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ja kamp, er vi endelig i mål. En ny lov om barneerstatning ble 
nemlig vedtatt den 01. mars. Konsekvensene av loven er at 
barn som får varige skader og nedsatt ervervsevne etter å ha 
blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskader før fylte 19 
år, får en personskadeerstatning i tråd med prinsippet om «full 
erstatning». Altså på lik linje med voksne. Den nye loven er 
særs viktig fordi den tar hensyn til konsekvensene av skaden i 
langt større grad enn tidligere. 

Jeg er stolt og glad av å være endel av et forbund som aldri 
har gitt opp, og som har holdt trøkket oppe når det gjelder å få 
på plass denne lovendringen. Det motiverer til videre innsats 
på alle felt, også når det gjelder myndighetspåvirking og i å 
fortsette vårt politiske arbeid.  

Brukermedvirkning, brukermedvirkning, brukermedvirkning. 
Personskadeforbundet LTN har snakket om viktigheten av 
medvirkning fra brukere nesten siden forbundet ble etablert. 
Ordlyden har variert, men innholdet har vært det samme: Vi 
ønsker at de som ”vet hvor skoen trykker” må inn både i ut-
forming av tjenester og i én til én situasjoner der for eksempel 
rehabiliteringstilbud skal bestemmes. 

Vårt anliggende, som en bruker- og interesseorganisasjon, er 
først og fremst det logiske i at tilbudene blir bedre ved bruker- 
involvering. Altså kommer pasient eller bruker til gode. Vi tror 
også på at det helseøkonomisk, dersom det gjøres rett, vil 
være lønnsomt. 

De senere årene har heldigvis også politiske myndigheter fått 
øynene opp for brukerkompetanse.  Ballen er lagt hos Helse-
direktoratet og det er ikke bare anbefalt å ta med brukernes 
kompetanse i utforming av tilbud, det er lovbestemt. 

Vi vet at brukermedvirkning, tross politisk vilje ikke skjer ved et 
trylleslag. Inngåtte mønster skal endres, maktstrukturer må  
brytes ned og ikke minst, vi som brukerorganisasjon bidra med 
vår kompetanse. 

Til slutt en oppfordring til alle lag; sett av uke 22! Da kjører 
vi sammen en landsdekkende førstehjelpskampanje. Kam-
panjen vil fokusere på hvilket ansvar vi som enkeltmennesker, 
medtrafikanter og tilskuere har ved en ulykke. Bruk anlednin-
gen og vis Norge hvem vi er og hva vi står for. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Brukermedvirkning, brukermedvirkning, brukermedvirkning. 
Personskadeforbundet LTN har snakket om viktigheten  
av medvirkning fra brukere nesten siden forbundet ble 
etablert.
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Endelig får barn en rettferdig 
erstatning
Etter 26 års lobbyarbeid fra Person-
skadeforbundet LTN har regjeringen 
endelig vedtatt å heve erstatningsni-
vået for barn og unge. 

Dette er fantastiske nyheter. Først og 
fremst for de som blir skadet, men også 
for Norge som rettsstat. Det er forunderlig 
at en så diskriminerende lov har fått stått 
urørt i alle disse årene. 
 
- Lovendringen vil gi mange skadde barn 
og unge en mulighet å leve et verdig liv 
og en hverdag uten å være så avhengige 
av foreldrenes støtte, sier Per Oretorp, 
assisterende generalsekretær i Person-
skadeforbundet LTN. Han overtok sta-
fettpinnen og har hatt barneerstatnings-
saken på bordet sitt siden han startet i 
forbundet for 11 år siden. 

Når LEVE MED skal intervjue han om 
barneerstatningssaken, kommer han med 
flere permer og utklipp som dokumente-
rer det standhaftige arbeidet forbundet 
har lagt ned i saken gjennom 30 år.  

ET ÅRELANGT LERRET 
Å BLEKE
Den nye loven tar over etter en lov da-
tert 1987, Skadeerstatningsloven (Skl) 
§ 3-2, også omtalt som barneerstat-
ningsloven. Innholdet i den gamle loven 
førte til at erstatning, som skulle tildeles 
barn som ble skadet og enda ikke var 
fylt 16 år, ble utmålt som en standard- 
erstatning. 

Den standardiserte utmålingen, som ble 
satt til maksimalt 40 G for inntektstap og 
ménerstatning, førte til at erstatnings-
beløpet ikke speilet det reelle tapet i et 
livsløpsperspektiv. Det hører til at da 
loven ble utarbeidet, ble det presisert at 
lovene skulle følges med på og justeres 
dersom den førte til skjevheter og util-
siktede konsekvenser. 

Personskadeforbundet LTN, den gang 
Landsforeningen for trafikkskadde, ble 
tidlig gjort oppmerksomme på lovens 
skjevhet fra medlemmer som erfarte 
at loven førte til at skadde barn fikk en 
dårlig erstatning. Det ble derfor besluttet 
på et landsmøte at dette var en sak som 
skulle prioriteres. 

Lite visste man da at det skulle ta 30 år 
før en lovendring kom på plass.  

- Det første formelle brevet fra oss ble 
sendt til Barneombudet i 1992. Der gjorde 
foreningen ombudet oppmerksom på 
urettferdigheten barneloven medførte. 
Dette ble besvart og sendt videre som en 
bekymring til Stortingets justiskomité. I 
brevet presiserer ombudet at dette «nep-
pe var tilsiktet» da loven ble utformet og 
ber justiskomiteen se nærmere på saken, 
forteller Oretorp. 

Oppfordringen fra ombudet ble dessverre 
ikke fulgt opp, og den systematiske dis-
krimeringen av barns erstatningsvern 
vedvarte. I de neste årene holdt forbundet 

saken varm ved å ta opp problematikken 
ved flere anledninger, blant annet i hørin-
ger, ved å skrive om det i medlemsma-
gasinet og ved å bruke mediekanaler for 
å viser konsekvensene av loven. 

- På begynnelsen av 2000-tallet ble det 
igjen gjort et større og konkret fremstøt 
av forbundet. I et møte med Arbeider-
partiets Knut Storberget, som da satt i 
opposisjon, ble vår bekymring presisert. 
Jeg var selv ikke ansatt på den tiden, 
men har blitt fortalt at han mente dette 
var urimelig og ønsket å gjøre noe med 
diskrimineringen, forteller Oretorp. 

LOVFORSLAG OG KJØNSTAD 
Ikke lenge etterpå ble professor Asbjørn 
Kjønstad, som særlig var opptatt av 
barns rettsvern, engasjert i saken. Målet 
var å fremme et lovforslag som skulle 
styrke barns rettigheter. Forslaget ble 
ferdig i 2007 og i 2008 ble det overlevert 
ministeren. 

- Samtidig hadde regjeringen satt ned 
et utvalg, askelandutvalget, som skulle 
utrede og utforme nye regler for hele per-
sonskadeområdet. NOUen ble ferdig i 
2011 og den inneholdt nye regler både 
for barn og voksne. Da den ble lagt ut på 
høring i 2012 skaffet den mye uenighet 
rundt voksnes vilkår, mens det hersket 
konsensus rundt de nye reglene for bar-
neerstatningen, forteller Oretorp. 

I høringen pekte forbundet på at barne- 

TEKST: Gunn Kvalsvik
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FORBUNDETS PÅDRIVER PER ORETORP, ASTRID JOHANSEN, 
LOVENS ARKITEKT MORTEN KJELLAND OG STATSSEKRETÆR 
SVEINUNG ROTEVATN. BILDET ER TATT I ANLEDNING EN 
MARKERING I FORBINDELSE MED LOVENDRINGEN. 
FOTO: CHRISTINA THANGER.
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erstatningsdelen kunne behandles og 
implementeres uavhengig av den voksne 
delen. Dette ble ikke hørt, og sannsynlig-
vis på grunn av uenighet rundt voksnes 
rettigheter havnet hele NOUen i  «en 
skuff» hos departementet. Der lå den 
frem til årsskiftet 2013-2014, da Justismi-
nister Anders Anundsen og statssekretær 
Vidar Brein Karlsen valgte å børste støv 
av den. 

- Endelig skjedde det noe positivt igjen. 
Våren 2014 kunne statssekretæren infor-
mere om at arbeidet med lovendringen 
av barneerstatningen hadde startet, og 
året etter oversendte departementet en 
lovproposisjon til Stortinget. Stortingets 
behandling ble deretter avsluttet med et 
lovvedtak 18. desember 2015. Vi så for 
oss at lovverket skulle tre i kraft senest 
sommeren 2016, men igjen stoppet det 
hele opp. 

ALDRI GI OPP 
Forbundet gav ikke opp i denne runden 
heller og ved gjentatte anledninger ble 
det sendt purringer til departementet og 
statsråden for å få svar på hvorfor det 
drøyde med å få dato for ikrafttredelse 
av loven. 

- Vi minnet dem stadig på den systema-
tiske diskrimineringen barn ble utsatt for. 
Romjulen 2017 hadde vi fortsatt ikke fått 
svar på våre spørsmål, men ble invitert 
til et møte med statsråden og statsse-
kretæren. På grunn av politisk omrokke-
ringer, med blant annet ny statsråd, ble 
ikke dette møte noe av, sier Per Oretorp. 

