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TRENGER DU ADVOKAT?

Bjørn Morten Brauti
PARTNER / 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.

Det er aldri for sent
å søke hjelp
Våre advokater er spesialister på personskadesaker,
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.
Send oss en melding på Facebook, eller ta kontakt:
+47 73 87 99 99 • www.nidarosda.no

Advokatﬁrmaet Nidaros DA
Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele
landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på
• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade
Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Trenger du hjelp med
skadeerstatning?
Få en kostnadsfri
vurdering.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

Kontakt oss på 64 84 00 20
eller post@halvorsen.no
www.halvorsenco.no

Som både bruker av - og ansatt i - helsevesenet ser
jeg hvor sårbare vi er når en pandemi rammer oss.
Det krever enorme ressurser og skyver logisk nok
andre oppgaver til side.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

I disse koronatider står
liksom alt
annet på vent. Vi hol-

Selv om jeg og alle andre selvsagt skulle vært denne situasjonen

der pusten, blir stadig

foruten, håper jeg at vi tar med oss noen av erfaringene videre.

instruert i nye restriksjoner – og alle kjenner på usikkerheten
om hva som venter underveis og etterpå.

Særlig er jeg glad for den hyllesten helsearbeidere har fått. Folk
har klappet på balkonger for å vise takknemlighet. Istedenfor

Det skjer mye, og situasjonen endrer seg fra dag til dag. Jeg

å tenke på seg selv og albue seg frem – adlyder pasienter og

regner med det jeg skriver i dag nesten er gammelt nytt når

stiller seg i kø. I ettertid må vi bruke dette til læring – vi må

magasinet når deres postkasser. Går alt som myndighetene

bygge kunnskap, ivareta og passe på at vi har et sterkt og

planlegger, skal vi nemlig her til lands ha klart å ta en viss

godt strukturert helsevesen. Det er i sårbare situasjoner som

kontroll på smittetakten før påske.

vi er inne i nå vi faktisk ser hvor sterke vi er.

En positiv erfaring så langt er å se hvor dugnadsvillige folk er

Det kommer en tid også etter dette. Kanskje vil noe endre

når det faktisk gjelder. Svært mange er solidariske og setter

seg, det vil muligens bli mindre reising og noen vil oppleve at

egne behov til side. Facebook-grupper som handler om å

arbeidsplasser forsvinner grunnet konkurser og økonomisk

hjelpe hverandre blir opprettet. Folk handler for hverandre. Det

nedgang. Personskadeforbundet LTN kommer til å fortsette

arrangeres klapp for helsearbeidere-kampanjer og folk setter

som før. Nemlig med å jobbe for at rettighetene til de som

opp skilt der de tilbyr andre i oppgangen bistand. Vi ønsker å

skader seg og deres pårørende blir ivaretatt så godt som råd

stå sammen og å bidra. Målet er vi enige om, nemlig at flest

er. Vi skal fremdeles kjempe for rettferdighet.

mulig av oss skal overleve og at helsevesenet må vernes, slik
at det ikke kollapser.
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ET TRAFIKKOFFERS HJERTESUKK
MED IRONISK SKRÅBLIKK PÅ FORSIKRINGSSELSKAPENE
Telefonen min ringer

Så sitter jeg her da – skal broer bygge

Så muntert det klinger

Som kanskje mine rettigheter omsider kan trygge

- hei du, vi har en forsikring så bra

I forsikringssammenheng må du ha oppført deg riktig

- så godt deg i vare denne vil ta

Behandling som hjelper synes ikke så viktig

- med vilkår så gode som det rene gull

-løp jevning til ditt faste legekontor

- og dette er alvor og ikke tull

-på uttalelser fra spesialist og kiropraktor ingen tror

Med akk og ve

Ja, slik flyr nå tida – blir dager og uker

En skade skulle skje

Enormt mye krefter på saken jeg bruker

Da hjertevarmen sluknet

- er oppgitt, sliten, frustrert og lei

og i papirmassen jeg druknet

av motgang jeg møter på forsikringsbransjens vei

Den rene ping pong-metodikken

Er noen som jobber i denne bransjen

Synes nå å regjere i forsikringspolitikken

Fortsatt beriket med den saklige rettferdighetssansen

Jeg hang der i bilbeltet fastlåst, forvridd

Og tankene tumler i hodet mitt

Og ventet på hjelpen, men det tok sin tid

Blir Finansklagenemda det neste skritt

En påkjørsel bakfra så bilen vår flaksa

Min tillit til forsikring har fått seg en knekk

Da brannvesen kom til, de måtte ta saksa

- synes borte for alltid, ja, borte vekk

å klippe opp bilen for å få meg fri

Kan jeg håpe at en ny runde resultater vil gi

for skaden ble stor ved slik høyenergi

eller vil de fortsatt sine prinsipper ri

En hverdag med prekestol, rullator – med smerter store

Jeg blikket så retter mot legekontoret

Jeg unisont overdøves av forskingskoret

som aldri har møtt sine skadeobjekter

De søker nitid, ja, kanskje med lupe

Konklusjonen de trekker – fort og konsist

- i gamle papir og journaler vil stupe

- dette er «gammel årgang» - det har vi bevist

På mine opplysninger som forsikringstaker

Med din alder du må ta høyde for det

Gis tilbakeslag så rent kraftig det knaker

- for smerte i hofte, i rygg og i kne

En inngangsinvaliditet du trolig, ja, sikkert vil ha

Jobben er gjort nå – til selskapets beste

Du har vel ikke alltid følt deg helt bra

Kjøpt og betalt tror kanskje de fleste

Hva plagene skyldes det dokumenteres ei nøye

av oss som må svelge det tunge lodd

Vi symptomer fra fortid til nåtid vil tøye

- av uttalelser forkastes -vi er jo forsmådd

- din påkjørsel kan ei problemer skape

De vet jo en rettssak vi ikke kan føre

- dine rettigheter hos oss du av den grunn vil tape

så selskaper trygt sine løp kan kjøre
elv 2020
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Forsikringstakeren Selskapets melkeku(nde)?
De aller fleste av oss har en rekke
forsikringer som er ment å gi oss
økonomisk kompensasjon dersom
noe uforutsett skjer. Det kan dreie seg
om vannskader, brann eller innbrudd i
hjemmet, sykdom eller skade, uførhet
med mere. Spørsmålet er; hvor trygge
kan vi egentlig være på at forsikringene dekker det vi tror de skal gjøre?
TEKST: Per Oretorp

Forsikringene kan vi ha tegnet privat, eller

I tillegg omfattes vi av lovpålagte for-

opptatt av å informere kunder om at

sikringsordninger som f. eks yrkesskade-

de selv må melde skaden til alle de for-

forsikring og bilansvarsforsikring.

sikringsselskaper man har forsikring i.
Dette medfører at selskapenes kunder

PRODUKTER BASERT PÅ RISIKO OG

ofte mister betydelige renteutbetalinger

GAMMEL HISTORIKK

som i stedet kommer selskapene til gode.

Når forsikringsselskapene ønsker å selge
oss forsikringsprodukter blir det mange

All den tid selskapene samarbeider i

ganger foretatt en risikovurdering fra

forbindelse med salg av forsikringer så

selskapenes side, og gjennom felles

burte det, etter min oppfatning, finnes et

forsikringsregister har selskapene god

tilsvarende samarbeid på oppgjørssiden.

oversikt over hvilke forsikringsprodukter

Det burte være tilstrekkelig at kunden

vi allerede har.

har meldt fra til et av sine forsikrings-

vi kan omfattes av kollektive ordninger

forhold for at skaden også skal anses å

gjennom fagforening eller arbeidsgiver,

Når ulykke og skade skjer så finnes

være meldt til samtlige i andre selskaper.

herunder også via ektefelle eller samboers

derimot ikke tilsvarende samarbeid og

I alle fall til alle alternative dekninger i

kollektive ordninger.

selskapene er, etter min oppfatning, lite

samme selskap.
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ØNSKET OM TRYGGHET

kan dette mange ganger oppleves som

strekkelig kompetanse på den aktuelle

Forsikringsprodukter har det til felles at

et rått parti, og gjennom årene har jeg

skadetypen - og ikke heller selv har møtt

de skal sikre oss trygghet og det er også

selv sett mange eksempler på om ikke

eller undersøkt den skadde kunden.

det som kommuniseres når de selger inn

slett saksbehandling, så i hvert fall langt

sine produkter. Det handler om sikring

i fra god nok saksbehandling.

dersom vi skulle rammes av det forsik-

I andre tilfeller erfarer vi at selskaper innhenter sakkyndiguttalelser fra leger som

