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på flyplassen med retning Tromsø og årets siste  
regionkonferanse, og har altså en spennende 
helg i møte. 

På et vis kan man si at regionkonferansene er brukermed-
virkning i egen organisasjon. Vi møtes og snakker sammen 
om problemstillinger som er viktige for oss, og sammen former 
vi jobben videre. I flere artikler i denne utgaven av LEVE MED 
kan dere også lese om brukermedvirkning, og om hvordan 
vi for eksempel ved brukermedvirkning i forskning kan være 
med på å stille de riktige spørsmålene for at viktige  temaer 
skal settes fokus på.

Vi går mot vår, mange barn får tatt i bruk sykkelen sin, trafikken 
og farten øker i trafikkbildet og ikke minst så kommer russetiden 
i ukene framover mot 17. mai. Mange lag er ute blant russen og 
holder foredrag i disse tider. Vi  i Personskadeforbundet LTN 
har et flott samarbeid med IF om å tilby russen å betale sjåfør 

som er fylt 25 år natt til 1. og 17. mai.  Dette er vårt nasjonale 
bidrag for å få ned russeulykkene. 

Jeg håper og tror at dere tenker på sikkerhet når dere ferdes 
ute i trafikken og ellers. 

Her en dag satt jeg og leste i avisen fra en større trafikkontroll 
i mitt nærområde. Mange ble tatt med for høy fart og for 
mobilbruk, men det som overrasket meg mest var alle de som 
kjørte uten bilbelte. Her har vi alle et felles ansvar! Minn alle 
dere ser som kjører uten bilbelte om å ta det på! Bilbelte er 
vår ekstra sikkerhet og kan utgjøre en enormt stor forskjell 
hvis vi kommer ut for en ulykke.

Ønsker dere alle en fin 17. mai-feiring! Nyt våren og naturen 
som våkner og går mot sommer.

 Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

På et vis kan man si at regionkonferansene er brukermed- 
virkning i egen organisasjon, vi møtes og snakker sammen 
om problemstillinger som er viktige for oss og sammen 
former jobben videre.
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Brukermedvirkning 
i praksis

Når en skal omtale brukermed-
virkning i helsevesenet er det nesten 
uunngåelig å snakke om Anders 
Vege – både fordi han jobber med 
temaet på Kunnskapssenteret, men 
også fordi han er så entusiastisk når 
han snakker om viktigheten av å 
ta likeverd og kunnskapsdeling på 
alvor.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Første gang jeg hørte Anders Vege 
snakke om brukermedvirkning, var på 
et todagers seminar på Gardermoen i 
regi av FFO. Seminaret, som omhandlet 
samhandlingsreformens status, gikk av 
stabelen for flere måneder siden, likevel 
husker jeg fremdeles bruddstykker av det 
han sa. Særlig historien om pasienten 
som lå på et sykehus i Sverige og fikk 
ønsket om besøk av hesten sin oppfylt. 

Poenget hans, den gang som nå, er at 
det er god helseeffekt i å ta pasientens 
ønsker og vurderinger på alvor. I tillegg 
er det ”helseøkonomisk” smart.

HVA ER BRUKERMEDVIRKNING?
Begrepet brukermedvirkning brukes i dag 
på svært mange områder i helsevesenet. 
Helsedirektoratet skriver om det i sine 
NOUer og dokumenter, og fylkeskom-
muner og kommuner har signert at de 
skal implementere brukere som et ledd i 

samhandlingsreformen. I tillegg har syke-
husenes styrer egne brukerrepresentanter, 
forskningen etterspør i større grad brukere 
og det snakkes om brukermedvirkning 
på individnivå – altså i møtet mellom 
behandler og pasient. 

- Det snakkes om brukere overalt! Det er 
fantastisk hvordan brukermedvirkning 
tar større og større plass i helseverden. 
Begrepet refererer i første omgang til en 
kulturendring og en ny omfordeling av 

ANDERS VEGE ØNSKER AT ALL BEHANDLING må ta utgangspunkt i brukernes ønsker. Denne svenske mannen ville gjerne møte sin hest, - dermed fikk han det. og ler ofte. 

ANDERS VEGE har tro på at brukermedvirkning vil skape 
bedre tilbud. Foto: privat.
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definisjonsmakt, altså at de det faktisk 
gjelder – pasienter – skal ha en tydeligere 
stemme inn i behandling og organisering 
av denne, forklarer Vege.

- Jeg har et inntrykk av at ulike instanser 
legger ulikt innhold i brukerbegrepet. 
Hva er en rett definisjon?

- Det er ikke så enkelt å gi en definisjon. 
Brukermedvirkning kan være alt fra bi-
drag i utvikling av informasjonsmateriell 

til brukerstyrte helsetjenester. Det er 
ikke lett å da samle seg i en kortfattet 
definisjon. Den røde tråden i forståel-
sen av begrepet er vel at brukerne skal 
oppleve å bli lyttet til. Det er viktig å se 
hvordan vi fordeler makt og innflytelse 
i både behandling og rehabilitering; at 
brukere skal ha en klar stemme og bidra 
inn med sin brukerkunnskap. Innholdet 
i begrepet endrer seg imidlertid etter 
hvor det brukes. For eksempel er det stor 
forskjell på hvordan brukermedvirkning 
foregår når man sitter i en samtale med 
behandler og når man sitter i et utvalg 
som skal skrive en ny NOU, sier han.   

Ifølge Anders Vege er kjernen i bruker-
medvirkning likeverd, nemlig at verdien 
av brukererfaring skal vises den samme 
viktighet som helsefaglig kompetanse. 
Målet er å skape et bedre og mer effektivt 
helsevesen, men også bedre helsetilstand 
for enkeltmennesker som sliter med hel-
seutfordringer. Brukererfaringer er sentralt 
i å oppnå dette.

NORGESREISE – FOR Å LÆRE OG DELE 
Anders Vege har nettopp avsluttet en 
drøy ukes rundreise til fem kommuner i 
Norge. Målet har vært å se på og å lære 
av gode eksempler på brukermedvirkning. 
Med på rundreisen hadde han blant an-
net flere representanter fra kommunen 
Trento i Italia.  

- Fra Italia? Jøss!
- Trento, en «liten» italiensk kommune 

på ca. 125 000 innbyggere, ligger ved 
foten av Dolomittene og er et fore-
gangseksempel når det gjelder å sette 
brukermedvirkning i system. Siden 2004 
har det psykiske helsesystemet i Trento 
vært organisert på en helt unik måte 
der brukere ikke bare er sidestilte; i noen 
sammenhenger er det også pasienter og 
pårørende som bestemmer hva som skal 
forbedres, forklarer Vege. 

Målet med rundreisen var altså både å 
fortelle og dele norske kommuners erfa-
ringer med brukermedvirkning, og å lære 
av de erfaringene som er gjort i Trento. 

- Jeg er svært inspirert av det som er gjort 
i Trento, og har derfor reist ned hele åtte 
ganger med forskjellige delegasjoner som 
har ønsket å få innsikt i hvordan bruker-
medvirkning kan organiseres i praksis. Men 
når det er sagt, så var det også mange 
gode eksempler for hvordan helse-Norge 
har satt brukermedvirkning i system.

Vege snakker lenge og varmt om Trento. 
Han mener vi har så mye å lære og ikke 
minst å la oss inspirere av. At et land med 
så sterke patriarkalske linjer får det til, gir 
håp for lille, egalitære Norge.    

HVA ER VIKTIG FOR DEG?
Myndigheter og forvaltere av helse har 
trykket begrepet brukermedvirkning til 
sitt bryst. Det samme gjelder også de 
aller fleste av de som jobber med pasi-
enter. Utfordringen er, forklarer Vege, å 

Kjernen i brukermedvirkning er likeverd, nemlig at 
verdien av brukererfaring skal vises den samme 
viktighet som helsefaglig kompetanse.

 Anders Vege

ANDERS VEGE ØNSKER AT ALL BEHANDLING må ta utgangspunkt i brukernes ønsker. Denne svenske mannen ville gjerne møte sin hest, - dermed fikk han det. og ler ofte. 
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omgjøre følelsen av at "dette er rett vei å 
gå" til å faktisk finne gode måter å utøve 
brukermedvirkning på.  

-Vi jobber med å finne gode guider slik 
at brukermedvirkningen skal fungere og 
få god effekt. Erfaringer fra blant annet 
NTNU-forsker Anders Grimsmos ”Helhet-
lig pasientforløp i hjemmet” har dannet 
utgangspunkt for utarbeidelse av en ti-
punkts sjekkliste og en modell vi ønsker 
å være med på å implementere i norske 
kommuner. Dette ser vi på som en god 
start i en struktureringsprosess, sier han.

Det underliggende spørsmålet i listen er 
å spørre pasienten og brukeren: ”Hva er 
viktig for deg?”. Dette spørsmålet står 
nemlig i kontrast til det mer passive spør-
repronomenet vi tradisjonelt er vant til: 

”Hva kan vi gjøre for deg?”. I tillegg fordrer 
begrepet at en faktisk ser pasienten og 
lytter til behovene og erfaringene ved-
kommende har. 