Men så, uten at noen instanser var in-
formerte, skjedde det altså. I midten av 
februar ble det endelig bestemt at fra 
den 01. mars 2018 skulle loven iverksettes. 

-  Vet vi noe om hvor mange barn som 
har blitt diskriminert i løpet av disse 
drøyt 30 årene?    
 
- Dessverre har vi ikke klart å finne noen 
konkrete tall, men dersom man tar i be-
traktning at lovhjemmelen har rammet 
pasientskadede, voldsskadede og tra-
fikkskadede barn så vil jeg tro at vi lavt 
regnet snakker om i hvert fall 2000 barn. 
For statens erstatningsområder så vil 
merkostnaden ved den nye loven være 
forholdsvis begrenset. Vi har anslått den-
ne til om lag 75 millioner kroner årlig. Slik 
vi ser det blir det uansett feil å tenke på 
dette som en økt statlig utgift all den 
tid staten i over et kvart sekel har spart 
enorme summer på å ikke følge opp sine 
egne beslutninger og revidere loven slik 
det ble lagt opp til i forarbeidene.

Oretorp sier at det dessverre ikke er snakk 
om en lov med tilbakevirkende kraft. Noe 
som selvfølgelig er trist for alle som har 
blitt skadet før 1. mars i år. 

- I vår høringsuttalelse krevde vi at den 
nye barneerstatningsregelen skulle gis 
tilbakevirkende kraft for statens erstat-
ningsområder slik regjeringen gjorde 
med endringene i voldsoffererstatnings-
loven etter 22.juli-attentatet. Dette har 
vi altså ikke fått gehør for og jeg skal 
erkjenne at det er frustrerende å kon-
statere at for eksempel de barna som 
har fått alvorlige og livsvarige skader 
etter svikt i helsetjenesten, ikke har møtt 
samme forståelse fra våre folkevalgte 
som dem som fikk livene sine varig for-
andret etter «22. juli» 

PER ORETORP
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EN SEIER FOR FORBUNDET OG DE
DET GJELDER
Personskadeforbundet LTN har ikke stått 
alene i denne saken. Mange av erstat-
ningsområdets aktører, faktisk de fleste, 
har åpent støttet saken. 

- Det er mange som har vært med på 
reisen og i kampen for å få endret loven, 
sier Oretorp. 

Han trekker først og fremst frem med-
lemmer som har stilt opp i media og delt 
sine historier for å gi saken et ansikt. Det 
er også enkeltpersoner som har jobbet 
for lovendringen og som derfor fortjener 
honnør for at skadeserstatningsloven nå 
blir endret. Spesielt nevner han tidligere 
rådgivere Tom Eitvet og Tonje Giertsen, 
som tidligere jobbet i forbundet, samt nå 
avdøde professor Asbjørn Kjønstad, som 
alle jobbet utrettelig for en lovendring 
over mange år.  

- Jeg ønsker også å fremheve betyd-
ningen av professor Morten Kjelland sitt 
engasjement og det arbeid som han har 
lagt ned i utarbeiding av barneerstat-
ningsmodellen i forbindelse med sin rolle 
i askelandutvalget og NOU 2011:16. 

STOR ENIGHET 
I tillegg trekker Oretorp frem at det har 
vært avgjørende med et godt og nært 
samarbeid med forbundets juridiske fag-
gruppe, og at forsikringsselskapene også 
selv ville ha en mer rettferdig behandling 
av barn og dermed ønsket en lovendring 
velkommen. 

- Særlig har IF Skadeforsik-
ring vært frempå, gjennom 
å belyse saken gjennom eget 
debattinnlegg. 

-Kan du si hva den nye loven 
innebærer? 

- Kort fortalt er konsekven-
sene av den nye loven at 
barn som får varige skader 
og nedsatt ervervsevne et-
ter å ha blitt utsatt for vold, 
trafikkulykker og pasient-
skader før fylte 19 år, får en 
personskadeerstatning i tråd 
med prinsippet om «full er-
statning». Altså på lik linje 
med voksne. Den nye loven 
er særs viktig fordi den tar 
hensyn til skaden i langt 
større grad enn tidligere, sier 
Oretorp. 

Han forklarer at det gamle systemet tar 
utgangspunkt i at skader som oppfattes 
som forholdsvis små vurderes å medføre 
tilsvarende liten ervervsuførhet, hvilket 
jo alle vet ikke nødvendigvis er tilfelle. I 
praksis innebærer dette at f. eks barn 
med ervervede hjerneskader kan få en 
medisinsk invaliditet på 50 prosent sam-
tidig som man mister hele arbeidsevnen. 
Disse barna har frem til nå altså kun fått 
erstatning for halve inntektstapet. Dette 
fanges derimot opp av den nye loven til 
forskjell fra den gamle. 

- Vi får altså en lov som er i tråd med det 
grunnleggende rettsprinsippet om «full  

 
erstatning», for tapene som oppstår som 
følge av en skade, fastslår han. 

Samtidig som Oretorp er glad for lov-
endringen, er han skuffet over at norske 
politikere har somlet så lenge. 

- Det er bemerkelsesverdig og kritikkver-
dig at nåværende og tidligere regjeringer 
har brukt et kvart århundre på å rette opp 
en lov som så urettferdig rammer skadde 
barn og som alle instanser, også våre 
folkevalgte politikere, har vært enig om 
har vært feil, sier han oppgitt, og legger til:

- Men altså, vi er svært glade for at den 
systematiske og utilsiktede underkom-
pensasjonen av skadde barn nå opphører. 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN trodde at ny barneerstaningslov 
skulle komme på plass tidligere. Her fra et møte med Knut Storberget i 
2008. Foto: faksimile fra medlemsmagasinet
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Brukermedvirkning er en lovfestet 
rettighet, og er dermed ikke noe tje-
nesteapparatet kan velge å forhol-
de seg til eller ikke. Medvirkningen 
finner vi derfor som endel av alle 
offentlige velferdstilbud, også ved 
Sunnaas sykehus.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Logikken bak brukermedvirkning er 
politisk forankra og klar; brukere av en 
tjeneste har rett til å medvirke for å ut-
vikle tilbudet til å bli best mulig. I den 
andre enden har velferdstjenestene plikt 
til å involvere brukere i undersøkelser, 
behandling og valg av tilbud. 

Pernille Villekjær har vært brukermed-
virker i mange år og har tro på at det er 
rett vei å gå for å forbedre tjenester. For 
henne er det naturlig at de som kjenner 

«hvor skoen trykker» også er med i pro-
sessen for å finne det beste tilbudet. Nå 
leder hun brukerutvalget ved Sunnaas 
sykehus, et av landets ledende rehabili-
teringssykehus.

- Brukermedvirkning, dersom det gjøres 
på en god måte, er et virkemiddel vi bør 
bruke på flere nivå. Til syvende og sist 
handler det om å bidra til både kunn-
skapsbygging, utforming og gjennom-
føring av både generelle og individuelle 
tilbud, sier hun. 

HVA ER BRA NÅR DET 
FUNKER?
Brukerutvalget ved Sunnaas består av 
åtte medlemmer fra ulike pasientorga-
nisasjoner. Tilsammen representerer de 
pasientgruppene ved sykehuset. Funk-
sjonstiden er to år, med mulighet for 
forlengelse for i alt 3 perioder. 

I følge sykehusets hjemmeside skal bru-
kerutvalgets være et rådgivende organ 
for styret og administrerende direktør i 
saker som angår brukere, pasienter og 
pårørende i virksomhetsområdet. 

- I tillegg er vi et forum for tilbakemelding 
fra brukerne, pasienter og pårørende. Vi 
er også et samarbeidsforum mellom hel-
seforetaket og brukerorganisasjonene. 
Derfor er jeg plukket ut som represen-
tant fra Personskadeforbundet LTN, sier  
Pernille Villekjær. 

- Hva er målet til brukerutvalget?

- Det viktigste er å arbeide på system-
nivå. Altså å jobbe for gode, likeverdige 
og brukerorienterte helsetjenester uav-
hengig av alder, kjønn, bosted, etnisk 
opprinnelse, sosial status, sykdom/
diagnose og funksjonshemning. Men 

Brukermedvirkning 
i praksis
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vi skal også arbeide for at helseforeta-
kets tjenester og tilbud har høy kvalitet 
og gir gode pasientforløp på tvers av 
tjenester og forvaltningsnivå, sier hun. 

- Hvordan skal dere bidra på individnivå? 

- Det står også i vårt mandat at vi skal 
bidra til god medvirkning fra brukere, 
pasienter, pårørende og deres organi-
sasjoner. Altså at ansatte ved Sunnaas 
faktisk inkluderer brukerstemmen. Det 
gjelder i alt fra planlegging, til gjen-
nomføring og evaluering av helse- 
tjenestene.