SKEIVT MAKTFORHOLD

aldri hadde blitt akseptert av skadelidte

I helsetjenesten behandles om lag

dersom denne hadde vært representert

Hva de enkelte forsikringsproduktene

300.000 personskader hvert år. Kun en

av en erfaren personskadeadvokat.

som vi kjøper faktisk dekker - kan mange

brøkdel av disse finner veien til Person-

ganger være utfordrende å forstå. I Per-

skadeforbundet LTN, men med erfaring

SPESIALISTER, ELLER HJELPERE?

sonskadeforbundet LTN ser vi dessverre

fra disse sakene mener jeg at det er grunn

Et av våre medlemmer hadde egen ulyk-

jevnlig eksempler på at forsikringen som

til å spørre seg om forsikringstakerne er

kesforsikring som kom til anvendelse etter

kundene har kjøpt ikke på langt nær

eller er på vei å bli forsikringsselskapenes

en trafikkulykke og som kom i tillegg til

dekker det man opplever å ha blitt for-

melkeku, eller melkekunde om man så vil.

erstatning etter bilansvaret. Bilansvars-

ringen omfatter.

talt at forsikringen skulle dekke. Mange

selskapet innhentet spesialisterklæring

sitter altså igjen med en opplevelse å

Jeg har en klar opplevelse av at mange

ha betalt forsikringspremie for en falsk

selskaper bruker store ressurser på å så

trygghet.

tvil om for eksempel alvorligheten av en

Selskapets rådgivende lege mente dog

skade, det vil si varig medisinsk invaliditet

at det forelå svakheter ved erklæringen.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig

(VMI), eller om det i det hele tatt kan ha

I stedet for å innhente supplerende ut-

viktig å være klar over at vi stort sett

oppstått en skade ved det gitte tilfellet.

talelse fra sakkyndig ble bilansvarssa-

bare blir kontaktet av de som opplever
problemer.

som konkluderte med 10% VMI.

ken gjort opp i et minnelig oppgjør. Vårt
Menerstatning fra ulykkesforsikringer tar

medlem fremsatte så krav ovenfor sitt

utgangspunkt i fastsatt VMI der hver pro-

eget forsikringsselskap om erstatning for

Ved trafikkulykker med motorvogn og

sent teller. Jo høyere forsikringsdekning

varig skadebetinget medisinsk invalidi-

ved yrkesskader skal forsikringsselskapet

- jo større verdi har hvert prosentpoeng.

tet basis 10 % VMI. Selskapet viste da

dekke nødvendige og rimelige utgifter til

Det kan altså ha stor betydning for den

til oppgjøret med bilansvarsselskapet

juridisk bistand. Det innebærer at skade-

enkelte skadelidt hvor alvorlig en skade

og dets påstand om svakheter ved den

lidte kan biståes av advokat og på den

blir vurdert. Derfor er det viktig at aktu-

medisinske spesialisterklæringen og

måte settes på et kompetansemessig

elle skader blir vurdert av spesialist som

«tilbød» vårt medlem kr. 50.000 i me-

likt nivå som selskapet.

har tilstrekkelig realkompetanse på den

nerstatning. Om lag en fjerdedel av hva

aktuelle skadetype.

menerstatning hadde blitt dersom man

Tilsvarende dekning finnes ikke i private

hadde tatt utgangspunkt i 10 % VMI.

forsikringer, som for eksempel ulykkes-

På dette område mener jeg at selskapene

Menerstatning fra ulykkesforsikringen

forsikringer, og du må da i utgangspunkt

har et betydelig forbedringspotensial.

er et eget krav, og etter min oppfatning

forberede deg på å selv føre saken mot

I altfor mange tilfeller erfarer vi at sel-

skal ulykkesforsikringsselskapet i slike

ditt forsikringsselskap og dennes profe-

skapene legger uttalelser og vurderinger

saker som denne heller legge den fore-

sjonelle saksbehandler. Som diktet fra

fra egne rådgivende leger til grunn, selv

liggende erklæringen til grunn. Dersom

vårt medlem beskriver (se side 4 og 5) så

om de etter vår oppfatning ikke har til-

man mener den ikke er god nok – skal
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man innhente en supplerende uttalelse

sakkyndig inn en uttalelse på til sammen

påberoper seg avkortning. Et av våre

eller en helt ny erklæring.

fire (!) setninger der vedkommende uttaler

medlemmer falt i forbindelse med at ved-

at han hadde gått gjennom nok doku-

kommende skulle beskjære grener fra et

Etter å ha tatt del av den aktuelle sak-

mentasjon i saken for å kunne konkludere

tre. Hun slo hodet i en stein og pådro seg

kyndigerklæringen kan det se ut som det

med at det ikke forelå årsakssammen-

en hjerneskade. Det var ingen vitner til

i denne saken var viktigere for selskapet

heng mellom ulykken og de skader vårt

ulykken og skadelidte selv husket ikke

å få en erstatningssak raskt avsluttet

medlem hadde fått. Selskapet velger

noe fra hendelsen.

med en «lav» utbetaling, enn å utrede

deretter å legge større vekt ved denne

sin kundes skadeomfang og utbetale

uttalelse enn ved statens spesialister på

Selskapet engasjerte en etterforsker, som

riktig erstatning.

denne skadetype og benekter årsaks-

ikke kunne si noe om hvor høyt opp på

sammenheng.

stigen skadelidte hadde vært eller om

BRUKER EGNE FOLK – UTEN SPISS-

hun hadde vært oppe i treet når hun

KOMPETANSE

DE FIRE VILKÅRENE

falt. På tross at det ikke var mulig å fin-

En annen sak gjaldt et av våre medlem-

Når det gjelder årsakssammenhengsvur-

ne ut av dette, påberopte selskapet seg

mer som ble skadet i en strøm-ulykke på

deringen så ser vi også jevnlig eksempler

en avkortning på grunn av skadelidtes

fritiden. Han fikk nevrologiske skader og

på at de fire «vilkårene» for vurdering blir

medvirkning. Det ble blant annet pekt på

ble varig ufør. Skadelidte var omfattet

feilaktig brukt av selskapenes saksbe-

at skadelidte ikke skulle ha gjort dette

av kollektiv ulykkes- og uføreforsikring

handler. Det gjelder i særlig grad i forbin-

arbeidet uten å sikre seg eller helst ha

gjennom sitt arbeidsforhold og skaden

delse med hodeskader, herunder milde og

latt en profesjonell aktør beskjære treet.

ble behørig meldt inn. Han ble utredet

moderate hjerneskader, postcommotio

av eksperter fra Statens arbeidsmiljø-

syndrom med videre som har en helt

Medlemmet fikk bistand med å klage

institutt (STAMI) som konkluderte med

annen symptomatologi enn hva som er

avgjørelsen til selskapets interne klage-

at det var årsakssammenheng mellom

tilfelle når det er tale om bløtdelsskader.

avdeling som valgte å opprettholde sitt

ulykken og skadene.

standpunkt og medlemmet vårt ble nødt
Vi ser også jevnlig eksempler på at

å ta saken videre til Finansklagenemnda

Forsikringsselskapet stilte seg dog ikke

man ved sannsynlighetsvurderingen

der hun dog fikk fullt medhold.

enig i denne konklusjonen og krevde yt-

tar utgangspunkt i hva som er statis-

terligere en sakkyndiguttalelse. Denne

tisk forventet symptomutvikling uten å

EGNE ETTERFORSKERE

ble utarbeidet av en spesialist i nevro-

ta hensyn til at også symptomutvikling

Den senere tid har vi erfart at forsikrings-

kirurgi som etter sigende ikke hadde

som ikke er forventet likevel kan forklares

selskaper i flere tilfeller engasjerer egne

annen erfaring fra strømskader enn at

ut fra en medisinsk forklaringsmodell.

eller private etterforskere i personska-

vedkommende ved én anledning, ca 14 år

Hver skadesak skal utredes og behandles

desaker for å prøve å bringe klarhet i

tidligere, hadde skrevet en sakkyndiger-

individuelt. Hva som ut fra retrospektive

hvordan ulykke og skade skjedde. I noen

klæring i en slik sak. Vårt medlem stilte til

studier er statistisk forventet for en stor

tilfeller kan man tenke seg at dette skulle

undersøkelse og samtale med sakkyndig,

og heterogen gruppe mennesker, er uve-

kunne være hensiktsmessig, men i de

men før erklæringen var utarbeidet gikk

sentlig i den enkelte sak.

fleste mener jeg det er unødvendig og

forsikringsselskapet i konkurs og erklæringen ble derved aldri utarbeidet.

kun bidrar til en mistenkeliggjøring av
AVKORTNINGSHISTORIE

selskapets kunde.