- Vi ønsker å bevege helseverden fra å se 
på seg selv som hjelper, til å være part-
ner og veileder. Dette stiller også krav til 
pasienten fordi han får tildelt en aktiv 
rolle. Vedkommende må ta stilling til hva 
som riktig og viktig for sin egen situasjon.

Anders Vege forklarer at tipunktslisten 
skal fungere som en slags avkryssings-
liste som helsepersonell kan følge. Den 
inneholder også spørsmål som evaluerer 
underveis etter en skala fra 0 til 10.

- Å spørre om status og tilstand under-
veis gjør at en kan vurdere om tiltakene 

fungerer eller ikke. Kanskje trenger ikke 
vedkommende det helsepersonellet tror, 
slik at man feilbruker ressurser. 

SKAL LAGE ET NOTAT I SAMARBEID 
MED FFO 
Med på rundreisen i Norge var også re-
presentanter fra FFO. Sammen skal de 
nå utarbeide et felles dokument der gode 
erfaringer samles. Helsedirektoratet, som 
finansierte turen, er positive og en viktig 
pådriver i arbeidet videre. 

- Vi opplever at brukermedvirkning også 
i praksis er på vei til å bli den kraften det 
kan være for å endre retning og kultur. At 
det tar tid, forstår alle. Men når alle vil, er 
det de virksomme løsningene vi trenger, 
avslutter Anders Vege. 

Personskadeforbundet LTN 
på God morgen Norge
Den 31. mars fikk Personskadeforbundet LTN hele seks minutter i beste 
frokosttid. Det ble en viktig tid der vi fikk fortalt at vi finnes og hva vi 
jobber med.  

TEKST: Gunn Kvalsik. 

Det var historien til landsstyremedlem Pernille Villekjær som fikk hovedfokus. Hun 
er flink til å fortelle om hendelsen som forandret hennes liv for ti år siden. Med 
seg i studio hadde hun generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad som fortalte om 
forbundet, hvordan en ideell organisasjon som oss jobber og hvorfor vi behøves.

PERNILLE VILLEKJÆR (t.v.) ble svært hardt skadet i 
en bilulykke for 10 år siden, nå kjemper hun for rettig-
hetene til folk som blir utsatt for skade. Med i studio 
var generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.
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Vi får stadig henvendelser fra med-
lemmer om skatteregler i forbindelse 
med erstatning, sykdom og pensjon. 
Nedfor gir vi deg en kort oversikt over 
hovedtrekkene. Er du fremdeles usik-
ker, ta kontakt med skatteetaten. 

JEG FIKK UTBETALT ERSTATNING FRA 
FORSIKRINGSSELSKAPET I FJOR. MÅ 
JEG SKATTE AV DETTE?
Et oppgjør inkluderer som oftest flere 
erstatningsposter og deler av dette kan 
du være nødt til å skatte av.  Dersom 
du har fått utbetalt erstatning for lidt 
inntektstap så utbetales dette som en 
bruttoerstatning, noe som vil si at du 
også får utbetalt skatten du skal betale 
av erstatningsbeløpet.  Utbetalt erstat-
ning skal som regel dekke flere inntektsår. 
Det er derfor viktig å føre opp lidt inntekt-
stap for de årene det gjelder. Det samme 
gjelder renter på utbetalt erstatning. 

Erstatningspostene for fremtidig inntekt-
stap, påførte og fremtidige merutgifter, 
menerstatning og oppreisningserstat-
ning er i utgangspunktet skattefrie, men 
kan danne grunnlag for skatt av formue.  
Dette er grunnen til at en kan få skat-
teulempe innberegnet i sluttoppgjøret. 
Renter på utbetalt erstatning skattes på 
lik linje med andre renter.

KAN JEG FÅ SÆRFRADRAG FOR 
STORE SYKDOMSUTGIFTER?
Særfradrag for store sykdomsutgifter 
opphevet fra og med inntektsåret 2012. 
Som overgangsregel innvilges likevel fra-
drag for store sykdomsutgifter for per-

soner som fikk fradrag for slike utgifter i 
2010 og 2011. For mer informasjon: 
se Skatteetaten sine hjemmesider.

FRA UFØREPENSJON TIL 
UFØRETRYGD 
1.1.2015 ble uførepensjon omgjort til uføre-
trygd. Dette gjorde at skattleggingen gikk 
fra å bli skattlagt som pensjon til inntekt. 
For noen medførte dette en betydelig 
nedgang i inntekt etter skatt.  Det ble 
derfor fastsatt en overgangsordning for å 
lette overgangen. Dersom du er omfattet 
av overgangsordningen skal dette ha 
kommet frem på skattekortet.  

HVOR FINNER JEG MER 
INFORMASJON?
Du kan enten gå inn på skatteetaten.
no eller ta kontakt på tlf. 800 80 000. Du 
kan også bruke fradragsveilederen eller 
selvangivelsen, noe som er forklart steg 
for steg på nettsidene til skatteetaten. 
Merk at det kan være lang ventetid på 
telefon nå når selvangivelsen er sendt ut. 

For mer informasjon:
Skatteetaten har mye informasjon på 
sine hjemmesider (skatteetaten.no). Les 
og let. De har også en fin servicetelefon.

Kort om skatteregler  
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Brukermedvirkning er på full fart inn 
i helsevesenet, også på forsknings-
siden. Målet er å tilpasse tilbud og 
utvikling til dem det faktisk er laget 
for - brukerne. I forskning ønskes er-
faringskunnskap velkommen både 
inn i selve forskningsdesignet, i pro-
sessen og rundt formidling og deling. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Mens klinisk rehabiliteringsforskning er 
relativt veletablert i Norge, er forskning 
på habiliterings- og rehabiliteringstje-
nester begrenset, og det mangler sterke, 
koordinerte miljøer som driver forskning 
på tvers. CHARM (Forskningssenter for 
habiliterings- og rehabiliteringstjenester) 
er ett av unntakene. 

- Kunnskap og forskning er nøkkelen til 
endring og forbedring også på habilite-
rings- og rehabiliteringtjenester. Derfor har 
forbundet vært opptatt av å ha kontakt 
med miljøer som CHARM og å oppfordre 
til slik forskning, forklarer assisterende 
generalsekretær Per Oretorp. 

Oretorps interesse og engasjement har 
ført til at han de neste to årene har redu-
sert stillingen sin i forbundet til 80 prosent 
og med landsstyrets støtte takket ja til 
en 20 prosent stilling som prosjektleder 
for et forskningsprosjekt hos CHARM.

- Det spesielle med CHARM, sier han med 

stolthet i stemmen, er at de ser på hele 
kjeden og tenker brukermedvirkning i 
alle ledd. Det er svært motiverende og 
spennende å få være en del av.

CHARM OG PERSONSKADE-
FORBUNDET LTN 
Personskadeforbundet LTN og CHARM 
har samarbeidet siden sistnevntes opp-
start i 2011. Flere medlemmer har vært 
med som brukere i forskningsprosjekter 
og vi har stått sammen bak søknader 
om forskningsmidler. 

CHARM består i dag av fem enheter der 
et omhandler traumatiske hjerneskader, 
noe forbundet selvsagt er særlig opptatt 
av siden det har rammet så mange av 
medlemmene. 
 
- Jeg har vært oppnevnt som brukerre-
presentant siden oppstarten av CHARM 

med fokus på bruker- og pårørendeper-
spektivet knyttet til traumatiske hjer-
neskader.  Frikjøpet på 20 prosent betyr 
utviding og formalisering av samarbeidet, 
forklarer han og legger til at midlene til 
prosjektet og stillingen hans er pro-
sjektmideler søkt av FFO og finansiert 
av ExtraStiftelsen.  

Det konkrete prosjektet Oretorp er knyttet 
opp mot er en avknopping av tidligere 
arbeid. Det handler om å utvikle nye platt-
former for samhandling mellom bruker 
og forsker. 

- Målet er å finne modeller for å få bruker-
nes stemme enda tydeligere inn i rehabi-
literingsforskningen og å gi grunnlag for 
enda bedre forskning, folkeliggjøring av 
resultater og ikke minst fokus på at det 
faktisk forskes på de områdene innenfor 
rehabiliteringstjenester som brukere og 

Brukermedvirkning 
i forskning 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN OG CHARM har samarbeidet siden sistnevntes oppstart i 2011.
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pasienter faktisk er opptatte av, forklarer 
han. 

Det nye er at han og prosjektet i denne 
sammenheng skal representere hele FFO, 
og alle med nedsatt funksjonsevne, ikke 
bare Personskadeforbundet LTN. 

- Jeg må tenke bredt – på vegne av alle 
brukere og organisasjoner som finnes i 
paraplyen, sier han. 

BRUKERPERSPEKTIVET 
Som så mange andre i forbundet, er Per 
Oretorp opptatt av å styrke brukerperspek-
tivet, og er derfor glad begrepet etterhvert 
dukker opp i alt fra stortingsmeldinger, til 
NOUer og kommunale meldinger. Grunnen 
er at stadig flere instanser opplever både 
økonomiske, strukturelle og ikke minst 
individuelle gevinster ved å sidestille bru-
kerkompetanse med fagkompetanse. 

