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Som styreleder i Personskade-
forbundet LTN er politikk og 
politisk påvirkning en svært 

viktig del av mitt mandat. Altså det jeg skal forholde meg 
til og sette fokus på – både på et overordnet nivå og på et 
praktisk nivå. 

Heldigvis ligger politisk arbeid i ryggmargsrefleksen min og i 
forbundets historie. Det var politikk som var utgangspunktet for 
oppstarten og som startet engasjementet for 38 år siden. Det 
var mennesker som var rammet av trafikkulykker, enten selv 
eller som pårørende, som satte seg rundt et bord og bestemte 
seg for å starte en interesseorganisasjon for å endre rammene 
rundt deres situasjon. De valgte å fokusere på bevisstgjøring, 
rehabilitering, juridiske forhold og samferdselspolitikk. Temaer 
som fremdeles er viktige i vårt arbeid. 

Heldigvis har vi gjennom årene oppnådd mange seiere og mye 
rundt skadesituasjonen er forandret til det bedre. De siste ukene 

kan vi krysse av for ytterligere to politiske seiere. Den ene gjel-
der el-sparkesykler og reglene rundt bruken av farkosten. Her 
har myndighetene hørt på våre bekymringer som blant annet 
handler om konsekvens av skader og juridiske problemer. Så 
kom også gladmeldingen om at det er politisk vilje til å endre 
AAP-ordningen. For mange av våre medlemmer betyr dette 
at de ikke lenger trenger å frykte å bli stående uten stønad en 
periode, grunnet karenstid. I tillegg er det signaler som tyder 
på at man vil rigge til for tettere oppfølging i hver enkelt sak. 

Begge seierene er omtalt i denne utgaven av LEVE MED. 

Om du synes politikk er kjedelig – så har du på en måte rett. 
Iallfall dersom du er av den utålmodige sorten. Når seierne kan 
høstes er det imidlertid TILFREDSSTILLENDE OG GØY. Rett 
og slett fordi vi, som forbund, IGJEN har gjort verden litt bedre. 

Jeg håper du også lar deg inspirere til å delta på foredragsrekka 
vi ruller ut i marsmåneden. Da er det hjernen som er stjernen. 

Eli Eiklid

Om du synes politikk er kjedelig – så har du på en måte 
rett. Iallfall dersom du er av den utålmodige sorten. Når 
seierne kan høstes er det imidlertid TILFREDSSTILLENDE 
OG GØY. Rett og slett fordi vi, som forbund, IGJEN har gjort 
verden litt bedre.
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Flere hundretusen mennesker våkner 
hver dag med smerter. Graden varie-
rer, det gjør også hvorvidt tilstanden 
påvirker livskvaliteten og hverdagen. 

TEKST:  Gunn Kvalsvik

BILDER:  Eli Charlotte Staurset-Bakke

I desember arrangerte Personskade-
forbundet LTN et kurs med tittelen Triv-
sel tross smerte – et mestringsseminar 
for en bedre hverdag. Målet var å nå 
medlemmer som lever med langvarige 
smerter, og som ønsker å lære mer om 
hvordan man kan mestre smertene i 
hverdagen bedre. 

Hensikten med kurset var å øke kunn-

skapen om og forståelsen av langvarige 
smerter, identifisere faktorer som påvir-
ker, samt lære grep som gjør at man kan 
mestre smertene bedre og dermed delta 
mer aktivt i hverdagen. 

Et viktig aspekt ved å møtes var også 
å skape møteplasser og nettverk. Noe 
forbundet vet har stor verdi dersom man 
sliter med vedvarende tilstander.  

- Stor pågang og interesse for kurset for-
talte oss at tematikken treffer mange av 
våre medlemmer, sier Birte Sand Rismyhr 
fra Personskadeforbundet LTN. 

Hun hadde hovedansvaret for arrange-
mentet og var også til stede. 

SMERTER ER SUBJEKTIVE 
Det var fysioterapeut Ingunn Stanghelle 
Velarde og psykologspesialist Heidi Try-
dal som stod for det faglige kursinnhol-
det. Begge snakket om smerte som en 
opplevelse som er forskjellig fra person 
til person.

Ingunn Stanghelle Velarde jobber i et 
tverrfaglig team ved Advanced Chiro-
practic i Albir, Spania. Hennes spesialfelt 
er nevromuskulær rehabilitering og hun 
jobber primært med pasienter som er 
rammet av forskjellige typer smertepro-
blematikk. 

Heidi Trydal er tilknyttet St. Olav sykehus 
i Trondheim hvor hun jobber ved Smerte-

Et kurs som handler om å leve 
med smerter

SAMTALER MED ANDRE deltakere er alltid en viktig del av Personskadeforbundet LTNs kurs.
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Et viktig aspekt ved å møtes er også å skape 
møteplasser og nettverk. Noe forbundet vet har stor 
verdi dersom man sliter med kroniske tilstander.

klinikken, og fungerer som en del av det 
tverrfaglige smerteteamet der.

En rød tråd i formidlingen fra begge, var 
bevisstgjøring og å skape forståelse for 
hva smerter betyr. Som Ingunn Stanghelle 
Velarde så fint formulerte det: 

- Bevisstgjøring på hva smerte er og 
hvordan den oppleves ulikt er et viktig 
tema for alle som lever med langvarige 
smertetilstander. 

Gjennom sitt foredrag var hun særlig 
opptatt av å formidle at smerte alltid 
er subjektiv – både i form og opplevelse. 
Alltid. Med dette som utgangspunkt vet 
man at hver enkelt pasient må behandles 
og utredes individuelt. 

- Smerte er en signal-opplevelse – man 
kan tenke seg frem til smerte, men dess-
verre ikke tenke den bort, sa hun.

Videre forklarte Velarde at smerter hos 
den enkelte også påvirkes av stress, redsel 
og grad av trygghet og tillit. Altså ytre 
faktorer som ikke har noe direkte med 
smerteopphavet å gjøre. 

- For oss som daglig jobber med pasienter 
med langvarige smerter, vet vi godt at 
diagnoser basert på bilder, blir i beste fall 
en lite konstruktiv tilnærming, understre-
ket fysioterapeut Velarde. 

SAMMENHENGEN MELLOM FYSISK 
OG PSYKISK HELSE 
Også Heidi Trydal var opptatt av sam-

menhengen mellom fysisk- og psykisk 
helse. Hennes inngang og foredrag var 
preget av den tverrfaglige forståelsen 
hun har med seg ved Smerteklinikken 
ved St.Olavs sykehus i Trondheim.

Hun fortalte om kunnskapen hun hadde 
om holdninger mange smertepasienter 
blir møtt med, nemlig at smertene de-
res ikke blir tatt på alvor fordi de ikke er 
logiske gitt skaden. Ukentlig møter hun 
pasienter som har smerter som ikke kan 
forklares tilstrekkelig verken av somatiske 
funn eller psykisk lidelse alene.

- En del havner dessverre i et medika-
mentelt uføre og vil kunne utvikle psykisk 
lidelse og avhengighetsproblematikk se-
nere i livet. Nettopp derfor er det så viktig 
å kunne møte pasienter som lever med 
langvarige smerter på en hensiktsmessig 
og profesjonell måte, sa hun. 

I tillegg til foredrag inneholdt kurshelgen 
runder med gruppearbeid og involvering 
hvor deltagerne utvekslet erfaringer. Alt 
fasilitert og veiledet av foredragsholderne. 

Det ble også tid til fysiske øvelser og 
mindfullness-økter på søndagen.

Ifølge Birte Sand Rismyhr, som også del-
tok fra sekretariatet i forbundet uttrykte 
flere av deltagerne takknemlighet for å 
få møte og diskutere med andre med-
lemmer som selv levde med langvarige 
smerter. 

- Mitt inntrykk var at de fleste forlot semi-
naret med mye inspirasjon og kunnskap 
for å bedre leve med smertene.

Les mer om hvordan Åshild Mari 
Kjosvatn opplevde smertekurset på de 
neste to sidene.

FOREDRAGSHOLDERNE: fysioterapeut Ingunn Stanghelle Velarde og psykologspesialist Heidi Trydal.



–  6  –

Livet med kroniske smerter 
Én av deltakerne på smerteseminaret var Åshild Mari Kjosvatn. Hun lever 
med kroniske smerter i hverdagen – og søker kunnskap og fellesskap. LEVE 
MED snakket med henne etter kurset. 

TEKST:  Gunn Kvalsvik   BILDER:  Privat

Åshild Mari Kjosvatn meldte seg inn i 
Personskadeforbundet LTN etter å ha 
blitt alvorlig skadet i møte med et polsk 
vogntog i 2017.

- Du har nylig deltatt på et smertesemi-
nar i regi av Personskadeforbundet LTN. 
Hvorfor valgte du å delta?

- På grunn av de store skadene ulykken 
ga meg, må jeg leve med kroniske smer-
ter. Det er lite hjelp å få, og mitt inntrykk 
har vært at dette må jeg bare leve med. 
Jeg var tross alt heldig som overlevde 
en såpass alvorlig ulykke. Da jeg leste 
i 'Leve med' at Personskadeforbundet 
skulle holde et smerteseminar ble jeg 
veldig interessert. Dette måtte jeg få med 
meg. "Kan jeg virkelig leve et godt og 
meningsfylt liv med kroniske smerter?"

