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ANNONSER

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.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co | Lillestrøm | Ski | Tlf. 64 84 00 20 | post@halvorsenco.no | halvorsenco.no 

Vi tar 
nye 
steg

HALVORSEN & CO OG HELLAND 
INGEBRIGTSEN SLÅR SEG SAMMEN!

Vi ønsker å skape det største, mest erfarne og ledende
fagmiljø til fordel for skadelidte i hele landet.

• Trafikkskade • Yrkesskade • Pasientskade • 
Kostnadsfri vurdering av din skadesak.

Vi ser frem til å høre fra deg.

VI TILBYR 
SPISSKOMPETANSE 
INNEN ERSTATNING 
OG FORSIKRING

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

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

Magne Olsen, 
advokat (H) / partner

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

VI TILBYR
SPISSKOMPETANSE
INNEN ERSTATNING
OG FORSIKRING

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

Magne Olsen,
advokat (H) / partner
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Den fineste årstiden da alt 
spirer og gror. Jeg føler dette 
gjenspeiles i Personskade-

forbundet LTN – at vi også spirer og gror. Innholdet i denne 
utgaven av LEVE MED er iallfall et bevis på at det skjer mye. 
Nylig arrangerte vi likepersonkurs på Gardermoen. Her deltok 
en fin gjeng medlemmer, både viderekomne og nye likepersoner, 
som fikk både faglig og sosialt påfyll. 

En annen viktig hendelse som vi deler i denne utgaven, er at 
vårt juridiske nettverk har fått ny faglig leder. Thomas har 
vært med i gjengen i mange år, og har nye og spennende 
ideer om hvordan vi sammen skal både styrke hverandre – 
og skape juridiske bølger. Jeg gleder meg til å se hva som 
kan skje når rundt 100 erstatningsadvokater, som nettverket 
består av, tar sats. 

Det er også gledelig at vi igjen kan invitere folk til våre leilig-
heter i Bulgaria. Dette er et kjærkomment tilbud som gjør at 

«sydenturen» ikke koster hele lommeboken, i et anlegg som 
er godt tilrettelagt for folk med nedsatt funksjonsevne. 

Det blir også familieleir i begynnelsen av august. Om du er 
interessert i hva en familieleir i vår regi betyr, forteller Silje om 
sin erfaring og hvorfor dette opplegget passet for hennes lille 
familie på side 14. 

Sist og ikke minst er det fint å lese hva som skjer i vest. Her har 
et lag det siste året snudd seg rundt og gjennomført aktivitet 
etter aktivitet. Bare å ta av seg hatten – men til oss andre, 
her har vi mye å lære. 

Sånn helt på tampen, - se annonsen og noter dato for lands-
møte. Til høsten skal vi igjen møtes for å avgjøre kursen videre 
og diskutere de viktigste overordna sakene. 

God lesing.  

Eli Eiklid

Jeg gleder meg til å se hva som kan skje 
når rundt 100 erstatningsadvokater, som 
nettverket består av, tar sats.
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Advokat Thomas Christian Wan-
gen i Advokatfirmaet Halvorsen & 
Co er nyvalgt leder for et nettverk 
bestående av rundt 100 erstatnings-
advokater. Vi snakker selvsagt om 
Personskadeforbundet LTNs juridis-
ke nettverk. LEVE MED har snakket 
med Thomas – spurt han hvem han 
er, hva som driver han og hvorfor han 
valgte å si ja til ledervervet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Først kort om nettverket: Nesten like len-
ge som forbundet har eksistert, det vil si 
straks fire ti-år, har det vært et nettverk 
av advokater som har vært tett på. 

De første årene var organiseringen rundt 
nettverket ganske løs, men etter hvert 
ble de et formalisert og regulert nettverk. 
Det betyr jevnlige møter for å utveksle 
erfaringer, lære – og å jobbe sammen i 
påvirkningsarbeidet. 

FAMILIEFAR OG 
SKADELIDTEADVOKAT 
At nettverket har vært, og er, viktig for 
Personskadeforbundet LTN er det in-
gen tvil om. Gjennom årene har vi stått 
skulder ved skulder i viktige prinsipielle 
saker, men også hatt en unik mulighet til 
å kunne hjelpe medlemmer som trenger å 
vite hvilke advokater som er gode på hva.

Thomas Christian Wangen som skal 
overta som leder i vårt juridiske nettverk 
er altså viktig for oss på mange plan, 
og det er naturlig at vi er nysgjerrige på 
hvem han er.  

- Jeg er først og fremst en vanlig Lille- 
strømsgutt som heier på Lillestrøm 
Sportsklubb (LSK). Det er vel det korte 
svaret, sier han og ler. 

I tillegg, legger han til, er han pappa 
til to gutter på 11 og 14, og gift med 
kona Kristin. 

- På fritiden løper jeg stort sett i det be-
rømte hamsterhjulet og elsker å følge opp 
guttene mine på treninger, med lekser 
eller alt de ellers måtte foreta seg. 

- Jeg vet at mange blir advokater fordi 
mor eller far er det. Stemmer det også 
i ditt tilfelle?

- Nei, absolutt ikke. Jeg kommer fra det 
som gjerne beskrives som en vanlig ar-
beidsklassefamilie, med en mamma som 
jobbet deltid og en far som er verktøy-
maker. Den som inspirerte meg mest til 
å tenke nytt i oppveksten var en onkel 
som var suksessfull kunstner, dernest 
etter hvert faren til en kompis som jobbet 
som advokat. 

Thomas forteller at han var skoleflink, 
og da tiden for å avslutte vanlig skole 
nærmet seg – falt valget mer eller mindre 
tilfeldig på jussen. 

- Da jeg begynte på jussen må jeg inn-
rømme at jeg var sånn passe enga-
sjert. Men etter hvert ble jeg interessert 
i fagene og følte en tiltrekning mot de 
områdene hvor man kunne jobbe mot 
urettferdighet. Erstatningsrett var et 
av disse fagene. 

VEIEN TIL ERSTATNINGSRETTEN 
Ferdig utdannet møtte Thomas Christian 
Wangen et vanskelig arbeidsmarked. Han 
søkte litt rundt og det så ganske mørkt ut, 
men da han hørte at noen skulle starte 
et advokatkontor på Lillestrøm tok han 
sats. Bokstavelig talt!

- Jeg kontaktet Owe Halvorsen og sa 
han måtte ha med en Lillestrøm-gutt 
for å få suksess. En som kunne gatene 
og kjente folk. 

- Og han bet på agnet?

- Ikke med en gang. Jeg tror han syntes 
jeg var litt mye. Men så fikk jeg mulighe-
ten og i dag, 20 år senere, er jeg fremdeles 
i det samme firmaet. 

Den nyvalgte nettverkslederen forteller 
at relasjonen med forbundet har vært del 
av jobben hans fra dag én. Owe hadde 
nemlig hatt nær kontakt med forbundet 
siden oppstarten. Han forteller også om 
hvordan Owe Halvorsen og noen andre 
advokater arbeidet for de skadelidtes 
sak. På dette området var Tom Eitvedt 
en pionér. Han skjønte at det var viktig 
å sikre de skadelidtes rettigheter blant 
annet ved hjelp av et kompetent og er-
farent advokatnettverk. 

- Tidene har endret seg. På den tiden 
var det ikke internett eller andre kanaler, 
dermed ble mange av sakene kanali-
sert gjennom forbundet. Vi holdt kurs og 
hentet inn medlemmer og klienter ved å 
treffe dem direkte.    

Ny leder av det juridiske nettverket
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Thomas Christian Wangen leder forbundets juridiske faggruppe 
sammen med Per Oretorp (i forbundet). 

Det betyr at Thomas Christian Wangen har det juridiskfaglige 
ansvaret, mens Oretorp har det administrative ansvaret.
 
Personskadeforbundet LTN har i siden forbundet ble grunn-
laget, hatt en juridisk faggruppe knyttet til oss. I praksis et  
nettverk av spesialiserte personskadeadvokater.

DET JURIDISKE NETTVERKET 
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I dag er mye annerledes. Halvorsen & 
Co har vokst seg store, og nylig slo de 
seg også sammen med et annet større 
advokatkontor på skadelidtesiden. Fag-
gruppen innen personskade er på hele 14 
personer og er en av landets største og 
mest erfarne. 

- I dag kommer sakene våre primært gjen-
nom internettet i tillegg til forbundet og 
anbefalinger. Vårt firma er heldige og har 
god tilgang på saker. 

- Jeg tiltrekkes av å arbeide for «mannen 
i gata». Når jeg møter studentvenner som 
for eksempel valgte forretningsjus, angrer 
jeg aldri. Det handler nok også om kul-
turen og deres arbeidsplass sitt forhold 
til arbeidstid. Ikke at jeg jobber lite, men 
de jobber veldig mye mer.