I noen tilfeller har vi også sett eksempler
På selskapets forespørsel sendte dog

på at selskapene på bristende grunnlag
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Enda mer foruroligende er det når sel-

ENDA MER FORUROLIGENDE er det når selskapet sender etterforskningsrapporten
til private firmaer som utfra usikre faktaopplysninger beregner skadekreftene. Foto: Unsplash

skapet sender etterforskningsrapporten

på hva mange har opplevd og opplever

etter min oppfatning gjøres dette ikke i

til private firmaer som utfra usikre fak-

i forbindelse med forsikringsoppgjør. I de

tilstrekkelig grad i dag. I en hardnende

taopplysninger beregner skadekreftene.

tilfeller der utgifter til juridisk bistand

konkurranse i forsikringsmarkedet vil

Disse brukes som utgangspunkt for å

ikke dekkes av forsikringsvilkårene er

dette kunne lede til dårligere rettsikker-

vurdere om skadekreftene har vært til-

det de færreste som engasjerer advokat.

het og erstatningsvern for selskapenes

strekkelige for å forårsake de skader som

kunder og kunden vil risikere å fungere

kunden søker erstatning for. Vi har sett

De aller fleste fører sin sak selv ovenfor en

som «melkeku».

eksempler på at slike rutiner har med-

profesjonell part som besitter et helt an-

ført at selskap ikke erkjenner ansvar på

net kunnskapsgrunnlag og selvsagt andre

Jeg kan i hvert fall bekrefte at svært

tross av at kunden fra før var helt frisk, at

resurser en den vanlige forsikringstaker.

mange av de som henvender seg til oss

symptomene kom kort tid etter ulykken,

Forsikringstakeren møter ofte juridisk

opplever seg som akkurat det. Trygg-

og at behandlende medisinske spesialis-

argumentasjon og henvisninger til for-

het som ble solgt inn i forbindelse med

ter ikke finner noen annen mer plausible

skjellige rettskilder som mer eller mindre

forsikringskjøpet, så de i liten grad til i

forklaringer til kundens symptomer.

er umulig å sette seg inn i.

forbindelse med oppgjørsprosessen og
realiseringen av forsikringsproduktet.

MAKTSKJEVHET

Denne maktskjevheten har selskapene

Dette er kun noen enkelte eksempler

et ansvar for å utjevne og hensynta, og
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Har pasientforakt
blitt legitimt?
Som samfunn er vi ikke tjent med at
pasientforakt blir legitimt.

me hypotese: Overdrevent bekymrede
eller skråsikre pasienter belaster unødvendig overarbeidede fastleger, med ba-

KRONIKK: Sandra Fahre, seniorrådgiver, Pasient-

gatellmessige plager. Artikkelen framstår

og brukerombudet i Innlandet

overraskende ensidig i sin vinkling. Legenes fortellinger fra egen praksis får

PASIENT- OG brukerombudene mottar

stå uimotsagt. Det stilles ingen kritiske

daglig pasienthistorier som er utrolige,

spørsmål og pasientperspektivet er helt

noen ganger rystende, om pasientens

fraværende.

opplevelser hos fastlegen. Men vi mener
ikke at disse er beskrivende for karakter-

Som leser får jeg inntrykk av at dette

trekk hos de fleste fastleger.

er fastlegenes hverdag og artikkelen gir
uttrykk for at adferden er økende hos

Nina Lykke forteller i sin roman «Full

pasienter. De kravstore pasientene fin-

spredning» om en fastlege som har be-

nes selvfølgelig. Og artikkelens budskap

gynt å mislike sine pasienter sterkt, og

støttes til en viss grad i evalueringen av

nylig lot A-magasinet seg inspirere til å

fastlegeordningen fra 2019, som slo fast

formidle anonyme legers pasienthistorier.

at det er for få leger som vil inn i yrket

Å vise at virkeligheten overgår fiksjonen,

og for mange som vil ut. Det er misnøye

er tanken, uttrykt på lederplass.

hos fastlegene med «administrative
oppgaver». Men lar økt arbeidspress

Når vi kaster oss på en trend der formålet

seg underbygge med mer enn legers

vel så mye er å underholde som å forklare,

egenopplevelse?

står vi i fare for å skape feiloppfatninger – både av dem som søker hjelp og

ARBEIDSBELASTNINGEN

av tjenesten. Jeg blir verken underholdt

Aftenposten beklaget selv at grafikk

eller klokere.

som var brukt i artikkelen, var misvisende ettersom den ga inntrykk av en stor

KRAVSTORE PASIENTER?

økning i antall konsultasjoner. Menon

Er det samfunnets oppgave å imøtekom-

Economics rapport 83/2018, utført på

me ethvert krav og behov? spør en av

oppdrag fra Legeforeningen, konkluderer

legene i artikkelen. Flere ganger beskri-

nettopp med at «selv om antallet kon-

ves «veltrente og friske» pasienter med

sultasjoner per fastlege faktisk har blitt

overdrevne bekymringer. At pasienten

litt redusert i perioden, har økningen

forventer en «quick-fiks levert av andre.

i omfanget av konsultasjonene vært

En sprøyte eller en pille». Det slås blant

mye høyere, slik at den totale arbeids-

påstanden både underbygges og for-

annet fast at fastlegene ikke er utdannet

belastningen dermed har økt».

klares. Min påstand er at hvordan vi or-

for å takle sosiale kriser.
Alle eksemplene bygger opp under sam-

ganiserer og finansierer helsetjenesten
Skal økt arbeidsbelastning tjene som

spiller en viktig rolle i det som betegnes

beslutningsgrunnlag, må vi forvente at

som en krise i fastlegetjenesten.
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NÅR VI KASTER oss på en trend der formålet vel så mye er å underholde som å forklare, står vi i fare for å skape
feiloppfatninger – både av dem som søker hjelp og av tjenesten.

sammensatt: En aldrende befolkning,
flere multisyke, større muligheter for å
stille diagnoser og forebygge ved bruk
av medisiner; høyt blodtrykk, kolesterol,
benskjørhet, diabetes.
Utover økt bruk av medisiner deltar fastlegene nesten ikke i det forebyggende
helsearbeidet i kommunene. Men oppfølging av medisiner krever mye av legens tid. På den måten kan vi si at det
har vært en dreining mot behandling for
risiko i stedet for sykdomsbehandling.
Her ligger nok utgangspunktet for legens
påstand om at «hver fjerde pasient som
kommer, egentlig er frisk».
BRANNSLUKKING
Stykkprisfinansiering fremmer bruk av
medisiner, men går på bekostning av
legens deltakelse i det brede forebyggende arbeidet legen er ment å delta i
etter Folkehelseloven. Inngår legen i et
samarbeid med andre profesjoner, kan
det også bli enklere å takle «sosiale kriser». Manglende forebygging fører også
til mer brannslukking hos fastlegen. Det
er derfor gode grunner for helseminister
Bent Høie til å følge opp evalueringen av
fastlegene. Det må ses nærmere på hvordan tjenesten prioriterer og organiserer
seg for å møte vår tids helseutfordringer.
Han har heldigvis varslet en egen handlingsplan for fastlegene, og vil bla ta for
seg utfordringene med tilgjengelighet
SAMMENSATTE ÅRSAKER

Det er liten tvil om at opplevelsen av økt

I NTNUs helt ferske rapport fra januar 2020

press er reell. Men rapporten har andre

om fastlegenes rolle i helsefremmende

forklaringsmodeller enn kravstore pa-

TILPASSING

arbeid, oppgir fastlegene at de jobber syv

sienter. Den konkluderer med at årsa-

Det var forfriskende å lese fastlege Be-

timer mer i uken, sammenlignet med 2014.

ken til opplevd økt arbeidsbelastning er

rit Marie Liens kommentar i Tønsbergs
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og ventetid ved legekontorene.