- Hva likte du av innholdet, og vinklingen 
på teamet smerte?

- Jeg føler meg ofte alene om å ha mye 
smerter i hverdagen. På seminaret var 
det først og fremst godt å møte andre 
mennesker med samme utfordringer 
som meg. Det ble satt av en del tid til å 
utveksle erfaringer med hverandre. Det-
te var veldig lærerikt. Møte med andre 
mennesker med lignende utfordringer 
som meg selv var sterkt. 

Åshild Mari Kjosvatn sier hun følte seg 
plutselig ikke så veldig alene lengre. Spe-
sielt var det fint å høre om hvordan de 
andre deltakerne håndterte sine smerter, 
og hvilke verktøy de brukte i sin hverdag. 

- Vi fikk mye informasjon og vi fikk lære 
om hva smerter egentlig er. Og at smerte 
ikke nødvendigvis er en skade eller noe 
du kan se på et røntgenbilde. Denne 
kunnskapen kan jeg videre gi til mine 
nærkontakter, slik at de lettere kan sette 
seg inn i min situasjon. 

-Var det deler av seminaret som ikke 
fungerte bra?

- En av mine utfordringer er at jeg ikke 
klarer å holde konsentrasjonen oppe over 
en lengre tid, så for meg var det litt for 
lange foredrag. Heldigvis var undervis-
ninga i et stort lokale, så jeg kunne veksle 
mellom å sitte og å stå. Siste dagen av 
seminaret gjennomgikk vi en del øvelser, 

med søkelys på hvordan bevege en vond 
kropp. Dette var veldig bra, og noe jeg 
ønsket meg mer av. 

- Var det noe du tenkte at  «det burde 
være med»?

- Jeg ante ikke hva jeg kunne forvente 
meg da jeg aldri har vært borti noe lig-
nende. Både det sosiale og det faglige 
innholdet var veldig bra. Kunne kanskje 
ønsket meg mer aktivitet sammen som 
en gruppe. 

- Det er mange teknikker for å håndtere 
et liv med kroniske smerter. Hvordan 
lever du med din smertetilstand? 

ÅSHILD FØR ULYKKEN.
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- Smerter og fatigue gjør at jeg må plan-
legge dagene mine detaljert. Jeg har lite 
energi, som må fordeles på en god måte. 
Slik at jeg får gjort alt jeg bør få gjort i 
løpet av en dag. Jeg trener 5-6 dager 
i uka, enten hos fysioterapeut eller på 
egenhånd på treningssenter. Trening 
og frisk luft er viktig å prioritere, og jeg 
opplever at det har en god effekt på min 
stive og vonde kropp. Ikke minst er dette 
bra også for min psykiske helse.

- En annen ting jeg har erfart er at det er 
viktig å sette av tid til lystbetont aktivi-
teter. Musikk og håndarbeid er verktøy 
jeg bruker for å holde fokuset borte fra 
smertene. 

- Smerte er en tilstand som rammer 
mange, og som ikke alltid fysisk synes. 
Er det egentlig greit, eller skaper det 
misforståelser i ditt liv?

- Etter ulykken min i 2017 var jeg lam 
i halve kroppen, og hadde flere syn-
lige skader. Jeg var glattbarbert på 
hodet, og satt i rullestol. Livet mitt 
hadde endret seg drastisk, men jeg var 
omringet av familie og helsepersonell 
som ønsket å hjelpe meg. Med alt. Jeg 
fikk ikke dusje eller gå på do alene, og 
jeg ble matet med «babymat». Senere 
kunne jeg kvitte meg med rullestolen, 
og håret begynte å vokse ut igjen. Jeg 
ble mer og mer lik den 'gamle Åshild', 

og plutselig var det lite hjelp å få fra 
omverden. 

Likevel var kroppen og hodet annerledes 
forteller hun. 

- Jeg kjente ikke meg selv igjen og har 
blitt en annen på en måte. Smertene 
etter bruddene i nakke og rygg forsvin-
ner ikke. Til tross for operasjoner. Etter 
hjerneskaden har jeg også hatt mye ho-
vedverk, migrene og smerter i øynene. 
Lysskyhet, tinitus og dobbeltsyn er en 
del av hverdagen min nå. Selv om ingen 
kan se det. 

- Det er fryktelig rart å si det, men gan-
ske ofte savner jeg rullestolen. Da var 
det mer akseptert at jeg ikke kunne 
være med på hytteturer eller dra på 
fest sammen med med venner. Hadde 
det vært enklere om skadene var mer 
synlige i dag? Eller er jeg heldig som 
kan skjule skadene når jeg ønsker det?

ÅSHILD RETT ETTER at hun ble påkjørt av en trailer.

MYE HAR ENDRET seg i livet til Åshild.
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Med SØKELYS på hjernen
Flere av våre medlemmer har sto-
re og små utfordringer knyttet til 
hjernen, og spesielt knyttet til det 
kognitive. De kognitive funksjonene 
handler om tenking, erkjennelse og 
kunnskapstilegnelse. Alle skader mot 
hodet kan påvirke disse funksjonene, 
i tillegg påvirkes hjernen også av 
fysiske og psykiske tilstander.  

De som får et traume mot hodet, kan få 
utfordringer knyttet til kognitive funk-
sjoner. Dette ser man ikke nødvendigvis 
fra utsiden, men et traume kan ha store 
konsekvenser. Personskadeforbundet 
LTN vil skape oppmerksomhet og spre 
kunnskap rundt problemstillingene trau-
mer eller forhold som påvirker hjernen 
vår. Derfor har vi gjort mars måned om 
til en kognitivmåned for forbundet og 
avholder en digialt foredragsrekke på 
fire som alle omhandler hjernen. 

Link vil bli delt på vår hjemmeside, samt 
gjennom våre sosiale medieflater. I tillegg 
vil neste nummer av LEVE MED også 
være dedikert temaet.  

KOGNITIVE FUNKSJONER OG 
UTFORDRINGER
Vi starter foredragsserien onsdag den  
2. mars med et webinar som rett og 
slett tar for seg kognitive funksjoner og 
utfordringer. Til å lede dette har vi fått 
med oss psykologene Sandra Eichler og 
Marthe F. Elseth som begge jobber på 
Sunnaas sykehus.  

BARN I KONTEKST 
Neste foredrag kommer onsdag den  
9. mars. Da settes det søkelys på bar-
na, og Nina Rohrer-Baumgartner skal 

fortelle om sitt forskningsprosjekt Barn 
i kontekst. Konkret forteller hun om be-
handling av kroniske symptomer etter 
ervervet hjerneskade hos barn. 

I studien  setter 80 barn, deres familie og 
nære seg individuelle mål som skal gjen-
nomføres hjemme og på skolen. Mange 
familier føler de får lite hjelp når det har 
gått en tid siden skaden. Rohrer-Baum-
gartners forskning har som mål at barna 
og familien skal få det bedre ved blant 
annet å minske barnas symptomer fra 
hjerneskaden samt øke foreldrenes mest-
ringsfølelse. 

VOKSNE OG ARBEIDSLIVET
Onsdag 16. mars snur vi blikket mot de 
voksne og arbeidslivet. Mange av de 
som rammes av ervervet hjerneskade 
er i arbeidsfør alder. Kjersti Sagstad har 
i sin masteroppgave undersøkt hvordan 
mennesker med mild hjerneskade opplev-
de prosessen som handlet om å komme 
tilbake til arbeid.  

SUNNAAS STIFTELSEN
Vi avslutter foredragsserien onsdag den 
23. mars med å invitere inn Sunnaas stif-
telsen. Sunnaas stiftelsen jobber for at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
skal bli i stand til å mestre sin livssitu-
asjon, utvikle seg og å leve gode aktive 
liv. De vil snakke om hva som skal til for 
å utfordre seg selv i en ny situasjon, og 
om mestringen.  

Med denne rekken av digitale temakvel-
der, håper Personskadeforbundet LTN å 
gi kunnskap og søkelys på utfordringer 
som rammer så mange i samfunnet. 

KJERSTI SAGSTAD

NINA ROHRER-BAUMGARTNER
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MIN SKADE OPPSTO for seks år siden. 
Naiv som jeg var, trodde jeg at jeg ville 
få hjelp gjennom NAV. At de ville skjønne 
skadens omfang, og reagere ut fra det. Og 
slik er det kanskje også. Hvis man støter på 
det rette mennesket. Illustrasjonsbilde.
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Først av alt. Jeg opptrer her 
anonymt. Og grunnen til at jeg 
gjør det, har slettes ikke noe 
med skam å gjøre. Grunnen er 
at noen yrker er slik, at man ikke 
kan snakke om det som skjer på 
jobb. Slik var det også min. Så 
den eneste måten jeg kan fortel-
le om hva som skjedde, er å ikke 
bli gjenkjent. Ikke for å beskytte 
meg, men for å beskytte de jeg 
jobbet med. Regner med at dette 
er veldig forståelig. 