- Vi er glade for å være et mellomstort 
firma med lokal forankring. På våre som-
merfester kommer ordføreren og kaptei-
nen til LSK. Vi er en del av byen. 

HVERDAGEN 
Innenfor erstatningsskadeverden er yr-
kesskade det desidert største området. 
Årlig rapporteres det inn ca 25 000 tilfel-
ler, der halvparten medfører varig skade. 
Advokatkontorene melder også om et 
økende antall pasientskadesaker. 

Ifølge Wangen er det nok av saker, og at 
de slett ikke sier ja til alle som tar kontakt. 

- Nei, absolutt ikke. Særlig innen seg-
mentet pasientskader er det mange som 
lurer på om de kan ha en sak. Her er det 
mange vi avviser på grunn av at de rett 
og slett ikke har en sak. Det er vår plikt 
som advokater å gi råd om hvorvidt man 
har en mulighet til å vinne frem.  

- Som erstatningsrettsadvokat blir du 
eksponert for sterke og tragiske historier. 
Gråter du innimellom? 

- Nei, jeg gråter sjelden. Barnefødsler og 
gode prestasjoner på fotballbanen er 

unntakene. Men når det er sagt, så blir 
jeg ofte engasjert og får en nær kontakt 
med mine klienter. Det blir man gjerne 
når man følger noen i kanskje 3 til 5 år. 
Etter hvert kjenner vi alder og navn på 
hverandres barn, og vi ser hvordan alde-
ren setter sitt preg på oss. 

Tomas Christian Wangen, tar en liten 
kunstpause og fortsetter: 

- Jeg må også innrømme at jeg blir skik-
kelig revet med når vi vinner frem i en sak. 
Å ringe til klienten med gode nyheter er 
fantastisk. Desto verre er det å ringe med 
dårlig beskjed. 

NETTVERKET ER FANTASTISK 
Vervet som leder i det juridiske nettver-
ket er frivillig. Likevel var ikke Wangen 
vanskelig å be. 

- Jeg sa det tidlig til Per (red. anm. Ore-
torp)  at jeg gjerne kunne tenke meg å 
overta når Tor Ingebrigtsen signaliserte 

THOMAS ER IHUGA LSK-fan. Her sammen med sønnene på kamp. Foto: Privat.
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at han var på vei over i pensjonistenes 
rekker. Jeg hadde da vært engasjert len-
ge i form og innhold, og i samtaler som 
handlet om hvordan mulighetsrommet 
var fremover. 

- Hvorfor er nettverket så interessant 
for deg?

- Det er virkelig helt unikt. Tenk alt vi kan 
få til med en «hub» med de 100 beste 
personskadeadvokatene. 

- Kan du presisere hva du ønsker å gjøre 
som leder? 

- Det første jeg vil gjøre noe med er å 
fasilitere sånn at enda flere kan delta på 
våre felles møter. Nettverket er landsdek-
kende, og fremover skal vi være flinkere 
på å invitere også til digital deltakelse 
sånn at flere blir aktive. 

Poenget med nettverket, påpeker den 
nye lederen, er at det skal være et sted 
man skal diskutere og dele – utveksle 
informasjon og erfaringer til fordel for 
medlemmene som trenger advokatbi-
stand.  

- Selv om vi er konkurrenter – er vi 
sammen i nettverket. Det er ganske 
unikt. Jeg er særlig opptatt av at vi må 
dele dommer - også når det går dårlig 
og man ikke vinner frem. 

- Du snakker mye om kunnskap og de-
ling. Kan du utdype?

- Det høres kanskje litt smalt ut for folk 
utenfor, men kunnskapsdeling her kan 
gi oss andre svært viktig læring. Dette 
løfter nivået og kanskje også mulighetene 
for å nå frem. I vårt daglige arbeid har 
vi med ressurssterke motparter å gjøre, 
dette kan vi sammen demme opp for. 

- Et aktivt og godt nettverk vil gagne 
både faget og klientene, og til sist også 
samfunnet, fastslår Thomas Christian 
Wangen 

ALLTID NY KUNNSKAP 
Selv om juss er juss, så er det naturlig at 
mange som jobber med personskade-juss 
også kan en del medisin. Det er derfor 
vi under neste fagmøte inviterer inn to 
ressurser fra Sunnaas som skal si noe om 
konsekvensene av traumer. 

- At det ble traumer handler om at det 
er traumeseminar i byen. Men når det 
er sagt, så er dette kunnskap vi virke-
lig trenger. Har du blitt rammet av en 
traumatisk skade er det fint at vi forstår 
hvilke konsekvenser skader kan ha for 
den skadelidte og deres pårørende, sier 
Wangen.

- Hvordan er ditt forhold til medisin, 
finner du det interessant? 

- Man må lære seg litt medisin for å jobbe 
i vår del av jussen. Før var det medisinsk 
leksikon og plakat av kroppen på veggen 
på kontoret. Nå blir det mye googling, 
dersom noe er uforståelig. Etter 20 år 
kan jeg mye – særlig begreper og hva 

det betyr. Det gjør også at jeg til en viss 
grad kan guide eller si noe til klienter om 
spesialister, ulike rehabiliteringsforslag 
og NAV. 

- Jeg er nok mer opptatt av prosessen 
enn medisin som sådan. Om jeg trenger 
medisinsk kompetanse – så tilegner jeg 
meg det. Jeg drives av å kunne innkas-
sere gode oppgjør på vegne av klienter. 
Det er en fantastisk glede å kunne ringe 
en klient å si at vi fikk til et godt resultat – 
uansett om det er snakk om mindre eller 
større beløp, sier lederen av fagnettverket.  

- Nettverket har også jobbet politisk, for 
å få til endringer. Er dette noe dere også 
kommer til å gjøre fremover? 

- Det har vært flere høringsuttalelser og 
arbeidsgrupper der nettverket har vært 
tett på. Særlig fornøyd er jeg med vår 
høringsuttalelse i forbindelse med NOU 
2011:16, standardiseringsutvalget. Som 
senere endte opp med endringer i barne-
erstatningen. 

- Hva tenker du nettverket skal fokusere 
på fremover?

- Det er masse spennende å arbeide med 
fremover. Kanskje invaliditetstabellen? 
Eller behovet for endringer i yrkesska-
deforsikringen? Mest av alt ønsker jeg 
at advokatnettverket skal fungere som 
en faglig enhet som arbeider knallhardt 
for at medlemmene og andre skadelidte 
skal få en ryddig og god prosess etter en 
skade, avslutter Wangen. 

- Det har vært flere høringsuttalelser og arbeidsgrupper 
der nettverket har vært tett på. Særlig fornøyd er jeg 
med vår høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:16, 
standardiseringsutvalget. Som senere endte opp med 
endringer i barneerstatningen.
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Å leve med kroniske smerter er kre-
vende. Det påvirker hverdagen for-
di man bruker krefter for å forvalte 
smertehåndtering og dermed har 
mindre energi. Den 29. mars inviterer 
forbundet alle som er interesserte i 
å få mer kunnskap om smerter til et 
åpent og gratis webinar. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

I Personskadeforbundet LTN sliter mange 
med smerter i en eller annen form. Har 
man opplevd et traume og kroppen har 
blitt «ristet», kan smerte være en konse-
kvens. Andre har utviklet smerteproble-
matikk etter en operasjon som ikke gikk 
som den skulle, eller som et resultat av 
langvarig slitasje.

- Dette er en problematikk som dessverre 
mange av våre medlemmer er rammet 
av. Derfor er vi opptatt av kunnskap om 
tematikken, og å dele denne med de 
som er rammet eller er nærstående, sier 

generalsekretær i forbundet, Ingeborg 
Dahl-Hilstad. 

BAKGRUNN OG FAKTA OM SMERTER 
Svært mange nordmenn sliter med smer-
ter. I en ny rapport melder Folkehelseinsti-
tuttet at omtrent én av tre av oss oppgir 
å ha langvarig smerte. I tillegg vet vi at  
at smerter er den mest vanlige grunnen 
til at folk oppsøker helsevesenet. 

Ikke overraskende kommer det også frem 
i rapporten at smertestillende legemidler 
er blant de mest brukte i Norge. Tall fra 
Reseptregisteret viser at i overkant av 
1,29 millioner nordmenn fikk utlevert et 
smertestillende legemiddel på resept i 
2020. Det betyr nesten 25 prosent av 
den totale befolkningen. 

