/
Odal & omegn lokallag hadde et 
veldig koselig julebord på Vinger 
hotell lørdag den 26. november 2022. 

TEKST: Jan Kalbakken

Vi synes oppslutningen var veldig bra, 
tross noe frafall på grunn av sykdom. Vi 
ble til slutt 14 personer som hadde det 
hyggelig med god mat og drikke.

Det ble også mulighet for en liten sving-
om utpå kvelden. Dansemusikken var 

det Christiania med Kjetil Nordfjell som 
stod for.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å 
ønske alle gamle og nye medlemmer ett 
riktig godt nytt år.

Ta vare på hverandre, og ta det pent og 
rolig i trafikken. Husk at det er mange 
som er glad i dere.

MINNER OGSÅ OM ÅRSMØTE VI SKAL 
HA ONSDAG 22. MARS 2023 PÅ SLOBRUA 
GJESTEGÅRD, SKARNES KL: 1800.

Julebord i Solør/Odal & omegn 
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Det var med tungt hjerte vi mottok 
nyheten om at Målfrid Bjorvatn Helle 
hadde gått bort, 69 år gammel.

For oss som var så heldige å jobbe 
sammen med Målfrid, har vi nå mistet 
en av grunnsteinene i LTN. Som mange 
andre av våre medlemmer, lette hun også 
etter hjelp da hun fant fram til organi-
sasjonen. Men Målfrid ville også hjelpe 
andre, og sammen med Helge Fossen 
startet hun lokallaget i Aust-Agder i 1994. 

Der har hun fungert som leder, likeperson 
og primus motor fram til i dag. 

Målfrid ble også valgt inn som nestleder i 
landsstyret på landsmøtet i 1997. På den 
tiden var det mye uro innad i foreningen 
og økonomien var dårlig. Hvor dårlig stilt 
det var kom som en overraskelse på det 
ferske styret, Målfrid har fortalt om hvor-
dan de endte med å sove på gulvet på 
kontoret for å unngå at kreditorer tok 
pant i eiendeler og hvordan de grudde seg 
til å åpne skuffer fordi de fant ubetalte 
regninger over alt. Og det ferske styret 
sammen med styrets leder og adminis-
trasjon holdt ut. De fikk snudd minus til 
pluss og de vanskelige tidene ble etter 
hvert til anekdoter fortalt på samlinger, 
og Målfrid fikk i flere omganger jobben 
som leder for vedtektskomiteen og re-
viderte vedtektene våre. 

Sammen med organisasjonskunnska-
pen og kapasiteten kom også varmen 
og omsorgen. Målfrid var et menneske 
som så andre og som hjalp dem rundt 
seg. Hun var aktiv som likeperson og tok 

stadig imot medlemmer på kontoret til 
lokallaget i Eydehavn for kaffe og prat. 

Felleskapet var viktig, og Målfrid var pri-
mus motor for lagets turer til Oslo der 
de koste seg med revy og god mat og 
drikke. Hadde du en vanskelig sak å dis-
kutere, var det alltid godt å ringe Målfrid. 
Hun lyttet nøye før hun kom med sine 
innspill, og de var alltid verdt å høre på. 
Og du visste alltid at du hadde en god 
støttespiller når det stormet.

Vi kommer til å savne Målfrid, kunn-
skapen og innsikten. Men aller mest vil 
vi savne latteren, omsorgen og den gode 
praten. Våre tanker går til Målfrids kjære. 

Personskadeforbundet LTN Aust-Agder 
lokallag og Landsstyret

Minneord 
Målfrid Bjorvatn Helle

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

på hva som skjer i organisasjonen. 

https://www.facebook.com/PersonskadeforbundetLTN                                                    https://www.instagram.com/personskadeforb/
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Selius & kidza

Å ha søsken med en 
funksjonsnedsettelse

Det er mange sider ved det å være 
søsken til en som har en funksjons-
nedsettelse. Mange er positive, og 
noen er litt vanskelige.

Noen tar mye ansvar for at broren eller 
søsteren har det bra. 

Det er ikke uvanlig å føle seg litt tilside-
satt, og noen kan føle sinne eller sjalusi 
overfor det familiemedlemmet som ofte 
får mest oppmerksomhet. Dette kan 
igjen gi oss dårlig samvittighet. 