TEKST: Medlem som ønsker å være anonym

Jeg opplevde å bli angrepet med kniv. 
De fysiske sporene av kniven forsvant 
på bare noen uker. Men den egentlige 
skaden, ble en helt annen. Jeg vet ikke 
om det har med alder og oppvekst å 
gjøre. Men man velger å overse de 
tingene som er den virkelige skaden. 
At det ble en hendelse som aldri ble 
borte. Så derfor tok det meg et år før 
jeg aksepterte at dette er ikke noe 
som går over av seg selv. Jeg skreiv 
derfor et brev til min fastlege og for-
talte. Og han kunne fortelle meg at 
jeg hadde fått PTSD. Og det skulle 
bli starten på en svært lang prosess.

Å bevise en arbeidsskade kan være 
enkelt nok. Mangler man en arm eller 
et bein, så er det svært så synlig. Men 
er det en skade på sinnet, sitter man 
selv med bevisansvaret. Og må for-
vente en svært lang og vond prosess. 

Først og fremst for å bli trodd. Jeg er 
overbevist om at mange aldri kom-
mer i mål. Ingen klarer den prosessen 
alene. Men selv så er jeg heldig. Jeg 
får støtte og hjelp av henne som ble 
min livsledsager for en mannsalder 
siden. Uten henne, hadde jeg nok gitt 
opp for lenge siden. Så hvis du ikke 
har en slik støttespiller, sørg for å få 
en. For dette klarer du ikke alene. Slik 
er det bare.

Min skade oppsto for seks år siden. 
Naiv som jeg var, trodde jeg at jeg 
ville få hjelp gjennom NAV. At de ville 
skjønne skadens omfang, og reage-
re ut fra det. Og slik er det kanskje 
også. Hvis man støter på det rette 
mennesket. Men etter fem år, og fire 
forskjellige saksbehandlere som jeg 
aldri har møtt, så begynner man å lure. 
Jeg har i alle fall opplevd å bli pålagt 
stadig nye utredninger. Her i skriven-
de stund inni min fjerde. De tre første 
hadde alle samme utfall. Man burde 
kanskje ikke tro det. Men det oppleves 
i alle fall slik, at NAV sender deg fra 
behandler til behandler, inntil de får 
den konklusjonen de ønsker. «Denne 
personen er ikke syk. Han er lat»

Og min fjerde behandler konklu-
derte også slik. Helt til man gjorde 
vedkommende oppmerksom på at 
en slik konklusjon ville i så fall ankes 
til fylkeslegen. Da ble heller konklu-
sjonen at man måtte utføre videre 
tester.  Igjen kom viktigheten av å ha 

en støtteperson i mitt hjørne av ringen 
fram da dette var en tøff prosess 

Hvor min sak ender, aner jeg ikke. Jeg 
vet bare selv hva som er sant. Jeg vet 
at jeg sover mindre på en uke enn de 
fleste sover på et døgn. Jeg vet at jeg 
med korte mellomrom stopper opp av 
redsel, fordi man kjenner knivstålet 
mot strupen. Jeg vet at jeg velger å 
sove i eget rom, fordi jeg vekker min 
kone med rop i redsel. Jeg vet at jeg 
unngår mat, fordi de har en lukt som 
minner meg om hendelsen.  Jeg vet at 
jeg noen ganger blir så sliten, at man 
må ty til piller eller alkohol for å få litt 
hvile. Jeg vet også hvor farlig dette er. 

Det jeg derimot ikke vet, er hvor min 
sak til slutt ender. Og den usikkerhe-
ten er en belastning i seg selv. Men 
jeg prøver å være positiv. Troen på å 
bli trodd. Å ikke la seg trykkes ned av 
melankoliens sugende vekt. For ennå 
er jeg her. Og i stand til å sloss for 
det som er rett, og for de som betyr 
mest for meg. Jeg skulle bare ønske, 
at felleskapets resurser ble brukt på 
en mer konstruktiv måte. 

Og det er grunnen til at jeg skriver 
dette. Vær så snill. Ikke gi opp. Alle 
tuneller ender i dagslys. Selv om du 
ikke ser åpningen, og selv om reisen 
føles uendelig. Har du bare noen å 
dele reisen med, er ikke reisens va-
righet så viktig. 

Store gutter gråter ikke
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Smått & Viktig

Bulgaria og Sveti Vlas - sommeren 2022
Vi har, som resten av verden, satt 
mye på vent i nesten to år. Blant an-
net har forbundets fine leiligheter i 
Sveti Vlas i Bulgaria stått tomme de 
to siste sesongene. 

Vi vet at dette har vært et kjært tilbud for 
medlemmer, og mange har gode minner 
fra fine opplevelser og sommerferier her 
langs Svartehavet.

Vi håper derfor at vi kan tilby dette så 
snart som mulig – og helst til våren. 

Om dere ønsker å skrive dere inn på en 
venteliste, i tilfelle verden åpnes opp og 

pandemien blir under kontroll, er dere 
velkommen til å gjøre det. Send en e-post 
til Frank Gjelsøy i sekretariatet, adressen 
er frank@personskadeforbundet.no.

Vi tar nå imot bestillinger på leilighete-
ne, og kjører førstemann til mølla-prin-
sippet. Den som først melder interesse 
bestemmer når uken starter, man kan 
f.eks leie fra lørdag til lørdag eller ons-
dag til onsdag. Maksimal leietid er tre 
uker. Minimum leie er en uke. Det kan 
kun leies én leilighet i én leieperiode pr 
medlemskap. 

Det tas forbehold om at leilighetene 

ikke leies ut selv om anlegget er åpent 
dersom smittesituasjonen sier noe annet. 

Vi anbefaler uansett ingen å bestille 
flybilletter før dere har fått en bekref-
telse fra oss om at leilighetene er åpnet. 
Hvis dere vil lese mer, og drømme om en 
sommer i Bulgaria, anbefaler vi å gå på 
hjemmesidene våre www.personskade-
forbundet.no. 

Der finner dere mer informasjon om 
stedet Sveti Vlas og leilighetene på 
våre nettsider. Flere av boenhetene er 
tilrettelagte for folk med ulike former for 
funksjonsnedsettelse.

BILDET ER TATT på en av familieleirene i regi av Personskadeforbundet LTN
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Bærekraft også for funksjonshemmede
Funksjonshemmede og kronisk syke 
er blant de gruppene som står lengst 
tilbake, og må løftes særskilt i regje-
ringens handlingsplan for å nå FNs 
bærekraftsmål, mener FFO.

Bærekraftsmålene er konkretiseringen 
av FNs handlingsplan for en bærekraftig 
utvikling. Målene skal bidra til likhet i 
befolkningen og gode liv for alle.

- Planen må adressere barrierene funk-
sjonshemmede og kronisk syke møter, 
både de fysiske og de som sitter i hodene 
på folk i form av negative holdninger 
og fordommer. De har rot i en lang his-
torie om utenforskap, og handler om at 
mennesker med funksjonsnedsettelse er 
annerledes, ikke får til så mye, har «spe-
sielle behov», og må hjelpes med ytelser, 
tjenester og omsorg, sier Berit Therese 
Larsen, interessepolitisk leder i FFO.

FFO ga sine merknader til handlingspla-
nen til Stortingets kommunal- og for-

valtningskomité 11. januar. Vi har spesielt 
bedt komiteen om å ta inn mål om et 
universelt utformet samfunn innen 2035, 
samt universell utforming av skolebygg 
innen 2030 (bærekraftsmål 4, «god ut-
danning»).

- Handlingsplanen må sees i sammen-
heng med FN-konvensjonen for mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 

og oppfyllingen av denne, samt stra-
tegi og handlingsplan for likestilling av 
mennesker med funksjonsnedsettelse og 
handlingsplan for universell utforming, 
sier Larsen.

Personskadeforbundet LTN er del av 
FFOs paraply som består av 84 med-
lemsorganisasjoner. 

For tredje gang blir det Skadefridag i regi 
av Personskadeforbundet LTN. Målet er 
bevisstgjøring og endring. Bakteppet er 
at årlig blir rundt 600 000, av Norges 

befolkning rammet av skader som er 
så omfattende at de må behandles 
av lege. 

Årets tema er rus og ansvar, og vi gleder 
oss til å gjøre en innsats for en skadefri 
dag 1.  juni!

01. Skadefridag: Rus og ansvarJUNI  
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Regjeringen har siden de ble valgt 
inn varslet at de ville se på ordnin-
gen rundt arbeidsavklaringspenger. 
Nylig ble endringene i regelverket 
sendt på høring.  Vi har tatt en prat 
med Birte Sand Rismyhr, rådgiver i 
Personskadeforbundet LTN som har 
lest høringsnotatet.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Å få på plass en ordning som gir skadde 
en mulighet til å bli ferdig avklart har vi i 
forbundet jobbet med kontinuerlig siden 
endringene kom i 2018. Hovedgrunnen 
til at dette har vært viktig for oss, er at 
reglene har slått feil ut for mange med-
lemmer. Særlig har vi sett at karensperi-
oden har medført ekstrabelastninger for 
syke og skadde som ikke har blitt ferdig 
avklart innenfor tidsfristen.

Birte Sand Rismyhr sier at hun ble skik-
kelig glad da arbeids-og inkluderings-
ministeren varsler endringer. 