De fleste reseptene gjelder imidlertid 
kortvarig behandling av akutt smerte. 
Og hold deg fast: Dette tallet (altså 25 
prosent) inkluderer ikke legemidler kjøpt 
uten resept eller legemidler kjøpt i utlan-

det og forordnet på sykehus eller i annen 
helseinstitusjon. Det totale antallet som 
bruker smertestillende legemidler, er der-
for langt høyere enn det som registreres 
i Reseptregisteret.  

JAKTEN PÅ GODE ALTERNATIVER 
Alle som har vært i befatning av opioider 
eller andre smertestillende vet at de har 
sine negative sider. Bivirkninger, avhen-
gighet og kanskje også at man må øke 
doseringen for effekt.  Å finne alterna-
tive smertelindringer er derfor noe både 
behandlere, norske helsemyndigheter 
og Folkehelseinstituttet er opptatt av. 
Dette samsvarer også med internasjonale 
retningslinjer for behandling av langvarig 
smerte. 

Når man peker på alternativer referer 
man gjerne til en eller flere av følgende: 
kirurgiske teknikker, fysioterapi, ergotera-
pi, psykologiske tilnærminger, legemidler, 
og behandling rettet mot sykdom som 
ansees å gi sekundære smerter. 

Fokus på smerter gjennom 
samorganisering
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GUNHILD NYTRØEN TRYGVE SKONNORD

29.

–  9  –

Webinaret som Personskadeforbundet LTN inviterer til den  
29. mars handler også om smerter. Vinklingen her interessant: 
De to foredragsholdere, som begge er leger, er nemlig del av et 
forskningsprosjekt som handler om hvordan man kan jobbe mer 
systematisk for å avhjelpe smerteproblemer ved samarbeid.

Webinaret som Personskadeforbundet LTN 
inviterer til den 29. mars handler også om 
smerter. Vinklingen her interessant: De to 
foredragsholderne, som begge er leger, er 
nemlig del av et forskningsprosjekt som 
handler om hvordan man kan jobbe mer 
systematisk for å avhjelpe smerteproble-
mer ved samarbeid. 

En av foredragsholderen er Gunhild 
Nytrøen. I tillegg til å være forsker er hun 
spesialist i allmennmedisin, og fastlege 
i Lillestrøm kommune. 

Sammen med sin kollega Trygve Skon-
nord, som er forsker ved UiO og tidligere 
mangeårig fastlege, skal hun dele kunn-
skap om smerter og medikamentbruk.

- Vi vil også fortelle litt om vårt forsk- 
ningsprosjekt som handler om å se på 
hvordan fastlegene i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten, kan bidra til 
at personer som er utsatt for alvorlige 
skader kan få et bedre pasientforløp og 

unngår å utvikle et langvarig opioidbruk, 
forklarer Nytrøen. 

DEL AV ET STØRRE PROSJEKT 
Prosjektet legen og forskeren referer til, 
har søkelys på personer som utsettes for 
alvorlige skader og dermed står i fare for 
å utvikle et langvarig opioidbruk. 

- Mange pasienter opplever tilbake-
føring til normal hverdag etter skaden 
som vanskelig. De kan føle seg overlatt 
til seg selv uten en plan for oppfølging 
og nedtrapping av sterke smertestillende 
medisiner, sier hun. 

- Hva er målet med prosjektet? 

- Vi ønsker å undersøke om en smerte- 
og samhandlingsplan (SOS-plan) på sikt 
vil gi lavere forbruk av opioider. I tillegg 
om en slik intervensjon kan føre tilbedre 
hverdagsmestring og livskvalitet for pasi-
enter etter alvorlig skade, sammenlignet 
med standard behandling. 

En SOS-plan, forklarer Nytrøen, inkluderer 
en plan for nedtrapping av opioider, tidlig 
kontakt og oppfølging hos fastlegen samt 
muligheten for et tettere samarbeid mel-
lom fastlege og spesialisthelsetjenesten.   

Webinar om smerter  
29. mars 1900-2030

Du kan melde deg på webinaret ved å gå inn på 

www.personskadeforbundet.no.

MARS
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Nylig publiserte Folkehelseinstituttet en rapport 
om smerte. Her er de viktigste funnene:  
• Smerte er den største årsaken til 

ikke-dødelig helsetap i Norge, og på 
samfunnsnivå er konsekvenser av lang-
varig smerte svært alvorlige.

• Omtrent hver tredje voksne nordmann 
oppgir å ha langvarig smerte. Langvarig 
smerte er vanlig i alle aldre, også hos 
barn og ungdom.

• Flere kvinner enn menn rammes.
• Forekomsten ser ut til å ha økt de  

senere årene.
• Smertestillende legemidler er blant de 

mest brukte legemidlene i Norge.
• Flere bruker sterke smertestillende le-

gemidler (opioider) over lengre tid sam-
menlignet med tidligere år.

• Flere dør nå av overdose knyttet til smer-
testillende legemidler som inneholder 
opioider (på resept eller anskaffet ille-
galt) enn av heroin.

• Sterke smertestillende legemidler er va-
nedannende, og i enkelte andre land har 
bruken kommet ut av kontroll. Utviklin-
gen i Norge må derfor overvåkes nøye.

Varsel om landsmøte
Personskadeforbundet LTN avholder ordinært landsmøte 
08. – 10. september 2023.
 
Sted: Thon Hotel Oslo Airport.
 
I henhold til § 5.4 skal saker til landsmøtet være innsendt 
skriftlig til Landsstyret senest 3 - tre - måneder før Lands-
møtet finner sted. 

Forslag fra enkeltmedlemmer eller lagsstyret fremmes for 

lagets årsmøte, som uttaler seg om forslaget før det sendes 
Personskadeforbundet LTNs landsstyre. 

I fylker med både lokal- og fylkeslag skal sakene behandles 
i lokallaget. Saker behandlet i lokallaget skal ikke behandles 
på nytt i fylkeslaget. Fylkeslag som ikke har direkte med-
lemmer, kan ikke sende inn saker til landsmøtet.

Enkeltmedlemmer kan sende forslag til kandidater til valg-
komiteen på valgkomite@personskadeforbundet.no

08.-10. SEPTEMBER
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Ny rådgiver på kontoret
Den 1. mars hadde Silje Thi Lilleby 
sin første arbeidsdag for Personska-
deforbundet LTN. Selv om hun er ny 
i lokalene og som ansatt, kjenner 
hun forbundet godt etter mange år 
ved Sunnaas sykehus der hun blant 
annet har hatt jevnlige samtaler med 
Per og Birte.  

TEKST: Gunn Kvalsvik   

- Da jeg ble spurt om å vikariere for Birte, 
som skal ut i barselpermisjon et års tid, 
ble jeg glad. Dette hadde jeg hadde lyst 
til, sier Silje Thi Lilleby. 

Heldigvis fikk hun permisjon fra jobben 
på Sunnaas og dermed var det praktiske 
også på plass. 

HJELPETRANG - OG UREDD
Kort om hvem Silje er: Hun er 32 år og bor 
i Oslo sammen med sin mann. Hun er 
utdannet  sosionom ved Diakonhjemmet 
høgskole, og fikk jobben ved Sunnaas 
etter dette. 

På spørsmål om det var tilfeldig at det 
ble sosionomutdanning, svarer hun be-
kreftende. 

- Jeg har alltid vært opptatt av å kunne 
hjelpe andre mennesker, og i valg av ut-
danning var alle på listen min innenfor 
helse og omsorg. Det handlet nok også 
om at min mor er barnevernspedagog og 
hennes arbeid har alltid vært til inspira-
sjon. Men altså, da jeg startet utdannin-
gen og ettersom årene gikk – forstod jeg 
at jeg valgte rett!

Som sosionom på Sunnaas har hun møtt 
og bistått alle varianter av «skadde». 
Folk med hodeskader, ryggmargsskadde, 
amputerte og ulike former for traumer. 

- Selv om jeg har jobbet på flere av- 
delinger og med ulike pasientgrupper 
har jobben min alltid vært informasjon 
og veiledning med fokus på å forebygge, 
løse og redusere de sosiale/psykososiale 
problemene. Der jeg kort fortalt har kart-
lagt hvor «skoen trykker» for mennesker 
i vanskelige livssituasjoner. Hovedområ-
dene har vært økonomi, bolig, arbeid - og 
sosial deltakelse og nettverksarbeid.

STORT ANSVAR 
Som sosionom har man et stort ansvar, 
men også en fantastisk mulighet til å 
gjøre en forskjell, forklarer Silje. 

-Jeg trives med å bistå folk, for eksempel 
med søknader og å finne løsninger i Nav 
eller i kommunene som kan være med på 
å utgjøre en forskjell i pasientene sitt liv. 
Men det som motiverer meg mest er å 

få mennesker til å selv kunne føle at de 
har lært noe, slik at de neste gang kan 
mestre denne oppgaven på egenhånd.