- Brukerperspektivet og likeverdideen er 
på vei inn overalt og på alle nivå - mellom 
behandler og pasient (bruker), på system-
nivå og på kunnskapsproduksjonsnivå. 
Denne store interessen gjør det ekstra 
spennende å fokusere på god og reell 
brukermedvirkning på trinnet før, nemlig i 
forskningen og kunnskapsproduksjonen, 
sier Oretorp entusiastisk. 

Oretorp mener vi nå er i ferd med å av-
slutte en definisjon og utformingsfase, og 
at et neste steg handler om å bevisstgjøre 
aktørene i rehabiliteringsforskning på 

forskjeller knyttet til rolle og forventninger 
når ervervet kunnskap skal få mer plass.

LIKEVERDIGHET
- Erfaringer fra CHARMs første fem år 
brukes nå aktivt i det videre arbeidet, 
forklarer han. - Blant annet har vi fått 
tilbakemelding om at mange brukere 
ikke er trygge i rollen sin, noe som igjen 
reduserer aktiviteten og dermed også 
kvalitet og effekt. 

- I tillegg til å styrke brukerne og deres 
forståelse, må vi også se på hvordan kul-
turen er på arenaen brukermedvirkeren 
er invitert til å bidra på. Er relasjonene i 
”rommet” likeverdige? Ofte føler den er-
farne brukeren seg usikker på vokabu- 
laret som blir brukt, eller kanskje mangler 
vedkommende fagterminologi og dermed 
opplever å bli snakket over hodet på. På 
den andre siden er det også uvant for 
forskere å skulle jobbe tettere med bru-
kere og finne strategier for at dette skal 
fungere, sier han. 

Han mener at en del av utfordringene 
dette spriket gir, kan justeres og møtes 
ved hjelp av utdanning eller kursing både 
av brukere og forskere. Dette vil gjøre par-
tene klar over egen rolle og de vil dermed 
lettere tilpasse seg den nye formen. 

- Både forskere og brukermedvirkere må 
sette seg inn i hverandres perspektiv og 
sammen redefinere kulturen dersom det 
skal fungere optimalt, understreker han.  

UTDANNING OG KURSING 
Brukermedvirkning betyr en annerledes 
måte å tenke på og det innebærer at alle 
profesjoner må inn i endringsmodus. Det 
er ikke bare brukere som skal tilpasse seg 
forskerne, forskere skal også tilpasse seg 
brukerne. I følge Oretorp er omstilling og 
endring nesten alltid utfordrende og det 
er noe man må respektere. I dag er det 
Funkis som står for hoveddelen av opp- 
læringen av brukere som skal bidra inn på 
et systemisk nivå. Revmatikerforbundet 
og NKRR har også nettopp gjennomført 
en vellykket pilotkurs om brukermed-
virkning i forskning, der Oretorp deltok

I tillegg til kursing og utdanning, er det 
også viktig å ivareta og evaluere erfarin-
ger man har så langt: 

- I vårt prosjekt holder vi nå på å utforme 
en questback som skal gå til både brukere 
og organisasjonene. Vi ønsker å få tilba-
kemelding både fra medlemmer, ledere 
og styremedlemmer i organisasjonene 
for å lære av erfaringer rundt brukermed-
virkning i forskning, forklarer Per Oretorp. 

BRUKERMEDVIRKNINGSREVOLUSJON 
Per Oretorp og mange med han tror vi 
bare er i begynnelsen av ”brukermedvir-
kningsrevolusjonen” i helse- og omsorg-
sektoren. Grunnen er at det er logisk at 
de som faktisk vet hvor skoen trykker er 
med på å utforme hvor man trenger ny 
kunnskap og hvordan tilbud skal være 
for å nå best.  

- I tillegg til å styrke brukerne og deres forståelse, 
må vi også se på hvordan kulturen er på arenaen 
brukermedvirkeren er invitert til å bidra på.

Per Oretorp



CHARM ble opprettet våren 2011. 
Bakgrunnen for opprettelsen av 
Forskningssenter for habiliterings- 
og rehabiliteringstjenester er beho-
vet for å styrke forskningsinnsatsen 
og kompetansen innen forskning på 
habiliterings- og rehabiliteringstje-
nester i Norge.

Mens klinisk rehabiliteringsforskning er 
relativt veletablert i Norge, er forskning 
på habiliterings- og rehabiliterings-
tjenester lite og spredt i Norge og det 
mangler sterke, koordinerte miljøer som 
driver tverrfaglig forskning på tvers av 
de ulike miljøene.

Forskningsbaserte habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester har økende 
betydning for å fremme funksjon, 
deltagelse og livskvalitet for en rekke 
personer med medfødte og/eller er-
vervede skader og for å utnytte egne 

og samfunnets ressurser best mulig. 
Samhandling på tvers av nivåer og 
sektorer er en utfordring og effektive, 
forskningsbaserte modeller for sam-
handling og (re)habilitering mangler.

Forskningssenter for habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester skal bidra til 
å øke forskningsinnsatsen på feltet 
gjennom målrettet nasjonalt og inter-
nasjonalt samarbeid, forskerkvalifise-
ring og samarbeid med sentrale aktører 
innen og på tvers av helsetjenesten, 
skolesektoren og arbeidslivet.

ORGANISERING AV CHARM
Senteret består av et konsortium med 
en rekke sentrale aktører, inklusive 
følgende:

Prosjektansvarlig
Universitetet i Oslo, Det medisinske 
fakultet, Institutt for Helse og samfunn 

i samarbeid med Institutt for Klinisk 
medisin.

Konsortiedeltakere 
Avdeling for fysikalsk medisin og re-
habilitering, Oslo universitetssykehus
Geriatrisk avdeling, Oslo universitets-
sykehus
Avdeling for voksenhabilitering, Oslo 
universitetssykehus
Barneavdeling for nevrofag, Oslo 
universitetssykehus
Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)
Sunnaas sykehus
Diakonhjemmet 
sykehus
Nasjonal kompe-
tansetjeneste for 
revmatologisk r
ehabilitering (NKRR)
Oslo Kommune, Helse 
og velferdsetaten
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- Jeg er overbevisst om at vi fremover 
vil trenge langt flere erfarne eller på-
rørende som ønsker å være brukere. Vi 
som forbund må derfor jobbe aktivt for 
å bevisstgjøre alle våre medlemmer hvor 
viktig og nyttig erfaringskunnskap er, og 
på den måten rekruttere flere, sier han. 

- Vi er fortsatt på nypløyd jord her. Kan-
skje må det stilles andre krav, og det vil 

oppstå mange nye spørsmål. Svarene 
kommer etterhvert. Fellesnevneren er at 
brukerne skal få et godt fundament for 
forskningen, bli trygge på rollen sin og 
dermed kunne komme med innspill. Det 
er viktig at brukere og forskere forstår 
hverandre.

Oretorp understreker at hans engasjement 
i CHARM også er til nytte for forbundet.  

- Forskningsbaserte habiliterings- og 
rehabiliteringstjenester vil ha betydning 
for å fremme funksjon, deltagelse og 
livskvalitet for en rekke personer med 
ervervede skader og for å utnytte egne 
og samfunnets ressurser best mulig. Mine 
og forbundets erfaringer, vår kompetan-
se og vårt fokus på brukermedvirkning, 
vil ytterligere øke kunnskapen på feltet, 
avslutter Per Oretorp. 

OM CHARM



En ny undersøkelse viser at 97 prosent 
av befolkningen mener trygdesvindel 
er alvorlig. Nær 8 av 10 mener det kan 
sidestilles med tyveri. Unge er derimot 
gjennomgående mindre negative til 
trygdesvindel enn eldre.

76 prosent av de under 30 år mener tryg-
desvindel er meget alvorlig, mens blant 
de over 45 år er tilsvarende andel på 92 
prosent. 

– Det er bekymringsfullt hvis unge ikke 
ser alvoret i trygdesvindel. Velferdssys-
temet er avhengig av at alle er med 
og bidrar, sier direktør for NAV Kontroll, 
Sverre Lindahl.

FLERE TROR DET SVINDLES FRA 
UTLANDET
I tillegg til å be folk vurdere alvoret av 

trygdesvindel, er de også spurt om hva de 
tenker om omfanget. 59 prosent mener 
trygdesvindelen i Norge er omfattende. 
Det er en liten nedgang fra 2013. Imid-
lertid er det flere nå enn tidligere som 
tror at det forekommer trygdesvindel fra 
utlandet. 62 prosent mener dette skjer 
i ganske stor eller meget stor grad. 52 
prosent mente det samme i 2013.

– Vi har styrket innsatsen for å avdek-
ke saker der brukere reiser til utlandet 
uten å avtale med NAV. Dette er tryg-
desvindel på linje med alle andre sa-
ker vi anmelder. De fleste vi anmeldte 
i 2015 hadde oppholdt seg i EU-land, 
sier Lindahl.

AVHENGIG AV TILLIT
I 2015 anmeldte NAV flere for trygdesvin-
del enn noen gang tidligere. I alt 1472 

personer ble anmeldt for til sammen 
302 millioner kroner. Undersøkelsen vi-
ser at arbeidet mot trygdesvindel har 
bred støtte i befolkningen. Nesten alle 
de spurte mener arbeid mot svindel bør 
prioriteres høyt.