Stykkprisfinansiering fremmer bruk av medisiner,
men går på bekostning av legens deltakelse i
det brede forebyggende arbeidet legen er ment
å delta i etter Folkehelseloven.

blad (9. februar), der hun faktisk retter

I tillegg ønsker hun et velkommen til

LEGITIM FORAKT?

søkelyset mot egen tjeneste: «Vi er i

pasienter med alle sine problemer og

La oss snu problemstillingen: Er det le-

et samfunn i endring, og vi fastleger

bekymringer. Og hun antyder en legerolle

gestanden som ikke møter helsemyn-

må tilpasse disse kjappe løsningene

mer i samsvar med dagens samfunn: Der-

dighetenes forventninger? Har fastle-

også. Derfor tilbyr vi videotjenester på

som en pasient er bekymret for sykdom,

gene klart omstillingen til en moderne

nett og e-meldinger i tillegg til vanli-

mener Lien det er en fordel at fastlegen

tjeneste? NTNU antyder at fastlegene

ge konsultasjoner. Vi kan ofte avklare

kjenner sine pasienter, har god tid og er

foretrekker å arbeide i den tradisjonelle

problemstillinger på e-meldinger, men

trent i kommunikasjon.

konsultasjonen på legekontoret og at

noen ganger ber jeg pasienten komme

det er utenfor fastlegenes rekkevidde å

inn til en konsultasjon».

engasjere seg i de forholdene deres egne
listeinnbyggere lever under.
Lege Elisabeth Swensen spør i sin spalte i
Klassekampen om pasientforakt har blitt
legitimt? «Hva hører pasientene egentlig
når leger problematiserer alle som søker
oss på feil måte, med feil forventninger
og feil angster?» spør Swensen. Hun er
heldigvis ikke den eneste legen som tar til
motmæle overfor en karikert fremstilling
av pasientene. Vi er bedre tjent med å
bygge tillit og tjenester som er organiserte for å møte vår tids utfordringer.
Artikkel er tidligere publisert i Dagens
medisin.

SANDRA FAHRE, seniorrådgiver, Pasient- og
brukerombudet i Innlandet.
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På rekognoseringstur i
storbyens jungel
Det faktum at aviser er erstattet
av mobiltelefoner i kollektivtrafikken er absolutt ingen nyhet. At
alle utestenger omverden med en
soundtrack i ørene, er ikke lenger
overraskende. Det faktum at vi alle
er så kalt mobilzombier er like irriterende for alle, mobilzombiene
inkludert. De stopper opp i trapper
for å ta instagram-bilder, seter på
brekket på fortauet eller rett utenfor
T-banedøren for å sende en Twittermelding, sykler mens de chatter
eller snakker med handsfree i bilen.

skjermen. Reduksjonen av funksjonalitet
går over så snart de forlater telefonen,
løfter øynene eller tar av hodetelefonene.
I Sverige er det ca 1 - 1,5 millioner mennesker som har noen form av funksjonshemming, ifølge statistikk fra WHO. Det
er ca 15% av landets befolkning.
Vi vet også at 800 000 mennesker reiser
med kollektivtrafikken i Stockholm og
at mange har en smart mobiltelefon.
Nesten én million reisende hver dag. Da
begynner du sikkert å forstå omfanget
av problemet.

TEKST: Raouf Sormunen, Ekspert på universell
utforming med fokus på hjelpemidler

Selv om så lite som en tiendedel av denne
millionen beveger seg som mobilzombier,

Appene i mobilen blir til verb, et uttrykk

har vi et problem. Et problem på størrelse

for noe vi gjør. Vi er på Instagram, googler

med en mellomstor svensk by, der 80 000

hvor dyr denne zombie-tilpasningen er.

og snapper. Tross alle sosiale nettverk, blir

mennesker med funksjonshemminger

Kanskje en billigere løsning er et totalt

vi stadig mer isolert fra menneskelig kon-

reiser kollektivt. Vi trenger en løsning.

mobilt forbud, men hvem vil sikre at det

takt. Vi tar også mindre hensyn til andre.

En løsning som fungerer for alle, eller en

overholdes?

løsning som fungerer for mobilzombier.
Mobilzombier blir avrundingsmerker, som

Løsningen for alle innebærer egentlig

reduserer tempoet, bremser og blir stille-

Det sistnevnte kan bety at vi innfører

ingen kostnader - kun en felles avtale.

stående. Det er som i filmen Awakenings

mobilfiler på alle transportruter innen-

En løsning som gjør at kollektivtrafikken

hvor barna bremser opp og til slutt stivner.

for og mellom togstasjoner, trapper og

fungerer smidigere. At det sosiale sam-

Eller det viser det seg å være omvendt,

rulletrapper. Vi lager mobilsoner på T-ba-

spillet mellom mennesker fungerer, og

de blir til dampveivalsere som valser inn i

neplattformene, slik at vi som faktisk har

at vi samtidig viser noe hensyn til andre.

folkemengder fordi de alltid stresser, uten

en funksjonshemning, unngår dem fordi

Og vi får også åttitusen færre funksjons-

å se omverdenen i det hele tatt. Det er

vi vet hvor de er. Vi foreslår å innføre et

hemmede som stopper trafikken. Kanskje

nesten så man tør å si at de har fått en

forbud mot at spille musikk uten hode-

tar vi kontakt med en fremmed og lærer

funksjonshemming - en situasjonsspesi-

telefoner, slik at vi enklere kan orientere

noe nytt.

fikk funksjonshemming. De er både blinde

oss. Stockholms kollektivtrafikk kan gi

og døve for miljøet. De får en motorisk

push-notater for å advare mobile brukere

Løsningen er enkel, ikke bruk mobilen

nedsettelse som ligner katatoni, når de

at vanlige trafikanter må komme seg

når du beveger deg.

reduserer farten og stopper, og sist men

forbi i dører, rulletrapper og på plattfor-

ikke minst uten å faktisk bry seg om at de

mer for å komme seg til jobb, skole og

Artikkelen har tidligere vært publisert

pløyer ned medreisende. Fokus ligger på

barnehager. Du kan sikkert forestille deg

på funka.no.

– 13 –

Smått & Viktig
Vi trenger likestillingspolitikk ikke dugnad!
"Vi er glad for arbeidsgivere som viser

«Skal det virkelig monne og være bæ-

samfunnsansvar, og det er fint at be-

rekraftig, må arbeidsgivere ønske å an-

drifter og offentlige etater ansetter fordi

sette fordi det er bra for virksomhetens

de vil stille opp og inkludere personer

produksjon og utvikling, i tillegg til at

som står utenfor. Men å ansette en med

mangfold gir styrke og er bra i seg selv.

funksjonshemming bør ikke handle om

Arbeidsgivere må se arbeidssøkerens

veldedighetsarbeid og å «ta en for la-

ressurser. Norge har ikke råd til å la folks

get». Det var Eva Buschmanns klare tale

ressurser gå til spille. Vi må sørge for at

på regjeringens toppmøte om inklude-

alle kan delta i og bidra til fellesskapet»,

ringsdugnaden 3. februar.

sa Eva Buschmann, styreleder i FFO.

Har ventet i 25 år på gul
midtstripe på europaveien

Flere riksveier er så smale at to vogntog ikke kommer forbi hverandre.
Nylig meldte NRK at i Etne har de
ventet i minst 25 år, men vet fremdeles ikke når den 15 kilometer lange
europaveien får to felt.
Personskadeforbundet LTN mener det
er skammelig og farlig at veistandarden
ikke blir oppgradert. Særlig på veier som
ved Etne der trafikktettheten er stor.
-Det er selvsagt endel veier som har
lite trafikk og der man strengt tatt ikke
trenger midtstripe. Der trafikkbelastningen er stor, er det trafikkfarlig og en
rar prioritering av landets myndigheter,
sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.
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Hvor mange dør egentlig i
arbeidsulykker?
Det ble registrert 37 dødsulykker
i arbeidslivet i 2018. Dette er, ifølge SSB, det laveste antallet siden
2000.

- Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker på norsk

Fra 2000 til 2018 har antallet dødsulykker

eller utenlandsk landterritorium

gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer
en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56

- Luftfartstilsynet: Arbeidsulykker i sivil

prosent i perioden.

luftfart med norsk- eller utenlandsregistrert fartøy innenfor norsk område. I

I landbasert arbeidsliv var antallet døds-

enkelte tilfeller er ulykker med norskregis-

ulykker 28 i 2018, og tallet er med det mer

I en artikkel publisert på slutten av 2019

trert luftfartøy på utenlands territorium

enn halvert fra 2000. Antallet dødsulykker

melder SSB at det de siste årene har det

meldepliktig.

i sjøfart var 8 i 2018, og over tid holder

TEKST: Gunn Kvalsvik

vært relativt små endringer i antall ar-

antallet seg stabilt under 10.

beidsulykker med dødelig utfall i norsk

- Petroleumstilsynet: Arbeidsulykker

arbeidsliv.

ved petroleumsvirksomhet knyttet til

For henholdsvis Petroleumstilsynet og

undersjøiske forekomster av petroleum.