- Vi har mottatt en del signaler under-
veis om at det vil komme endringer, men 
ble veldig glad når vi fikk høringsnotatet 
tilsendt, forteller hun.

STRESS OG ØKONOMISK 
USIKKERHET
Birte Sand Rismyhr  forteller om mange 
samtaler med medlemmer rundt opple-
velsen av å stå i vanskelige situasjoner 

grunnet ulogiske og vanskelige regler 
rundt arbeidsavklaringspenger. 

- Jeg har sett og snakket med altfor 
mange som har opplevd stress samt 
fått redusert utbytte av rehabilitering 
grunnet den økonomiske usikkerheten 
de gjeldene arbeidsavklaringsreglene 
har medført. At syke og skadde må selge 
eiendeler, og til og med hjemmet sitt, for 
å få ting til å gå rundt, er absolutt ikke 
slik det skal være.

- For ikke innvidde; hva er egentlig ar-
beidsavklaringspenger?

- Formålet med arbeidsavklaringspenger 
er å sikre inntekt for personer som mottar 
behandling eller deltar på arbeidsret-
tet tiltak eller får annen oppfølging fra 
NAV. Forutsetning for å motta ytelsen er 
at arbeidsevnen er nedsatt med minst 
halvparten på grunn av sykdom, skade 
eller andre utfordringer. Arbeidsavkla-
ringspenger er en tidsbegrenset ytelse 
som man kan motta i maksimalt tre år, 
slik reglene er pr i dag.

INNTEKTSSIKRING ER EN VIKTIG DEL 
AV VEIEN TILBAKE
Et viktig forslag i det ferske høringsno-
tatet er at det foreslås at de som nå 
mottar AAP frem til 30.juni kommer inn 
i en overgangsordning. Dette blir gjort for 
å sikre at mottakerne ikke blir stående 
uten ytelser inntil de nye reglene rundt ar-

beidsavklaringspenger kommer på plass.

Videre presiseres det i notatet at det å 
miste inntektssikringen kan bidra til å 
forverre utfordringer og sykdomsbildet. 
Derfor foreslås det å avvikle karens- 
perioden.

- Dette er helt i tråd med det vi, og de 
fleste andre organisasjoner, har sagt siden 
dagens regler kom i 2018. Økonomi og 
inntektssikring er en viktig del av reha-
biliteringen, forteller Sand Rismyhr.

Selv om det nye regelverket ikke er plan-
lagt innført før 1.juli har også karensåret 
vært et tema i forhandlingene om koro-
nakrisepakken.Dette betyr at dersom en 
i dag er i karens er det nå enighet om at 
en kan søke AAP på nytt.

- I praksis er altså karensperioden alle-
rede fjernet.

- Hva med lengden på arbeidsavkla-
ringspenger. Gjøres det endringer her?

- Ordningen skal fortsatt være at man 
kan få arbeidsavklaringspenger i tre år. 
Denne kan forlenges inntil to år dersom 
en anses å være nær ved å få avklart 
sin arbeidsevne, og som kan komme i 
ordinært arbeidsrettet aktivitet, søke 
arbeid eller gjennomføre ordinær ut-
danning. Det er også mulig å søke på 
nytt, dersom man ikke oppfyller unn-

Store endringer foreslått i 
arbeidsavklaringspengeordningen
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taksbestemmelsene ved slutten av 
AAP-løp. Da vurderes søknaden ut fra 
de ordinære vilkårene, forklarer Sand 
Rismyhr. 

NÅR KOMMER DEN NYE ORDNINGEN 
PÅ PLASS?
Om myndighetene får det som de vil skal 
den nye ordningen tre i kraft 1. juli i år. 
Noen justeringer kommer høyst sann-
synlig, grunnet innspill i høringen. 

- Nå skal vi og flere andre organisasjoner 
komme med våre vurderinger og innspill 
til høringsnotatet. Om det er noen som 
har noen innspill eller kommentarer tar 
vi gladelig imot dem, men det er også 
mulig å levere eget høringssvar om en 
ønsker det.

I notatet skrives det at det i tillegg til 
regelendringene skal innhentes mer 
kunnskap om oppfølgingsarbeidet som 
gjøres i NAV. Dette skal gjøres for å utvikle 
oppfølgingsarbeidet og å bidra til raskere 
avklaring. Dette er, ifølge Sand Rismyhr, 
i tråd med det Personskadeforbundet 
LTN har foreslått.

- Våre erfaringer og innspill har over len-
gre tid nettopp vært at det kreves tettere 
oppfølging og samarbeid med sikte på 
bedre avklaring. Så dette er vi skikkelig 
glade for. Dette tror vi også i noen tilfeller 
kan gi en raskere avklaring.

PENGER OG VURDERINGER
Når det gjelder høringsinnspill fra Per-
sonskadeforbundet LTN, er det særlig 

forhold rundt oppfølging og avklaring 
vi kommer til å si noe om. 

- Det er endel punkt i forhold til oppføl-
ging som må kommenteres, eksempelvis 
dette: «det må være en klar forutsetning 
at søker for å få innvilget ny perioden 
med AAP, har bidratt aktivt til avkla-
ringen». Personlig er jeg både spent på 
hvem og hvordan den vurderingen skal 
utføres. Og ikke minst hvilken kunnskap 
og forståelse de som skal gjøre den vur-
deringen har. I tillegg er ikke reduksjonen i 
AAP-ytelse til de under 25 nevnt i notatet, 
så dette vil også bli et viktig punkt, sier 
Birte Sand Rismyhr.

Hun lover å komme tilbake å forklare 
ytterligere når de nye reglene er klare. 

NAV ER I FERD MED Å ENDRE AAP. FOTO: NAV.
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En fersk rapport fra TØI rapporterer 
om et stort sprik mellom skadetalle-
ne for sykkel fra den offisielle ulyk-
kesstatistikken og rapporteringen 
fra helsevesenet. I følge deres tall 
har Oslo skadelegevakt registrert 11 
ganger så mange skader på sykkel 
som de offentlige tallene.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Forskerne fra TØI mener at funnene de-
res viser at det særlig er eneulykker som 
forkludrer bildet. 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av 
Trygg Trafikk. 

STATISTIKK VS FAKTA 
Ifølge den offisielle ulykkesstatistikken 
har antall ulykker og skader blant syklis-
ter og fotgjengere blitt kraftig redusert 
mellom 2000 og 2020. 

Men skadedata fra helsevesenet viser et 
helt annet bilde, særlig for sykkelskader. 

Skadetallene fra helsevesenet viser nem-
lig ingen klar nedgang, og ifølge Oslo 
skadelegevakt ser man faktisk en liten 
økning i sykkelskader i perioden 2014 til 
2019. En del av forklaringen dreier seg om 
rapportering av ulykker og definisjonen 
av disse.

Nedgangen i tallet på omkomne er der-
imot udiskutabel; fra 47 fotgjengere og 

13 syklister i 2000 til 14 fotgjengere og 3 
syklister i 2020. 

Antall omkomne per innbygger er lavere 
i Norge enn i noen andre sammenlign-
bare land.

STORT AVVIK 
Tall fra Norsk pasientregister (NPR) og 
Nasjonalt Traumeregister (som registrerer 
trafikkskader basert på sykehusdata) 
og tall fra Oslo skadelegevakt viser at 
sykkelskader dominerer stort i skadere-
gisteret med bortimot dobbelt så man-
ge skader som for personer i personbil/
varebil. Hos Oslo skadelegevakt viser 
registrerte sykkelskader fra både 2014 
og 2019 rundt 11 ganger så mange skader 
som det som registreres i den offisielle 
statistikken.

De vanligste skademekanismene er at 
syklisten mister balansen, faller pga. brå-
bremsing, trikkeskinner (får hjulet i trikke-
skinnen eller sklir) eller fortauskanter. De 
fleste av sykkelskadene har skjedd etter 
eneulykker og registreres ikke av politiet, 
og kommer dermed ikke med i den of-
fisielle ulykkesstatistikken. Eneulykker 
på sykkel som skjer i vei åpen for vanlig 
trafikk er per definisjon en trafikkulykke 
siden et kjøretøy (sykkel) er involvert og 
skal rapporteres.

60 GANGER SÅ MANGE SKADER PÅ 
FOTGJENGERE
Eneulykker med fotgjengere er imidlertid 

ikke definert som trafikkulykker siden det 
ikke er kjøretøy involvert, selv om ulykken 
skjer i vanlig trafikk. Helsevesenets tall for 
trafikkulykker med fotgjengere er dermed 
ikke så avvikende som for sykkel, men 
hadde man tatt med eneulykker blant 
fotgjengere blir skadebildet et annet: 
Ifølge den offisielle ulykkesstatistikken 
ble 106 fotgjengere skadet i trafikkulykker 
i Oslo i 2016. Samme år registrerte Oslo 
skadelegevakt alle fotgjengerskader som 
kom til behandling. Tallet viste ca. 6300 
tilfeller, eller omtrent 60 ganger så mange. 
Nesten alle var blitt skadet pga. fall uten 
at andre trafikanter var involvert og de 
fleste skadene skyldtes at fotgjengeren 
skled eller snublet pga. en fortauskant.