– Velferdssystemet er basert på tillit, og 
de aller fleste som mottar stønader fra 
NAV er ærlige. Samtidig er det viktig at 
befolkningen kjenner til kontrollinnsatsen, 
sier Lindahl.

Befolkningsundersøkelsen om holdnin-
ger til trygdemisbruk er gjennomført av 
Opinion for NAV.

NOEN HOVEDFUNN
• 97 prosent av befolkningen mener at 

trygdemisbruk er meget eller ganske 
alvorlig.

• 88 prosent mener at trygdemisbruk er 
meget alvorlig.

• De som er under 30 år, er gjennomgå-
ende mindre negative til misbruk enn 
de som er eldre.

• 76 prosent av de under 30 år mener 
trygdemisbruk er meget alvorlig, mot 
92 prosent av de spurte som er 45 år 
og eldre.

• Selv om de fleste mener trygdesvindel 
er alvorlig, er færre negative når man 
spør mer konkret om ytelsen. Eksem-
pelvis vurderer kun 58 prosent svindel 
av dagpenger til å være meget alvorlig.

Kilde: NAV.no
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Smått & Viktig

Unge tar lettere på trygdesvindel
I 2015 ANMELDTE NAV FLERE FOR TRYGDESVINDEL enn noen gang tidligere. I følge NAV er ungdom verst.
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Den fysiske og psykiske helsege-
vinsten ved å være i aktivitet er 
uomtvistelig og god uansett funk-
sjonsnivå. Hvordan legger du selv 
til rette for egen hverdagsmestring? 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er lett å bli sittende i sofaen eller 
godstolen når du er skadet og kroppen 
eller hodet ikke fungerer som tidligere. 
Selv om det kanskje føles godt og riktig 
med passivitet, vil de aller fleste oppnå 
stor helsegevinst ved å være i aktivitet.

Å komme seg ut av en passiv hverdag 
krever endring, og som de fleste har erfart; 
endring trenger en startkabel. 

- Når du skal gjøre en endring i hverdagen 
er det viktig med motivasjon og at man 
har et klart mål, forteller rådgiver Birte 
Sand Rismyhr i Personskadeforbundet 
LTN. 

- Har man et klart mål er det større 
sannsynlighet for å gjennomføre og at 
man klarer å holde motivasjonen oppe, 
fortsetter hun.

BLI BEVISST PÅ DET DU ALLEREDE 
KAN
Etter en skade eller sykdom har mange 
i hovedsak fokus på det en ikke lenger 
klarer. Det er da lett å glemme alt en 
faktisk gjør og klarer fra før, samt hva 
nytt en har lært. 

-Å lage en liste over ting en mestrer kan 
være med på å snu tankemåten i en mer 
positiv retning. For mange kan dette gi en 
oppvekker og kanskje også motivasjon til 
å prøve nye ting, forklarer Sand Rismyhr. 
Dette kan da være starten på en hverdag 
med fokus på mestring. 

I tillegg til en liste over det du klarer å 
gjøre, lag et skille mellom det du fak-
tisk gjør og det du ikke gjør. Kanskje 
er det på tide å omstrukturere og lage 
en ukeplan?

- Fokuser på lystbetonte aktiviteter som 
gir energi, enten ved å vite at man skal 
gjøre det eller at man har gjort det. Både 
kroppen, hodet og hjertet blir gladere av å 

gjennomføre noen aktiviteter i hverdagen, 
understreker Sand Rismyhr.    

Etter en skade er det ikke sikkert man 
klarer like mye og da må man prioritere.
- Et medlem fortalte meg at hun vegret 
seg for å gå på middag med venner, 
fordi det gjorde henne sliten. Etter noen 
runder med seg selv valgte hun likevel å 
prioritere dette fordi det ga henne mer 
energi enn det tok. Dagen derpå med 
sliten kropp og hode var derfor verdt det.  

SETT OPP BÅDE HOVEDMÅL OG 
DELMÅL 
De fleste av oss har vært i situasjonen 
der motivasjonen nesten bobler over og 
vi nesten ikke kan vente med å sette i 

God rehabilitering 
i hverdagsmestring

FOKUSER PÅ LYSTBETONTE AKTIVITETER som gir energi, enten ved å vite at man skal gjøre det eller at man har gjort 
det. Både kroppen, hodet og hjertet blir gladere av å gjennomføre noen aktiviteter i hverdagen.
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Til syvende og sist handler det selvsagt om å være 
seg bevisst egne behov og hva som er godt over 
tid. Ønsker man bedre helse er hverdagsmestring 
over eget liv god medisin.

Birte Sand Rismyhr

gang, men etter et par dager eller uker er 
vi tilbake i det samme gamle sporet igjen. 

- Det som ofte skjer er at man ikke har 
laget seg et klart nok mål. Et godt mål 
skal være et SMART mål; altså Spesi-
fikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og 
Tidfestet.

- Lag gjerne en plakat der du får frem 
målene dine ved hjelp av tekst og bilder. 
Dette er med på å synliggjøre målene 
dine og kan være med på å gjøre at 
valgene du tar er i tråd med målene du 
har satt deg.

Å GJØRE SEG BEVISST PÅ EGNE 
BEHOV
Til syvende og sist handler det selvsagt 
om å være seg bevisst egne behov og 
hva som er godt over tid. Ønsker man 
bedre helse er hverdagsmestring over 
eget liv god medisin. 

- Mål, mestring og det å ta grep om de 
områdene en klarer, er positivt for oss alle. 
Sånn er vi mennesker skrudd sammen. 
Kanskje vil du oppleve at sofaen ikke 
nødvendigvis er den rette plassen å 
hvile deg? Kanskje vil du få mer energi 
av å gjøre noe annet, noe mer aktivt og 

morsommere? Det er mulig at en stol 
ute i sola, eller en gåtur i skogen vil føles 
bedre – etterpå.  

Mestringslisten og målplakaten er altså 
et ledd i en bevisstgjøringsprosess. Heng 
dem opp på kjøleskapet eller soverom-
met - la dem være synlige! Om en legger 
målet på et realistisk nivå, er det ufattelig 
hvor mye vi alle kan få til. 

Snakk deg selv opp heller enn ned, bruk 
tankens kraft og vær ærlig på hva du 
faktisk ønsker deg, avslutter Birte Sand 
Rismyhr. 

Frisklivssentralen kan være en god start

Vil du ha hjelp til bedre form, bedre 
kosthold eller snus- og røykeslutt, 
kan frisklivssentralen være noe for 
deg. Du kan også få veiledning for 
å leve bedre med kroniske plager 
og sykdom.

Fastlegen, annet helsepersonell eller 
NAV kan gi deg en henvisning, eller du 
kan selv ta kontakt.

Over halvparten av kommuner og bydeler 
i Norge har en frisklivssentral. Dersom 
du lurer på om det er en frisklivssen-

tral der du bor, kan du ta kontakt med 
din kommune eller sjekke oversikt over 
frisklivssentraler.

HJELPER DEG Å FINNE TILBUD SOM 
PASSER
Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å 
sette konkrete mål, finne frem til akti-
viteter og tilbud som passer for deg, og 
gi deg støtte til å gjennomføre det du 
har planlagt. Veiledning og oppfølging 
foregår både individuelt og i grupper og 
tar utgangspunkt i dine behov og det 
du ønsker å oppnå. Frisklivssentralen er 

en helsetjeneste, og de som jobber der 
er helsepersonell.

Alle frisklivssentraler skal gi hjelp til å:
• bli mer fysisk aktiv
• få et sunnere kosthold
• slutte å snuse- eller røyke

Mange frisklivssentraler har tilbud til 
barn og unge med familier. Noen har 
også tilbud om hjelp til mestring av de-
presjon og belastninger, søvnvansker og 
risikofylt alkoholbruk.
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Risikorydding – sammen 
skal vi forebygge skader

Norge bruker milliarder på unødvendige 
skader – hvert år! Vi skader oss hele tiden, 
uansett alder. Ulykker må derfor tas på 
alvor. Hvert år mister ca. 2000 mennesker 
livet som følge av ulykker. For den enkelte 
medfører skader alt fra kortvarig smerte 
og ubehag til langvarig lidelse og vari-
ge mén – og i verste fall tap av liv. Det 
er ikke kun de skadde som blir rammet 
når det skjer en ulykke; det er også en 
påkjenning for de pårørende, enten de 
mister noen eller må legge til rette for 
pleie og oppfølging.

KARTLEGGE RISIKOER
De fleste ulykker skjer i hjemmet og på 
fritiden. Ved å bevisstgjøre om poten-
sielle risikoer og farer håper vi å kunne 
være med å forebygge skader. I denne 
kampanjen inviterer vi alle til å bidra med 
å kartlegge risikoer, slik at man alene 
eller i samarbeid med andre kan fjerne 
disse farene. 

