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Når jeg skriver denne lederen vet jeg at mange lag jobber
med kampanjen Skadefri Dag. Jeg gleder meg, og håper
vi sammen kan løfte forbundet inn i fremtiden.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Å påse at vi til enhver
tid har
det beste rehabiliteringstilbudet,

Les mer om hva og hvorfor vi i forbundet er opptatt av dette

og ikke minst et tilbud som er likt

på side 8 og utover.

uansett hvor du bor, har vært en av

forbundets kjernesaker siden oppstarten for nesten 40 år siden.

En annen sak som jeg vil løfte i denne utgaven av LEVE MED,
er gladsaken om at myndighetene i revidert nasjonalbudsjett

Gjennom årene har vi vært delaktig i mange prosesser som har

valgte å skrote regelverket rundt arbeidsavklaringspenger som

styrket rehabiliteringsfeltet. Den største seieren var da vi var en

ble innført i 2018. For mange av våre medlemmer har dette

av pådriverne bak å få endret måten vi driver hodeskadere-

vært et mareritt. Grunnet karens har enkelte endt opp med å

habilitering. I tillegg har vi kontinuerlig bidratt til endring gjen-

måtte låne penger eller selge hjemmet sitt for å ha penger til å

nom å være tett på forskning – både som brukermedvirker og

dekke sine hverdagskostnader. Vi skal selvsagt ikke påberope

søknadsorganisasjon for finansiering. Vi er også involvert som

oss hele seieren, men vi har vært tett på her – både i form av

brukerrepresentanter i offentlige organer, som har som mål

å ha deltatt i høringer og med innspill i politikken. Det er gøy

å utvikle gode tilbud. I denne utgaven kan du lese om Gunn

når det er medvind!

Rauken (s. 18) som sitter som leder for brukerutvalget for Sykehus Innlandet.

Dersom dere er nysgjerrige på de som jobber i sekretariatet, må
du bla deg frem til side 14. Her kan du lese om Christina, både

De siste årene har Personskadeforbundet LTN sammen med en

hva hun gjør og litt om hva som driver henne.

rekke instanser, både fagenheter og organisasjoner, gått sammen
for å få startet prosessen med å få på plass en rehabiliterings-

Når jeg skriver denne lederen vet jeg at mange lag jobber med

reform. Dette er viktig blant annet fordi vi vet at presset på

kampanjen Skadefri Dag. Jeg gleder meg, ønsker alle lykke til

rehabilitering øker grunnet at befolkningen blir eldre, men mest

og håper vi sammen kan løfte forbundet inn i fremtiden.

fordi det mangler en helhetlig plan for rehabilitering fremover.
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Flyr videre –
med full kontroll!

For fem år siden fløy en bil over autovernet
et sted på Sunnmøre. I bilen satt Elin Halle
Sandvik (45) og to av hennes barn. Ikke lenge
etterpå begynte Elin å fly selv.
TEKST: Gunn Kvalsvik
FOTO: Privat
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- Se her, er det ikke stilig. Jeg tror hun flyr

hadde han også hjorten i fanget. Så traff

- Vi var maksimalt heldige med de som

over bygda der du har vokst opp.

den bilen der Elin og de to barna satt i

først kom til ulykkesstedet. En sjømann

ca 60 kilomenter i timen.

med mye helsekompetanse, så en lege

Per Oretorp smiler og peker på et insta-

og deretter en sykepleier. Alle visste hva

gram-bilde på mobilen sin av en smilen-

Det som skjedde etterpå, husker ikke

de kvinne med mørkt hår som poserer

Elin. Hendelsesforløpet har imidlertid

sammen med en paraglider. I bakgrunnen

blitt gjenfortalt. Bilen med hjorten traff

Elin ble plukket opp av et helikopter som

ser man hav og en bratt fjellskrent.

hennes bil, de ble dyttet utenfor auto-

tok henne til Ålesund sykehus. Da det ble

vernet, fløy utfor kanten og gjennom

avdekket brudd i bakhodet, gikk ferden

luften. Før den landet.