Luftfartstilsynets tilsynsområder var det

Tilsynsmyndighetene har i sum registrert

null og én arbeidsulykker med dødelig

37 dødsfall i forbindelse med en arbeids-

- Sjøfartsdirektoratet: Arbeidsulykker

utfall i 2018. For førstnevnte er det få eller

ulykke i 2018, viser nye tall fra statistikken

hvor norske fartøy er involvert (uavhengig

ingen registrerte dødsulykker fra et år

Arbeidsulykker.

hvor hendelsen inntreffer), samt uten-

til et annet. For sistnevnte står det lave

landskregistrerte fartøy ved hendelser i

antallet dødsulykker i 2018 i kontrast til

norsk territorialfarvann.

antallet dødsulykker registrert på Luft-

HVEM ER VÅRE
TILSYNSMYNDIGHETER?

fartstilsynets tilsynsområde i henholdsvis
LAVESTE ANTALL DØDSULYKKER

2016 og 2017, da statistikken ble påvirket

ved lov rapporteres til relevant tilsyns-

SIDEN 2000

av alvorlige hendelser.

myndighet, herunder Arbeidstilsynet,

Antallet dødsulykker i 2018 er det laveste

Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet,

antallet som er registrert hos tilsynsmyn-

og Sjøfartsdirektoratet:

dighetene i norsk arbeidsliv siden 2000.

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal
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Kilde: SSB

Black out og tapt språk
ble veien til journalistikken
En rideulykke gjorde at Jorun
Gaarder ble journalist. For sine
mange artikler om hjernen i Dagbladet har hun nå mottatt prisen
som Årets Hjernehelsejournalist
2019. – Jeg hadde problemer med
å huske min egen fødselsdato og
hadde mistet språket. Da er det
fantastisk nå å kunne bruke språket som verktøy, sa Gaarder da hun
mottok prisen.

Det er Hjernerådet som har innført

– Denne utmerkelsen betyr ekstra mye

prisen som Årets Hjernehelsejourna-

for meg, sa Jorun Gaarder i sin takke-

list. Hensikten er å hedre en journalist

tale til en fullsatt forsamling av 170

som har formidlet betydningen av å ta

deltakere under Hjernehelsekonferansen

vare på hjernen, har gitt informasjon

denne uken.

om sykdommer i hjernen og nervesystemet, har formidlet resultater fra

– Jeg vet hvor viktig god hjernehelse er,

hjerneforskningen, eller har reist viktige

sa hun. – Før jeg ble journalist, jobbet

debatter om hjernehelse. Journalist

jeg som profesjonell jockey. Under et

Jorun Gaarder innfrir på alle nevnte

løp i København i 2005, falt hesten min.

områder.

Hesten som var bak, falt også. Selvføl-
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JOURNALIST I DAGBLADET JORUN GAARDER mottok prisen som Årets hjernehelsejournalist 2019. Prisen er innført av Hjernerådet for å hedre journalister som produserer hjernestoff
i mediene. Utdelingen fant sted under Hjernehelsekonferansen, i fullsatt sal med 170 deltakere. Hjernerådets nestleder Magne W. Fredriksen holder selve prisen, et grafisk blad av billedkunstner Stig Andresen.

gelig falt jeg også og fikk to hester over

– Det er selvsagt vanskelig å ri løp når

og artikler om for eksempel hjerneslag

meg. Ironisk nok het hesten Black Out.

jeg ikke kan se alle hestene i feltet.

havner ofte på forsiden, sa hun.

Og det fikk jeg, fortalte Jorun Gaarder.

Derfor omskolerte jeg meg til journalist, sa Jorunn Gaarder. Hun gikk ut fra

Gaarder rettet også en takk til fagmil-

Ulykken førte til hjerneblødning med

journalistutdanningen ved Høgskolen i

jøene. – Jeg opplever at dere er imøte-

påfølgende høyresidig synsfeltutfall.

Oslo i 2011 og har jobbet med helsestoff

kommende og hjelpsomme, også med

Hun kjenner betydningen av egen-

i Dagbladet i 7 år.

å folkeliggjøre informasjonen slik at

trening og god rehabilitering som

den treffer leserne, understreket hun.

hun blant annet har fått på Sunnaas

Jorun Gaarder takket Dagbladets re-

Sykehus.

daksjon for å prioritere helse og hjerne-

Stortingsrepresentant Tuva Moflag del-

helse. – Hjernestoff engasjerer leserne,

te ut prisen. – Hjernerådets styre har i
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sin begrunnelse pekt på at Jorun Gaarder

Hjernens sykdommer er underprioritert i

Prisen ble delt ut for første gang i fjor.

er en dyktig og produktiv helsejourna-

norske medier og i den politiske debat-

Da var det NRK-journalist Helene Sand-

list. Hun skriver om mange helsetema

ten. Hjernesykdom står nå imidlertid for

vig som fikk den for sin bok om sin de-

og har også i 2019 et solid antall artikler

en fjerdedel av dødligheten her i landet

mensrammede far og for programmer

om hjernen. I sommer rapporterte hun

og en tredjedel av sykelighet og uførhet.

i «Helene sjekker inn» som har omtalt

fra den store EAN-kongressen som ble

Dette er norske tall fra den internasjona-

enkelte hjernesykdommer.

arrangert på Lillestrøm og som samlet

le sykdomskartleggingen Global Burden

nesten 7000 nevrologer fra Europa og

of Disease. 1 av 3 personer i Norge vil

Artikkelen er produsert av og tidligere

resten av verden. Her siterte Jorun Gaar-

få en sykdom eller skade i hjernen og

publisert på Hjernerådet sine hjemme-

der blant annet det anerkjente, canadiske

nervesystemet i løpet av livet.

sider.

professoren Vladimir Hachinski som er
svært opptatt av hjernehelse: «Alt vi gjør

Prisen Årets Hjernehelsejournalist er i

er avhengig av hjernen. Bedre hjerne gir

år et grafisk blad av kunstneren Stig

bedre helse», sier han.

Andresen.

JOURNALIST I DAGBLADET JORUN GAARDER takker Hjernerådet for prisen.
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1.

JUNI

VIL DU DELE MED MEG?

#VEIEN ER FOR ALLE
SKADEFRI DAG DEN 01. JUNI.

STILL DEG FØLGENDE SPØRSMÅL NÅR DU ER UTE I

Vi går, sykler, sparkesykler og kjører. Alt skal skje i samme

TRAFIKKEN:

område. Resultatet er en ukultur med følgende undertone:

•

Kan vi gi bort gode holdninger for å gi hverandre plass?

Har vi ikke rett så tar vi oss til rette.

•

Kan vi vise hensyn slik at ingen blir skadet i unødvendige ulykker i kampen om å vinne plassen i trafikken?

Med kampanjen ønsker Personskadeforbundet LTN å lage
en markering som minner hverandre på at «de andre» også

Ønsker du mer informasjon om kampanjen - følg med på

har rett til å ferdes i trafikken. Vi må være rause.

personskadeforbundet.no, eller ta kontakt med ditt lokallag.

Vi må rett og slett øve oss på å samhandle til det beste

Planleggingen av skadefri dag har brått tatt en annen

for alle.

retning. Det ser nå ut som vi ikke kan be våre frivillige om
å samles eller om å oppsøke menneskemengder den 1. juni.
Derfor har landsstyret bråsnudd, og vil nå jobbe med en
løsning der vi kjører en kampanje for del veien og skadefri
dag på en annen måte. Vi jobber sammen over internett, så
la oss også ha kampanjen der! Landsstyret og sekretariatet
jobber videre med en plan for dette.
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Hjernehelse, vann og kosthold
Jeg vil starte med å slå et slag for
helsegevinst ved å drikke mer vann.
TEKST: Frøydis Hatland

Det startet med at jeg ville teste ut et

en tid ville bli til en vane. Personlig syns

sørger for et stabilt blodsukker. En god

jeg det er best med kaldt vann, og jeg

næringsrik frokost kan bidra til en god

fortsatte med å fylle vann på glassflasker,

start på dagen.

og sette i kjøleskapet. Etter hvert merket
jeg at jeg drakk mer og mer vann uten å

Når det kommer til kosthold, er det en

tenke over det.

jungel der ute om hva en bør, eller ikke

nytt av hjernerådets utfordringer som

bør, spise. I Hjernerådets podkast (Hjer-

går ut på å måle hvor mye vann en får i

Vann er viktig for helsen generelt, og

nepodden 3. sunn mat-bedre hjernehelse)

seg i løpet av en dag. Norsk Helseinfor-

hjernen fungerer bedre når hele krop-

anbefales det å følge kostholdsrådene fra

matikk anbefaler nemlig to liter vann for

pen fungerer godt. Manglende inntak av

helsemyndighetene i Norge. De er basert

kvinner og to og en halv liter for menn

vann kan faktisk gå utover korttidsmi-

på grundig forskning. I hovedtrekk går de

som dagsinntak.