I tillegg til å påvirke på systemnivå har 
brukermedvirkning en egenverdi ved 
at mennesker som søker hjelp, på linje 
med andre, gjerne vil styre over viktige 
deler av eget liv. Det vil si å motta hjelp 
på egne premisser og å bli sett og re-
spektert i kraft av sin grunnleggende 
verdighet. 

TEORI OG PRAKSIS 
Dette har vært logisk for Personskade-
forbundet LTN og i den senere tid har det 
hersket konsensus også i fagkretser om 
at dette både bidrar til å lage gode tilbud, 
men også at helseeffekten blir bedre ved 
at motivasjon og selvbilde styrkes. 

Dette har et sterkt fokus i Helsedirekto-
ratet som på sine hjemmesider skriver: 

”Dersom brukeren kan påvirke omgivel-
sene gjennom egne valg og ressurser, 
vil det kunne påvirke selvbildet på en 
positiv måte og dermed styrke brukerens 

motivasjon. Dette vil kunne bidra positivt 
til brukerens bedringsprosess, og således 
ha en terapeutisk effekt. I motsatt fall 
kan den hjelpeløsheten mange brukere 
opplever bli forsterket.”

Det er rett og slett mye politisk vilje bak 
ønsket om å få brukere inn som medvirk- 
ere, både på systemisk og personlig plan. 
I praksis er det likevel ikke så enkelt. Det 
viser seg at det er krevende å integrere 
brukerstemmen inn i de foraene beslut-
ningene faktisk tas. Ikke fordi det nød-
vendigvis er manglende vilje, men fordi 
det krever endring i tenkemåte og kultur. 

Erfaringer fra forbundets brukermed-
virkere er derfor at medvirkning noen 
steder bare er staffasje, uten noen reell 
medbestemmelse, makt eller innflytelse. 

SUNNAAS ER GODE 
Et sted der brukermedvirkning blir tatt på 
alvor, og hvor de har lang erfaring med 
involvering av brukere, er på  Sunnaas 
sykehus. Leder for brukerutvalget, Pernille 
Villekjær, opplever at ledelsen tar brukere 
på alvor. Hun håper og tror at kvaliteten 
som skapes der også vil spre seg til andre 
deler av helsetjenesten.

-Jeg brenner for gode og rettferdige 
tilbud, sier Villekjær. - Etter alle åra 
i Personskadeforbundet har jeg er-
fart at rehabiliteringsopplegg er så 
ulike når det gjelder kvalitet. Tilbud 
du ender opp med avhenger av hvor 
i landet du bor, familiens ressurser og 
tilfeldigheter som om det er ferieav-
vikling eller ikke.

PERNILLE VILLEKJÆR har lang erfaring som brukermedvirker. Nå leder hun brukerutvalget ved Sunnaas Sykehus. 
Foto: Privat. 
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Brukermedvirkning er et begrep som går igjen helseløfter og dokumenter. I Samhand-

lingsreformen, helseskriv fra direktoratet, kjøredokumenter internt i helseforetak og ved 

kommunale helsetjenester snakker brukerkompetanse. Det skrives det at brukermed-

virkning skal implementeres på alle nivå. 

Personskadeforbundet LTN heier frem tiltak og sier med Arne Garborg ”Ein sjuk mann 

veit mangt som den sunne ikkje anar.» 

Her er brukermedvirkningsutvalget i Personskadeforbundet LTN. De sitter fra 2017-2019. 

BRUKERMEDVIRKNINGSUTVALGET I 
PERSONSKADEFORBUNDET LTN 

Hennes anliggende er først og fremst at 
alle får det beste tilbudet. Det som utvi-
kles og skjer ved Sunnaas mener hun er 
viktig både for sykehuset, men også for 
Helse Sør Øst og resten av helsenorge. 

- Vi har et stort forskningsmiljø og er et 
foregangsykehus når det gjelder reha-
bilitering. Jeg opplever at alle delene av 
sykehuset ønsker brukerstemmen inn 
og tar imot vår kompetanse på en fin 
måte, sier hun. 

Villekjær snakker entusiastisk om inno- 
vasjonsavdelingen som utvikler tekno-
logi som ikke bare kommer pasienter 
ved sykehuset til gode. Det er deling av 
teknologi, gjør at folk kan monotonere 
seg selv. 

- Jeg har selvsagt ingen annen kunnskap 
enn meg selv og mine egne erfaringer, 
men jeg er imponert over sykehusets  
Strategi 2030 som så tydelig formidler 
ønsket om å hjelpe flere enn de som fy-
sisk får plass ved sykehuset, sier Villekjær.  

INKLUDERING I ALT 
Pernille Villekjær har sittet i bruker- 
 utvalget i fire år, og har selv vært pasient 
på Sunnaas sykehus. Hennes erfaring er 
at brukerutvalget ikke bare er til pynt; 
snarere tvert imot blir de svært godt 
ivaretatt og brukt. 

- Det er nesten for mye. De ønsker oss 
inn og gir oss plass i det meste. Jeg opp-
lever de har en kultur for å lytte også til 
meg som ikke er fagperson, avslutter 
hun og ler. 

FRA VENSTRE: Marianne Trydal Skeie (Vest-Agder), Pernille Villekjær (landsstyret), 
Andre Eilertsen (Harstad og omegn lokallag)
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Nytt prosjekt om 
brukermedvirkning er i gang
FFO er nå kommet i gang med å ut-
arbeide et prosjekt som skal se på 
hele brukermedvirkningsarbeidet, 
og utvikle gode rammer og rutiner 
for hele prosessen fra oppnevning 
til videreformidling av kunnskap.

Helhetlig satsning på brukermedvirkning
Helt siden midten av 80-tallet har FFO 
arbeidet for at brukerne skulle tas med på 
råd i planlegging av tjenester og spørsmål 
som angikk brukere og pårørende innen 
helse og sosialsektoren. Man kan trygt 
fastslå at man har lykkes særdeles godt 
i dette arbeidet.

Utfordringene i dag er å fylle det store 
behovet som finnes for kvalifiserte bru-
kermedvirkere innen alle arenaer hvor 
brukermedvirkning er lovpålagt eller øn-
skelig. Det er derfor gledelig at FFO har 
mottatt midler fra ExtraStiftelsen til et 
treårig prosjekt som innebærer en helhet-
lig satsing på brukermedvirkningsfeltet.

HVA VI SKAL OPPNÅ
Den overordnede målsetningen er å etablere system for organisering av arbeidet 
med brukermedvirkning slik at man får kvalifiserte brukere på alle nivåer innen 
forvaltning, tjenesteapparat og forskning.

FFO skal de kommende tre årene i dette prosjektet, jobbe for å oppnå følgende 
målsetninger:

1. Utarbeide gode rutiner for utvelgelse av brukerrepresentanter fra medlemsorga-
nisasjonene og som vi ha en representativ rolle for alle medlemmene i FFO.

2. Omarbeide eksisterende opplæringsprogrammer for brukermedvirkere på grunn-
leggende nivå og utarbeide programmer/temahefter innen spesialiserte områder 
som helsetjenesten, NAV (fylker og kommuner) Kommunale- og fylkeskommunale 
råd, utdanning (Statped), transport, forskning m.fl.

3. Utarbeide gode modeller og rutiner for oppfølging av brukerrepresentanter.

4. Etablere et system for tilbakemelding fra brukerrepresentantene som grunnlag 
for fortløpende evaluering for forbedring av arbeidsmåter og rutiner. 

Prosjektleder jobber i FFOs sekretariat og det legges opp til kunnskapskutveksling 
mellom FFOs medlemsorganisasjoner og med fylkeslagene.

Prosjektet startet opp 1. desember, og Andreas Habberstad i FFO er tilsatt som 
prosjektleder. 

FFO ER NÅ kommet i gang med å ut- arbeide et prosjekt som skal se på hele brukermedvirkningsarbeidet. Illustrasjonfoto.
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Smått & Viktig

VI GIR PAR FRA HELE LANDET MULIGHET TIL EN BEDRE HVERDAG

Personskadeforbundet LTN har mer 
enn 33 års erfaring som organisasjon, 
og vet at mange par hvor den ene el-
ler begge får en skade opplever store 
utfordringer i hverdagen.

Vi har tatt dette på alvor og arrangert 
ulike par-kurs (bl.a. samlivskurs og hu-
kommelseskurs) siden 2012. Kursdelta-
gerne har gitt gode tilbakemeldinger, 
både på det faglige innholdet -  og 
ikke minst den store verdien av erfa-
ringsutveksling med andre par; snakke 
med andre som på mange måter kan 
ha det ganske «likt». Tidligere kurs-
deltagere har tydelig uttalt ønske om 
mestringskurs.