– Ulykker kan skje når og hvor som helst 
– og ofte når vi ikke forventer det. Vi skal 
ikke slutte å leve, men det gjelder å være 
oppmerksom på omgivelsene rundt oss i 
hverdagen og ikke ta unødvendige sjan-
ser, sier Eva Jakobson Vaagland, daglig 

leder i Skadeforebyggende forum, som 
står bak kampanjen. 

Gjennom Risikorydding ønsker vi at bo-
rettslag, idrettslag, kommuner, familier 
og venner skal danne dugnader og gjøre 
hjemmet sitt, nabolaget, byen eller kom-
munen tryggere – sammen. På nettsiden, 
www.risikorydding.no, vises det hvordan 
en dugnad kan utføres, helt fra prosessen 
starter med planlegging til mobilisering 
av frivillige og utførelse. Det gis tips om 
hva man bør være oppmerksom på – 
enten det er i hjemmet sitt eller på ulike 
arenaer som fotballbanen, i alpinbakken, i 
langrennssporet, på sykkelen eller i fjellet. 
Med disse sjekklistene får de frivillige en 
idé om hva de bør se etter på de ulike 
områdene. 

ULYKKER RAMMER ALLE
Bevisstgjøring om hvilke risikoforhold 
som oftest finnes – og oftest fører til 
ulykkesskader – er et sentralt element i 
kampanjen. Kunnskap om farer og fore-
bygging er samlet på www.risikorydding.
no. Her finnes, i tillegg til en rekke prak-
tiske dugnadsråd, informasjon om mer 
formelle og faglige forhold. 

Ulykkesskader rammer alle befolknings-
grupper og aldersgrupper, men mest ut-
satt er ungdom og unge voksne, samt 
den eldre delen av befolkningen. Risikor-
ydding berører derfor alle type grupper. 
Og fordi alle kan bli skadet vises det til 
spesifikke tiltak som kan gjøres i de ulike 
områdene i nærområdet og de spesifikke 
rommene i et hus – uansett hvilket sta-
dium du er på i livet. 

Alle ulykker kan ikke unngås, men de 
fleste kan forebygges. La oss skape et 
tryggere Norge – sammen! 

For mer informasjon, 
se www.risikorydding.no

550 000 personer må ha behandling for skader hvert år – mange av disse skadene er unødvendige og kunne 
ha vært unngått. Med kampanjen Risikorydding tar vi oksen ved hornene og gjør noe med det: Sammen 
skal vi rydde risiko for å spare liv og helse.

TEKST: Karoline Sandvold 
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Hvis du blir lagt inn på sykehus ønsker 
du å bli tilbudt best mulig behandling 
basert på nyest mulig forskning. Reali-
teten er at veien fra forskningsresultater 
til praktisk anvendelse kan være lang.

Nye funn innen et felt må vurderes 
grundig opp mot hverandre, og så må 
den nye kunnskapen ut til fagmiljøene. 
Dette tar gjerne over et år. I mellomtiden 
kommer det nye studier.

Per Olav Vandvik, forsker ved Institutt 
for helse og samfunn, har som mål at 

ny kunnskap skal bli delt raskere. For å 
nå dette ambisiøse målet har han og 
kollegene utviklet en app som heter 
MAGICapp.

Den skal samle inn medisinsk kunnskap 
basert på forskning fra hele verden, for 
så å spre den raskt og effektivt ut til 
forskjellige brukere.

– Vi vil at leger og pasienter lettere skal 
kunne høste godene av ny kunnskap, 
sier Vandvik.

Vandvik nevner lungebetennelse som 
et eksempel der nye funn bør raskt ut 
til folket.

– Et høyst konservativt anslag tilsier at 
300 liv ville vært spart i Norge dersom 
steroidbehandling hadde blitt raskere 
innført som normal praksis, sier han.

STEROIDER MOT LUNGEBETENNELSE
En stor og godt utført studie på lunge-
betennelse ble publisert i The Lancet i 
januar. Resultatene viste en klar gevinst 
ved bruk av steroider. Endring av praksis 

Medisinsk 
forskning til 

folket i en app
Forskere ved Universitetet i Oslo utvikler en app for å spre ny og pålitelig kunnskap om medisin. 

TEKST: seniorrådgiver Elin Lunde, UiO 
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skal alltid være basert på oppsummert 
forskning av alle tilgjengelige studier, 
så Vandviks gruppe bestemte seg for 
å produsere en systematisk oversikt.

– Vi utarbeidet oversikten på en måned 
og sendte den inn til tidsskriftet An-
nals of Internal Medicine. De har brukt 
6  måneder på publiseringsprosessen, 
forteller Vandvik.

Han har som mål å inngå partnerskap 
med et tidsskrift og sikre publisering i lø-
pet av tre måneder etter at ny kunnskap 
er ute. Og selvfølgelig skal resultatene 
rett inn i MAGICapp.

– Å få den nye anbefalingen på plass i 
MAGICapp tok bare 15 dager, forteller 
Vandvik.

KVALITETSSIKRET INFORMASJON
– Det er selvfølgelig essensielt at infor-
masjonen i MAGICapp er fullt ut pålitelig, 
sier Vandvik.

All informasjon i appen kommer fra eta-
blerte organisasjoner og fagmiljøer som 
utvikler faglige retningslinjer. De vurderer 
nye funn etter internasjonalt aksepterte 
standarder, for så å kunne spre kvali-
tetssikret kunnskap til helsepersonell og 
myndigheter.

MAGICapp fungerer som en publise-
ringsplattform, der de kan publisere og 
oppdatere sine faglige retningslinjer.

Flere land har tatt MAGICapp i bruk. 
Helsedirektoratet har etablert et inn-
ovasjonsprosjekt med det siktemål å 
bruke MAGICapp for alle nasjonale ret-
ningslinjer. MAGICapp brukes også av 
Sundhetsstyrelsen (Danmark), den finske 
legeforeningen og andre.

APP FOR ALLE
– Det er viktig for oss at resultatene skal 
være tilgjengelige for et større publikum, 
sier Vandvik.

Ved å utvikle en app når de ikke bare 
leger, men også mannen i gata. Leger og 
pasienter kan sammen gå inn i appen og 
finne anbefalte behandlinger og annen 
nødvendig fagkunnskap.

Informasjonen ligger i flere lag, og bru-
kerne kan grave så dypt de har behov 
for. Ved noen tastetrykk kan en bruker 
sammenligne alternative behandlinger, 
og veie fordelene og ulempene opp mot 
hverandre. De som ønsker det kan grave 
helt ned til enkeltstudiene som ligger til 
grunn for anbefalingene.

– Vårt mål er at appen skal bidra til gode 
samtaler mellom behandlere og pasien-
ter, forteller Vandvik.

MED MAGICAPP INN I FREMTIDEN
Neste steg i MAGIC er å bygge et digitalt 
og troverdig økosystem. Vandviks gruppe 
ønsker å raskt fange opp, oppsummere 
og publisere ny kunnskap. Han ønsker at 

nyere og bedre behandlingstilbud skal 
bli raskere innført og at behandling som 
ikke nytter, eller i verste fall gjør skade, 
skal bli raskere stanset.

– Behandling som ikke nytter er en 
unødvendig belastning for pasienten 
og sløsing med helseressurser, sier han.

Han inviterer nå helsemyndighetene 
og fagmiljøene med på ferden videre, 
både i Norge og nabolandene. Målet er 
å sikre at kunnskapen blir implementert 
i praksis.

– Vår målsetting er å pumpe ut ny kunn- 
skap til helsepersonell og pasienter 
gjennom systematiske oversikter og 
troverdige anbefalinger. Disse skal vi gi 
gjennom vår MAGICapp og i medisinske 
tidsskrifter. Eksempelet med steroider 
ved lungebetennelse illustrerer verdien 
en slik tilnærming kan gi for pasienter 
og samfunn, avslutter Vandvik.

Flere land har tatt MAGICapp i bruk. Helsedirektoratet 
har etablert et innovasjonsprosjekt med det siktemål 
å bruke MAGICapp for alle nasjonale retningslinjer.

FØRSTEAMANUENSIS Per Olav Vandvik. (Foto: UiO)
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Gjør sykkelen din klar for vårveier
Jevnlig vedlikehold gjør at sykkelen 
din er tryggere å bruke og får lenger 
levetid. En del utstyr er også påbudt. 
Er sykkelen din vårklar?  

Å sjekke at kjedet ikke er rustet, pumpe 
ny luft i dekkene og skru til bremsene 
om nødvendig er de første punktene på 
sjekklista. I tillegg er det en del utstyr 
som er påbudt på sykkel:

PÅBUDT PÅ ALLE SYKLER:
• Minst to separate bremser 
 – en på forhjulet og en på bakhjulet.
• Rød refleks bak på sykkelen.
• Reflekser på pedalene.

• Ringeklokke.
• Dersom sykkelen skal brukes i mørket 

eller i dårlig sikt, må du ha lykt foran og 
rødt lys bak. Det er lov å ha blinkelys. 

TRAFIKKREGLER FOR SYKLISTER:
• Det er ikke påbudt med hjelm, men det 

anbefales på det sterkeste at du bruker 
det. Det er en billig "forsikring".

• Når du sykler i veibanen, har du de 
samme rettighetene og pliktene som 
bilister. Det betyr at du har vikeplikt for 
trafikk fra høyre og for fotgjengere.