- Jeg regner med du har stått i situasjo-
ner der folk er i skikkelig krise. Hvordan 
er du da?

- Det er gode systemer for sånt på Sun-
naas. Gode kollegaer. Vi har den siste 
tiden tatt imot ukrainske soldater, noe 
som er nytt og annerledes. Folk i skikkelig 
krisesituasjoner. Helt ærlig så er jeg glad i 
utfordringer og trives med nye oppgaver, 
så svaret er – det opplever jeg at jeg mes-
trer godt! 

KLAR FOR ET ÅR MED FORBUNDET 
Tre dager på nytt kontor og med nye 
kollegaer er Silje allerede i full drift. De 
første telefonene er tatt, hun har hatt 
flere overføringssamtaler og gradvis skal 
hun overta etter Birte.  

- Det er gøy, men selvsagt litt skummelt 
å overta etter en så dyktig person som 
Birte. Jeg må innrømme at denne jobben 
også har gjort at jeg har fått kortet ned 
på reisetiden til og fra jobb. Til Sunnaas 
gikk det fort en halvannen time, mens 
til Hausmannsgate er reisetiden 20 mi-
nutter. 

- Men altså, jeg tror dette blir spennende. 
Etter å ha hørt mye om Personskade-
forbundet og henvist en del «caser» til 
dem – så blir det gøy å være en del av 
det flotte laget i forbundet. Nå gleder jeg 
meg til å møte de frivillige og få kontakt 
med medlemmene!

SILJE THI LILLEBY
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Smått & Viktig

Styret i Finnmarkssykehuset freder 
akutt- og intensivklinikken ved Kir-
kenes sykehus inntil videre. 

Etter et styremøte i Finnmarkssykehuset, 
er det bestemt at akutt- og intensivkli-
nikken ved Kirkenes sykehus fredes fram 
til styret får behandlet en konsekvens-
utredning om å ta ned intensivnivået, 
melder Dagens Medisin.

Fredingen vil vare fram til neste styre-
vedtak om saken.

Det gjør styret for å få ro rundt saken, og 
for å dempe spekulasjoner om klinikkens 
framtid både internt og i mediene.

– Det har vært mye i mediene om sa-
ken, og ulike oppfatninger om hva som 
er fakta og hva som er riktig historikk, sa 
styremedlem Guro Brandshaug.

I utgangspunktet var innstillingen fra 
konstituert direktør Vivi Brenden Bechi 
i Finnmarkssykehuset, at styret kun tok 
informasjonen til orientering. Men etter 
orienteringen, kom et styremedlem med 
et forslag til vedtak, som sier at akutt- og 
intensivklinikken fredes fram til styret 
fatter et nytt vedtak.

Det nye punktet ble enstemmig vedtatt 
av styret.

Bakgrunn: Det er fryktet at kutt ved 
sykehuset i Kirkenes kan føre til at den 
eneste intensivplassen med repspirator 
kan forsvinne.

(NTB/VG)

Freder akutt- og intensivklinikk i 
Kirkenes inntil videre

Virke har laget en «interessant» 
påskeoppsummering. Den forteller 
blant annet at det er mest skader 
fredagen før påske. 

Dette er de vanligste påskeulykkene: 
• Rygging
• Eneulykke
• Påkjørt parkert kjøretøy
• Påkjørsel bakfra

Disse dagene krasjer vi mest i påsken:
• Fredagen før påskeuken
• Onsdag i påskeuken
• Mandag i påskeuken

Disse dagene krasjer vi minst i påsken:
• Palmesøndag
• Skjærtorsdag
• Langfredag

Når er det færrest påskebilulykker? 

FINNMARKSSYKEHUSET. Foto: Wikipedia.
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Det var med stor sorg vi mottok 
nyheten om at Nils-Gunnar Kris-
toffersen har gått bort. 

Nils-Gunnar ble ansatt som vår regi-
onsekretær Nord i 2003. Han kom med 
bakgrunn fra Handel og kontor, og kom 
med stort engasjement for å jobbe i fri-
villigheten. 

Nils-Gunnar ble raskt et kjent ansikt 
blant lagene i regionen, og en god venn 
og hjelper for våre frivillige. Det var aldri 
nei om man ba om bistand og han stilte 
gladelig opp på arrangementer. Regi-
onkonferansene i nord hadde alltid et 
sosialt tilsnitt, gjerne med Nordlandspils 
og gode samtaler på kveldstid. 

Nils-Gunnar ønsket å gjøre en forskjell, og 
engasjerte seg også i sakene til enkelt-
menneskene han traff innen organisasjo-

nen. På turene til Oslo fortalte han stolt 
om sønn, barnebarn og samboeren sin, for 
Nils-Gunnar var familiemann mest av alt. 

Vi ble gjort kjent med helseutfordringene 
til Nils-Gunnar mot slutten av arbeidslivet 
hos oss, og vi er svært glade for at han 
og hans kjære Ann-Elise valgte å være 
med oss på en siste konferanse så vi alle 
fikk snakket godt sammen. 

Nils-Gunnar var svært kjær for mange i 
forbundet. Vi er takknemlige for sporene 
han satte og for alle gode minner han har 
gitt oss. Han har vært og han er savnet. 
Vi sender varme tanker til familien.

Tidligere kolleger i sekretariatet. 

Minneord 
Nils-Gunnar Kristoffersen 

For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,  
mobilnummeret og mailadressen. 

Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system  
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no, 
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan 
holde deg orientert!

HAR DU NY ADRESSE?

–  12  –



–  14  –

Anbefaler familieleir 
på det varmeste!

SILJE SITTER I STYRET i Sør-Trøndelag 
lokallag. Etter å selv fått god hjelp og støtte i 
vanskelige år, vil hun gi noe tilbake. Her koser 
hun seg på forbundets familieleir i Bulgaria.
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- Da jeg reiste på familieleir i 2019 var det med skrekk-
blandet fryd. Barn med utfordringer betyr alltid snu-
bletråder. Merkelig nok og heldigvis gikk alt på skinner!

Personskadeforbundet LTN invite-
rer igjen medlemmer til å delta på 
familieleir i Bulgaria. Det betyr godt 
tilrettelagde leiligheter og anlegg, 
samt reiseleder og fellesskap. Samt 
sommergleder for store og små. Bare 
spør Silje, Ludvig og Adele.

TEKST: Gunn Kvalsvik   

Ferieturer er kompliserte dersom man har 
ett familiemedlem med en eller annen 
form for nedsatt funksjonsevne. Trans-
portetapper kan være kompliserte, og 
kanskje er ikke leilighetene godt nok 
tilrettelagt. Noen føler seg utenfor og 
innimellom er økonomi en hindring. 

- Da jeg reiste på familieleir i 2019 var 
det med skrekkblandet fryd. Barn med 
utfordringer betyr alltid snubletråder. 
Merkelig nok og heldigvis gikk alt på 
skinner! Mye takket god organisering 
og flinke reiseledere, forteller Silje Olsen. 

Hun reiste sammen med sine barn Adele 
og Ludvig, som den gang var 5 og 7.  

FELLESSKAP, VENNER OG 
FORSTÅELSE 
Siljes møte med Personskadeforbundet 
LTN går 16 år tilbake i tid. I 2007, da Silje 
nettopp hadde fylt 20 år, ble nemlig 
kjæresten hennes på den tiden alvorlig 
skadet. 

- Skaden han pådro seg var så massiv 

at legene faktisk rådet meg til å forlate 
han. I tillegg til kognitive utfordringer, var 
kroppen alvorlig kvestet og han måtte 
lære alt på nytt. Jeg var nok i en form 
for sjokk, men på Munkvoll rehabilite-
ringssenter ble alt klarere. Her møtte jeg 
likesinnede, folk som forstod min og vår 
situasjon. Det styrket meg i mine valg, 
forteller hun. 

Det var på rehabiliteringssenteret, at 
Silje fant brosjyrer som fortalte om Per-
sonskadeforbundet LTN. De meldte seg 
inn. Kjæresten Endre døde for noen år 
siden, men Silje har valgt å fortsette sitt 
medlemskap. 

- Forbundet ble viktig for meg og Endre, 
og særlig hadde vi det fint på en tur med 
ungdomsgruppen, i 2010. Den foregikk, 
av alle steder, på Panorama Beach i Bul-
garia. Jarl, som satt i rullestol og trengte 
tilrettelagt leilighet - fikk det. På turen 
ble vi kjent med mange andre og ferien 
ble kjempefin. Jeg har faktisk fremdeles 
kontakt med flere av deltakerne. 