Dette er bakgrunnen for at vi arrangerer 
par-kurset
«Vi mestrer sammen» -
 1.-3. juni 2018 på Quality Hotel 
i Tønsberg
 (ca. 10 mil sør for Oslo, starter fredag 
kl 16, avslutter søndag med lunsj kl 12)

Kurset har som overordnet mål å bi-
dra til økt mestring av belastninger i 
hverdagen, og hovedtemaene er:

• lære om hvorfor vi får belastninger og 
hvordan de virker inn på oss 

• lære metoder og teknikker som kan 
redusere disse, og hvordan dette kan 
brukes i hverdagen
• erfaringsutveksling, og gjennom dette 
få økt forståelse og innsikt i egen og 
partnerens situasjon

• forebygge belastninger og lære hen-
siktsmessige mestringsstrategier for 
den enkelte og for oss som par

Kurset består av en kombinasjon av 
korte forelesninger, praktiske øvelser 
og erfaringsutveksling i plenum.

Praktiske opplysninger: 

• Kurset er for par hvor den ene eller 
begge har skade, forårsaket av sykdom 
eller ulykke, og som bor sammen i et 
fast parforhold.

• Forbundet sentralt dekker kurset,  
hotell med helpensjon og reiseutgifter. 
Egenandelen er kr 1 000 pr. deltager. 
Forutsetning for deltagelse er med-
lemskap i forbundet. Innmelding kan 
gjøres ved påmelding (koster kr 400 for 
paret for 12 måneder, og medlemskapet 
vil gi flere fordeler; se vår hjemmeside:  
www.personskadeforbundet.no)

• Deltagerantallet er begrenset. 

Påmeldingsfristen er 6. april.
Ta gjerne kontakt med regionsekretær 
Wenche Solløst for flere opplysninger, 
eller for tilsendelse av påmeldings- 
skjema -  tlf. 22 35 71 00 eller e-post til: 
wenche@personskadeforbundet.no

Velkommen til å ta kontakt!

 1.-3. JUNI FÅ PLASSER IGJEN - I TØNSBERG
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Førstehjelpspakkekampanjen uke 22  
Den 28. mai til 3. juni 2018 inviterer 
vi alle lag til å delta på en lands-
dekkende førstehjelpskampanje. 
Kampanjen vil fokusere på hvilket 
ansvar vi som enkeltmennesker, 
medtrafikanter og tilskuere har ved 
en ulykke.

- Vi synes det er gledelig at flere har be-
gynt planleggingen rundt denne kam-
panjen, og vi vil i god tid før kampanjen 
starte sende alle lag materiell som kan 
brukes til kampanjen, sier Sten Audvin 
Linde, leder for markedsutvalget i Per-
sonskadeforbundet LTN. 

Materiellet vil være forslag til pressemel-
ding, statusoppdatering på Facebook, 
nye brosjyrer og selvfølgelig nye første-
hjelpspakker. 

- Vi oppfordrer laget til å se over hva de 
har av kampanjemateriell fra før som 
Selius, penner, reflekser osv. og eventuelt 
sende en mail til medlemmer@person-
skadeforbundet.no om det er noe dere 
trenger, sier lederen for utvalget. 
 
Personskadeforbundet LTN håper at alle 
lag klarer å ha minst en aktivitet i løpet 
av  uken og helst få med lokal presse på 
tiltaket. Dette for å få meste mulig effekt 
ved at kampanjen blir omtalt flere steder 
på en gang. 

Etter et halvt år som leder for hoved-
styret i Personskadeforbundet LTN er 
jeg varm i trøya. Nå ønsker jeg meg 
en tettere dialog med medlemmer 
og lagene. Det jeg tenker som selve 
hjertet i forbundet. 

TEKST: Eli Eiklid

Det har vært lærerikt og noen spen-
nende måneder. Jeg har satt meg inn 
i hvordan organisasjonen jobber, hva 
sekretariatet gjør og hvordan de gjør 
det, samt hvilke saker som prioriteres 
politisk i praksis. 

Det har også vært er mye som skal på 
plass, for eksempel hvem som skal inn 
de ulike utvalgene. 

Nå er jeg klar for det som jeg tenker 

er den viktigste delen av min posisjon 
som styreleder, nemlig å få til en tettere  
dialog med lag og medlemmer. Jeg  
ønsker meg rett og slett mer dialog, vil 
høre hvem dere er og hva dere ønsker. 

Over påske starter jeg å ringe rundt til 
alle landets lag der min agenda er å bli 
kjent og å lytte til det dere har å dele. I 
tillegg ønsker jeg kontakt med enkelt-
medlemmer som har innspill eller tanker. 

Min epostadresse er eli@personskadeforbun-
det.no. Jeg gleder meg til å høre fra dere. 

Ønsker kontakt med deg 

ELI EIKLID. Foto Privat.
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Vår styrke er at vi alle tre brenner 
for likepersontjenesten. At vi virkelig 
tror på at den gjør en forskjell både 
for de som bruker den, de som er li-
kepersoner og for samfunnet ellers.  

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

De nye medlemmene i utvalget er sam-
stemte og enige i hva som motiverer 
dem og hva de ser på som grunnlaget 
for tjenesten. 

Utgangspunktene og erfaringene er like-
vel forskjellige. Mens Hilde Valberg i sin 
tid var med på å etablere likeperson som 
en integrert del av forbundets arbeid, har 
de to andre, Eva Marie Larsen og Eli Eiklid, 
erfaring som likepersoner. Sistnevnte har 
også brukt likepersoner i egen prosess. 

-Jeg har holdt fast i likepersonarbeidet 
i mange år, og har nok et eierskap siden 
jeg også var med på å starte opp tje-
nesten. Gjennom flere år har jeg også 
vært likeperson, og dermed har jeg sett 
hva det gjør med folk å bli møtt av en 
likeperson, sier Valberg. 

IGANGSETTER OG DRIFTER 
LEVE MED får tilmålt 10 minutter 
sammen med det nye likepersonutval-
get. Det skjer under deres første formelle 
møte. De nærmeste to årene er det disse 
tre som skal bestemme hvor prioriteringe-
ne skal ligge. Stemningen er god, latteren 
sitter løst, og ja, de sier de er klare for å 
gjøre et stykke arbeid.  
 
-Jeg ble medlem etter å ha fått god hjelp 

av Personskadeforbundets Per Oretorp 
etter en bilulykke i 2012. Jeg ble først kjent 
med likepersontjenesten etter at jeg ble 
valgt inn som styremedlem i Midt- og 
Nord-Hedmark lokallag i 2013. Jeg erfarte 
der at likepersoner er gode å snakke med 
underveis i erstatningsprosessen. Jeg har 
også kjennskap med erfaringsutveksling 
fra tidligere og vet at det funker. Det har 
vært min motivasjon for å takke ja til et 
slikt verv, sier Eva Marie Larsen. 

-Jeg har både brukt likepersoner, og er 
likeperson. Også gjennom andre orga-
nisasjoner. For meg har tjenesten vært 
gull og finner nesten ikke ord når jeg skal 
si hvor takknemlig jeg er, sier Eli Eiklid.  

De tre er skjønt enig om at det viktigste 
fokuset fremover er å vurdere konkrete 
grep som kan gjøre likepersonarbeidet 

bedre kjent. De tror blant annet at de må 
jobbe med hvordan tilbudet kommunise-
res, rett og slett gjøre budskapet tydligere. 

Eli Eiklid, som til daglig jobber i helsetje-
nesten, mener en vei inn er å gjøre tilbudet 
bedre kjent i helsevesenet. Der har vi gode 
ambassadører, og hvis de kjenner tjenesten, 
vil budskapet nå direkte til målgruppen. 

-Jeg tror at vi først og fremst må tenke 
lokalt; altså at lagene har en sentral rolle i 
å spre tilbudet. De må rett og slett hjelpe 
til med å gjøre likepersonstjenesten kjent, 
fastslår Eiklid.

For Eva Marie Larsen er egne erfaringer 
en viktig motivasjon.

- Jeg baserer meg først og fremst på 
egne erfaringer når jeg brenner for å få 

Nye medlemmer i 
likepersonutvalget

FRA VENTSTRE: Eli Eiklid (styret), Hilde Valberg og Eva Marie Larsen. 
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tilbudet ut til langt flere. Det å selv ha 
opplevd at det fungerer, motiverer meg 
mest, sier Eva Marie Larsen.

EN TJENESTE MED POTENSIAL 
De er alle enige i at behovet er tydelig, 
og at likepersontjenesten representerer 
et viktig supplement til pårørende og 
helsevesenet. Et likeverdig møte med en 
som har opplevd noe lignende. 

- Å møte noen med samme erfaring og 

som har kommet videre handler om å 
vise veg og å se lyset i den andre enden 
av tunnelen, men det er også et verdig-
hetsprosjekt, understreker Hilde Valberg. 

I stedet for å tenke problemer og utfor-
dringer, tenker de tre å fokusere på det 
fantastiske med tilbudet. 

- Medlemmer må få likepersonstjenesten 
«under huden»; snakke frem tjenesten.  
På samme måte som vi kommuniserer at 

Personskadeforbundet LTN er gode på å 
finne gode advokater, må vi formidle og 
være stolte av at vi bistår med å finne 
noen som skadelidte kan snakke med, 
sier Eva Marie Larsen. 

De to andre nikker anerkjennende. 

- Vi må lære oss å være stolte av like-
persontilbudet, nevne det i samme ånde- 
drag som andre deler av forbundet, av-
slutter Eli Eiklid. 