MYE Å LÆRE OG ERFARE
Det er ikke tvil om at søsken også lærer 
mye og vokser på å være i familie med en 
som har en funksjonsnedsettelse, selv om 
det noen ganger kan være utfordrende. 
Det er mye glede å hente i et søskenfor-
hold, og mye å lære. 

Som søster eller bror til en som er funk-
sjonshemmet, er du en støttespiller og 
ressurs i nærmiljøet. Det kan være fint og 
berikende, og det kan føles litt slitsomt 
noen ganger.

TAR DU MYE ANSVAR?
Forskning viser at mange som må ta mer 
ansvar hjemme, blir tidligere voksne. Du 
har selvsagt også andre erfaringer enn 
ungdom som ikke har søsken med funk-
sjonsnedsettelser. 

Kanskje dette kan gi bedre samhold 
innad i søskenflokken? Dette kan du se 
på som en styrke og noe du kan ta med 
deg videre i livet. 

DET ER VANLIG Å BLI SINT ELLER FLAU
Det er helt normalt å føle seg sint eller 
flau fordi noen glaner eller oppfører seg 
kjipt overfor søsteren eller broren din. 
Det kan føles tungt å kjenne på disse 
følelsene. 

Det kan være veldig fint å snakke med 
noen om dette, for eksempel helsesy-
kepleier, foreldre eller en annen voksen 
du stoler på.

Kilde:
Forskningsrapport fra NTNU: ”Som alle 
andre? Søsken til barn og unge med 
funksjonsnedsettelse." 2012
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Detektiv Rev

2

3

4

1

Egg tåler 
en trøkk
Egg tåler 
en trøkk
Et eggeskall virker 
tynt og skjørt, men 
formen gjør det 
egentlig ganske 
sterkt.

De tynne, 
lette eggeskallene kan 

holde flere bøker fordi de 
fungerer på samme måte som 

buer som brukes til å gjøre 
bygninger og broer sterke

I stedet for å 
bli knust, 

fordeler 
skallene 

vekten av 
bøkene 

utover og 
ned

© MCT/Bulls

Lim en ring med teip rundt 
midten av hvert egg

Få en hjelper til å skjære opp den tykke enden 
av eggene og helle innholdet over i en bolle

Tror du at du kan sette en bok 
på skallene uten å knuse dem?

(Fjern eventueller biter av 
skall, så kan egget 
brukes til matlaging)

Sett de fire kuppelformede 
skallene i et rektangel på bordet

Se hvor mange bøker du kan stable 
på skallene før et av dem knuser

Brekk av 
av alt 
skall under teipen

Hva skjedde?

Du trenger
Fire egg
Gjennomsiktig teip

Kniv
Bolle
Telefonkatalog eller 
andre store bøker

Voksen hjelper

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
Hva er det beste Ole Brumm vet?
I hvilket land ble de første damp-
lokomotivene bygd?
Hvem er kjent for å ha gått rundt 
og samlet eventyr i Norge?
Hvor mange dommere er til stede 
på en offisiell fotballkamp?
Kommer maten først ned i  
tykktarmen eller tynntarmen når 
man spiser?
Hva heter den norske ski- 
skytteren som har vunnet flest 
OL- og VM-medaljer?
Ligger Hellas sør eller nord for 
Bulgaria?
Hva heter det irske rockebandet 
som har vært et av verdens mest 
populære band siden 1980-tallet, 
hvor Bono er sanger?
Hva er en komse?
Hva er en vampyr?

1. Honning 2. I England 3. Asbjørnsen og 
Moe 4. Fire (dommer, to assistentdommere 
og en fjerdedommer) 5. Tynntarmen 6. Ole 
Einar Bjørndalen 7. Sør for Bulgaria 8. U2
9. Et samisk ord for vugge 10. En dødning 
som suger blodSvar:

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:
VI TENNER VÅRE LYKTER 
NÅR DET MØRKNER