Silje forteller at det dels var erfaringene fra 
ungdomsturen som gjorde at hun tenkte 
«yes» da det ble annonsert for familieleir 
i 2019. 

- Jeg husket hotellanlegget og tenkte 
at det ville fungerer godt for oss. Adele 
sliter nemlig med en rekke utfordringer 
innenfor autismeaspektet og er under 
utredning. 

- Hverdagen avhenger av assistenter 
fra BRA, og ferier til utlandet er derfor 
en komplisert affære, sier Silje. 

Turen ble skikkelig fin for Silje og de to 
barna. Flyturen gikk uten store proble-
mer og det gjorde også transporten til 
anlegget. Vel fremme kom de fort inn i 
et system og en rytme. 

ET MINNE FOR LIVET 
På veggen hjemme i Trondheim henger 
det bilder fra familieleiren de var på for 
fire år siden. Bilden gjør at også Ludvig 
og Adele husker turen. 

- Vi snakker faktisk om den ennå. Ganske 
ofte. Om hvor fint vi hadde det, og at vi 
møtte mange som kjente Jarl og som 
kunne fortelle om han. Det var noe særlig 
Adele satte pris på. 

Et annet viktig element som gjorde at 
turen for trekløveret ble så vellykket, 
var at også de andre familiene ikke var 
A4-familier. 

- Jeg er innimellom så lei av at folk hever 
øyenbrynene eller viser med kropps-
språket at vi ikke passer inn. At vi er 
annerledes. På turen i Bulgaria var alle 
«som oss». Å være en annerledesfamilie 
var plutselig det normale. Å hvile i det, 
snakke med andre med ulike erfaringer 
eller bare «være», gjorde at det også ble 
en fin voksenferie for meg, forteller Silje. 



Leilighetene på Panorama var romslige 
og store. Den fungerte også godt når 
de hadde behov for å kunne trekke seg 
tilbake, noe Adele trenger når «trøkket» 
blir for voldsomt. 

- Adele er mye av alt, og vi fungerer godt 

som et team. Men det krever at vi finner 
en rytme. Det gjorde vi der nede. Hun fikk 
være seg selv, følte seg trygg og kunne 
leke sånn hun liker det. Vi som alltid fø-
ler oss utenfor ble del av en gruppe som 
hang rundt bassenget eller var sammen 
med andre på turer. 

KLAR FOR NY TUR 
Den lille familien på tre er igjen klar for 
familieleir og Silje avslører at de skal søke 
om plass også i år. 

- Vi har skikkelig lyst alle tre, så jeg krys-
ser fingrene. Det er så mange greier vi 
ikke får til, på grunn av økonomi og til-
rettelegging. Men dette går. 

Silje sier hun gleder seg til foreldrefelles-
skapet, og til sol og varme. 

- Vi arrangerer faktisk tur til anlegget 
i Sør-Trøndelag lokallag, som jeg sitter 
i styret til. Men jeg synes familieturen 
passer best for oss. 

- Vil du anbefale andre familier å delta 
på leiren?

- Ja, absolutt. Fin ferie, med bra opplegg. 
Og ikke minst, med fellesskap med an-
dre i lignende erfaringer. Her stiller ingen 
spørsmål om rare hendelser, eller behov. 
Grensene for hva som er normalt er ut-
videt og det gjør at skuldrene senkes.  
Iallfall gjør de det på meg.   

ADELE OG LUDVIG på utflukt og eventyr i Bulgaria. MAT OG KOS i varmen. 
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Personskadeforbundet LTNs familieleir i Bulgaria 1.–8. august 2023 

Har dere en drøm om å ta med familien til et varmt og 
godt sted, men blir hindret av økonomi eller andre ting 
som følge av ulykke? Da har vi et tilbud for dere som er 
medlem hos oss. I år har vi kalt leiren «ferie som en familie»

Vi har siden 2012 arrangert leir for familier, dvs. foreldre og 
barn, i våre flotte leiligheter i Bulgaria. To av leilighetene er 
tilpasset rullestolbrukere og anlegget er veldig tilgjengelig 
med svømmebasseng, butikk, treningsfasiliteter og kort 
vei til stranden. Gå gjerne inn på nettsidene våre, og les 
mer om leilighetene og anlegget eller ta kontakt. 

Vi vet at som følge av ulykke kan det være store utfor-
dringer for familier både økonomisk og med usikkerhet 
rundt den nye situasjonen. Vi tilbyr derfor deltagerne å 
bli med på familieleiren mot en egenandel på kr 1500,- 
pr deltager. Forbundet dekker flytur tur/retur Bulgaria, 
reise fra hjemsted inkludert overnatting på Gardermoen 
på hjemreisen, og oppholdet der samt en felles tur med 
middag i Bulgaria. Representantene fra forbundet vil ikke 
opptre som ledsagere under reisen, men vil lage felles 
samlinger og de har erfaring fra området.  

Flyet går klokken 06.00 til Bulgaria og vi lander kl. 22.40 
på hjemveien så det må påberegnes en ekstra overnatting 
begge veier som forbundet dekker. 

Trenger du tips og råd for hva du bør pakke og tenke på 
for å få en vellykket reise, ikke nøl med å spørre. For mer 
informasjon og påmeldingsskjema, se våre hjemmesider 
eller ta kontakt med Frank på e-post: frank@personska-
deforbundet.no eller på telefon 22 35 71 00. 

Vi vil prioritere deltagere som 
ikke har vært med tid-
ligere. Nyinnmeldte 
kan også søke på 
familieleiren. Vi 
tilbyr også ut-
leie av leilig-
hetene til våre 
me dlemmer, 
se mer på våre 
hjemmesider. 

1.-8. BULGARIAAUGUST
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Endelig 
likepersonskurs,
igjen!

 - Det var gøy å igjen kunne invitere til 
like personkurs siden mange har etter-
spurt tilbudet. Både uerfarne og erfarne, 
sier Remi Oppset. 

Han sitter som landsstyrerepresentant 
i likepersonsutvalget, er selv likeperson 
på åttende året og var til stede den siste 
helga i februar da kurset ble avholdt. 

Kurset, forteller han, var både for nye 
og videregående likepersoner. Og av de 
ca 20 deltakerne var det denne gangen 
omtrent halvparten nye.  

- Denne gangen inviterte vi ekstra inn 
de som betjener vår likepersontelefon. 
Som en påskjønnelse, men også for er-
faringsutveksling. 

TO DAGER PÅ GARDERMOEN 
Likepersonkursene i forbundet er lands-
dekkende. Det betyr at folk fra hele lan-

det kan melde seg på via sitt lokallag. 
Selve kurset er fysisk, og i år som mange 
tidligere år, foregikk det på Gardermoen. 

- Lokaliteten ble valgt fordi det er enkel 
tilkomst for alle, begrensa transport-
etapper – men også fordi der er det 
store konferansehoteller, forteller Remi 
Opsett. 

- Kurset er både for videregående og nye, 
hvordan ordner dere dette. Behovene er 
vel ganske forskjellige?

- Vi hadde en felles del og en del der 
gruppen ble delt i to. For de nye, som 
 ønsket å bli likepersoner har vi et opp-
legg som blant annet består av en pro-
sess der det blant annet blir avdekket 
hvorvidt man er ferdig med egen historie 
og sak, eller ikke. Denne delen var det 
Eli Eiklid og Hanne Sandal som hadde 
ansvaret for. 

- Erfarne likepersoner hadde mer behov 
for erfaringsutveksling og påfyll. De 
 jobber derfor mer i grupper, sier han. 

Fellesdelen bestod av foredrag, levert av 
eksterne ressurser. Temaene ble valgt for 
å styrke tilbudet og forståelsen av dette. 

- Den ene foredragsholderen kom fra 
Sivilforsvaret og heter Audun Glomseth. 
Han snakket om psykososial helse, og 
er en erfaren kursholder som ikke bare 
snakker til – men også med publikum. 

- Hva gjorde han til en god foredrags-
holder?  

- Han var skikkelig god på involvering, 
altså å gjøre fag relevant. Det tror jeg 
alle på kurset merket. Temaene han tok 
opp – ble videre drøftet av de erfarne 
likepersonene da gruppen ble delt i to. 
Vi hadde også en annen foredragsholder, 

Likepersonstjenesten har vært en del av forbundets «gull»  
i mange tiår. Selv om opplegget foregår på frivillig basis, 
ligger det en gjennomarbeidet kurspakke i bunnen. Etter flere 
år med stillstand, grunnet pandemien, inviterte forbundet 
igjen til kurs. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   
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Heidi Klefstad. Hun er coach og driver et 
firma som heter dagliggleder.no. Den 
røde tråden i budskap var muligheter og 
fokus, og gleder.  De to utfylte hverandre 
kunnskapsmessig. 