SENIORUKER I BULGARIA!

Vi gjentar vårt tilbud for våre se-
niormedlemmer og vi har reservert 
leilighetene på Panorama Dreams 
til dette formålet til våren 2018.  

 Tilbudet til seniorer gjelder i uke 20 og 
uke 21, altså i perioden fra den 14. mai 
– til den 27. mai. Målet med ukene er at 
flere i samme aldergruppe kan bli kjent 
med hverandre og å gi seniorer reservert 
tilgang på tilrettelagte leiligheter. Det gis 
også en rabatt på kr 500,- pr. leilighet.

Det bør også legges til at mange me-
ner at våren, som ikke akkurat er høy-
sesong, er den vakreste årstiden ved 
Svartehavet.

– Det er en perfekt reise for deg som 
både ønsker å være litt alene, men som 
også vil ha muligheten til å bli kjent med 
andre i samme situasjon. Aldersmessig 
har vi definert seniorer som personer 
fra 55 år og oppover, og tilbudet gjelder 
både single og par.

14.-27. MAI SENIORUKER BULGARIA
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Det var med stor innlevelse jeg leste artikkelen om Sunniva Gylver, Spill oss 
gode – sammen, i februarnummeret av LEVE MED. Som skadet pionerdykker 
og far til en sønn med et multihandikap kjenner jeg meg dessverre igjen i 
de fleste eksemplene hun deler.

TEKST: Ottar Haagensen

Verdens beste helse- og velferdstjeneste 
omtales gjerne det vi har tilgang til her til 
lands. Sunniva Gylver sier hun ser mangler 
i det norske velferdssystemet, og at de 
er altfor mange. En måte å gjøre Norge 
bedre på er å nettopp høre på oss som 
bruker velferdstjenester, enten som pa-
sienter eller som pårørende. 

SØNN MED RYGGMARGSBROKK 
Vår sønn, som i dag er 36 år gammel, 
er født med ryggmargsbrokk. Da han 
var baby ble vi fortalt at det var få med 
hans diagnose som kunne forvente å 
bli mer enn 25 år. Heldigvis endret dette 
seg da en far nektet å akseptere at der 
ikke fantes metoder og hjelp for proble-
matikken. Denne pappaen konstruerte 
derfor en liten ventil som ble operert inn, 
under huden på hodet, for å drenere bort 
overskudd av veske. Teknikken har fått 
navnet «Shunt», som også er mannens 
etternavn.

Som foreldre til et barn med en slik di-
agnose ble det lange opphold på det 
gamle Rikshospitalet. Som Sunniva også 
forteller i sin artikkel, opplevde vi store 
forskjeller på hvordan leger tilnærmet seg 
oss som pasient- og pårørende. 

Etter noen år ble for eksempel min kone 
og jeg brukt som case i en forelesing av 

professor Hovlien, som er en som setter 
erfaringskompetanse høyt. Det jeg hus-
ker best fra den forelesingen er et sitat 
fra professoren til studentene: «Husk at 
foreldre til barn med alvorlig handikap 
som regel er bedre informert og har mer 
erfaring med symptomene knyttet til 
handikappet enn leger generelt. Det 
er de som er spesialister på barnet og  
pasienten.»

For å illustrere hvor ille det har vært, vil 
jeg dele en annen av våre erfaringer: Søn-
nen vår ble dårlig, vi drar på sykehuset 
og en lege informeres om symptomene. 
Hvorpå han løfter på guttens øyelokk og 
banker med to fingre på flere punkter på 
hodet og brystkassen. Tross våre protes-
ter konkluderer legen med at det ikke 
feiler pasienten noe. Vi ringer deretter 
professor Hovlien ved Rikshospitalet og 
forteller symptomene, han beordrer oss 
til å ta første fly til Oslo. I sykehusjourna-
len står det følgende; hadde pasienten 
ankommet seks timer senere, hadde det 
stått om livet.

I denne historien er det pårørende som 
ikke blir hørt, og i Sunniva sin historie er 
det hennes egne erfaringer som mennes-
ke og pasient som ikke blir tatt på alvor.   

SKADET PIONERDYKKER 
Som instruktør for klokkedykkere i Nord-
sjøen samt gjennom et noradprosjekt i 

Vietnam, har jeg allsidig erfaring med 
kritiske og fatale hendelser. Historikkene 
er dokumentert med psykologiske og 
medisinske skader, samt PTS.

Jeg lider selv av blant annet kognitiv 

Pårørende og pasienter,  
- både eksperter og mennesker
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svikt og forstår Sunniva meget godt når 
hun skriver at vi alle ikke er like og der-
med må behandles individuelt. Altså er 
vi med kognitive utfordringer forskjellige 
mennesker med svært ulike utgangs-
punkt og ressurser. Sunniva skriver at 

det er mye lindring og folkehelse i å 
møte mennesker i krise med respekt, 
nysgjerrighet og anerkjennelse, og det 
er jeg hjertens enig i.

Jeg ble selv utredet på Haukeland i Ber-

gen, kanskje verdens ledende avdeling 
for Hyperbarisk Medisin. Konklusjonen 
fra fagspesialister var en uføregrad på 47 
prosent. Utredningen ble videresendt til 
kommunens spesialrådgivende lege, som 
mente at min uføregrad var 21 prosent. 
Legen har aldri møtt meg, sett meg i 
øynene eller tatt meg i hånden. 

Han sender deretter sin innstilling vide-
re til trygderetten som mener jeg er 17 
prosent ufør. Ingen lege eller spesialist, 
etter den medisinske utredningen ved 
Haukeland, har møtt meg. Likevel er 
det er altså disse som skal avgjøre min 
økonomiske sikkerhet. Det hører med til 
historien at vedtaket ble anket og jeg til 
slutt endte opp med en uføregrad på 
26-27 prosent. 

Sunniva beskriver også sitt møte med 
NAV. Hun forteller at det var en tanke- 
vekker, jeg og mange med meg, vil nok 
heller karakterisere det med et mer  
religiøst utrykk; nemlig som et helvete. 
Vi som har slåss hele veien til topps i 
NAV-verden kan bli sjuke av mindre!

Jeg kan skrive under på at det er masse 
kompetanse og omsorg i norsk helse-
vesen. Sunniva beskriver noe som jeg 
håper kommende og nåværende såkalte 
spesialister bør ta ad nota; ”men jeg 
hadde ventet meg litt mer nysgjerrig-
het på hvem jeg var før jeg ble skadet. 
Hvilke verktøy og mestringsstrategier 
jeg hadde med meg inn denne krisen.”

LESERINNLEGG

- JEG LIDER SELV av blant annet kognitiv svikt og forstår Sunniva meget godt når hun skriver at vi alle ikke er like, 
skriver Ottar Haagensen. Foto: Privat.
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Personskadeforbundet LTN har rundt 
3500 medlemmer. De fleste kommer i 
kontakt med forbundet i forbindelse 
med skader, men noen kommer også 
inn via sidelinjen. Anita Molversmyr 
tilhører siste kategori. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg fikk høre om forbundet gjennom en 
venninne som var medlem. Hun snakket 
varmt om det organisasjonen jobber for 
og jeg valgte deretter å melde meg inn, 
sier Anita Molversmyr. 

Dette er nå to-tre år siden. Og siden har 
Anita valgt å forbli medlem. Ikke nok med 
det, nå ønsker å hun skru til og bli et ak-
tivt medlem.  

KJENTE SEG IGJEN 
Anita Molversmyr er ikke selv person-
skadet, og er heller ikke pårørende. Hun 
har imidlertid hatt kreft og har siden 2011 
slitt med senskader i den forbindelse. Til 

tross for en annen inngang enn mange 
andre, mener hun å ha funnet fellesskap 
og et forbund hun ønsker å være med i. 

- Jeg opplever et fellesskap og liker de 
verdiene Personskadeforbundet LTN står 
for. Særlig at diagnose eller type skade 
ikke er viktig. Å leve med nedsatt funk-
sjonsevne har langt flere likheter enn 
forskjeller. For eksempel det å kjenne på 
nedsatt energi og ikke minst et man-
glende overskudd til å gjøre aktiviteter 
man tidligere gjorde, sier hun.  

Hun forteller at hun etter å ha meldt seg 
inn ble oppmerksom på leilighetene som 
forbundet leier ut rimelig i Bulgaria. 

- Første året leide jeg, men sommeren 
2017 meldte jeg familien med på fami-
lieleiren. Herregud så gøy. Jeg er mor til 
en gutt på 15 år og vi mener begge dette 
var en av de beste feriene vi har hatt, sier 
hun entusiastisk.  

Anita forteller om sitt møte med et rolig 
og skjermet ferieanlegg, og legger ikke 
skjul på at hun hadde fordommer og 
opplevde at disse ble gjort til skamme. 

-Det første jeg tenker på når jeg spoler 
tilbake til mine opplevelser på familie- 
leiren er at det var så befriende. At folkene 
jeg møtte var seg selv. Ingen var sytete 
og stakkarslige. Det var rett og slett mye 
latter og ikke minst følte jeg hele tiden at 
jeg kunne bestemme om jeg ville være 
sosial eller ikke. Vi følte begge at vi ble 
en del av et fellesskap og at vi var omgitt 
av gode mennesker, sier Anita. 