• Det er lov å sykle på fortau, gangvei eller 

i gangfelt, så lenge det ikke medfører 
fare eller er til hinder for gående. Dersom 
du skal sykle forbi en gående person på 
fortauet, er det derfor viktig at det er du 
som holder god avstand til den andre 
personen, og at du ikke sykler for fort.

• Sykler du på fortauet, og skal ut i vei-
banen eller krysse gata, er det alltid du 
som har vikeplikt.

• Du kan ikke sykle på motorvei, innkjør- 
inger til motorvei, samt i noen tunneler.

Kilde: Syklistenes landsforening og 
lovdata.no
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Tips til sunn og rimelig mat 
Det trenger ikke være dyrt å spise sunt. 
Her er 17 små grep for å spare penger og 
samtidig gjøre sunnere valg.

1. Fiskefilet fra eksempelvis sei og laks 
er ofte rimelige. Mange fiskeslag kan 
konkurrere med kjøtt i pris. 

2. Spar penger til middag ved å gi mer 
plass til grønnsaker og poteter, og 
mindre plass til kjøtt. Bønner og linser 
er rimelig, sunt og mettende og kan 
være en god erstatning for kjøtt. 

3. Frosne grønnsaker kan være billig og lurt 
å bruke i gryteretter, work eller supper.

4. Tradisjonelle grønnsaker som kålrot, kål, 
gulrot, løk og purre er stort sett rimelige 
hele året og kan være basis i salater, 
supper, sauser eller gryter. Visste du 
at sausen i ekte spaghetti bolognese 
inneholder like mye gulrøtter som kjøtt?

5. Følg sesongene for frukt og grønnsa-

ker. Har du lagringsmuligheter kan du 
kjøpe inn større mengder frukt, bær, 
grønnsaker og poteter om høsten.

6. Spar penger og fett ved å bytte pom-
mes frites med for eksempel ovnsbakte 
poteter.

7. Hva får du for pengene? Rene produk-
ter av fisk, fugl og kjøtt inneholder mer 
av viktige næringsstoffer og mindre 
fett og salt per kilo enn blandings-
produkter som pølser og kjøttdeig. 
Sammenlign pris per kilo matvare på 
hyllemerkingen.

8. Benytt deg av gode tilbud på sunne 
matvarer og se gjerne etter billigere 
merkevarer innen ulike produktgrup-
per. Kjøttdeig lages av ulike typer kjøtt 
og mager kjøttdeig er ikke alltid dyrere 
enn vanlig kjøttdeig.

9. Spis mer grovt brød og skjær tykke 
skiver, så holder du deg mett en god 

stund. Se etter Brødskalaen eller Nøk-
kelhullet når du kjøper brød. 

10. Sunnere kornblandinger er som oftest 
billigere enn produkter med mye sukker. 

11. Magre kjøttpålegg som kokt skinke 
eller kalkunfilet, koster ikke nødvendig-
vis mer enn kjøttpålegg med høyere 
fettinnhold. Prøv også frukt og grønn-
saker som pålegg.

12. Ikke kast rester. Bruk rester som pålegg 
eller i omeletter og gryteretter dagen 
etterpå. Rester egner seg også som 
kveldsmat eller fryses.

13. Mager kesam er et sunnere alternativ til 
rømme, og ikke dyrere. Bruk det til dip!

14. Frukt og grønt som snacks er billigere 
og sunnere enn sjokolade og potetgull. 

15. Vann er den beste tørstedrikken! Vel-
ger du vann i stedet for brus reduserer 
du både sukkerinntaket og utgifter.

16. Se på ingredienslisten og les vare-
deklarasjonen. Matvaren inneholder 
mest av det som står først. 

17. En del Nøkkelhullmerkede matvarer 
koster mer enn andre tilsvarende 
matvarer uten Nøkkelhullet, men 
prisen varierer fra butikk til butikk. 
Det finnes produkter med Nøkkel-
hullet fra mange av butikkjedenes 
lavprismerker som er rimeligere enn 
de store merkevarene.

Kilde: helsedirektoratet.no/helsenorge.no
OM NØKKELHULLET Nøkkelhullet er en frivillig nordisk merkeordning. Nøkkelhullmerkede matvarer har mer fullkorn og 
mindre mettet fett, salt og sukker enn tilsvarende matvarer uten Nøkkelhullet.



Vi starter i Sandvika og seiler først blant øyene i Asker og 
Bærum, over til Nesoddlandet og innover øyene utenfor 
Oslo. Vi går så langs Oslo Havn forbi Operaen, Akershus 
festning og Aker Brygge før vi returnerer via Snarøykilen, 
og ankommer Sandvika etter en hyggelig fire timers tur. 
Det vil bli mulighet for å gå av i Oslo om en ønsker det.

Det vil bli servert tapas/ fingermat om bord.        
Drikkevarer er ikke inkludert og kjøpes av den enkelte. 
Båten har alle rettigheter.

Turen er sponset, så medlemmene betaler kun 150 kr for 
hele turen inkludert mat. Derfor gjelder denne invitasjonen 
kun medlemmer fra lagene nevnt ovenfor. 
Egenandelen betales til konto 9680 36 38583. 
Merk : Båttur.

Påmeldingen er gyldig først når egenandelen er betalt.

Vær rask med å melde deg på. Begrenset antall plasser 
på båten. Førstemann til mølla. 
Påmeldingsfrist og betalingsfrist 18. mai. 

Enkle manuelle rullestoler går på båten. Gi beskjed om 
du bruker det pga. plassen.
Påmelding til kristinlevinsen@gmail.com
Tlf.92 23 11 23

Dere kan også gå inn på rigmor.no og lese om båten og 
om turen.

Hjertelig velkommen ønsked fra styret i  Personskade-
forbundet Asker og Bærum lokallag

BÅTTUR I OSLOFJORDEN onsdag 8. juni kl 17.30 med båten ”Rigmor”
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Dette skjer

8. Juni
Personskadeforbundet LTNs lag i Asker og Bærum, Drammen 
og omegn, Romerike og Oslo inviterer sine medlemmer til
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ER DU USIKKER PÅ HVILKE RETTIGHETER DU HAR I NAV-SYSTEMET ETTER 
EN SKADE ELLER SYKDOM?

Når man blir syk eller skadet kommer 
mange i kontakt med NAV. For noen 
kan dette føles utfordrende og kan ta 
ekstra krefter. For å klare å føre saken 
sin på en god måte har mange behov 
for kunnskap om sine rettigheter og 
plikter, samt få nyttige råd og verktøy 
fra de som har ”gått veien før”.

For å bidra til økt kunnskap om egne 
rettigheter og krav arrangerer vi fore-
drag om hovedtrekkene i NAV-rettig-

heter ved skade eller sykdom. Foredra-
get er åpent for alle. Kunnskap bidrar 
til økt mestring og kontroll over egen 
sak. 

Foredragsholder er rådgiver Birte Sand 
Rismyhr, Personskadeforbundet LTN.

Personskadeforbundet LTN Mosjøen 
og omegn lokallag arrangerer åpent 
foredrag om dette temaet tirsdag 24. 
mai 2016 på Milano i Mosjøen fra kl 

18.00 til ca. kl 21. Foredraget er gratis 
for medlemmer og koster kr 200,- for 
ikke medlemmer. Det vil bli servert litt 
å bite i.

Påmeldingsfristen er 12. mai og på-
melding skjer til Bente Hyttebakk, 
tlf. 481 22 274 eller e-post: 
b-hytte@online.no

Velkommen til nyttig foredrag!  Kunn-
skap bidrar til økt mestring og kontroll!

24. Mai MOSJØEN

NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE 

Ved sykdom eller skade dukker det 
ofte opp bekymringer om egen øko-
nomi.  Det dukker opp ekstra utgifter 
samtidig som en er usikker på nå- 
tidens og fremtidens inntekt. Vi vet 
at slike bekymringer påvirker og at 
det er viktig å ha økonomien under 
kontroll for å bli så bra som mulig.

Mange som blir syke eller skadet vil 
kunne ha krav på erstatning fra private 
eller lovpålagte forsikringer. Hvilke ret-
tigheter en har og hvordan de påvirker 
hverandre kan være utfordrende å vite. 
Å få kunnskap om dette er viktig og 
nødvendig for å oppnå riktig erstat-

ning samtidig som det bidrar til økt 
mestring og kontroll i egen rehabili-
teringsprosess.

Foredraget holdes av seniorrådgiver/
ass. generalsekretær Per Oretorp i 
Personskadeforbundet LTN og gir en 
innføring i hovedreglene i norsk erstat-
ningsrett etter personskade, uavhengig 
av hvordan skaden har oppstått. 

Personskadeforbundet LTN har i de sis-
te tre tiårene bidratt til å endre norsk 
erstatningsrett og har i mange tilfeller 
oppnådd større erstatning for sine med-
lemmer enn opprinnelig tilbud fra forsik- 

ringstilbud. En av forbundets fanesaker 
er at alle skal ha riktig erstatning.