NY PÅ KURSET – OG NESTEN NY I 
PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Lisbeth Winnem fra Oslo laget, var på 
sitt første likepersonkurs. Hun forteller 
at hun ble interessert i tematikken og 
tilbudet gjennom en samtale med en 
av erfaringskonsulentene ved Sunnaas 
sykehus. 

- Lederen ved Lærings- og mestrings-
senteret guidet meg videre og sa at også 
forbundet drev med dette, og henviste 
meg derfor til Oslo-laget. Deretter fikk jeg 
kontakt med Frank (red.anm. som jobber 
i sekretariatet) som kunne melde meg på.

Lisbeth sier at hun synes innholdet på 

kurset var spennende og lærerikt. Dess-
uten møtte hun mange hyggelige folk 
fra hele landet. 

- Vi var vel bare tre fra Oslo-laget, men 
mange fine folk. Faglig sett likte jeg sær-
lig foredraget Audun Gromseth holdt. 
Skikkelig motiverende. 

Selv om Lisbeth er ganske ny i forbundet, 
og var første gang i kontakt i 2018, er 
det lenge siden hun ble skadet. Vi må 
tilbake til en bilulykke i 1975. Da hun 
etterhvert fikk utfordringer med hodet 
og selv regulering – ble hun henvist til 
psykiatrien. 

- På den tiden var det mindre kunn-
skap om hjerneskader og symptomene 
mine kunne forveksles med  psykiske  
dia gnoser. Gjennom årene har jeg 
fått mange diagnoser, med tilhørende 
medisinering. Det tok 43 år før noen 

mente at de skulle sjekke hjernen – og 
fant en skade på 3 x 3 cm. Dermed ble 
jeg TBI-diagnostisert. Men altså, det 
var rollen som erfaringskonsulent jeg 
ble interessert i, likeperson er mer enn 
én til én greie, sier hun.  

NYE OG ERFARNE - og lattermilde likepersoner.

LISBETH WINNEM VAR på sitt første likepersonkurs. 
Foto: Privat. 



LIKEPERSON FREMOVER
Likepersonutvalget planlegger å fortsette 
med å arrangere kurs. I tillegg ønsker de 
å gjøre grep for å gjøre tilbudet kjent. 

- Før pandemien arrangerte vi et kurs i 
året, planen er å fortsette med dette. I ut-

valget snakker vi også om hvordan vi kan 
nå ut til flere med tjenesten. Potensialet er 
stort og viljen til å stille blant likepersoner 
er også stor, forteller Remi Opsett. 

- Hvorfor tror du det er flere som for eksem- 
 pel ikke ringer til likepersontelefonen?

- Jeg tror, basert på de jeg har spurt, at 
folk tenker for komplisert. At de ikke er 
dårlige nok, eller at deres situasjon ikke 
er av interesse. Mitt svar er; om du tenker 
at du kanskje skulle ringt, så ring! Ingen 
sak som er for stor eller for liten.
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Å være likeperson i Personskadeforbundet LTN betyr å bruke 
egne erfaringer som pårørende, til å være en støtteperson for 
andre som lever med utfordringer etter en skade i hverdagen. 

HVEM KAN VÆRE LIKEPERSON
Alle som har vært rammet av en skade eller er pårørende, 
og som vil bruke erfaringen til å hjelpe andre, kan bli en 
likeperson. Likepersonarbeid defineres som «samhandling 
mellom personer som opplever å være i samme båt, eller 
i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhand-
lingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning 
partene i mellom».

Likepersonarbeid er en grunnleggende aktivitet i vår inte-
resseorganisasjon.

HVA FÅR DU?
Som likeperson får du mulighet til å dele kunnskap, opple-
velser og erfaringer. Våre likepersoner har lang og bearbeidet 
erfaring med å leve med demens, og har praktisk innsikt i 
hvordan man kan innrette seg i dagliglivet. Hensikten er at 
våre likepersoner skal støtte opp om hvordan man bedre kan 
mestre hverdagen som pårørende til en person med skader. 
Likepersonarbeid er frivillig, og ulønnet 

HVA ER EN LIKEPERSON 

MANGE LOT SEG INSPIRERE AV 
AUDUN GLOMSETH SITT FOREDRAG. 

LIKEPERSONUTVALGET I PERSONSKADEFORBUNDET 
ER HANNE SANDAL, REMI OPSETT OG ELI EIKLID. 
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Landet rundt

Møtet ble holdt på Quality Grand 
hotell i Narvik 01.03 23, med 22 med-
lemmer til stede.  I tillegg til ordinære 
årsmøtesaker orienterte leder Kjersti 
Bergvik om lagets arbeid i 2022 og 
oppfordret sterkt medlemmene til 
å komme med ønsker for medlem-
saktiviteter i 2023.

DET BLE VALGT NYTT STYRE SOM 
BESTÅR AV:
Leder: Kjersti Bergvik
Kasserer: Turid Henriksen 
Styremed lemmer: Ingeborg Hansen og 
Frøydis Hatland
Vararepresentanter: Tore O Jensen og 
Vigdis Brennvik

Det ble delt ut blomster til avtrop pende 
styremedlemmer som takk for god inn-
sats.

Etter årsmøtet ble det servert nydelig 
middag. Praten gikk livlig og vi håper på 
mange medlemsaktiviteter og fysiske 
treff dette året.

Årsmøte i Personskadeforbundet LTN 
Ofoten lokallag

LEDER KJERSTI BERGVIK ledet møtet og ble gjenvalgt som ny leder for de neste 2 årene.

Det har vært to aktiviteter i lokalet 
den siste tiden. I desember var det 
juleavslutning med show og mid-
dag. En måned senere, i januar, var 
det minnemarkering for skadde og 
drepte i trafikken. 

TEKST OG FOTO: Toralf Hjelde 

Her kommer litt om de to siste aktivi-
tetene i laget. Den 2. desember hadde 
vi avslutning for året 2022. Det gjorde 
vi staslig med middag og Kevin Våge-
nes-show i Kimen kulturhus på Stjørdal.

Den 12. januar var det minnemarkering for 
skadde og drepte i trafikken i Trøndelag. 

Der stilte lokallaget som medarrangør 
og hadde ansvaret for å dele ut hånd-
fakler samt å servering av kaffe, gløgg, 
pepperkaker og twist.  

Aktiviteter i Stjør- og Verdal lokallag 



Skuffelsen var stor da vi i 2021 måtte 
avlyse den planlagte julesamlingen 
på grunn av covid utbrudd. Så da 
vi endelig fikk møtt medlemmer til 
både årsmøtet, foredrag, skadefri 
dag, frivillighetskonferanse og jule-
samling i Sandnes og Haugesund i 
2022 var det stor stas. På frivillighets 
konferansen var det ekstra hyggelig 
at tre av våre medlemmer som vi 
ikke hadde møtt så mange ganger 
takket ja til å bli med.

TEKST: Hanne Sandal, styremedlem

4. oktober hadde vi et virkelig interessant 
foredrag av Vidar Laurits Kloster som er 
radiolog spesialist. Det ble servert wraps 
fra styret og et medlem stilte med både 
kake og lapper i tillegg. Så vi fikk jammen 
mye godt å kose oss med.

JULESAMLING I SANDNES
8. november vendte Hanne og Jan  Helge 
nesen mot FFO sine flotte lokaler i Sand-
nes for å ha julesamling for medlemmer 
i Stavanger og omegn. I en liten Audi A3 
fullpakket med speketallerkner, pepper-
kaker, gaveposer, premier, julepynt og 
mye mer var spenningen stor på vei til 
Sandnes. 

Det ble en utrolig koselig samling med 
god mat, utlodning og prat. Vi ble over-
rasket med et gavekort på juletre til ut-

lodningen og morsomme historier som 
fikk latteren i gang fra et medlem. 

JULESAMLING I HAUGESUND
6. desember hadde vi julesamling i de 
nyoppussede lokalene våre i Hauge-
sund for medlemmer på Haugalandet 
og omegn. Her ble vi også overrasket 
av et medlem som hadde strikket luer, 
sokker, hansker, stor julesokk med innhold 
og hadde med seg andre produkter vi 
hadde til utlodning. 

Vi har så mange flotte og koselige med-
lemmer i Rogaland fylkeslag som gjør 
samlingene helt perfekte. De stiller opp 
med smil og godt humør hver gang.