Elin Hestnes, Mo i Rana

Ruth Våpenstad, Trondheim

Martin Orvedal, Bergen

OPPGAVE VINNERE

NIFST FISKEN FØR DYR BEILE

STØTTES
AV FOLLO 
LOKAL - 

LAG

ENSOMT PREPO - 
SISJON

HULE

SØT
TEKKE

MYNT - 
ENHET

FUGL TIPS SØT - 
STOFF

PIKE - 
NAVN

NAFTA
ESTISK

ØY

SLETTE
ADELS - 
MANN

ARVE - 
ANLEGG

GRØNN - 
SAK

ØNSKET

ARTIK - 
KEL

BØNN
MYNT

DEN
ELDRE
KASTE - 

TAU

HEL

ALTER - 
BRØD

VÆSKE HAVDYR
PLASS

KJEDE - 
LIG

EN - 
GELSK

BY
HA

ARRAN - 
GERES.
26.JAN.-
16.FEB.

MÅNE SPISE TONEN
MI

KJEMME
MERK

KRYPING BAKKEN STÅK SMERTE

ALDER
EIME

SKUER
MORENE

KONGE - 
NAVN

ÆRES - 
TEGNET

EURO - 
PEISK
ELV

VAR 20. 
OKTO - 

BER
LAPP SKÅTE

PÅ RAMS
PAPPA PEKES

RÅTTEN

SMER - 
TER

ROMMET
DRIKK

DYRE - 
VERDEN
KONGE

ER DET 
IGJEN
I  ÅR

GRUNN - 
STOFF

TRE MOBBE RAUTER
SKUL - 

DERBIND
VASSE

HODE - 
PLAGG

BILDE
SNÅL

VERNE TONE MERKE

SIDE
GUTTE - 

NAVN
ØVELSE

TALL
RING

FUGE
FISK

SKRIVE
NED

MORENE
AM. STAT

TENKT
LINJE

GUTTE - 
NAVN
MÅLET

GLØD VASKET
TITTEL

UT  AV 
GUTTE - 

NAVN

DANSK
ØY

SANG - 
ENE

ANGÅ - 
ENDE

LIKE SEL - 
SKAP

KLÆR MÅNED

NATUR PIKE - 
NAVN

VALØR
NEVNTE

HELLIG
SKJØT

TONE - 
TEGN
FERD

FUGL
BYGE

GUDINNE
GÅR VI 
MOT NÅ 
DRYSSE

MÅNED
ELV

FORE - 
NING

ØSTER - 
RIKE

LÅKE
TYNT

STOFF

GRESK
BOKST.