nnet og konsentrasjonen. De fleste har

ut på å spise mer frukt og grønt, mindre

sikkert opplevd å få hodepine på dager

kjøtt, spesielt det som er oppblandet,

Selv om jeg var fokusert på å måle vann-

med for lite vanninntak. Jeg merker det

mindre salt og velge fullkornsprodukter

mengden, og av den grunn nok inntok

spesielt på ekstra travle dager hvor jeg

fremfor siktet hvetemel.

mer vann enn på en vanlig dag, nådde

rett og slett glemmer vannflaska. En an-

jeg ikke de to literne. Dagen etter startet

nen positiv erfaring jeg har merket ved

Cand.scient. i ernæring og doktorgrads-

jeg først med å måle opp to liter vann,

å drikke mer vann, er at det tar lengre

stipendiat Tine Mejbo Sundfør ved Oslo

som jeg deretter fylte på to glassflasker

tid før jeg blir sulten. Det er nok fordi at

universitetssykehus skriver på Hjerne-

og satte i kjøleskapet. Heller ikke denne

noen ganger kjennes det ut som sult, når

rådets sider: «Det finnes ingen supermat-

dagen endte jeg opp med å drikke to liter.

man egentlig bare er tørst.

vare som holder hjernen frisk og skjerpet.

Jeg hadde bestemt meg for å fortsette
å drikke mer vann, for å se om det etter

Men et kosthold med mye grønnsaker og
For å få litt variasjon kan man smaksette

bær kan bedre kognitiv funksjon, styrke

vannet med litt bær eller grønnsaker, og

mental helse, minske risikoen for demens

dersom en putter frosne bær oppi vann-

og bidra til å holde hjernen frisk».

Frøydis Hatland er medlem i kognitivt

flaska, fungerer bærene som isbiter, og

utvalg i Personskadeforbundet LTN.

det gir en nydelig smak på vannet.

Dette er et organ som skal bistå orga-

Jeg tenker de fleste vet hva som sundt
å spise, og jeg vil derfor ikke anbefale

nisasjonen og styret rundt forskning,

Jeg har bare merket fordeler med større

hverken det ene eller det andre. Det jeg

rehabilitering og poltikk rundt det

vanninntak, bortsett fra at alt vannet

derimot selv har erfart er at det ikke all-

hjernefeltet.

som inntas ganske fort må ut igjen.

tid er like lett å bare velge det sunneste
alternativet.

Når det gjelder mat og hjernehelse, sies
det at helsemyndighetenes kostholdsråd

Det kan være mange grunner til dette.

med sammensatt næringsinnhold, som

En av grunnene kan være at man ikke

er bra for hele kroppen, også er bra for

tåler mye av den maten som er anbefalt.

hjernehelsen. Hjernen bruker mye energi

Det kan også være at man føler et sug

og trenger derfor tilførsel av mat med

etter for eksempel søtsaker eller annet

mye energi. Noe av det viktigste både

som ikke er like sundt. Man kan føle både

for hjertet og hjernen, er å spise mat som

sult og sug etter mat. Mange ganger kan
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følelsene styre hvordan man spiser. Noen
føler et sug for ulik mat som gjerne ikke er
så sunn på dårlige dager, og andre igjen
mister matlysten helt på slike dager. Jeg
tror at så lenge vi er bevisst på det, må
vi bare akseptere at slik er det. Hverdagskostholdet som vi spiser de fleste
dagene er viktigst, og så må vi kunne
unne oss noen utskeielser iblant.
Jeg har også reagert på at sunn mat som
for eksempel frukt og grønt er så mye
dyrere enn usunn mat, når det egentlig
burde vært motsatt.
Selv prøver jeg å ha et sundt kosthold
for å ta vare på både hjernehelsen og
resten av kroppen. Likevel anser jeg meg
som en livsnyter når det kommer til mat,
og det er ingen motsetninger fordi sunn
mat smaker også veldig godt. Det skal
være lov å kose seg med mat uten å få
dårlig samvittighet, men kanskje ikke
like mye hver dag!

Landet rundt
Søndagsmiddag for Follolagets medlemmer
Den 23. februar møttes medlemmer av Follo lokallag til årets første
medlemsmiddag på Villa Sandvigen,
som ligger i nydelige omgivelser ved
Gjersjøen.

til å arrangere ting for medlemmene våre.

ters meny, som besto av reker til for rett,

Styret skulle bare ønske at det var flere

andelår til hovedrett og dessert. Meny-

som kunne gjøre som dette medlemmet.

valget falt i smak hos de fleste, da det til

Konseptet vårt er å legge vekt på det

tider var nokså stille rundt bordet - folk

sosiale. Folk ønsker å snakke sammen

hadde nok med å nyte maten.

uten å måtte forklare noe som helst. Her
TEKST OG FOTO: Kirsten P. Gravdal

kommer man sammen med likesinne-

Etter ca. tre timer med hyggelig samvær

de som forstår uten å bruke ord. Neste

og magen full, dro hver av oss hjem

Denne gangen var vi hele 20 stykker, hvor

gang Follo lokallag arrangerer noe for

til sitt med en god opplevelse i rygg-

kun ett nytt medlem dukket opp. Ved-

medlemmene, må du /dere bli med oss.

sekken.

kommende var glad for å ha meldt seg
på da han ikke var klar over å bli møtt av

«VI ER HER FOR DEG

PS:

en så sosial, utadvendt og koselig gjeng.

DU ER HER FOR OSS»

SJEKK e-posten og meld deg/dere på

Dette er en ordlyd som styret i Follo lokallag liker å høre. Det gir inspirasjon og glød

våre arrangement. Du/dere er HJERTELIG
Denne gangen hadde vi bestilt en 3-ret-

Vi går mot lysere tider
Våren er i vente
Naturen forbereder seg på nytt bladverk
DET gjør også Follo lokallag!!
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VELKOMNE.

Årsmøte uten
rabalder
Det gikk veldig pent og pyntelig for
seg på vårt årsmøte.

Det var tolv personer som møtte, vi ønsker oss flere. Men vi som var der koste
oss masse med kaffe, kaker og loddsalg
i etterkant av årsmøtet.

DET NYE STYRET. Fra venstre: Gunn-Elise Johnsdatter, Astrid Karin Skjerpen, Solveig Utne, Leif Helge Hansen,
Lill- Tone Paulsen, Synnøve Fredheim Vikten, Per Arne Jacobsen

Aktiviteter kanselleres
grunnet Korona
Flere av lagenes årsmøter og andre
arrangementer er utsatt grunnen
faren for koronasmitte. Dette er
også pålagt fra Landsstyret som
mener at forbundet selvsagt skal
delta i den nasjonale dugnaden for
å bremse smitten. Nye retningslinjer
kommer etterhvert.

Vi har derfor bedt lagene om å utsette
årsmøter og arrangementer til etter at
dugnaden for å bremse smitten er over.
Dette vil ikke få konsekvenser for lagene
i forhold når det gjelder deres plikter etter
vedtektene. Kontroll- og vedtektskomitéen er informert om dette.
Landsstyre vil komme med
retningslinjer for hvordan
avholdelse av årsmøter

Myndighetene oppfordrer oss til dugnad

skal skje når situasjonen

for å hindre spredning av koronaviruset,

roer seg. Inntil da opp-

og i den sammenheng ser Landsstyret

fordrer vi til å gjøre som

at det vil være uansvarlig å be lagene

oss i styret: Ta et møte på

avholde årsmøter innenfor de tidsfristene.

messenger!
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Kryss meg
på krykka

Kryssordforfa
AMERI KANSK
INNSJØ

LURE

Oddvar
Uleberg

DEMPE

DIKTE RISK

ETTER SKRIFT

BYG NINGEN

GUDINNE
TEKKE

SIDE
HYL

TELEN
RETNING

ZERO
BY

og ned). Dette blir løsningen som du

UT DYPER

kan sende inn.
PÅ
NORSKE
FLY

TONE

Det trekkes tre vinnere som får
en overraskelse
i posten.