På julesamlingen i Haugesund ønsket vi 
å gi en ekstra oppmerksomhet til et av 
våre medlemmer som har hatt familie-
medlemskap hos oss i over 25 år. I 2022 
ble han dessuten 80 år. Sprekere kar på 
80 år skal man lete lenge etter. Den gang 
Henry Dybdahl ble medlem hos oss var 
det ikke som skadd, pårørende eller etter-
latt, men fordi han syntes vi var et viktig 
forbund og ønsket å støtte vårt arbeid. 

Det gir ekstra motivasjon å være frivillig 
når mennesker uten relasjon til skade 
også blir medlemmer for å støtte vårt 
arbeid.  Henry er et utrolig godt eksempel 
på et slikt medlem. Han er en inkluderen-
de, hyggelig og morsom kar som  prater 

med alle. Alltid positiv og er med på alle 
mulige arrangement vi har så lenge han 
har ledig tid. Han stiller gjerne med en 
sangtekst, så vi har oss en allsang på 
 møtene. Man blir rett og slett i godt 
humør av hans vesen. Henry betyr mye 
for oss i Rogaland fylkeslag. Så med en 
orkidé, jakke og gode ord ønsket vi å vise 
at vi setter pris på å ha nettopp Henry 
med på laget.

NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER 
2022 ble et godt «oppstartsår» etter en 
lang pandemi for oss i Rogaland. Nå har 
vi tatt fatt på 2023 og startet med Tra-
fikkofrenes dag 5. januar. Det ble en flott 
markering. Personlig må jeg si at Trafikk-
ofrenes dag er en dag med mange følelser. 

Å se korsene til minne om de omkom-
ne, faklene som er tent for de skadde 
og å bære et lys til alteret i kirken hvor 
det blir lest opp navnet på omkomne i 
trafikken, gjør sterkt inntrykk. Samtidig 
gjør det godt å kunne samles denne 
dagen for å minnes. Å se nødetater og 
frivillige organisasjoner stå sammen på 
denne markeringen er både rørende og 
godt. Det minner oss om hvor viktig det 
forebyggende arbeidet innen trafikk-
sikkerhet er.

Måtte 2023 bli et flott og produktivt år 
for oss alle. Håper å møte mange av våre 
medlemmer i løpet av året!

Vind i vest 
Året 2022 og planer for året 
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Selius & kidza

Lær om hvordan du bedre kan veilede 
elever med funksjonsnedsettelser som 
ønsker å ta høyere utdanning. 

Unge funksjonshemmede har utviklet en 
veileder til deg som er utdannings- og 
yrkesrådgiver i videregående skole.

I denne veilederen finner du tips til hvor-
dan du som rådgiver kan bli bedre på å 
inkludere elever som har funksjonsned-
settelser eller kronisk sykdom. Vi ønsker å 
gi innblikk i tematikk og forhold som kan 
være nyttig for rådgivere for å gi velbe-
grunnede råd og god veiledning. Vi ønsker 
å bidra til et større kunnskapsgrunnlag 
hos rådgivere som skal veilede elever, og 
opplyse om hvilke muligheter som finnes.

Det finnes barrierer som gjør at elever 
med funksjonsnedsettelser og kronisk 
sykdom opplever å ha færre valgmulig-
heter innen høyere utdanning og arbeid 
enn sine medelever. Barrierene handler 
blant annet om fysiske hindringer, man-
glende kompetanse om tilrettelegging og 
tilgjengelighet, mangel på informasjon 
og fordommer mot funksjonshemmede 
og kronisk syke.

Flere av disse barrierene kan brytes ned 
med enkle grep og vil gi store gevinster 
for elevene. Høyere utdanning er en av de 
viktigste forutsetningene for at personer 
med nedsatt funksjonsevne kommer i 
arbeid. Utdanning har større betydning 
for denne gruppa enn for befolkningen 
for øvrig.

Veilederen kan lastes ned på unge 
funksjonshemmedes hjemmesider 
(ungefunksjonshemmede.no). Ønsker 
du et fysisk eksemplar, ta kontakt med 
rådgiver for arbeid og utdanning Maren 
Fuglesang på maren@ungefunksjons-
hemmede.no.

Veien etter VGSVGS
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Detektiv Rev
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Overflatespenning

En tøff, 
liten boble 1

2

5

6

4

3

Du trenger

Gjør dette

• Lite, klart glass

• Rødsprit

• Vann

• Vegetabilsk olje

• Teskje

• Tørkepapir

• Voksen hjelper

Rør ut med 
skjeen

En såpeboble er ømfintlig 
og brister lett. Her er en 
annerledes boble som 
tåler mer.

Hell alkohol i 
glasset til det 
er halvfullt

Les sikkerhetadvarselen 
på spritflasken, diskuter 
den med den voksne og 
sørg for at du forstår 
den

Hell vann i 
glasset til det 
er omtrent to 
tredels fullt

Tørk av skjeen 
med tørkepapir

Fyll skjeen med olje, hold 
den rett over vannet og la 
oljen renne sakte ned i 
vannet

Er du heldig og gjør det 
riktig, vil oljen henge 
sammen i en kule

Nå skal du få oljeboblen 
til å flyte midt i glasset

Skyv lett borti boblen med skjeen, så vil 
den brytes opp i to eller flere bobler

Når blandingen er helt riktig, vil boblen flyte mellom 
bunnen av glasset og overflaten av vannet

Hvordan ser boblen ut?

Stiger boblen opp til 
overflaten, ha i litt 
mer alkohol i glasset 
med skjeen

Synker boblen, ha i litt 
mer vann med skjeen

• Det er fordi oljen på utsiden av 
boblen danner en slags svak hud

• Den såkalte overflatespenningen er kraften som 
holder kulen sammen. Spenningen er den samme 
i alle retninger, derfor blir boblen helt rund

• Boblen dupper litt først, så faller 
den til ro som en helt rundt kule

Hva skjedde?

© MCT/Bulls
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pr
it

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

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Ti kjappe
Hvilke to amerikanske byer kalles 
The twin cities?
Hva heter de to brødrene Løve-
hjerte i Astrid Lindgrens bok?
Hvilket annet navn har trettende 
dag jul?
Hva kaller man ofte et maleri hvor 
motivet er delt opp i kuber, kuler 
og kjegler, sånn som Picasso 
malte?
Hvor på hesten sitter buken?
I hvilken idrettsgren var Mia  
Hundvin veldig god?
Er Sverige med i EU?
I hvilken by kommer avisa  
Fædrelandsvennen ut?
Hvilken kjent sjørøver er Terje 
Formoe opphav til?
Hva heter kona til Dagobert?

1. Minneapolis og St. Paul 2. Jonatan og Karl 
Løve (Karl ble også kalt Kavring) 3. Hellige 
tre kongers dag 4. Kubistisk 5. Buk er det 
samme som mage 6. Håndball 7. Ja
8. Kristiansand 9. Kaptein Sabeltann
10. BlondieSvar:

Eksperimentet

©
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Sett sammen bokstavene i de  
fargede rutene (i rekkefølge fra 
toppen og ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes en vinner som får 
en overraskelse i posten.

Svarfrist:
10. april 2023

Løsning på forrige kryss var:

VALENTINSGAVE

Niklas Schmidt Stålesen, Farsund

OPPGAVE

VINNER

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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MANN
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DREV
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FISK
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NARR AV