TILTAK RUNDT UTFORMING, DRIFT OG 
VEDLIKEHOLD AV INFRASTRUKTUR  
Når flertallet av syklister og fotgjengere 
blir skadet i eneulykker er utfordringer 
knyttet til infrastruktur et større problem 
enn interaksjon mellom trafikanter. 

Skadetall fra helsevesenet vil bli stadig 
mer relevante siden gående og syklen-
de separeres mer fra biltrafikk, samtidig 
som det blir stadig flere restriksjoner på 
bilkjøring i sentrumsområder i byer og 
tettsteder. Det innebærer at tiltak knyt-
tet til utforming, drift og vedlikehold av 
infrastruktur blir viktig. Dette for å unngå 
at ulykkene øker når man stimulerer til 
at flere skal gå og sykle.

Kilde: TØI

Underrapportering av 
eneulykker på sykkel og gange 
gir uklare risikotall
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Når flertallet av syklister 
og fotgjengere blir skadet 
i eneulykker er utfordringer 
knyttet til infrastruktur et 
større problem enn inter-
aksjon mellom trafikanter.
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PER ORETORP. Foto: Gunn Kvalsvik

Siden inntoget av el-sparkesykler, våren 2019, har myndighetene vinglet i 
hvilke regler som skal gjelde. Nå har de tatt til fornuft og til våren blir det 
både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for de under 15.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

- I Personskadeforbundet LTN er vi skik-
kelig glade for at våre innspill og kom-
mentarer har blitt hørt og at regjeringen 
nå tar affære. Regelendringene er et stort 
og viktig steg i riktig retning, og helt i 
tråd med 0-visjonen, sier en fornøyd Per 
Oretorp. 

Han har jobbet systematisk for regelinn-
stramming rundt bruken av el-sparke- 
sykler siden de inntok landet og presiserer 
at vi, som forbund, absolutt skal ha litt av 
æren for at mer hensiktsmessige regler 
nå ser ut til å komme på plass. 

- Dette er et tema som vi har fulgt tett 
og som egentlig startet allerede med 
at elektriske selvbalanserende kjøre-

tøy begynte å bli synlige i trafikkbil-
det. Deretter har forbundet både på 
selvstendig grunnlag og gjennom våre 
samarbeidsnettverk arbeidet aktivt og 
målrettet for å bidra til å utvikle et re-
gelverk som er ulykkes- og skadefore-
byggende - og som er faglig forankret, 
forklarer Oretorp. 

FRA EN SOM HAR KJENT DET 
 PÅ KROPPEN 
I en artikkel publisert i LEVE MED i 2021 
fortalte Nikolai Ravn Aarskog om sitt 
fatale møte med en el-sparkesykkel. 
Han ble bokstaveligtalt meid ned av 
en el-sparkesykkel som ikke overholdt 
trafikkreglene. 

For Nikolai ble sammenstøtet starten på 
en lang reise. Først og fremst medisinsk 
fordi kjeven og tennene var omfatten-
de skadet, deretter juridisk fordi tann-
behandling er kostbart og det ikke var 
avklart hvem som skulle betale. 

LEVE MED har igjen snakket med Nikolai 
og spurt han hvordan han har det, samt 
hans synspunkter rundt de nye reglene 
myndighetene planlegger å sette inn 
rundt bruken av el-sparkesykler. 

Strammere regler rundt 
el-sparkesykkelbruk
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- Da jeg ble påkjørt i oktober 2020 var 
det to uheldige omstendigheter som 
inntraff: For det første at jeg fikk et 
brudd i overkjeven og en omfattende 
tannskade, og for det andre at skaden 
ble forårsaket av en el-sparkesykkel. 
Det var spesielt uheldig at det var ak-
kurat tennene som ble skadd, fordi det 
meste av kostnadene for tannlegebe-
handlingen jeg har gjennomgått og har 
foran meg ikke dekkes av det offentlige, 
forteller han. 

Foreløpig har behandlingsutgiftene til 
Nikolai kommet opp i omtrent 34 000,- 
kroner, der det offentlige kun dekker 
omtrent 20%. Etter all sannsynlighet 
vil utgiftene bli langt høyere i framtiden. 
Fordi det ikke er krav om obligatorisk 
ansvarsforsikring for el-sparkesykler, 
slik det er for andre motoriserte kjøretøy, 
er det ingen automatikk i at den som 
forårsaker skaden dekker behandlings-
utgiftene. Dermed endte han opp i en 
situasjon hvor han i utgangspunktet 

skulle dekke det meste av behandlings-
utgifter selv. 

KRONGLETE REGELVERK OG 
FORSIKRINGSKAOS 
- Etter skaden, sier Nikolai Ravn Aarskog, 
opplevde jeg at ingen, verken politi, helse-
vesen, forsikringsselskaper eller andre 
kunne gi noen gode råd om hvordan jeg 
skulle gå fram for å få behandlingsut-
giftene dekket av personen som forår-
saket ulykken. Det viste seg etter hvert 
at jeg var litt heldig med at jeg på det 
tidspunktet skaden inntraff var ansatt 
i Oslo kommune og dermed hadde en 
ulykkesforsikring gjennom jobb. 

Selv om jobbens ulykkesforsikring har 
dekket det Nikolai foreløpig har hatt av 
utgifter, er dekningen tross alt begrenset 
til både et antall år etter skaden og en 
øvre sum. Dette passer dårlig med at han 
etter all sannsynlighet vil måtte gå til 
tannlege jevnlig resten av livet på grunn 
av skaden, og at det aldri vil komme en 
dag der han med sikkerhet kan si at jeg 
er «ferdigbehandlet». 

NIKOLAI RAVN AARSET. Foto: privat.

Foreløpig har behandlingsutgiftene til Nikolai kommet opp i omtrent 34 000,- kroner, der det offentlige kun dekker 
omtrent 20%. Illustrasjonsfoto.



- Jeg har også vært i dialog med for-
sikringsselskapet til personen som 
forårsaket ulykken, og det er mulig at 
de vil kunne ta noe ansvar for å dekke 
behandlingsutgifter i framtiden. Dette 
er imidlertid noe de ikke har villet svare 
tydelig på foreløpig, ettersom jeg inntil 
videre får behandlingsutgifter dekket fra 
et annet sted. Dermed er den økonomiske 
usikkerheten fortsatt til stede, selv om 
det er halvannet år siden skaden.

GLAD FOR FORANDRINGEN 
På spørsmål om hvordan Ravn Aarskog 

stiller rundt de varslede reguleringene 
rundt el-sparkesykler, sier han følgende: 

-Så vidt jeg har skjønt, vil en endring 
i regelverket med omklassifisering av 
el-sparkesykler til motoriserte kjøretøy 
kunne føre til at det også blir obligatorisk 
med ansvarsforsikring når man bruker 
disse. Hvis dette er riktig er det selvsagt 
veldig gledelig, og dersom dette hadde 
vært på plass fra starten av ville hele 
den økonomiske elendigheten jeg har 
beskrevet ovenfor vært unngått. Jeg 
unner ingen å måtte orientere seg i et 

komplisert regelverk og byråkrati slik jeg 
har vært nødt til å gjøre.

-Du sa sist at du var utrygg i trafikken 
etter ulykken, hvordan har du det i dag? 

- Jeg synes fortsatt det er ubehagelig å 
møte el-sparkesykler i trafikken, og også 
etter at jeg selv ble skadd har jeg vært i 
nærheten av flere nestenulykker der det 
fort kunne gått galt igjen. Mitt inntrykk 
er at det skjedde en endring da antall 
utleiesparkesykler i Oslo ble redusert i 
fjor, fordi bruken har gått noe ned, som 
er gledelig. Jeg er selvsagt også veldig 
glad for at alkoholforbud og hjelmpåbud 
for barn er i ferd med å innføres, og for-
håpentligvis kan dette også forebygge 
noen alvorlige skader. 

Han mener imidlertid at disse forslagene 
kanskje er "for lite og for sent".  burde ha 
vært en selvfølge med alkoholforbud ved 
bruk av motoriserte kjøretøy i trafikken 
helt fra starten av, og han synes også at 
hjempåbudet burde gjelde for brukere i 
alle aldre. 

- Jeg er også redd for at promilleforbudet 
ikke nødvendigvis hindrer alle fra å kjøre 
i ruspåvirket tilstand. Det har jo blitt på-
pekt i den offentlige debatten at politiet 
kanskje ikke kommer til å bruke ressurser 
på promilletesting av el-sparkesyklister, 
og hvis risikoen for å bli tatt er liten er jeg 
redd det er litt for lettvint å kjøre el-spar-
kesykkel hjem fra byen også i framtiden. 
Min mening er at fortsatt nattestengning 
av utleiesparkesyklene også er nødvendig 
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TENNENE TIL NIKOLAI Ravn Aarskog kommer til å bli et problem resten av livet. Foto: privat.
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for å komme nærmere nullvisjonen. Det 
er synd at utleieselskapene forsøker å 
bruke promillegrensen som et argument 
for å få leie ut sparkesykler om natten, 
da dette kanskje vil føre til at vinningen 
går opp i spinningen og antall skader 
ikke blir redusert.