Anita Molversmyr tror at i og med at alle 
hadde noe å stri med, gjorde at sykdom 
eller lyte ikke ble et så stort tema, verken 
i hodet eller i samtalene de hadde.  

MELLOMMENNESKELIG KRAFT 
Anita Molversmyr er utdannet barne-
vernspedagog, og hjertet hennes ligger 
i det mellommenneskelige. Hun mener 
at det gjør oss bedre å være sammen og 
å bli sett. Interessen og fokuset har ikke 
bare preget hele hennes yrkesliv, men 
også fritidsaktiviteter. 

- Jeg er utstyrt med en frivillighetssjel. 
Det betyr at jeg sjelden eller aldri sier nei. 
I praksis innebærer det at jeg har sittet i 
mange styrer, og vært med på en rekke 
forskjellige aktiviteter. Jeg har også vært 
besøkshjem for en gutt i mange år. Yr-
kesmessig har jeg var pedagogisk i flere 
barnehager, jobbet i attføringsbedrifter 
og hatt flere stillinger som omhandler 
å få folk som har falt ut, tilbake til ar-
beidslivet. 

Sykdommen og senskadene har imidler-
tid begrenset aktivitetsnivået. Hun jobber 
fremdeles, men sliter med utmattelse, 
tretthet og andre småplager. Likevel kjen-
ner Anita energi og vil gjerne engasjere 
seg mer i Personskadeforbundet LTN.  

- Jeg vil gjerne bidra inn i et forbund som 
tilbyr et unikt fellesskap der mennesker 
kan møtes slik de er, som Personskade-
forbundet LTN. Er man skadet eller har 
nedsatt funksjonsevne reduserer det 
muligheter for deltakelse i det sosiale 
rommet. Plutselig klarer vi ikke støyende 

Vil være en del av flokken

ANITA MOLVERSMYR. Foto: Privat.
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kvelder med venner, eller å stikke på byen. 
Livet legges i et annet gir og det må man 
godta, sier hun. 

Anita snakker om hvordan hun ønsker å 
fokusere på relasjonsfeltet. Skape sam-
menkomster for likesinnede og aller helst 
for ungdom. Kanskje fordi hun selv har 
jobbet tett på, ser hun tydeligere hvor 
fort man kan ende opp ensom og føle 
seg utenfor dersom kapasiteten eller 
mobiliteten blir redusert.

-Jeg tror alt i livet handler om å være 
realistisk og å klare å definere egne be-
hov. Dette gjelder både enkeltpersoner 
og grupper. Man må tørre å stille åpne 
spørsmål om hva vi faktisk trenger og 
hva som gjør folk gode, sier hun. 

LOKALT OG NASJONALT 
Anita Molversmyr er opprinnelig sunn-
møring, men bor i Stavanger. Nå ønsker 
hun å blåse liv i lokallaget, men hvordan 
hun skal starte er hun usikker på. Motiva-
sjonen er at hun er hundre prosent sikker 
på at det er et behov for et lag. 

- Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre 
dette, men har energi og lyst. Det er et 
vel så godt utgangspunkt, og jeg tror 
behovet er der. Uansett, vil starte med å 
kartlegge behov – så tar jeg det derifra, 
sier hun optimistisk. 

- Det er så kjekt at du ønsker å bidra. Er 
det andre felt du tenker, sånn sett fra 
sidelinjen, forbundet bør satse mer på?

- Ja, jeg har tro på ungdomssatsingen. 
Var nettopp på ungdomsleiren sammen 
med sønnen min og fikk masse energi 
og tanker rundt hvilke tilbud som kun-
ne være aktuelle. For eksempel kurs i å 
skrive CV-er, eller kanskje ungdomsleir i 
Bulgaria med bestekompisen, spør hun, 
og legger til: 

- Uansett, hovedmotivasjonen min er å 
gjøre folk gode. Skape gode fellesskap, 
motivere hverandre og løfte hverandre. 
Fokus på muligheter og ikke begrens-
ninger.

ANITA MOLVERSMYR, som bor i Stavanger, vil gjerne bidra inn i Personskadeforbundet LTN fordi hun mener det tilbyr et unikt fellesskap der mennesker kan møtes slik de er. 
Illustrasjonsfoto.
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
10. april 2018

Løsning på forrige kryss var:
FASTETID

Vigdis Holom, 
Trondheim

Anne Grete Tangen, 
Løten

Margaret Breivik, 
Haugesund

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

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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Landet rundt

Minnemerking for døde i trafikken    
TEKST:  Toralf Hjelde 

Den 25. januar mintes vi trafikkskad-
de og drepte i Trøndelag, nærmere 
bestem Nord Trøndelag. 

Arrangementet startet med fakkeltog 
på Bobyen kjøpesenter i Verdal. Deretter 
gikk vi i flokk langs gangstien til Vekta 
i Vinne, en strekning som tar ca 1,5 km. 
På veien passerer vi biler som er satt 
opp mellom E6 og gangstien, og som 
symboliserer antall drepte i trafikken for 
2017 i regionen.

På Vekta var det appeller, underholdning, 
taler og servering av kaffe eller gløgg. 
Samt servering av pepperkaker og twist. 

Totalt var det 160-170 personer som del-
tok i minnemarkeringa. 
 
Vi avsluttet markeringen med en min-
nestund i Vinne kirke der alle navnene 
på drepte ble lest opp og vi tente lys for 
hver enkelt.

Personskadeforbundet LTN Stjør- og 
Verdal lokallag var medarrangør på 
minnemarkeringen og ansvarsområdet 
var utdeling av fakler ved Bobyen og 
servering på Vekta.

MEDLEM ELSE JORUNN HERMANN 
er med og deler ut fakler. NOEN AV de mange i fakkeltoget.

HER SERVERES DET kaffe, gløgg, pepperkaker og twist.
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Vårsesongen i Follo har startet  
TEKST OG FOTO:  Leif Gunnar Hombrekk

Da har vi også i år åpnet året med et 
fortreffelig måltid på Villa Sandvigen. 
En trivelig gjeng samlet seg til middag 
på dette flotte stedet ved Gjersjøen og 
vi ble ikke skuffet. 
 
Konseptet vårt med vekt på det sosiale 
ser ut til å fungere bra, folk ønsker å prate 
med andre uten å måtte forklare noe 
som helst. Helse er vel ikke det som det 
blir pratet mest om, heller hva man har 
gjort og ønsker å gjøre. Styret kom med 

noen hint om kommende aktiviteter og 
inntrykket er at dette er noe som kommer 
til å falle i smak hos lagets medlemmer.

Vi hadde også denne gang bestilt en 
5-retters meny som kokken setter 
sammen etter tilgjengelig råvarer, så det 
er like spennende hver gang hva vi får. 
To ting vet vi: Det blir en kombinasjon 
av sjømat og kjøtt, det andre er at vi vet 
det blir godt!

Så da håper jeg at flere av lagets med-
lemmer blir med neste gang vi spiser her, 
noe de ikke vil angre på. Sjekk e-post og 
meld deg på våre arrangementer, du er 
hjertelig velkommen.  

PS! Mange arrangementer i år.
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PÅSKEGÅTER OG HJERNETRIM

Selius & kidza

1. Ta 2 epler fra 3 epler. Hvor mange epler har du da?

2. En mann bygde et firkantet hus, der alle de fire sidene  
 vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi, hvilken farge 
 ville den hatt da?

3. Noen måneder har 31 dager, mens andre har 30 dager. 
 Men hvor mange måneder har 28 dager?

4. Du er alene i ei tom hytte. Det er ikke strøm i hytta. Men 
 det fins en parafinlampe, et stearinlys og en peis. Hvis 
 du bare har én fyrstikk – hva ville du ha tent på først?

5. En bussjåfør kom nedover ei gate. Han suste rett forbi 
 et stoppskilt – uten å stoppe. Han tok til venstre der det 
 var innkjøring forbudt. Han passerte en politibil på feil 
 side av gata. Likevel brøt han ikke en eneste trafikkregel. 
 Hvordan kunne det ha seg?

6. Du dytter en bil. Foran et hotell stanser du og setter fra 
 deg bilen. Da innser du at du har gått konkurs. Hvorfor  
 har du gjort det?

7. Hvem kan melke en geitebukk som står med frambeina  
 i Norge og bakbeina i Sverige?

8. Du deltar i en maraton. Rett før mål løper du forbi 
 nummer 2. Hvilket nummer blir du?

9. Du er på et fremmed sted og skal finne matbutikken. Du 
 går ned ei gate og kommer til et vegkryss. En veg går til 
 høyre, den andre leder til venstre. I krysset står to brødre. 
 Den ene snakker alltid sant. Den andre lyver alltid. Du 
 får lov til å stille en av brødrene ett eneste spørsmål: 
 Hvilket spørsmål må du stille for å få vite vegen til 
 matbutikken?