Personskadeforbundet LTN Lofoten 
lokallag inviterer til åpent foredrag  
tirsdag 24. mai 2016 på Leknes bo 
og servicesenter fra kl 18.00 til ca. 
kl 21.00. Foredraget er gratis.

Påmeldingsfristen er 12. mai til: Leif 
Helge Hansen, tlf. 957 34 615 eller 
e-post: 
leihelg@online.no

Velkommen til nyttig foredrag!  Kunn-
skap bidrar til økt mestring og kontroll!

24. Mai LOFOTEN
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  VÅRLIGE SENIORUKER I BULGARIA

Etter gjentatte henvendelser fra medlemmer som ønsker et eget tilbud for 
seniorer, har vi reservert leilighetene på Panorama Dreams til dette formålet 
neste vår.

Tilbudet til seniorer gjelder i uke 20 og uke 21, altså i perioden fra den 16. mai 
– til den 29. mai. Målet med ukene er at flere i samme aldersgruppe kan bli kjent 
med hverandre og å gi seniorer reservert tilgang til tilrettelagte leiligheter.

Det bør også legges til at mange mener at våren, som ikke akkurat er høysesong, 
er den vakreste årstiden ved Svartehavet. 

- Det er en perfekt reise for deg som både ønsker å være litt alene, men som 
også vil ha muligheten til å bli kjent med andre i samme situasjon. Aldersmessig 
har vi definert seniorer som personer fra 55 år og oppover, og tilbudet gjelder 
både single og par, forklarer Personskadeforbundet LTNs konsulent Frank Gjelsøy. 
Det er han som administrer utleie av leilighetene og dermed også seniorturen. 

Ta kontakt med Frank om du ønsker mer informasjon, 
telefon 22 35 71 00 eller epost frank@personskadeforbundet.no

Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs som er spesielt 
enkelte par ved å få økt kunnskap om hukommelse og hvordan 
metoder og teknikker kan redusere hukommelsesvansker. 

Kurset er lagt opp med en kombinasjon av korte foredrag og 
praktiske øvelser. 

Deltagerantallet er begrenset, så ta gjerne raskt kontakt med 
regionssekretær Wenche Solløst hvis spørsmål eller for tilsendelse 
av påmeldingsskjema: ring 22 35  71  00 eller 
send e-post til: wenche@personskadeforbundet.no.

20.-22. Mai
Vi husker SAMMEN
Kurstilbud til par i hele landet HAMAR
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Landet rundt

Nytt fra Ofoten
Det har vært en del aktiviteter i Per-
sonskadeforbundet LTNs lokallag 
i Ofoten. Kjersti Bergvik deler fine 
bilder med oss alle. 

FRA 29. NOVEMBER 2015 da vi markerte trafikk-
ofrenes dag. Tradisjonen tro i Narvik kirke. Presten, Trond 
Laksaa, stilte med hjerterefleks fra oss. Dåpsbarna fikk 
trafikksikkerhetsgave fra oss. Menigheten fikk refleks 
ved utgangen, før vi møttes til kirkekaffe.

FRA VÅRT ÅRSMØTE 23. FEBRUAR PÅ ASTRUPGÅRDEN. Flott fremmøte på ca. 50% av medlemmene. Godt møte, 
god mat og god stemning med prat, sang og loddsalg godt utover kvelden.

FRA VÅR KAFEDRIFT PÅ MUSEUM NORD-NARVIK UNDER VINTERFESTUKA (VU- 5-13.mars) der rallar, svartbjørn, 
Ofotbanen og da Narvik ble by hedres og minnes. 9 dager kafé med god hjelp fra mange medlemmer bak disken. 
Svartabjørnkandidatene og vekterne likte godt det vi serverte.



Dette gode samtaletilbudet vet vi at mange medlemmer i Personskade-
forbundet LTN ønsker og trenger, men det er få som er klar over at tilbudet 
finnes! Det er derfor viktig at vi fortsetter det gode arbeidet med å gjøre 
tilbudet bedre kjent! Dersom du og ditt lag ønsker nye plakater til deres 
geografiske område: bestill enkelt og greit ved å sende en e-post til: 
wenche@personskadeforbundet.no 

Vi lover kort leveringtid. 
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Likepersontjenesten 
på plakaten!

Veileder for psykososiale 
tiltak ved kriser, ulykker og 
katastrofer er revidert

  - Målet med veilederen er å bidra til 
enhetlig, likeverdig og forsvarlig psy-
kososial oppfølging etter kriser, ulykker 
og katastrofer i hele landet, sier helse-
direktør Bjørn Guldvog.

Kunnskapsgrunnlaget for veilederen er 
en kombinasjon av internasjonal og na-
sjonal forskning og nasjonale erfaringer. 
Dette er tatt inn i veilederen.

Veilederen skal være med på å definere 
hva som er god praksis i tjenestene. 

Sentrale områder er:
- Proaktiv psykososial oppfølging med 

egen navngitt kontaktperson i kom-
munen.

- Brukerperspektivet skal være sentralt 
i tjenesteytelsen. 

- Samarbeid mellom tjenesteytere på 
ulike nivå og i ulike sektorer, inkludert 
frivillig sektor.

- Tiltak for å aktivere den rammedes 
eget støttenettverk. 

- Anbefalinger for god kriseledelse og 
virksomhetsevaluering 

- Tverrfaglighet og samarbeid på tvers 
må til. Uten å kjenne hverandres roller, 
kompetanse og ansvar, kan vi ikke gi 

den beste hjelpen til de som trenger det 
mest, sier Bjørn Guldvog.

De fem regionale ressurssentrene for 
vold, traumatisk stress og selvmords-
forebygging (RVTS) vil være sentrale 
i arbeidet med å implementere veile-
deren.

Veileder om psykososiale tiltak ved kriser, 
ulykker og katastrofer (IS-1810) ble først 
utgitt i 2011.

Helsedirektoratet har revidert veilederen om psykososiale tiltak ved kriser, 
ulykker og katastrofer. «Mestring, samhørighet og håp» beskriver hva 
som er kommunenes forpliktelser i den psykososiale oppfølgingen ved 
alvorlige hendelser.
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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. mai  2016

Løsning på forrige kryss 
var:
MANGE REISER BORT 
I PÅSKEN

Marit Feragen, Hamar

Siv Schaug-Pettersen, Trondheim

Bjørg T. Isaksen, Tromsø

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

OPPGAVE VINNERE
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Marie          
Brattbakk

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



Bruk hodet 
– bruk hjelm  
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Selius & kidza

Mer enn hver tredje syklist som 
skades alvorlig, får hodeskader. 
En sykkelhjelm fordeler støt og re-
duserer faren for hodeskader med 
70 prosent.   

Har du en fart på 20 km/t og får et slag 
mot hodet, er dette nok til å gi deg brudd 
på hjerneskallen og hjerneskade. Selv 
små hodeskader kan gi varige plager 

som hodeverk, hukommelsessvikt og 
lysømfintlighet.

Smarte syklister bruker hjelm. Pass på 
at den er CE-merket for å tilfredsstille 
gjeldende krav til sikkerhet. Hjelmen skal 
dekke issen, pannen, tinningen og bak-
hodet. Den skal sitte så godt at den ikke 
kan falle av eller skyves bakover ved et 
fall. Samtidig skal hjelmen være lett, ha 

god ventilasjon og ikke skjerme for lyd 
eller synsinntrykk.

Barn under 14 år er spesielt utsatt for å 
få hodeskader. Derfor bør de alltid bruke 
hjelm når de sykler, også når de sitter på. 
Husk at barna må ta hjelmen av når de 
IKKE sykler.

Kilde: Statens vegvesen
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Gass-
kraft
Gass-
kraft
Gjær brukes i baking for å få 
brød til å «heve seg», og nå 
skal du få se hva det betyr.

© MCT/Bulls

Strekk ballongen ved å 
blåse den opp noen 
ganger og press den 
så over flasketuten

Sett flasken 
på et varmt 
sted og 
sjekk den 
hvert 5.-10. 
minutt

Etter noen minutter begynner 
ballongen å ese ut

Gjær er en levende 
organisme, og pakken din 
inneholdt mange millioner 

slike organismer

I brød lager gjæret 
små gassbobler, slik 

at brødet «hever seg»
og blir lett og mykt

Hva skjedde?