GLEDER SEG TIL VÅREN OG 
SOMMEREN 
Nikolai Ravn Aarskog sier at han håper 
at den kommende våren og sommeren 
blir mindre kaotisk enn de siste årene. 
Han unner ingen å bli skadd av el-spar-
kesykler slik han ble, verken de som blir 
påkjørt eller de som skader seg selv i et 
uansvarlig øyeblikk. 

- Som sagt håper og tror jeg at antalls-
begrensningen på utleiesparkesykler i 
Oslo har stor effekt, og forhåpentligvis 
kan også promillegrense ha en forebyg-
gende effekt på skader. Det jeg savner i 
de foreslåtte lovendringene, er strengere 
regler for parkering på fortau. Henslengte 
el-sparkesykler skaper jo store problemer 
for gående, spesielt eldre og svaksynte. 
Derfor kunne jeg ønske meg at det også 
ble innført parkeringssoner og forbud mot 
parkering utenfor disse.

STRENGERE OG MER 
HENSIKTSMESSIGE REGLER
Per Oretorp sier han er enig med Ravn 
Aarskog. Det er også et faktum at myn-
dighetenes nye og strengere veivalg er 
logisk i lys av ulykkes- og skadestatistik-
ken. Fordi statistikken viser stort omfang 
av alvorlige og varige skader, samtidig 

som feilparkerte og henslengte el-spar-
kesykler både er til hindring og til fare for 
andre, har sikkert påvirket. 

Oretorp understreker at han er glad for 
at Personskadeforbundet LTN aldri slapp 
saken. 

- Det har aldri vært aktuelt å slutte kjem-
pe for strengere og mer hensiktsmessige 
regler rundt bruken av el-sparkesykler og 
liknende kjøretøy. Men jeg må innrømme 
at jeg mange ganger har vært skuffet 
over den politiske handteringen. Selv om 
erfaringene og konsekvensene allerede 
første sommeren var tydelige, så opplevde 
vi at alt for mange var mer opptatt av at 
el-sparkesykkelkjøring var noe morsomt 
og at man ikke måtte legge så mye be-
grensninger på individets frihet. Individets 
rett og frihet til et trafikksikkert miljø og 
til ikke å bli skadet var det lite søkelys på.  
Dette har nok bidratt til at arbeidet med 
et nytt  og fremtidsorientert regelverk har 
tatt tid, forklarer Per Oretorp.  

Nå håper han også den siste viktige brik-
ken kommer på plass; nemlig et hjelm-
påbud for alle som bruker el-sparkesykler 
og at kjøretøyene som følge av motor-
vognklassifiseringen skal omfattes av 
bilansvarsloven og lovpålagt objektivt 
ansvar.

- All den tid det også er svært mange 
voksne som skader seg så er det like 
viktig at alle beskyttes mot hodeskader. 
Argumentene for dette er mange. Både 
for de som blir skadet og får livet sitt 
snudd opp ned. Dessuten har vi ikke i 
dag mulighet å gi alle den rehabiliterin-
gen som er nødvendig ved slike skader, 
presiserer Oretorp og fortsetter. 

- Vi må regne med et hardt presset 
helsevesen med utilstrekkelige resurser i 
lang tid fremover. Det er derfor viktig at 
vi har regelverk som bidrar til ulykkes- og 
skadeforebygging, avslutter Personska-
deforbundet LTNs Per Oretorp.

VÅRE MYNDIGHETER HAR vært "treige" i behandlingen av regelverket rundt el-sparkesykler. Foto: Stortinget.no 
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På Personskadeforbundet LTNs lo-
kallag på Romerike har de forstått 
noe vesentlig. Nemlig at et velfunge-
rende styre er avgjørende for trivsel, 
aktiviteter og kontinuitet. Lagets le-
der, Arild Hansen, sier han får energi 
av vervet sitt. 

Personskadeforbundet LTN består av 30 
uavhengige lag. De er spredd rundt om 
i landet vårt og varierer både i størrelse 
og i fokusområder. 

Det første lokallaget ble etablert rett etter 
at forbundet ble stiftet for 38 år siden, 
derifra har de vokst. Gjennom årene har 
noen forsvunnet, og andre har kommet til.   

«Lag har vokst frem etter behov, ikke etter 
en konkret plan. Noen hørte om forbundet 
eller hadde fått hjelp og støtte, ble inspi-
rert og dannet lag der de selv bodde», står 
det i forbundets 30-års jubileumsbok.

ENGASJERTE SJELER 
Styrken til lagene ligger i personene som 
står bak, sies det ofte i forbundet. Da re-
fereres det til enkeltpersoner som bruker 

mye tid, energi og ikke minst kreativitet. 
En av disse enkeltpersonene er Arild Han-
sen som er styreleder i laget på Romerike, 
i et nyhetsbrev skriver han følgende: 

«Jeg, Arild, har sittet som leder i styret 
noen år nå, og trives med arbeidet. Det 
er fint å treffe nye mennesker, bygge et 
nettverk som kan være nyttig i jobbsam-
menheng og hindre sosial isolasjon. Nå 
som vi skal ta hverdagen tilbake etter 
pandemien står vi klare og engasjerte 
for å møte dere og få nye venner.

Da vi i styret takket «Ja» til ett verv i 
foreningen tenkte mange av oss "sty-
rearbeid i foreningen er en liten ting", 
men i tillegg til drift av lokallaget med 
alt det innebærer av å styre økonomien, 
arrangere medlemsmøter og aktiviteter, 
jobber vi også med å rekruttere og orga-
nisere personer til likepersontjeneste ved 
«Møtepunktet» i glassgaten på Akershus 
Universitets sykehus. Denne tjenesten 
deler vi med ca.17 andre pasientfore-
ninger. Å delta i den tjenesten gjør at vi 
treffer mange forskjellige mennesker i 
ulike situasjoner. Ahus og brukerne av 

helsetjenestene setter veldig pris på vår 
tilstedeværelse og kompetanse. Likeper-
son utnevnes av styret og får opplæring 
i rollen for å trygges i rollen. Nøkkelen til 
suksessen tenker vi er god kommuni-
kasjonen mellom styret og enkeltmed-
lemmer.

Vi blir også forespurt om roller som bru-
kermedvirkere på systemnivå. For å kunne 
anbefale noen til en slik post er det viktig 
å kjenne dere godt. Brukermedvirker får 
kurs av de som ønsker å engasjere dere. 
Arbeidsmengden og godtgjøring er av-
hengig av hvor man blir utnevnt».

ET VANLIG FORLØP 
Arild Hansen forteller til LEVE MED at han 
melte seg inn i Personskadeforbundet 
LTN etter en skade for syv år siden. 

- Det var på Sunnaas sykehus jeg først 
hørte om forbundet og jeg ble anbefalt 
å ta kontakt. Grunnen var at jeg trengte 
en god advokat. Jeg fikk god hjelp og 
ble anbefalt Halvorsen & Co som ad-
vokatkontor. 

Frivillighet satt i system

DETTE ER STYRET i Romerike. Arild Hansen til høyre.
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Noen år se-
nere ble Arild 

styremedlem, 
og siden 2019 har 

han sittet som leder 
for laget. En av grunnen 

til at han valgte å engasje-
re seg var at han ønsket å vri 

fokuset litt bort fra trafikk, 
og til  å være tydelig også på 
andre skadeforhold. 

- Jeg er selv voldsoffer og vil at også 
våre saker skal ha plass. Det må også 
sies at jeg har blitt tatt godt imot i laget 
her på Romerike. Fellesskapet har gjort 
at jeg føler jeg kan senke skuldrene og 
se framover. 

- Det var en fin liste dere hadde i nyhets-
brevet, hva er hovedfokuset fremover? 

- Først og fremst ønsker vi å sette søkelys 
på flere aktiviteter for medlemmene våre 
når samfunnet åpner opp igjen.

- Synes du det er strevsomt å ha vervet 
som styreleder i laget?

- Det hjelper at vi som sitter sentralt og 
i styret, er svært ærlige og åpne med 
hverandre. Vi støtter og deler på arbeids-
oppgavene. Glede og humor er veldig 
viktig. I tillegg arbeider vi ganske tett med 
sekretariatet, og innimellom samarbeider 
vi om aktiviteter med Follo, Oslo, Asker 
og Bærum lokallag.

Styreleder Arild Hansen i Romerike lokal-
lag innrømmer at Covid og nedstengin-
gen har vært krevende. Men at han ser 
lyst på fremtiden. 

- Det har vært en utfordring med smit-
tesituasjon, og selvsagt frafall på styre-
møter. Vi har hatt møte på teams, ellers 
mange avlysninger. Det har også vært 
mange skuffelser. Blant annet hadde 
vi håpet på grøtfest hos Blakernissen 
før jul, men også dette måtte avlyses 
grunnet smittesituasjonen. Nå håper vi, 
som resten av verden, at vi igjen kan job-
be som normalt, avslutter Arild Hansen. 