ELV

BEVE - 
GER

HAST ORDNE RUSE
RETNING

OFRE
FINLAND

TALL
LÆR - 
REIM

LAKKER
ANLEGG

LIKE GRUS STOFF SOMME

FOTTØY TONEN
SOL

Birte
Sand Rismyhr

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

Vinstra  
Karosseri AS

 Lomovegen 2, Lomoen 
 2640 VINSTRA 

Tlf. 61 21 6

Optimera AS Monter  
Stormarked Forus

 Maskinveien 7 
 4033 STAVANGER

Tlf. 476 03 300

Advokatfirmaet 
Jon Reidar Aae AS

 Orkdalsveien 53 
 7300 ORKANGER 

Tlf. 72 48 79 90 

Fjellheim Drift og Service AS
 Knottveien 346

 7777 NORD-STATLAND 
Tlf. 915 83 272 

Oslo Bilsenter
 Grenseveien 73

 0663 OSLO 
Tlf. 23 17 02 00

Olsens Montering  
og Ovnsrens 

Gamlevegen 12 
 2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

 Valhallavegen 12 
 2060 GARDERMOEN 

Tlf. 400 46 000 Tlf. 32 73 63 75

Hansen &  
Justnæs AS 
 Sørlandsparken

 4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 14 45 00

Sundretunet,  
Sundrejordet 4 

 3570 ÅL 
Tlf. 417 99 417

Bygdeveien 31 
 3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

 Austsidevegen 72 
 3539 FLÅ

Tlf. 32 05 38 10
5401 STORD 

Tlf. 53 49 60 00  5585 SANDEID 
Tlf. 52 76 49 00 Tlf. 24 03 47 50 

Melby Gård
2013 SKJETTEN  
Tlf. 67 90 22 29

Lars Wisur 
Børtevannsveien 353 

1730 ISE
Tlf. 950 21 949 

IP Huse AS  
Mek. Verksted 

 6487 HARØY 
Tlf. 71 27 57 00

Notodden  
Betong AS 
Semsvegen 33 

 3676 NOTODDEN 
Tlf. 478 98 999 

Nor bilpleie AS 
 Henrik Bulls veg 48 

 2069 JESSHEIM 
Tlf. 63 97 36 46

Byggmester  
Madsen & Giseth AS

Rødsåsen 7 
 1389 HEGGEDAL 

Tlf. 905 57 693

Bertelsen &  
Garpestad AS 

 Hovlandveien 70 
 4374 EGERSUND 

Tlf. 51 46 10 80

Åseral maskin  
og transport AS

Røyddansvegen 46 
4540 ÅSERAL
Tlf. 992 78 444 

Active  
Services AS 

Sagaveien 66C 
 1555 SON

Tlf. 930 04 146

Teiealleen 7,  
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Bogøy Dagligvare 
 8288 BOGØY 
Tlf. 75 77 72 07

 3800 BØ I TELEMARK 
Tlf. 35 95 05 01

Jahr  
Bilservice A/S 

Jarveien 96
 3340 ÅMOT 

Tlf. 32 78 56 08

Åsen Servicesenter AS 
 Stasjonsvegen 5,  7630 ÅSEN 

Tlf. 74 40 52 55

Trosby Båt og Motor  
Trosby Motorverksted 

 3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

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

Eiksenteret  
Målselv 
Andslimoen 

 9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Støget 74 
 4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

Sebu Bil &  
Bensin AS

Vindev. 1 
 2940 HEGGENES 

Tlf. 61 34 29 20

Glassmester1 
Arendal

 Strømsbuveien 61 
 4836 ARENDAL 
Tlf. 37 02 41 88

Vindheim 26
 4885 GRIMSTAD 

Tlf. 950 61 377 

Grefsen  
Eiendom AS 
Henrik Bulls veg 48 
 2069 JESSHEIM 
Tlf. 63 98 64 00 

Kanalveien 3 
 5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00 

Søderlundmyra 32 
 8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66 1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30 

Tannlege 
Gunnar Odd  

Hagen AS
 3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Nordicgsa AS 
 Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 93 06 90

Lillehammer

 Hovedvegen 45 
 9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80 

Lastebilsenteret AS 
 Moen Industriområde 38 

 3622 SVENE 
Tlf. 32 70 05 19

Johnsen  
Transport AS

Grantunvegen 14 
 4760 BIRKELAND

Tlf. 918 46 710 

Bjørn  
Baastad AS 

 Storvegen 13
2420 TRYSIL

Tlf. 901 11 628 

Frekhaug  
Fysioterapi

 Havnev 15 
 5918 FREKHAUG 

Tlf. 56 17 14 50

Åsaunvegen 5 
 7609 LEVANGER 

Tlf. 74 02 88 40 

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET 

Tlf. 22 25 75 03 

 Vik 3
 4885 GRIMSTAD 

Tlf. 950 03 333 
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Hostvetveien 370 
 3618 SKOLLENBORG 

Tlf. 32 86 78 00 

2816 GJØVIK
Tlf. 61 18 49 47

Norspray AS
Maskinveien 10

 4033 STAVANGER
Tlf. 51 22 07 00

Lars E. Strand Malermester 
 og Entreprenørforretning AS 

 Hvamsvingen 11B,  2013 SKJETTEN 
Tlf. 901 26 631

Bilskadesenteret Namsos AS
Navarvegen 37820 SPILLUM 

www.bilskadesenteret.no 
 

ANONYM 
STØTTE 

Østfold Olje Ragnar  
Larsen & Sønner AS

Engelsvikenv 158 
 1628 ENGALSVIK

Tlf. 69 33 91 80 

Hovin Trevare 
 Krokfossvegen 13 
 2067 JESSHEIM 
Tlf. 63 97 05 01 Kvaløyvegen 156,  9013 TROMSØ