Du trenger

•   En pakke tørrgjær

•   1 kopp (250 ml) 
svært varmt vann

•   2 spiseskjeer 
sukker

•   Stor ballong

•   Tom, liten (opptil 
1 liter) vannflaske

Bland gjær og sukker i 
koppen med vann og hell 
blandingen på flasken

Gjæret fortærte 
sukkeret og laget den 

usynlige gassen 
karbondioksid, og den 

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad
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Trygt på skoleveiene

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no

Barneverntjenesten
kongsberg.kommune.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

aurland.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.no

Bø
kommune

boe.kommune.no

Tønsberg
kommune

Bydrift Vann/Avløp
tonsberg.kommune.no re.kommune.no

odda.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no
hamar.kommune.no

Meland
kommune

meland.kommune.no

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no trysil.kommune.no

verran.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
stjordal.kommune.no

fjaler.kommune.no

tysver.kommune.no
vaaler-he.kommune.no

baerum.kommune.no

sauda.kommune.no

Sømna
kommune

somna.kommune.no
steigen.kommune.no

andebu.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
nes-ak.kommune.no

Tønsberg
kommune

tonsberg.kommune.no

vagsoy.kommune.no

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70
www.sargruppen.no

Hamar Pukk og Grus AS
Bjørgedalsvegen 875

2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

K. Kleven AS
 Kårhaugen 1

6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Olsens Montering
og Ovnsrens
Gamlevegen 12
2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Toyota Bilia
Stjørdal

 Tuftenvegen 2
7502 STJØRDAL
Tlf. 982 94 930

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004
/ 909 93 028

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Salong Kari
 Trondheimsvegen 627

2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Sentrumsv. 60
3550 GOL

Tlf. 32 07 90 00

E. V. Tak & Bygg AS
 Tunvollveien 46

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

SF Kino
Stavanger/Sandnes AS

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 07 00

Bekkeseth AS
 3632 UVDAL

Tlf. 951 37 873

Berg-Hansen
Nord-Norge AS

avd Sortland
 Strandgata 13

8400 SORTLAND
Tlf. 76 11 00 00

Utne
Transport AS
 Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Murmester
Ragnar Haugen

Industriv. 11
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 22 38

Klanderudvegen 35
2233 VESTMARKA

Tlf. 62 83 91 56

Frank Kjosbakken AS
 Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01
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Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62
TRAFIKKFORUM AS:

-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i sentrum for våre trafikkskoler

Bilia Personbil as - Risløkka
Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 08 555

www.bilia.no

Asko Øst AS
Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - www.asko.no

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00 - www.framhelse.no

Rosenholmveien 6
1252 OSLO
Tlf. 23 69 69 60

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Fjordgata 10 B
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 00 81
www.roervikhavn.no

Eggen Anleggsdrift AS
Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

avd Moss avd rør
1522 MOSS

Tlf. 69 26 26 00

www.bravida.noHORDALAND

LÅTE Trafikkopplæring
Ragdevegen 100, 5750 ODDA.........................................Tlf. 907 67 258
E-post: torstein.laate@gmail.com

NORD-TRØNDELAG

TREKANTEN Trafikkskole
Abel Meyers gate 21, 7800 NAMSOS...............................Tlf. 74 27 11 60
E-post: bentare@trekantentrafikkskole.no
www.trekantentrafikkskole.no

ØYVIND’s Trafikkskole
Finn Christiansensv 10, 7800 NAMSOS.............................Tlf. 911 28 430
E-post: oeyvinha@online.no

MØRE OG ROMSDAL

BONDHUS Trafikkskule
Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA......................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

SENTRUM Trafikkskole Odd Magne Tjelde
Kaptein Drejers gate 35, 6600 SUNNDALSØRA.................Tlf. 71 69 29 99
E-post: post@sentrum-trafikkskole.no
www.sentrum-trafikkskole.no

ROGALAND

Holbergsg. 15, 4306 SANDNES......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

TROMS

Vestregata 27/31, 9008 TROMSØ...................................Tlf. 77 65 55 90
E-post: tsenter@tsenter.no
www.tsenter.no

Stora Enso Skog AS
 Vestsivegen 269
2411 ELVERUM
Tlf. 905 72 901

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Markedsgata 3
9510 ALTA

Tlf. 78 44 95 95
www.griegseafood.no

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no - www.midtgaardtransport.no

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Tlf. 38 34 50 90

Axel Lundsvei 27, 4055 SOLA
Tlf. 51 94 30 00
Besøk oss på:

www.sola-strand.no eller
www.dehistoriske.no
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5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Varanger
Auto AS
Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

www.mtf.no

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Team Verksted
Øst AS

Stanseveien 40
0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Statens vegvesen
Region sør
4808 ARENDAL

Tlf. 020 30

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

Tor Erik Jovall
Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Leangbukta 40
1392 VETTRE

Tlf. 66 98 19 30

Visnes Kalk AS
Visnesvegen 131
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Monrad Lassemo
Fjerdingøy

7873 HARRAN
Tlf. 74 33 01 68

Vallset
 Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Rana
Industriterminal A/S

 Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Gull og Sølv
Christen Øygard

Torgg 2
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 34 43

Røyken og Hurum
Trafikkskole AS
Nordre Sætrevei 46

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 14 00

Flytanking AS
 Trondheim Lufthavn

Værnes
7501 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00

www.utvik-auto.no
Service, reparasjoner og EU-kontroll

Midtsida 56
2133 GARDVIK
Tlf. 414 27 789

Elstad
Oljesenter as
 Dyrskuevegen 34

2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Eternitveien 8
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 92 70

Enviro Bil
Nesbru AS
 Nesbruveien 84
1394 NESBRU
Tlf. 916 45 157

Morten Juliussen
Krantransport AS

 Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Bygdøynesv. 37
0286 OSLO

Tlf. 24 11 41 50

Hemnes Bil
Rolf Erik Narvestad

 Trinbergveien 7 B
1970 HEMNES
Tlf. 926 61 149

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS

 Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 415 03 460

Solheim Motor AS
 Sørliveien 78

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 906 67 170

Østli
Servicesenter AS
 Svartbekkvegen 74

2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Volmax AS
Buskerud

Industriveien 11
3610 KONGSBERG

Tlf. 32 77 24 00

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Gjerluvegen 3
2320 FURNES

Tlf. 62 59 88 00

Pec Installasjon AS
 Halfdan Wilhelmsens alle 48

 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 70 00

Vi er en gjeng med motiverte
elektrikere som  gjerne tar imot

nye og eksisterende kunder

Bertelsen &
Garpestad AS

 Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Christensen & Jensen
Transport AS
8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Dokka
Storgata 55

2870 DOKKA
Tlf. 61 11 06 00

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

 Per Krohgs vei 4 B
1065 OSLO

Tlf. 22 65 18 14

Liens Bilskade
Nordsetvegen 358

7540 KLÆBU
Tlf. 73 20 11 89

Bilskade & Lakk AS
 Verkseier Furulunds vei 17

 0668 OSLO
Tlf. 22 90 51 80

LILLEHAMMER

Aure
Anleggservice

 Dromnes
6699 KJØRSVIKBUGEN

Tlf. 412 28 343

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Herøy
Entreprenørforretning

 Landarvikveien 65
8850 HERØY

Tlf. 975 99 458

Hamar
Gjerluvegen 1 A
2320 FURNES

Tlf. 24 03 44 00

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

TeleDataØst
Lillehammer

Landbruksvegen 2/4
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 44

Haga
Autosalg AS
 Nedre Nøttveit 64

5238 RÅDAL
Tlf. 55 13 46 33

Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI

Tlf. 08 555
www.bilia.no

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Tunejordet
Bilverksted AS

 Lilletuneveien 4
1711 SARPSBORG

Tlf. 69 10 18 80

R S Sveis og Mek
Ronny Strøm
Stabburvegen 30

5561 BOKN
Tlf. 400 49 410

ESSO Rauland
Servicenter
3864 RAULAND
Tlf. 35 07 31 03

Rennesøy
Bilsenter AS
 Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Psykolog
Trond Haug

 Uglevegen 37
7500 STJØRDAL
Tlf. 926 86 358

ANONYM
STØTTE

Sandnes
Bilverksted AS

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20
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ANNONSER

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

Entreprenørselskapet
Johs Granås AS

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Fjordveien 3
1363 HØVIK

Tlf. 67 59 10 09

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

herbjorn-nilssen.no 5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Karosserifabrikken A/S
 Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Agder
Karosseri AS

 Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11 4580 LYNGDAL

Tlf. 38 34 22 00

Thingstad Pall- og
Kassefabrikk AS

 Floodmyrveien 17
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 55 76

Verftsgata 22
7800 NAMSOS
Tlf. 479 80 500

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Gjødseltransport AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Lommedalen Auto AS
Skollerudveien 140

1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 06 00

post@lommedalenauto.no
lommedalenauto.no
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FAGDAG OM KOGNITIVT SVIKT 
PÅ NETTET 
Det er stor interesse for 
fagdagen på UiT i Narvik 
med temaet kognitivt 
funksjonstap. Programmet 
er tilpasset både studenter, 
fagmiljø og brukere. 
Det har derfor blitt besluttet at fagdagen skal 
filmes og deles digitalt. Dagen etter konferansen, 
altså den 13. april, kan du gå inn på denne linken 
(den ligger også på våre hjemmesider):

https://mediasite.uit.no/Mediaste/Catalog/
Full/0f00fc2e3c884ae692fa1347520d6f7321

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

god venn som inspirerte deg. 

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

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

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 



Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  www.svw.no/personskade 

Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets 
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste 
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden  
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,  
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen von Hirsch
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer (H)
Faruk Resulovic
Cecilie Sethil Stuberg

www.svw.no/personskade 

  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

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.

VI TRENGER AKKURAT DEG!

Et medlemskap i Personskadeforbundet 
LTN koster lite, men betyr mye. Kjenner du 
noen som bør være medlem eller som kan 
tenke seg å støtte forbundets arbeid? 

Gå inn på www.personskadeforbundet.no, 
her kan du lese om medlemsfordeler og om 
hvilke saker vi jobber for.