videre til St. Olav i Trondheim. Hun husker

Bildet kommuniserer at hun straks skal
hoppe, og fly.

som var rett å gjøre og hvordan prioritere.

lite av de neste dagene. Men etter fire
Så ble det kaos. Den andre bilen tok fyr.

dager gikk hun fra intensiv-pasient til å

- Kanskje du kan intervjue henne, jeg

Heldigvis hadde de som var inni kommet

bli en "b-pasient".

sender deg iallfall kontaktinformasjon,

seg ut. Eldste sønnen til Elin kom seg

sier Per Oretorp.

etter litt ut av bilen. Yngste gutten satt

- Jeg var ekstremt rotete i hodet, samt

imidlertid fast og måtte til slutt rykkes

slet med paranoide tanker. Jeg prøvde å

Noen dager senere er intervju avtalt, og

ut med makt av de som var kommet

forklare at det var vanskelig og at hodet

Elin svarer et muntert ja i den andre en-

til. Alle var redde for at bilen som stod

mitt ikke fungerte som det skulle, men

den av telefonrøret. Og ja, hun forteller

over autovernet lenger oppe skulle spre

følte jeg ikke ble tatt helt på alvor.

om hvorfor hun flyr og hvorfor dette er

brannen ved å velte nedover til Elins bil.

hennes form for rehabilitering. Det kom-

Deretter gikk ferden tilbake til sykehuset i

mer senere i teksten – først må vi vite

- Jeg var mentalt helt borte - som om

Ålesund, så til Volda sykehus – før Elin til

hva som skjedde den 11. november for

jeg var i en drøm. Kjente ingen smerter.

slutt landet på Mork rehabiliteringssenter.

5 år siden.

Det første jeg husker er at noen satt ved
siden av meg og snakket. En sykepleier.

SELVESTE LIVET

I ettertid har hun fortalt at den ene pu-

For å forstå hvorfor Elin flyr over hav og

pillen min var utvidet og sort, et tegn på

fjell, må vi nemlig tilbake i tid. En senhøst

at noe var alvorlig.

Hoppingen mellom sykehus opplevde

dag i 2016. Hun sitter på en avkjørsel i
bilen sammen med to av fire barn.

Elin ble dratt ut av bilvraket og bortover
gresset for å heve overkroppen og be-

De venter på klar kjørebane. Plutselig

grense trykket i hodet. Deretter ble hun

løper en hjort over veien, treffer en annen

lagt i en posisjon som holdt luftveiene

bil som er på vei oppover – som blir kas-

frie og åpne.

tet inn gjennom frontruten. Halve taket
forsvinner og frontruten knuses.

SYKEHUSHOPPING
Elin gled inn og ut av en døs. Hun prøvde

- Det var et under at bilen klarte å na-

å fokusere, men synet fungerte ikke. Hun

vigere ned den svingete veien. Men den

så rett og slett ingenting. Hun var trøtt.

gjorde det. Føreren var bevisstløs og trolig

Veldig trøtt.
ELIN HALLE SANDVIK
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SÅNN SÅ BILEN ut etter å ha fløyet utfor rekkverket.

ELIN, mørbanka etter ulykken.

Elin som stressende og vanskelig. Det

jobbet hun som mannskapskoordinator.

eneste hun ønsket var at de skulle se
mer på hodet hennes og at hun fikk ro.

spurt om det var realistisk at jeg kunne
klare å jobbe som før. Jeg sa nei – basert

- Jeg likte jobben min, tempoet og det

på råd

konkrete. I ettertid ler jeg litt av en kom-

fra legen og det jeg selv erfarte.