Tlf. 77 60 69 40 

Nils Ivar  
Braathen AS 

 Horgenveien 37
 3300 HOKKSUND 

Tlf. 913 94 618 

Tømra  
Bilverksted AS
7584 SELBUSTRAND 

Tlf. 479 33 060 

Prost Stabels vei 8 
2019 SKEDSMOKORSET 

Tlf. 404 94 992

El Ringen AS 
Torsbyveien 1 

 3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Søgne  
Elektriske AS 

 Linnegrøvan 24
 4640 SØGNE 

Tlf. 38 05 30 30 
Speiderveien 2, 

8008 BODØ 
Tlf. 75 50 02 60 

Krødsherad kommune 
krodsherad.kommune.no

Meråker kommune 
meraker.kommune.no

Hamar kommune 
hamar.kommune.no

Sel kommune 
sel.kommune.no

Vestvågøy kommune
vestvagoy.kommune.no

Våler kommune 
valer-of.kommune.no 

Lillestrøm kommune  
lillestrom.kommune.noTrygt på skoleveiene

Vestvollv 30 B
 2019 SKEDSMOKORSET 

Tlf. 64 83 62 62

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?
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DIN LOKALE RØRLEGGER
drangedalror.no I 926 06 152 
drangedal.rorlegger@gmail.com  

TRYGGHET I KVALITET I NETTHANDEL

6105 VOLDA Tlf. 70 07 44 30

Møre og RomsdalInnlandet fylke
Team Trafikkskolene  
Bo & Anga DA
2211 KONGSVINGER 
Tlf. 62 83 62 33/62000676 

 Strømtangvegen 39
 3950 BREVIK
Tlf. 35 93 10 00

Prestholt Geitestøl 
 Høgehaugvegen 23 

 3576 HOL
Tlf. 920 37 514

Ronny Tangeland 
Transport 

 Folkestadhøgda 1 
 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 928 99 105

Tuneveien 10 
 1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

Skreosen  
Byggsenter  

avd. Vråliosen
 3849 VRÅLIOSEN

Tlf. 35 05 51 30

v/Børre Bratvold 
Øvregangen 7 

 3058 SOLBERGMOEN 
Tlf. 32 89 80 80 

Arnes  
Frisørhjørne 
 Langebruvegen 19 

 6800 FØRDE 
Tlf. 57 82 62 35

 Stavåsen
 7200 KYRKSÆTERØRA

Tlf. 948 34 929

Norefjell Hytteservice 
 Skinnestoppen 9 
Tlf. 901 47 300 

 3535 KRØDEREN

Bærum Eltek AS
 Gruvemyra 61 

 1354 BÆRUMS VERK 
Tlf. 67 56 37 38 

Kirkebygden
 3632 UVDAL 

Tlf. 32 74 30 84 

Kjetils Auto AS 
 Langmyra 5 

 3185 SKOPPUM 
Tlf. 485 05 168

Ola Flateland 
Transport
Ytre Lauvrak 

 4830 HYNNEKLEIV 
Tlf. 957 32 118

Peter Løvaas 
 Transport AS 

Silurveien 74 
 4656 HAMRESANDEN 

Tlf. 952 10 500

Jakobsen Rør 
AS 

Aurebekksveien 106 
 4516 MANDAL
Tlf. 476 58 939 Oscar Omdals terrasse 21,  4656 HAMRESANDEN 

Tlf. 481 68 200 

BRB Bygg AS
 Hellebergveien 35
 3960 STATHELLE

Tlf. 906 18 673 

Ingeniørtjenester 
AS

Porsveien 10 
4994 AKLAND
Tlf. 979 82 319

Buss og  
Reiseservice AS

 Modumveien 42 
 3410 SYLLING 
Tlf. 32 84 88 02

Assemblin  
Norge 

 Bjørnstadmyra 7 
 1712 GRÅLUM

Tlf. 09 030

Edelfarm AS
 Øksengård 

 8253 ROGNAN
Tlf. 75 69 13 30

 Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Rødmyrsvingen 94 
 3735 SKIEN 

Tlf. 901 85 868

Hurum Mølle
Kirkebygdveien 29

 3490 KLOKKARSTUA 
Tlf. 32 79 80 06 

Motorsenteret 
Heidal AS
 Ysterivegen 5 
 2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Sundsmoen 11, 3855 TREUNGEN 
Tlf. 35 04 71 70 