ARISTO KRATI
RETT

VINTERFERIE

adresse til:
levemed@personskadeforbundet.no
eller pr. post til:
Personskadeforbundet LTN,
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

MANG LER
KOMMU NER

FARTØY
PIKE NAVN

ADELS MANN
SLITER

ALDER

N
NO
P
NO

EG

HAVDYR
PIKE NAVN
BYRÅ
MYNT ENHET

FERD SELS ÅRER

SKIPS EIERE

AVIS STOFF

SPESI ELT

BRO DERE

LEGALE
STU DERE

OM

FENGS LING
VAG
FERDS ELEN

VENDE
LIK

TØMME

VINNER NE

HAR DET
VONDT

PÅSKE MAT

HVIL
ASPIKEN

JUNIOR
SETER HUS

ARTIK KEL

GRES SER

GUTTE NAVN

MINUS
SKOLE BARN
PIKE NAVN

LIKE

PLAGG

GUTTE NAVN
PIKE NAVN

TRE

H

FISKEN
STROPP

O

BEVE GELSE
TYNT
STOFF

HE VELSE

HOLD BAR
ADVERB

TALL
BLITS

STRIDEN
PRO NOMEN

SKUE

HÅND
HENSIKT

SPRØ

1000

HAGL

FASE

VOM
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PÅ
SJ
L
NA

STØTTE STANG

KANT TAU
GRUS

NYING

ETTER RETT

ORGAN

STOFF
KJENT MANNEN

PÅSKE FARGE

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

Send løsningsordet, samt navn og

PREPO SISJON

BAR
SMIE ESSE

Løsning på forrige kryss var:

Inger-Johanne Skobba, Kongsberg

TALL ORD
ELV

FUGLEN

RADIKAL

Odd-Egil Gundersen, Oslo

FRO DIGE

STYK KER
DAN MARK

14. april 2020

Bjørg Sørhaug, Revetal

PRO NOMEN

REGNING
REKKE

Svarfrist:

VINNERE

GL

T
K
P
N

BINDE ORD PIKE
- NAVN

BLE ARR.
FOR
6.ÅR
PÅ RAD
STAR TET OPP
I 2019

FOR HØY NINGER

SKAL
ETA BLERES

OPPGAVE

gede rutene (i rekkefølge fra toppen

MASSEN PÅLEGG PUSENE

BIBEL NAVN
TONE TEGN

HAVØRN
BEILE

OPP FØRE

Sett sammen bokstavene i de far-

TANKE

atter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
KJEMME
ÅNDELIG
LÆRER

LOSE

GUTTE NAVN

MÅL

FREL SER

VIFTER

SVEITS

FERSK

REISER

PASSER

LAND BRUK

TRAU

OKSY GEN

PIKE NAVN

SPOR

LIERER

STIVNET

UTROP
GRUPP EN PÅ 9

TVE KAMP
PIKE NAVN

TONE

LOFT

KRY
FARGE STOFF

KAN
RØYKING
FØRE TIL

KORT FARGE

LUFT

RE KLAME

PÅKJEN NING

ASTAT
SELV

ER
FYSISK
AKTI VITET

BANNE ORD
SVENSK
TALL
FOR BILDE

ANFALL
SPURTE

TIDLI GERE
FYLKE

HAKE

FISK

FIN LAND

FUGL
BAKKE
PARTI
PLAG GET

FOR
TIDEN

VEMME LIGE
UTLØP

BIL MERKE

SLETTE

KORN
TARE RER

STAT I
EUROPA

EIM
LØPET

RED SKAP

TRÆRNE
BAD

MUTTE
MÅL

FUGL

UT TALER

VARIGE

PLAGG

SKALL DYR

STATER

UNDER LAG

PAPPA EN

REKKER

PASSE

GRIPE

KASTE TAU

SIVBÅT
OKSE

DRIKK

NY

KNUTE
I TRE

GLØDE

POLITI AVDE LING
MÅTE

ELE MENT
OPP FØRE

STANG
PIKE NAVN

OND

STREV DE

FOTTØY
TILLATE

FRI FOR

KJERNEVED

HAST

FYSA KER

MO DERNE
BYGE

HET

SUR VIND

FLY VÅPEN
BØNN

BJELKE
FOR BILDE

STAM MER

BRANT

MORA LEN

UT AV
SPILLE MERKE

PRO NOMEN

BRAKET

ÅSKE
JOKO LADE
ASKER

RASKE

FYLLES
MED
GODT

OFRE
SKUM MEL

FRANSK
BY

YTRET

LÆR STROPP
LATTE REN
ANSE ELSE

PENGE YNKELIG
STRAF VESEN
FEN
STERK
DRIKK

PÅSKE FRUKT

FUGL

PIKE NAVN
VEKT

UTROP

DRIKKE

GUTTE NAVN
MERK

NORGE

INN HENTE

BARSKT

LAGT
SAMMEN

PREMIE
KARAK TER

NERVØS
TALL

MRÅDE

BLEKK SPRUT

LIKE

FISK
PREPO SISJON

LIKE

LUKT

RIKTIGE
RUSLER

ULÆRD
LEGE

SOLGUD
BULD RET

LEIR DUE SKYTING

URAN

SERE MONI
INNTAR

SEL SKAP

RESI DERTE

AVIS

SMÅ SYNGE

SPISTE
SMITTE
AV

KLOK
HERJE

GENT LIG

ELV
HØYDE

DRIVE

BESTÅ

NY ORSK
PRO OMEN

BLOM STER
OSEAN

LEVEN
SURRER

PIKE NAVN
DASKET

GRØNN SAK

PARTE RER

PLATE

PLUGG

SPØK

SKREM MER

AMORIN

NÆRE
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TINN

VASKE

HUNN DYRENE

Selius & kidza

Ingen påske uten påskerebus! Trenger dere litt underholdning i bilen mens dere snegler dere framover i påsketrafikken? Liker dere å gruble litt i solveggen mens dere koser dere med Kvikk-lunsj og kakao? Eller kanskje du
skal arrangere rebusløp for store og små og trenger litt inspirasjon?
Her er fem oppgaver dere kan kose dere med sammen, og som passer like godt for både barn som for voksne.
Lykke til med grublingen – og god påske!

Fem påskerebuser for små og store
1.

Hva er laget av tre, men er umulig å sage?

2.

En mann dytter bilen sin langs veien, stopper ved et hotell og går umiddelbart konkurs. Hvorfor?

3.

En mann kjørte i en svart bil med lysene av. Månen skinte ikke. Han stoppet for en katt på veien.
Hvordan visste han at han skulle stoppe?

4.

Du befinner deg i et hus der alle veggene er røde og vender mot syd. Innvendig er veggene grønne.
Utenfor er det en liten bjørnunge. Hvilken farge har bjørnen?

5.

To fly tar av på samme tidspunkt. Begge flyr over Atlanterhavet. Det ene tar av fra New York, og
flyr med en fart på 800 km/t mot Paris. Det andre flyet tar av fra Paris, og flyr i en fart på 700 km/t
(grunnet motvind) mot New York. Hvilket fly vil være nærmest Paris når de møtes?
Var det vanskelig? Eller klarte dere alle oppgavene uten problemer?

HER ER SVARENE – MEN IKKE KIKK FØR DERE HAR SVART PÅ ALLE!
du på Nordpolen. Der finnes det bare isbjørner. 5) De vil ha samme avstand til Paris når de møtes.
1) Sagflis. 2) Han spiller Monopol. 3) Det var på dagtid. 4) Hvit. Når alle veggene vender mot syd, er
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Tundra
Tiger

Kryssord

Soduko
Løft vann
med luft

Det er mange måter å flytte
vann på. Du kan bære
det i spann eller flytte det
gjennom rør med en pumpe.
Her er en interessant måte å
pumpe vann på som blir brukt
i noen akvarier:

Luftbobler stiger opp
i det store røret og
fører med seg noe
vann opp

Fyll et krus trekvart fullt med
vann og sett det andre kruset
ved siden av, på trefjølen

1

Klipp det store sugerøret i
to, sett den ene enden i
vann så det lener mot det
tomme kruset

2

Bøy forsiktig enden på
det tynne røret i en
krok

3
Du trenger
To krus
l
tykt trefjø
En ca. 2 cm
rør
Stort suge
r eller
rø
ge
su
Tynt
e
nn
pi
re
hul rø
s
ak
S

Hva skjedde?