SVAR
1. Du tok jo nettopp 2 epler! A
2. Hvit. Om alle sidene vender mot sør, er du på Nordpolen! Og her er det bare isbjørner A
3. 12. Alle månedene har da 28 dager, også februar – som bare har 28 dager A
4. Fyrstikken! A
5.  Han gikk! A
6.  Du spiller monopol A
7.  Ingen. En bukk kan ikke melkes A
8.  Det er lett å svare nummer 1 her. Men svaret er jo naturligvis 2, fordi du overtar hans 
 plass som nummer 2 A
9. «Hvilken retning ville broren din ha sagt var veien til matbutikken?» Om du spør han 
 som lyver, vil han gi det gale svaret – fordi han ville ha løyet om brorens riktige svar! 
 Men spør du han som snakker sant, vil også han da gi deg det gale svaret – det som 
 den løgnaktige broren jo ville ha svart! Du kan derfor alltid velge alltid den andre 
 retningen – enn det begge brødrene svarer.
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VINDHASTIG-
HET

16 km/t Et anemometer 
som dette passer 
best til å måle 
svak vind, siden 
det bare skal litt 
vind til for å løfte 
papirremsen
Husk at vinden 
iblant kommer i 
kast med sterk 
vind. Den lokale 
værmeldingen 
dekker vanligvis 
den jevne 
vinden, ikke 
kastene

Merk av stedet 
papirremsen 
pekte mot og 
før opp vind-
hastigheten 
ved merket

Finn ut 
på tv, 

radio eller 
Internett hvor 
fort vinden 
blåser (vind-
hastigheten) 
der du bor

Oi, det var litt av et ord! 
Men det er ikke 
vanskelig å forstå hva 
et anemometer gjør, og 
du kan lett lage et selv.

Lag et 
anemometer

Papprør fra 
tørkerull

Stikk blyanten gjennom 
enden av røret og teip en 
kartongbit til røret

Tusj

Stiv kartong

Teip

Spiss blyant

Avis

Saks

Nå har du laget et 
anemometer, eller 
vindhastighetsmåler. 
Nå må du«kalibrere» den

Lag en slik brett 
langs papiret for 
å gjøre det 
stivere

Lim baksiden av 
kartongen til røret på 
denne måten for at 
den skal sitte bedre

Du trenger

Gjør dette
Klipp ut en remse fra 
avisen, teip enden til en 
løkke og tre den på 
blyanten (sørg for at 

løkken er stor 
nok til at den 
kan svinge rundt) Ta med deg 

anemometeret 
ut og snu det 
slik at vinden 
løfter papir-

remsen

2

31

4

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Drept Skadde	  i	  alt Drept Skadde	  i	  alt
Begge	  kjønn 6 638 10 453
Menn 4 385 7 248
Kvinner 2 253 3 205
Trafikantgruppe
Bilførere 5 410 6 269
Bilpassasjerer 0 175 1 115
Førere	  og	  passasjerer	  på	  motorsykkel	  og	  moped0 5 0 6
Myke	  trafikanter 1 39 1 59
Andre	  trafikanter 0 9 1 4
Alder
0-‐15	  år 0 48 1 28
16-‐24	  år 1 133 1 98
25-‐44	  år 0 219 2 160
45-‐64	  år 3 163 3 114
65	  år	  og	  over 2 75 2 52
Uoppgitt	  alder 0 0 0 1

Kilde:	  Statistisk	  sentralbyrå

Januar	  2018 Snitt	  gjeldende	  måned	  siste	  5	  år
Personer	  drept	  eller	  skadd	  i	  veitrafikkulykker

Statiststikk fra SSB er tydelig og kan 
ikke bortforklares; det er langt far-
ligere å være mann i trafikken, enn 
kvinne. Tall viser at risikoen ikke bare 
er stor – den øker enormt dersom du 
er så uheldig å være mann.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er kanskje betimelig å se litt på hvil-
ke grunner som ligger bak ubalansen 
mellom kjønn som hersker i trafikken. 
Det er nemlig ikke bare nye tall som viser 
skjevhet, dette er gjennomgående også 
historisk. 
 
UVETTIG KJØRING
Er forklaringen så enkel som at menn 
kjører mer bil enn kvinner? Noe av for-
skjellene kan nok tilskrives dette. Tall fra 
Vegvesenet viser nemlig at menn i snitt 
kjører dobbelt så langt som kvinner. 

Men dette forklarer bare delvis kjønns-
forskjellene.  I følge veidirektør Terje Moe 
Gustavsen er nemlig hovedgrunnen at 
menn, særlig i alderen 45 – 65 år, driver 
med livsfarlig kjøring. 

- De ser seg selv som litt usårlige og tar 
sjanser de absolutt ikke burde tatt, sier 
han.

Kvinner, på den andre siden er mer forsik-
tige og tar færre sjanser. Noe som altså 
lønner seg. Uvettig kjøring fører nemlig 
til utforkjøringer i høy fart. Og dette er 
de to faktorene som tar flest liv og som 
fører til størst skader. 

– Det handler mye om fart i denne al-
dersgruppen. Det er grunn til å tro at de 
er overmodige, at de ser seg selv som litt 
usårlige og tar sjanser de absolutt ikke 
burde tatt, sier Gustavsen.

Han peker på at mange slike ulykker også 
skjer i mørket, og at sjåførene har tatt 
sjanser de ikke skulle ha tatt. Etter hvert 
som hovedveiene er blitt bedre sikret, er 
tendensen til alvorlige ulykker på sekun-
dærveiene tydeligere.

Trafikken er langt farligere 
for menn

KVINNER ER MER forsiktige enn menn og tar færre sjanser. Noe som lønner seg. Illustrasjonsfoto

Kilde: SSB.



–  26  – –  27  –

Logg deg inn på Min side 
og vinn 3 000 kroner 
For å få flere til å bruke det nye med-
lemssystemet vårt, Choo, har vi la-
get en konkurranse. Premien er på 
3000,-. Det eneste du trenger å gjøre 
for å delta er å logge deg inn på Min 
side via våre hjemmesider. Deretter 
klikker deg inn på kurs/aktiviteter 
og melder deg på. 

- Vi har ca. 3 500 medlemmer så oddsen 
din for å vinne disse 3 000 kronene er mye 
bedre enn å spille Lotto! For å øke vinner-
mulighetene kan alle i ditt familiemedlem-

skap logge inn å delta på konkurransen. 
Vinneren av konkurransen blir trukket 15. 
april, sier Frank Gjelsøy i Personskade-
forbundet LTNs sekretariat fornøyd. 

Han forteller at bakgrunnen for konkur-
ransen er besparelsene lagene vil få der-
som de kommuniserer med medlemmene 
sine gjennom medlemssystemet. 

- Laget vil spare penger, tid og få en mye 
bedre oversikt over arrangementer og 
aktiviteter ved å bruke Min side. Du som 
medlem vil også få store fordeler når du 
tar i bruk Min side for å få mer ut av ditt 

medlemskap, understerker Gjelsøy. 

For å kunne logge inn på Min side må 
du ha en epostadresse du har tilgang 
til registrert i medlemssystemet. Hvis 
du skal legge til familiemedlemmer eller 
usikker på om eposten er registret eller 
annet kan du sende en epost til medlem-
mer@personskadeforbundet.no eller ringe 
sekretariatet på 22 35 71 00. Har du riktig 
epost registret kan du bruke funksjonen 
Nytt/glemt passord på innloggingen på 
Min side.  Innloggingen til Min Side finner 
du på www.personskadeforbundet.no 
markert med rødt på høyre side.

FORDELENE MED Å BRUKE MIN SIDE

På Min side kan du administrere ditt 
medlemskap. Ved noen få klikk kan du 
selv endre kontaktinformasjon, verve 
eller delta på kampanjer og konkurran-
ser. I tillegg har du oversikt over betal-
te og ubetalte fakturaer. Vi oppfordrer 
medlemmene til å legge inn bildet på 
profilen slik at det er enkelt for leder i 
laget å kjenne igjen sine medlemmer.

AKTIVITETER
En annen funksjon på Min side er over-
sikten over kurs og aktiviteter samt mu-
lighet til påmelding og deltagelse på 
konkurranser og kurs. På siden vil du 
se både lokale og sentrale tilbud, og du 
vil ha en ryddig oversikt over dine egne 
påmeldinger. Du får også en oversikt 
over aktiviteter du har deltatt på.

INNBOKS
Min Side har en digital meldingsboks, 
der du får både e-post og meldinger fra 
lokallaget og sentralt. E-postene kom-
mer også i inni den vanlige e-postinn-
boksen din, så du trenger ikke å gå inn 
dersom du venter e-post. Fordelen er 
at på Min side har du alt samlet som 
i et arkiv. 

VERVEFUNKSJON
I systemet er også en praktisk verve-
funksjon. Det betyr at dersom du har 
noen du tenker at burde melde seg inn, 
så kan du sende en oppfordring til å 
melde seg inn via Min side. Personen 
får da en ferdig laget epost om Person-
skadeforbundet LTN og medlemskap. 