TITTE HEL - 
BRED

HYGGE BLÅSE VISNE KRIBLER

SLAVER

FAK - 
TISKE
FOR - 
HOLD

PLAGG - 
DELEN

ELV FUGL SPE - 
NENE

FAG NEON

Anne - Mette
Gulaker

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

HAR OPPRETTET 
FORELDRE - 
NETTVERK
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VANN - 
HULL

FOR - 
BILDET
NEVNE

VELSTÅ-
ENDE

SAUS
GUD

TONE

PÅSKE - 
AKTIVI - 

TET
BY LAKKE

VOKA - 
LER

JEG RO - 
MANIA

GUTTE - 
NAVN

MÅNED FLYGER LAND
BYRDE

SKIKKE - 
LIG

FOR - 
SINKE

NERVØS
MYNT - 
ENHET
FISKE

SPJÆRE
VESKE

EIE
KORN - 
BAND

RAGE

PREPO - 
SISJON
BAK - 
VERK

FØR EU FRUKT
NEK - 

TINGS - 
RETTEN

RASEN
TITTEL

KREMEN

KJENT - 
MANN

FARGE EVIGHET
ALDER

PREPO - 
SISJON

LIKE JORD - 
ART

BRONSE-
VINNER

NORGE RADON
AKTET

HERJE
PÅSKE - 
SJOKO - 

LADE

PIKE - 
NAVN

TEVLING
PLANTE

UKJENT
BIBEL - 

DEL

ERBIUM
FINGRER

BEREG-
NET

FOTTØY

EK - 
STERNE

TRANGT
STAND

HELLIG
VINNER
FRANSK

ELV

GUMMI - 
SKYVER

HAL - 
VERT

SKALL - 
DYR

SLYNG - 
PLAN - 

TER

OVER - 
REKKE

PASSE

GLANS
OPP - 

KOMME

TEPPE
BEILE

STOFF
RØYK - 
STUE

GUTTE - 
NAVN

ISTER
BYGE

HUMRE

MØRKE - 
MANN
DEN

YNGRE

DREV
ROV -
FISK

BRYTER-
GREP

MUDDER GRINE
SVIMMEL

GJØRE
NARR AV

TITTE HEL - 
BRED

HYGGE BLÅSE VISNE KRIBLER

SLAVER

FAK - 
TISKE
FOR - 
HOLD

PLAGG - 
DELEN

ELV FUGL SPE - 
NENE

FAG NEON

Anne - Mette
Gulaker

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

HAR OPPRETTET 
FORELDRE - 
NETTVERK

–  26  –



VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

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

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

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

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Tlf. 22 16 21 30

Støget 74, 4760 BIRKELAND  
Tlf. 37 27 61 08

Våler kommune 
valer-of.kommune.no 

Fitjar kommune 
fitjar.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Lillestrøm kommune
lillestrom.kommune.no

Vardø kommune    
vardo.kommune.no

Flå kommune 
flaa.kommune.no

Frøya kommune
froya.kommune.no

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

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

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

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

Alle har rett til å bli hørt!

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

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

Kirkegata 9 A, 3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA 

Tlf. 948 34 929 

Åseral maskin og transport AS 
Røyddansvegen 46

4540 ÅSERAL
Tlf. 992 78 444 

Nordre gate 10, 8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869 
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Advokatfirmaet   
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER 

Tlf. 72 48 79 90

Gudbrandsdal 
Frakt AS 

Dahlemoen 39 
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

Selbuvegen 695  
7584 SELBUSTRAND

Austsidevegen 72, 3539 FLÅ 
Tlf. 32 05 38 10

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

Optimera AS                                 
Monter Stormarked Forus

Maskinveien 7
4033 STAVANGER  

Tlf. 476 03 300 

Enter                    
Kompetanse AS 

Tømmerkrana 20      
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00    

Rosenkrantzgata 11  
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Norspray AS 
Maskinveien 10      

4033 STAVANGER      
Tlf. 51 22 07 00

Reisa                
Bilsenter AS  

Hovedvegen 45       
9152 SØRKJOSEN      

Tlf. 77 77 02 80    

MINDE    
Kanalveien 3

5068 BERGEN 
Tlf. 24 03 13 00    

Lastebilsenteret AS 
Moen Industriområde 38

3622 SVENE  
Tlf. 32 70 05 19    

Jahr                     
Bilservice A/S 

Jarveien 96 
3340 ÅMOT   

Tlf. 32 78 56 08    

Munkebyvegen 247                                                                                                               
7608 LEVANGER                                                                                                                  

Tlf. 996 92 315                                                                             

AS Elektro  
Skeivegen 49

6650 SURNADAL       
Tlf. 71 66 23 52    

TT Næringsbygg AS   
Doneheia 138
4516 MANDAL 
Tlf. 38 28 95 00    

6010 ÅLESUND
Tlf. 70 31 41 00

Sør-Varanger     
Bilteknikk AS  
E. K. Andersonsv 1  

9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58    

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

Tømmermester Arnfinn Sorken AS      
Sollihagaen 17      
7374 RØROS  
Tlf. 951 89 261

JKE Design              
Levanger AS
Gamle Kongeveg 57   

7604 LEVANGER       
Tlf. 74 08 50 00    

Stasjonsveien 46    
4460 MOI       

Tlf. 51 40 40 00    

Sebu Bil              
& Bensin AS  

Vindev. 1   
2940 HEGGENES       

Tlf. 61 34 29 20

Ringtrostveien 11   
2032 MAURA  

Tlf. 63 99 77 90

Hallingstuene       
Geilov.

3580 GEILO  
Tlf. 32 09 12 30/50

Håndverkerveien 4 B, 9018 TROMSØ 
Tlf. 930 53 700     

Grovikstien 23, 4635 KRISTIANSAND S 
Tlf. 908 06 037     

I Hundseid              
Varmepumper

Strandsvegen 69     
5585 SANDEID
Tlf. 984 34 486     

DRAMMEN
Tlf. 32 89 57 20 
www.meca.no

Strømtangvegen 39   
3950 BREVIK 

Tlf. 35 93 10 00

Hammerfest            
Taxihus AS 

Storgata 2  
9600 HAMMERFEST     

Tlf. 78 41 12 34    

Trøndermøbler AS    
Kjøpmannsgata 36    
7500 STJØRDAL       
Tlf. 479 85 500     

Skreosen            
Byggsenter
 avd.  Vråliosen 

3849 VRÅLIOSEN      
Tlf. 35 05 51 30 Tlf. 70 11 29 10    

vestlandstak.no

Rue Transport AS    
Opsalvegen 147      
3690 HJARTDAL       
Tlf. 913 82 288     

Øvregangen 7
3058 SOLBERGMOEN    

Tlf. 32 89 80 80    

Kjetils Auto AS     
Langmyra 5  

3185 SKOPPUM
Tlf. 485 05 168     

Ola Flateland 
Transport        
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV     
Tlf. 957 32 118     

Edelfarm AS 
Gnr 46 Bnr 1

8250 ROGNAN 
Tlf. 75 69 13 30

Romerike             
Maskin AS  

Nedre Hagaveg 19    
2150 ÅRNES  

Tlf. 63 90 91 42

Fjellheim Drift          
og Service AS       

Knottveien 346      
7777 NORD-STATLAND  

Tlf. 915 83 272     

 avd Tromsø    
Kvaløyvegen 156     
9013 TROMSØ 
Tlf. 77 60 69 40    

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG      

Tlf. 69 15 39 00    

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

Frode Utsi AS       
Grendeveien 18      

9845 TANA   
Tlf. 78 92 52 50    

Peter Løvaas Transport AS      
Silurveien 74       

4656 HAMRESANDEN    
Tlf. 952 10 500     

Norefjell          
Hytteservice
Skinnestoppen 9     

3535 KRØDEREN       
Tlf. 901 47 300     

BRB Bygg AS 
Hellebergveien 35   
3960 STATHELLE      

Tlf. 906 18 673
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Gumpens Auto Øst AS 
4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 24 03 47 50

6105 VOLDA Tlf. 70 07 44 30

Møre og Romsdal

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

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

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

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

Alle har rett til å bli hørt!

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

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

Bærum Eltek AS      
Gruvemyra 61

1354 BÆRUMS VERK    
Tlf. 67 56 37 38    

Jakobsen Rør AS 
Aurebekksveien 106

4516 MANDAL
Tlf. 476 58 939 

Sundbrei                
Transport AS 

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL 

Tlf. 481 71 721 

Telemark                  
Dekksenter AS

Moen 17 
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Johnsen              
Transport AS

Grantunvegen 14 
4760 BIRKELAND

Tlf. 918 46 710 

Hansen &             
Justnæs AS 

Buråsen 13
4636 KRISTIANSAND S 

Tlf. 38 14 45 00

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. Fax. 64 83 62 61

Kallerudlia 3
2816 GJØVIK 

Tlf. 61 18 49 47

Vik 3 
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 03 333 

Grefsen  
Eiendom AS
Henrik Bulls veg 48 

2069 JESSHEIM 
Tlf. 63 98 64 00

Mosseveien 112, 1580 RYGGE 
Tlf. 69 28 05 50

Ekra Gartneri og 
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND 

Tlf. 72 59 42 20

Bertelsen &           
Garpestad AS 

Hovlandveien 70 
4374 EGERSUND

Tlf. 51 46 10 80

Linneruds            
Biltransport AS

Finstadvegen 217
2072 DAL

Tlf. 905 45 735 

Nonslid                 
Bilservice AS 
Skjoldavikvegen 178 

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Eiksenteret             
Målselv 
Andslimoen 

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Utne                    
Transport AS 
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

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

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargsskader

• Erstatning etter dødsfall (forsørgertap)

• Erstatning til næringsdrivende

• Pasientskader

• Forsikringsrett

Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo

www.nesslundin.no

Tromsø Trondheim

Lillestrøm Haugesund

Postadresse:

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

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

HOVEDKONTOR I OSLO

Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Tlf.: 23 29 90 00

firmapost@nesslundin.no

Avdelingskontor:

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