FFF Hage og 
Miljø AS

 Follestad Industriområde
3474 ÅROS

Tlf. 31 29 26 30
Vigeland Brugs veg 21 

 4708 VENNESLA 
Tlf. 38 15 26 00

Rakkestadv 1 
 1814 ASKIM 

Tlf. 69 83 80 10 

Østre Aker vei 255
0979 OSLO 

Tlf. 22 90 75 00

Langøen  
Bilverksted 

 Bjørumsvn 16 
 4820 FROLAND 
Tlf. 37 03 70 30

Sør-Varanger 
Bilteknikk AS
E. K. Andersonsv 1 
 9912 HESSENG 
Tlf. 78 99 33 58

Fjellheim Drift 
og Service AS

 Knottveien 346
 7777 NORD-STATLAND 

Tlf. 915 83 272 

 Gauterødveien 39c
 3154 TOLVSRØD 

Tlf. 909 10 127

 Sjøgata 5
9300 FINNSNES 
Tlf. 77 84 10 80

Rue  
Transport AS 

 Opsalvegen 147
 3690 HJARTDAL 

Tlf. 913 82 288
Aasen T.  

Solskjerming AS
Forusparken 28

4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

 Verkstedveien 25A
 1400 SKI

Tlf. 64 87 67 00

Kranstad  
Glassmontasje AS 

Holtungveien 1126
 3174 REVETAL 
Tlf. 412 32 902

Loe bruk 14
3300 HOKKSUND 

Tlf. 915 49 789

Begravelsesbyrået Orkla,  
Meldal og omegn 

 Kvamsveien 6 
 7336 MELDAL
Tlf. 960 14 510
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Gleden ved  
å dele øyeblikk

Banken med kundeutbytte

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

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

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

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

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

Alle har rett til å bli hørt!

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

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

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

Arnatveitvegen 137, 5262 ARNATVEIT  
Tlf. 55 19 92 00

Gumpens Auto Øst AS 
4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 24 03 47 50

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 62 62

Våler kommune 
valer-of.kommune.no 

Fitjar kommune 
fitjar.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Vestvågøy kommune
vestvagoy.kommune.no

Farsund kommune    
farsund.kommune.no

Krødsherad kommune 
krodsherad.kommune.no

Hamar kommune 
hamar.kommune.no

Bamble kommune 
bamble.kommune.no

Ås kommune 
as.kommune.no

Hitra kommune
hitra.kommune.no

Bjerkreim kommune 
bjerkreim.kommune.no

Gudbrandsdal 
Frakt AS   

Dahlemoen 39
2670 OTTA   

Tlf. 61 23 10 29

Bremnes Bilverksted AS 
Averøyveien 417, 6530 AVERØY 

Tlf. 71 51 11 90

Advokatfirmaet Jon Reidar Aae AS    
Orkdalsveien 53 

7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Håndverkerveien 4 B     
9018 TROMSØ 
Tlf. 930 53 700 

Øvre Skoledalen 12      
3482 TOFTE  

Tlf. 32 79 20 00

Meieriveien 7, 3023 DRAMMEN

Blatchford          
Ortopedi AS  

Alkeveien 14 
9015  TROMSØ 
Tlf. 77 60 00 22

Byggteknikk               
Valdres AS  

Gamlev. 3   
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Fjellheim Drift og Service AS       
Knottveien 346  

7777 NORD-STATLAND      
Tlf. 915 83 272 

Per A. Øren 
Transport AS
6993  HØYANGER  

Tlf. 57 71 45 00

Langøen            
Bilverksted     

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Prost Stabels vei 8     
2019 SKEDSMOKORSET      

Tlf. 404 94 99

Pooltech AS
Tåjeveien 8

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 922 68 682

Agder                   
Garasjer AS       

Randulf Hansens vei 49  
4870 FEVIK  

Tlf. 932 77 550 

Norspray AS 
Maskinveien 10  

4033 STAVANGER  
Tlf. 51 22 07 00

Gamlev 6, 3550 GOL    
Tlf. 905 05 704 



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

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

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargsskader

• Erstatning etter dødsfall (forsørgertap)

• Erstatning til næringsdrivende

• Pasientskader

• Forsikringsrett

Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo

www.nesslundin.no

Tromsø Trondheim

Lillestrøm Haugesund

Postadresse:

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

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

HOVEDKONTOR I OSLO

Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Tlf.: 23 29 90 00

firmapost@nesslundin.no

Avdelingskontor:

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