Gjør dette eksperimentet på
kjøkkenbenken eller badet eller på
en annen overflate som tåler vann

Bøy det litt på flere
steder i stedet for mye på
ett sted, slik at det ikke
blir klemt igjen

4

Når vannet kommer opp til
toppen av røret, renner
det over

2
5
Blås veldig
forsiktig inn
i det tynne
røret

1

Stikk den bøyde
enden av det tynne
røret inn i bunnen av
det store

3

Så lenge du
fortsetter å
blåse, vil
vannet
fortsette
å
renne
ut av
røret

4
© MCT/Bulls
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VISSTE DU AT

 funksjonshemmede utsettes for vold og overgrep dobbelt så ofte som andre?
 overgrepene er grovere og pågår over lengre tid?
 jo mer omfattende funksjonshemming du har, jo større er risikoen for at du
opplever vold og overgrep?
 flere funksjonshemminger øker risikoen for å bli utsatt for vold og overgrep?
Likevel snakker ingen om at dette skjer.
Vold og overgrep mot funksjonshemmede er sterkt underkommunisert!
Det er vanskelig å tro at noen kan forgripe seg mot funksjonshemmede, men mange overgripere leter etter noen som har en sårbarhet.
En kropp som er annerledes og avhengig av hjelp er sårbar.
Med denne kampanjen oppfordrer vi til å ta bladet fra munnen. Så lenge det skjer
må vi snakke om det.
Du ser det ikke før du vet det!

– 28 –

Transportsentralen
Finnsnes AS

Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Energiveien 14
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00

Ørland Bil AS
Toyota

Botnhågveien 22
9308 FINNSNES
Tlf. 952 40 866

Årvollskogen 29
1539 MOSS
Tlf. 69 26 20 40

Brix & Dekor AS

Kongsberg
Containertransport AS

Lierstranda 82
3414 LIER
Tlf. 32 84 28 80

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Skrubbmoen 17
3619 SKOLLENBORG
Tlf. 464 70 000

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 55 24 88 00

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Speiderveien 2
8008 BODØ
Tlf. 75 50 02 60

Taktekkermester

Bjørn Schramm AS

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Taxi Sør AS

Søm & Idestua DA
Sentrumsvegen 120
3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Hurum Dekk
& Bilglass AS

Gundersen
transport AS

Sundbrei
Transport AS

Fjellheim
Brønnboring AS

Vinstra
Karosseri AS

Gaupne
Bilsenter AS

ANONYM
STØTTE

Sundmoen Næringsområde

Kongsgård alle 61
4632 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 84 00

Løvollbakken 20A
4645 NODELAND
Tlf. 918 29 445

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Åsveien 4
3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 19 99

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

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Arhusmoen 12
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 52 22

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 10 80

Blyberg Sag
og Høvleri AS
3521 JEVNAKER
Tlf. 61 31 21 00

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

avd. Hokksund

Ramsøy AS

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Lundedalslia 19
3940 PORSGRUNN
Tlf. 930 45 353

3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

Grønnlund
8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 19 95

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

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00

Leikanger
Auto AS

Sør-Varanger
Bilteknikk AS

Hanahaug 10
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

E. K. Andersonsv 1
9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Voss Olje

Strandav. 62
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Sirdal
Bilberging AS

Rogaland
Bilverksted AS

Røros E-verk

T. Høyland
Bilverksted AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Oslov 16B
7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Aurland Bil
og Maskin AS
Onstadvegen 5
5745 AURLAND
Tlf. 57 63 35 10

Andersen Bil
og Bilskade AS

Christensen & Jensen
Transport AS

El Ringen AS

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

Eikås
Tannlegesenter AS

Optimera AS
Monter Stormarked
Forus
Maskinveien 7
4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300
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6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Malermestrene
BMV AS

Nonslid
Bilservice AS

Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Nummedal
Gravferdsbyrå AS

Fiboveien 20
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Bil Sør AS

6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 06 71

NorthSea
Terminal AS

Birkeland Bruk AS

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 70 00

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN
Tlf. 415 14 082

Nygård
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Bygdeveien 31
3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Bengt Mathisen
Malerservice

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80

Rue
Transport AS

Kristiansen Mek Ltd
Sundretunet, Sundrejordet 4

Lausgardsvegen 40
2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Finn’s
Vareekspress AS

Missingmyrveien 16
1640 RÅDE
Tlf. 69 26 67 71

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

Torsbyveien 1
3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Stebekk Bygg AS
Riggen 24 D
4956 RISØR
Tlf. 451 04 549

Elite Bil AS

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Kanalv. 3, 5068 BERGEN

Tlf. 24 03 13 00

AS Snertingdal
Auto
Snertingdalsv 1741
2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

2316 HAMAR
Tlf. 951 10 387

Knut Kjørslevik

Elvebyen Taxi AS

Erlevegen 15
6723 SVELGEN
Tlf. 905 06 929

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 03 223

Trond Hovland AS
Hvalsveien 7
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 64

EV Tak og Bygg
Daniel Horn

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

Søndre Brevik Gård AS
Brevik Kattepensjonat

ANONYM
STØTTE

Tunvollveien 46
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

Brevikveien 228, 1555 SON
Tlf. 920 83 469

Kurt Syversen
Transport og Eiendomsservice AS

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Munkerudveien 27 A, 1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Arcasa
arkitekter AS

Jevnaker Bilverksted AS
Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Sagv 23 C III
0459 OSLO
Tlf. 22 71 70 70

Pilaro AS

Nedrevei 8, 3183 HORTEN
Tlf. 33 03 54 70 - www.firing-thorsen.no

Stangeskovene Årnes

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Tonstad Bakeri AS

Nedfre Hagaveg, 2150 ÅRNES
Tlf. 63 94 45 06

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

Karma Marit Meløy AS

Toyota
Romerike AS
2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Kongegata 22, 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

Vålerv. 157, 1599 MOSS

Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med
veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

Tlf. 69 24 11 30 - www.mtf.no

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS
Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Borgeskogen 45, 3160 STOKKE - Tlf. 33 36 06 80

AGDER
EIKELAND Trafikkskole AS
Feldbergveien 107
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Hertz Kongsberg Kongsberg Bilutleie
Sportsveien 13
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 28 93 10

Bruse AS

Sandsmyra 20, 4790 LILLESAND........Tlf. 37 27 20 02 - Mob. 992 30 000
E-post: post@eikeland-trafikkskole.no
www.eikeland-trafikkskole.no

TROMS og FINNMARK
HENRIKSEN Sjåførskole AS

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

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.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

Klemmavegen 16
3550 GOL
Tlf. 32 07 80 70
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Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

Snap Drive Lørenskog

www.vikorsta.no

Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG
Tlf. 03 010 / 977 03 010
www.snapdrive.no
tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

Trygt på skoleveiene
Fitjar
kommune
fitjar.kommune.no

Masfjorden
kommune
hamar.kommune.no

masfjorden.kommune.no

vestvagoy.kommune.no

Oslo kommune
Sveio
kommune

bykle.kommune.no

Vestvågøy
kommune

sveio.kommune.no

Etat oppvekst

stjordal.kommune.no

ardal.kommune.no

vik.kommune.no

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

Søndre Land
kommune
solund.kommune.no

Fri Rettshjelp

Stjørdal
kommune

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

sondre-land.kommune.no

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.
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

dret navn til:

atning,
at slik

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

Spesialområder:
NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningserstatnings- og forsikringsrett.
forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet
har Ness,
15 ansatte,
hvorav 10 advokater
Jan Gunnar
Erik Johnsrud,
og
1 advokatfullmektig.
Christian
Lundin og Tom Sørum.
Vi
en rekke
rekke prinsipielle saker
Vihar
har prosedert
prosedert en
for
norske og
internasjonale
prinsipielle
saker
for norske domstoler og
bistår
skadelidte idomstoler,
hele landetogi saker om
og internasjonale
erstatning.
I tillegg
kanlandet,
vi bl.a. tilby bistand
bistår skadelidte
i hele
innenfor
følgende
rettsområder:
i saker etter ulykker.

Fast
eiendoms
rettsforhold,
familie- og
I tillegg
kan vi bl.a.
tilby bistand
arverett,
og
strafferett,
herunder
innenfor følgende rettsområder: oppdrag
som
bistandsadvokat.
fast eiendoms
rettsforhold,
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
HOVEDKONTOR
OSLO
Postadresse for alle kontorer:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haugesund:
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
Haraldsgt.
4
5527firmapost@nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: www.nesslundin.no
52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta kontakt for en gratis
samtale om din sak!

Besøksadresse avdelingskontor:
Lillestrøm:
Haugesund:
Bjørnsonsgate 34
Strandgata 94
2003 Lillestrøm
5528 Haugesund
Tlf.: 63 89 20 20
Tlf.: 52 72 30 80

HAR DU NY ADRESSE?
For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,
mobilnummeret og mailadressen.
Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no,
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller:
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.
Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan
holde deg orientert!

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

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