Frivillighetens år

ARILD ER EN AKTIV mann og liker å holde 
seg i fysisk form. Her en faksimile som  nylig 
ble trykket i lokalavisen
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Selius & kidza

Hvordan diskutere  
på nett?
Det kan være gøy å diskutere på 
nett, men det er lurt å følge noen 
retningslinjer: Hold deg til saken og 
ikke gå til personangrep.

Mange liker å diskutere i kommentarfelt, 
ulike debattforum og i sosiale medier. 
Det er mange fordeler med å diskute-
re på nett, men det er fort gjort å miste 
fokus og gå til personangrep heller enn 
å diskutere sak. 

Her får du noen gode tips til hvordan du 
kan diskutere på en god måte, uten å 
miste hodet. 

HVORDAN VÆRE UENIG UTEN Å 
ØDELEGGE DISKUSJONEN?
• Det er en fordel å ha greie på det det 

som blir diskutert. Sett deg inn i sa-
ken først. God oversikt over fakta og 
bakgrunn for saken gjør det enklere 
både å danne seg en egen mening og 
argumentere for den

• La andre si hva de mener, selv om du 
er uenig med dem

• Hold deg til temaet

• Ikke gå til personangrep på dem du 
diskuterer med. Negative beskrivelser 
om utseende eller andre kjennetegn og 
trusler er eksempler på personangrep

• Prøv å forstå hvorfor de du diskuterer 
med mener noe annet enn deg. Spør 
hvorfor! Dersom ingen interesserer seg 
for hvorfor de andre mener det de gjør, 
blir det heller ingen debatt

• Forklar meningene dine, ikke bare 
gjenta dem. Hvorfor mener du det du 
mener?

• Svar på saklig kritikk
• Du må ikke vinne hver eneste diskusjon. 

Det er lov å være uenig

Noen ytringer - ting man skriver eller 
sier, kan ha negative konsekvenser selv 
om de er lovlige. Derfor er det mange 
fordeler med å diskutere på en god og 
saklig måte.

USKYLDIG SPØK ELLER MOBBING?
Nettet gir ikke den samme muligheten 
til å se reaksjonen til personen som sit-
ter i den andre enden. Det gjør at noe 
som kanskje var ment som en uskyldig 
spøk og humor fra avsenderens side, kan 
oppfattes som mobbing, hets, hat eller 
trusler av mottakeren. 

Derfor er det viktig å tenke seg om før 
man trykker på send-knappen. Du har 
heller ingen kontroll over hva andre gjør 
med innholdet du skriver, og det kan være 
vanskelig å fjerne det. 

FORDELER MED SAKLIG DEBATT
Kjennetegnet på en god diskusjon er at 
den gir rom for å mene og stå for noe. 
Meningsutveksling og uenighet skjerper 
tanker og argumenter, og man gjør hver-
andre litt klokere. Du må vurdere egne 
standpunkter og argumenter på nytt. 
Kanskje lærer du noe nytt som gjør at du 
justerer eller endrer standpunkt? 

En god debatt er positivt både for en-
keltpersoner og for samfunnet. Når du 
deltar i gode diskusjoner får du et gjen-
nomtenkt forhold til hva du selv står for 
når du forsvarer det i en diskusjon. Selv 
om du ikke overbeviser motstanderen, 
kan du overbevise tilskuere til debatten. 

Gjennom å delta i saklig debatt bidrar du 
til å skape en arena hvor motsetninger 
og uenigheter i samfunnet avklares på 
en fredelig måte. 
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Detektiv Rev
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Hvor mye 
fett?
Hvor mye 
fett?
Skummet melk 
inneholder mindre fett  
ennn helmelk. Slik kan 
du teste hvor mye fett 
melk inneholder:

© MCT/Bulls

Hell ca. 1/4 kopp
(50 ml) med skummet 

melk, helmelk, 
fløte og vann i 
hvert beger

Drypp en dråpe konditorfarge 
midt i hvert beger

Fargen sprer seg raskt gjennom 
vannet og skummetmelken …

… langsommere gjennom helmelken, og 
enda langsommere gjennom fløten

Konditorfargen inneholder vann
Den sprer seg lett i væsker med 
høyt vanninnhold og ikke så lett i 

fettstoffer og olje
Prøv dette med andre 

meieriprodukter, som kjernemelk, 
sjokolademelk, soyamelk eller kakao

Følg nøye med på hva fargen gjør

Hva skjedde?

2

1

Du trenger

Fire små boller eller beger

Skummet melk
Helmelk
Fløte

Konditorfarge

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 heter borgen hvor Odin  
hersker, i følge norrøn mytologi?
Hva er en georgine?
Hvilken nordmann ble toppscorer 
i sin første sesong i Manchester 
United i 1996/97?
Hva står forkortelsen EU for?
I hvilket land er Kabul hovedstad?
Hva heter Donald-figuren Fætter 
Højben på norsk?
Hva lærte man om i  
heimkunnskap på skolen før i 
tiden?
Hva heter boka om Mold Varp, 
Greven og Padda fra Paddeborg?
Hvilken plante begynner og  
slutter på RA og smaker best før 
St. Hans?
Hva er Offside i fotball?

1. Valhall 2. En blomst (plante) 3. Ole Gun-
nar Solskjær 4. Den europeiske union 5. 
Afghanistan 6. Fetter Anton (Fætter Højben 
er dansk) 7. Matlaging, kosthold og helse 
8. Det suser i sivet 9. Rabarbra 10. Når en 
spiller er på motstanderens banehalvdel 
mellom ballen og motstanderens mållinje, og 
ikke har mer enn én motspiller mellom seg 
og motstanderens mål.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. mars

Løsning på forrige kryss 
var:
OMIKRON 

Oddbjørg Harkjær, Drammen

Elin Hestnes, Mo i Rana

Trude Hegerland Kejzar, Ålesund

OPPGAVE VINNERE

RIM ELV BIBEL - 
NAVN

TØRR
NYTEL - 

SES - 
MIDDEL

NEVNE
DRIKK

NORD - 
MANN

ELTE ANSIKTS-
GITTER

SMERTE
AM.

INNSJØ
PLAGG

TILLATE FINLAND
FORDEL

KONER
LEVE - 
RER

HUMRER

ER DIS - 
KRIMI - 

NERING

RUSLE
BØYE

SLAPP
SLETTE

HALV - 
APE

MOTE - 
NARR

RATT
ARTER

BØNN

HÅND - 
VERKER

MÅLE - 
ENHET

TAXI
I  LO - 

FOTEN
1.-7. JUNI

OVER - 
GREP
ANLØ - 

PER

UJEVN
LE - 

DELSE
RETT

PIKE - 
NAVN

IRETTE - 
SETTER

MAT
NORGE ÅNDELIG

LÆRER
GUDINNE

MERKE
ALTSÅ

HAVØRN BRO - 
DERER

TRETTE

GLANS LØPER PLATE - 
PRATER

UTROP
UVÆRS-

BOLK
DOKTOR

PIKE - 
NAVN

VERN KORN - 
BAND

FISK
FRANSK

BY

ARTIK - 
KEL

PIKE - 
NAVN

TREKK

PLAGG
BEHOL - 
DERNE

VANN - 
VEI

ATOM

PIKE - 
NAVN

OFRET

FERSKE PRO - 
NOMEN

ER 2022
ØRSTED
BRUK - 

KET

SLEKT I  DET 
BOLET

SIDE VANEN PRO - 
NOMEN

GRUPPE
SLEKT - 

NING
ELV

KOM - 
MUNE

TONE
MUNN

EN
TITTEN

ANLEGG

SPISE SENDTE KVARG EKSI - 
STERER

LIKE
TRENDY
SMITTE

AV

KIKKER
OPPBE - 
VARINGS-

STED
AVTAR

MOR - 
SOMT

LIGGE SVULME
HA

BINDE - 
ORD

MÅL EN - 
KELTE

STREV - 
DE

INVI - 
TERE
HEISE

EDEL - 
GASS

SKUE
PÅLEGG

PREPO - 
SISJON

HASE
BRE

MERKE
STOFF

OG
ANDRE

TÅKE
HERME

SKIVE FUGL

SVIMMEL RÅTTEN
SMART

MIDJE GLI ARVE - 
ANLEGG

TRANG
ARTIK - 

KEL
PEILER

FEIRET
30 ÅR

26.NO -
VEMBER

3,14
FOTDEL

ORGA - 
NER
TRE

ADVERB

HEST FJELL STEMME BYDEL

GUTTE - 
NAVN

HVILTE KJEMME VAKKER

Martin
Berg

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
6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000 

Advokatfirmaet 
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER 

Tlf. 72 48 79 90
Teglveien 16, 1400 SKI

Tlf. 64 97 69 69

Enter  
Kompetanse AS 

Tømmerkrana 20
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00

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

Tea  
Transport AS

Lystadvegen 15
2216 ROVERUD
Tlf. 949 89 481

Natten gård 
3630 RØDBERG

Tlf. 48085477/
91352313

Jostein Lobben  
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT 

Tlf. 913 28 575

Auto E-14 AS
Moksnes 

7500 STJØRDAL 
Tlf. 74 82 16 63

Telemark  
Dekksenter AS

Moen 17 
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Transport  
Ola Flateland 

Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV 

Tlf. 957 32 118

Reinsvegen 50 
5643 STRANDVIK

Tlf. 56 58 16 49

Reddalsveien 47 
4886 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 70 70