BISTANDSSKJEMA – HJELP TIL 
VALG AV ADVOKAT
En annen viktig del av Min side er til-
gangen til bistandsskjemaet hvor du 
kan søke om å få vurdert saken din 
av en rådgiver eller mulighet til å søke 
advokatbistand.

Medlemsfordelene er samlet på Min 
side og gjort tilgjengelig med lin-
ker videre til den eller de tjenestene 
medlemmet ønsker.

FORUM
Når du logger inn på min side får du 
tilgang på vårt eget forum som er 
tilgjengelig kun for medlemmer. Her 
kan vi diskutere alt fra behandlings-
opplegg til kakeoppskrifter. 

Vi håper du derfor tar oppfordringen 
og blir med på konkurransen!
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SØR-TRØNDELAG
RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS...............................................................Tlf. 72 41 12 64
E-post: trafikk@roros.net

TROMS

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

Snap Drive Lørenskog
Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG

Tlf. 03 010 / 977 03 010
tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

www.viva-iks.no

www.lier.kommune.no
3412 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 58 00

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Tomballéen 7, 1640 RÅDE
Tlf. 69 28 30 00

LEVE MED 3-2018.pmd 14.03.2018, 12:301
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1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianovasystems.no

FLK BIL AS GLESVÆR
BILSKADER TAKSTMANN EU KONTROLL.

SALG OG OMLEGGING
 AV DEKK. TLF 56 33 77 40

Autoassistance AS
Gråterudv 27

3036 DRAMMEN
Tlf. 958 58 858

Eidos Eiendomsutvikling AS
Langes gate 1, 3044 DRAMMEN

Tlf. 970 27 367

057 SOLBERGELVA  -  Tlf. 32 23 60 60

Todenskjoldsg 65, 4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00 - www.vaf.no

Lyngbakken 5, 3736 SKIEN
Tlf. 23 24 57 00

Dale Bil AS
Nordalen, 5722 DALEKVAM

Tlf. 56 59 60 89 - www.bileier.no

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice

Rune Svendsen
Selåsveien 9, 4818 FÆRVIK

Tlf. 37 03 20 21

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardt ranspor t .no -  www.midtgaardt ranspor t .no

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport
Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

www.orkdalbil.no

Kjølgård Transport DA
Vormstuguvegen 40
2624 LILLEHAMMER

Tlf. 414 22 389

T:  64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Holmestrand Regnskapssentral AS
Autorisert regnskapsbyrå
Langgt 23, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 14 30
E-post: trude@regnskapssentral.no

Hålandsvegen 24
4344 BRYNE

Tlf. 452 73 779

Sandstuveien 70, 0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00 - www.pkfblr.no

Betong - Mur - Flisarbeid

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 74 36 - www.dahlsveen-olsen.no

Trygt på skoleveiene

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.no sund.kommune.no molde.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

Vardø
kommune

vardo.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
stavanger.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret
rodoy.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

nore-og-uvdal.kommune.no

nord-fron.kommune.no

Ryghg., 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40 - www.nfias.no

Sørlifjellet 4
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 19 20

berglyhallenauto.no

Stasjonsv. 46, 4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00 - www.nordan.no

MIX
Go'biten Kiosk

Lilleåsgata 1
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

LEVE MED 3-2018.pmd 14.03.2018, 12:302



–  30  –

Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

 Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Terminalservice AS
Isebakkeveien 25

1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

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

Ørsvågvær
Drift AS
 Ørsvågvær

8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Eurobil AS
Trondheimsveien 436 B

0962 OSLO
Tlf. 22 25 00 01

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Olaf Helge Ask AS
Tangengata 12

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Bjerkespesialisten
Sigdal

3350 PRESTFOSS
Tlf. 996 35 470

Blikkenslager
Audun Brenno

Hemsedalsvegen 206
3550 GOL

Tlf. 906 41 247

Veggli
Bil og Maskin AS

3628 VEGGLI
Tlf. 922 93 142

Coop Extra Sætre
Fransåsveien 2
3475 SÆTRE

Tlf. 32 79 10 06

Coop Prix Geithus
Folkvangveien 1
3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 02 36

Fiskum Bygg A/S
Kongsbergveien 736

3322 FISKUM
Tlf. 32 75 04 00

Fuji Sushi
Drammen AS

Blichs gate 4
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 82 55 68

Evje
Bilopphogging DA
Setesdalsvegen 1075

4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Red Racing
Motortechnic

Fjordveien 10
3370 VIKERSUND

Tlf. 400 66 033

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Glassverkvegen 16
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 20 00

Lister
Ferdigbetong AS

Opofte
4480 KVINESDAL

Tlf. 953 00 480

5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

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

Byggningssnekker
ErikRasmussen

Måneveien 1
1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Bil og
Mekaniske Vigra

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA

Tlf. 70 18 36 35

Fingarsen
Bygg AS
Nesleveien 1

3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Os
Gravferdsbyrå AS

Brugata 50, 5200 OS
Tlf. 56 57 49 50

Røn VVS AS
2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

Star Bildeler
Stig Myrmo

Tordenskjolds gate 48
8656 MOSJØEN
Tlf. 997 91 704

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND

Tlf. 52 71 55 14

Goderstad
Transportforretning

Goderstadveien 36
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 913 18 064

Møller Bil Rud
Skoda

1351 RUD
Tlf. 24 03 22 70

Tinn Byggevare AS
Montèr Rjukan
Svaddevegen 158

3660 RJUKAN
Tlf. 951 73 576

6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Reidar Beck
& Sønn AS
Kjørkjelinna 27
2848 SKREIA

Tlf. 61 16 34 18

Bessaker
Båtforening
Løaholmen

Bessaker
7190 BESSAKER
Tlf. 72 53 63 85

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Vr Maskin AS
Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Norheimsund
Servicesenter AS
Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 907 84 005

Myhres Bygg
& Kalkulasjon

Påskefjellveien 7
1658 TORP

Tlf. 905 57 987

Bilbyen
Bilpleie AS
 Vassbotnen 13
4313 SANDNES
Tlf. 51 57 95 32

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

H. Hannevold
Transport AS
Hvittingfossv. 420

3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 33 05 78 83

Øra Auto
& bilpleie AS
 Asbjørnsens gate 8

7650 VERDAL
Tlf. 415 27 034

Automobil Bø AS
Gvarvvegen 83

3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

Kristiansen AS
Øvre Damsted 2

3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Vi utfører:
Rørinspeksjon - Kosting -

Høytrykksspyling - Slamsuging

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Fruene
Haugestad AS
 Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Russervegen 10  Ørin
7650 VERDAL

Tlf. 74 02 88 40

www.jobbhuset.no
Tlf. 400 28 200

Torvet 8
9405 HARSTAD
Tlf. 77 06 25 50

Tømrer
Kjell Arne Olsby

Billitsvegen 32
2848 SKREIA

Tlf. 414 00 490

Glass Senteret
Eiker AS

Sandsgata 1-3
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 87 22 50

ANONYM
STØTTE
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Isnes
Varmepumper

Kjennshaugveien 6 B
1710 SARPSBORG

Tlf. 415 75 015

Jonsten AS
Jonstengata 4
1640 RÅDE

Tlf. 476 86 963

Karl Bratlie
Karlshammer
Hagelundvegen 25
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Vebjørns vei 1
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 24 05 30
www.lierhus.no

Trond Lindahls
Transport

Bergsliveien 41
1970 HEMNES
Tlf. 982 29 221

Kvinnherad
Auto Bilutleie
Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Madla Bil AS
Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Löwenstein
Tømrer AS

 Trondheimsvegen -
Jessheim 940

2054 MOGREINA
Tlf. 936 65 250

Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

Valldal
Bilsenter A/S

 6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Oslo
Bilsenter

Grenseveien 73
0663 OSLO

Tlf. 23 17 02 00

Leikanger
Auto AS
Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Skousen
Drammen AS

Ingeniør Rybergs gate 44
 3024 DRAMMEN
Tlf. 31 90 00 10

Drammen
Revisjon AS

Muusøya 1
3023 DRAMMEN
Tlf. 32 82 96 96

Bilpleiespesialisten
Drammen AS
Austadgata 21

3043 DRAMMEN
Tlf. 982 81 055

Lier Graving og
Transport AS
Årkvislaveien 26 A

3402 LIER
Tlf. 905 15 911

Glassmester
Christoffersen AS

Rosenkrantzgata 11
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 86 00 00

Nore Bygg AS
 3629 NORE

Tlf. 992 67 920

Bilskadeservice
Drammen AS
Nedre Eikervei 26
3045 DRAMMEN
Tlf. 976 80 436

Nittedal
Karosseriverksted AS

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Snekkerlaget AS
Nordre Kongsveg 113

2372 BRØTTUM
Tlf. 900 66 958

Havneg. 2
9008 TROMSØ
Tlf. 77 60 19 40

Finn Hunstad A/S
Svinndalveien 7
1593 SVINNDAL
Tlf. 69 28 60 32
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Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.
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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

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

som inspirerte deg. 

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

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

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

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

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

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

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

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

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

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

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!