Nidaros Sparebank, J.O. Stavs veg 2, 
7088 HEIMDAL

Sundrejordet 4, 3570 ÅL 
Tlf. 417 99 417 

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER 
Tlf. 32 11 44 80

Stian Røyset 
Transport AS 
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Bil og Mekaniske 
Vigra

Kyrkjevegen 429 
6040 VIGRA

Tlf. 70 18 36 35

Indre Agder 
Transport AS

Kjetsåvegen 14
4737 HORNNES
Tlf. 37 93 00 00

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA 

Tlf. 32 23 10 80

Kolltjernvegen 12 
2316 HAMAR

Tlf. 951 10 387

Holand S.  
Bilverksted AS

Kampen 19, 9440  
EVENSKJER

Tlf. 77 08 53 30

Byggmester 
Madsen & Giseth as

1389 HEGGEDAL 
Tlf. 905 57 693

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603

3178 VÅLE 
Tlf. 33 06 02 13

Støget 74 
4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL 
Tlf. Fax. 32 08 60 70 6530 AVERØY 

Tlf. 71 51 11 90

Bremsnes  
Bilverksted AS

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B 

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Holmfossveien 12
3282 KVELDE 
Tlf. 33 15 65 00

Kvaenveien 7
1529 MOSS 

Tlf. 69 23 56 00

Bilxtra Hitra 
Bjørn Myhrens 

Verksted AS 
7250 MELANDSJØ

Tlf. 72 44 49 30

Barstølveien 30 
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 04 10 70

Hansen &  
Justnæs AS 

Buråsen 13,  
Sørlandsparken

4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 38 14 45 00

Stil Frisør og  
Velvære AS 

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 10 10

Nordicgsa AS
Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN

Tlf. 63 93 06 90

Grua Auto AS
Hadelandsveien 

1469 GRUA 
Tlf. 61 32 49 00

RPT  
Production AS 

Orstadveien 114 
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

Asplund  
Transport AS
Eidsbotnvegen 49
7603 LEVANGER 

Tlf. 950 33 472

Optiker Wøllo AS 
Øvre Torgg. 4 

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Tollbugata 1
3187 HORTEN 
Tlf. 33 03 07 50

Bogøy 
8288 BOGØY   Tlf. 75 77 72 07

Nils Heglands veg 41
4735 EVJE 

Tlf. 957 13 200

Storgata  
Frisør AS

Storgata 85 
3674 NOTODDEN 

Tlf. 35 60 90 30

Jahr  
Bilservice A/S 

Jarveien 96 
3340 ÅMOT 

Tlf. 32 78 56 08

Hystadv. 167 
3230 SANDEFJORD 

Tlf. 33 45 70 00

Eiendoms 
Megler 1 

Modum
Vikersundgata 29

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

Byggmester  
Øyvind  

Bakkevold AS
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 19 41

Bertelsen &  
Garpestad AS

Hovlandveien 70 
4374 EGERSUND 

Tlf. 51 46 10 80

Frode Utsi AS 
Grendeveien 18

9845 TANA 
Tlf. 78 92 52 50

PKF  
ReVisjon AS 
Sandstuveien 70 G 

0680 OSLO 
Tlf. 22 78 28 00

Auto Consult as 
Verksveien 7

3330 SKOTSELV 
Tlf. 32 75 64 21

Åseral maskin  
og transport AS 

Røyland 
4540 ÅSERAL 
Tlf. 992 78 444

Fineide  
Transport AS

Nordsjøvegen 27 
8642 FINNEIDFJORD 

Tlf. 75 19 51 45

Lundedalslia 19 
3940 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Rustad  
Transport AS 

Storfjellveien 16 
8530 BJERKVIK 
Tlf. 76 96 38 80

Ringvegen 10 (
2815 GJØVIK 

Tlf. 24 03 37 70

Hegna.rep 
Nensethveien 733
3960 STATHELLE

Tlf. 992 30 017

SOS  
Biloppretting AS

Myrvangveien 6
2040 KLØFTA 

Tlf. 63 98 04 90

Øyfjell  
Regnskapskontor 

3890 VINJE
Tlf. 35 07 37 15

 Norge AS
Fjordveien 3, 1363 HØVIK

Tlf. 67 81 81 00

Feelgood Dal 
Silje Berntsen Vik 
Industrivegen 37

2072 DAL
Tlf. 473 76 223

Elite Bil AS
Storgata 79 

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Nummedal  
Gravferdsbyrå AS 

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55                                                                                                                                               

                                                                                              

Agder  
Entreprenør AS

4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Tlf. 915 14 251

Holte Industri a.s
Håtvetvegen 13
3810 GVARV

Tlf. 35 95 93 00
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Rovik  
montasje AS 
Strømsveien 346 

0581 OSLO
Tlf. 924 43 174 

Flismyrveien 30 
2280 GJESÅSEN 
Tlf. 62 95 35 55

4821 RYKENE 
Tlf. 482 37 119/ 

904 74 27

Rongved  
Mekaniske AS

5286 HAUS 
Tlf. 56 19 10 85/975 07 602

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

Rana Industri- 
terminal A/S 

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 69 20

Namdal  
Maritime AS

Strandg 25
7900 RØRVIK 

Tlf. 74 39 17 80

Enebakk  
Maskinstasjon 

Brevigveien 224 
1912 ENEBAKK
Tlf. 905 72 015

Lastebil- 
senteret AS 

Moen Industriområde 38
3622 SVENE

Tlf. 32 70 05 19
4885 GRIMSTAD 
Tlf. 37 25 25 50

Voss Auto og  
Servicesenter AS 

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Apex  
Fysioterapi
9180 SKJERVØY 

Tlf. 918 03 315

Hurum Mølle 
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Agder  
Garasjer AS 

Randulf Hansens vei 49
4870 FEVIK

Tlf. 932 77 550

Bjørnstad Industriområde
1713 GRÅLUM 
Tlf. 69 10 23 00

Fjellheim Drift  
og Service AS 

Knottveien 346
7777 NORD-STATLAND

Tlf. 915 83 272

Kirkebygden 
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 84
Gamle Kragerøv. 24

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 59

Stiftelsen  
Våler Bo og ser-

vicesenter
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 908 24 512

Bygg &  
Eiendoms  
Service AS
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 89 00 22

All-tjeneste AS 
Fiolvegen 13

9016 TROMSØ 
Tlf. 77 61 50 50

Vesetrud Sag
Kolkinnveien 14 

3533 TYRISTRAND 
Tlf. 32 13 94 12

Lås &  
Prosjekt AS 
Baker Østbys vei 5

1351 RUD
Tlf. 469 48 806

Bratvold Bolig- 
ventilasjon AS

3519 HØNEFOSS 
Tlf. 901 97 554

Bilpleien AS
Grini Næringspark 10

1361 ØSTERÅS
Tlf. 67 54 00 11

Hallingdal  
Bilsenter AS 

Elvevegen 2 
3550 GOL

Tlf. 32 07 99 30

Kalind Kran- og 
Transport AS

Bevervegen 30 
2030 NANNESTAD

Tlf. 934 02 019

Flisa Taxi DA 
Negardssvingen 8

2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

Johansen Skogsdrift A/S 
Vestsidevegen 269 

2411 ELVERUM
Tlf. 995 27 327
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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

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

Søren Øvretveits veg 9, 4350 KLEPPE 
Tlf. 51 78 51 00

Ekra Gartneri og Hagesenter AS
Melhusvegen 82

7083 LEINSTRAND 
Tlf. 72 59 42 20

H Trans og Anl Power  
K-A Nicolaisen 

Backers gate 5, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949 Skollerudveien 140, 1350 LOMMEDALEN 

Tlf. 67 80 06 00

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Tlf. 63 87 05 50 

Larsnesvegen 119
6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

Mek Verksted A/S

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

Kurt Syversen Transport 
og Eiendomsservice AS 

Munkerudveien 27 A, 1163 OSLO 
Tlf. 920 31 701

Prost Stabels vei 8 
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 404 94 992

3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA 

Tlf. 948 34 929

Malermestrene BMV AS
Gammelseterlia 7

6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Bragernes Torg 4, 3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 71 00

Fiskåtangen
Svanedamsveien 16, 4621 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 00 37 50
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Bjerkreim kommune 
bjerkreim.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Hamar kommune 
hamar.kommune.no

Fitjar kommune
hamar.kommune.no

Austevoll kommune 
austevoll.kommune.no 

Sel kommune 
sel.kommune.no 

Bamble kommune 
bamble.kommune.no

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
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E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

TRØNDELAG
RØDSJØ Trafikkskole AS
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
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RPT Production AS
Orstadveien 114
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ANONYM
STØTTE

6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) 
Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA

Trøndelag

Møre og Romsdal

Melhusvegen 432 ,7224 MELHUS 
Tlf. 72 87 03 89

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE
Tlf. 71 25 30 15

Øyvind’s Trafikkskole 
Sverres gate 4, 7800 NAMSOS 
Tlf. 911 28 430 



–  30  – –  31  –

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

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no
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TRENGER DU ADVOKAT? 

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

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.



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