NORMALITET OG ET RART HODE

mentar jeg hadde rett før ulykken. Det

Elin mener at hun burde blitt mer utre-

fløy nemlig et helikopter forbi vinduet

- Helt ærlig følte jeg meg etterhvert gan-

det og fått bedre hjelp ved St. Olav. At

og jeg sa til kollegaen min; tenk så gøy

ske så alene. Det er ingen automatikk i

hennes kognitive utfordringer burde blitt

det hadde vært å fly helikopter. Lite viste

oppfølgingen etter en slik ulykke. Opp i

nærmere undersøkt. Kanskje også startet

jeg at jeg bare to uker senere skulle være

alt gjennomgikk jeg også en skilsmisse.

med en form for rehabilitering.

ombord i et helikopter. Kanskje gikk det

Ikke på grunn av ulykken, men fordi det

troll i ord?

ikke fungerte lenger.

sammen. Kastet meg rundt. Og så var det

Det hadde nesten gått et år etter ulyk-

Fastlegen til Elin mente hun burde gå for

ut igjen. Det hadde vært bedre for meg

ken før Elin første gang prøvde seg i ar-

uføretrygd. For å få økonomisk stabilitet

å være hjemme. Få ro og mindre stress.

beidslivet igjen. Hun gledet seg og var

og for å kunne puste ordentlig med ma-

- Jeg følte at de bare lappet meg

optimistisk. Etter noen dager forstod hun

gen. To år etter ulykken fikk hun innvilget

Hun var glad da hun endelig kom hjem.

imidlertid at noe var feil. Hun rotet med

uføretrygd.

Til huset sitt, mannen og de fire barna.

tall og bokstaver. Jobbet saktere enn

Heldigvis kom også synet gradvis tilbake.

før. Registrerte - og måtte kontrollere.

Det tok tid, og særlig på høyre side var

- Til forskjell fra mange andre, tenkte jeg
at uføretrygd var bra for meg. Jeg trengte

det dårlige synsfelt lenge.

IKKE NOEN AUTOMATIKK I HJELP

ro og forutsigbarhet. Dessuten tenkte jeg

ETTERPÅ

at det ikke var «for alltid».

Etter seks måneder fikk hun tilbake ser-

Etter en knapp måned forstod Elin at

tifikatet og hun begynte å drømme om å

dette ikke fungerte. Samtidig skjedde en

DRØMMEN OM Å KUNNE FLY

komme tilbake til arbeidslivet. Før ulykken

nedbemanning på kontoret der jeg ble

Helt siden Elin var liten har hun drømt om
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- Det er mye trening i å fly. Fysisk fordi man må bære
med seg utstyret som er ca. 10 kilo. Dessuten er det mye
mentaltrening i å slippe taket. For meg er det også en
lykkepille, uten bivirkninger.
Elin Sandvik

å kunne fly. Kanskje skulle hun bli astro-

- Vi begynte på bakken. Bokstavelig talt.

vinden være på mellom 3 og 5 sekund-

naut, eller hva med flyr. Det var noe med

Sprang bortover for å kjenne kraften i vin-

meter, men det går også når det er opptil

å sveve – være vektløs, som tiltalte henne.

den som løftet paragliderskjermen. Så tok

7 sekund meter.

Sånn ble det ikke. Men fly skulle hun

vi det litt etter litt. Men altså det var også

likevel. Hun måtte bare bli førti år, få

mye teori, med en avsluttende eksamen.

noen barn og bli rammet av en alvorlig
ulykke først.

- Det er mye trening i å fly. Fysisk fordi
man ofte må bære med seg utstyret

Heldigvis var instruktørene trygge og

som er rundt 10 kilo. Dessuten er det

flinke. For Elin var redd. Reddere enn de

mye mentaltrening i å lære seg å slippe

- Det begynte med at jeg opplevde li-

andre. Fra bakken gikk det oppover og før

taket. For meg er det også en lykkepille,

vet som tøft og utfordrende. Dagene

hun viste ord av det var de oppe på fjellet

uten bivirkninger.

ble lange. Jeg gikk mye fjellturer. Likte

Vole, hele 720 meter over landingspunktet.

å se utover og å ta bilder. Den gamle

- Jeg elsker å la vinden styre. Siste flytur

drømmen om å fly ble gjenopplivet, så

- Herregud, de var skikkelig flinke til å

var i Mulevika, en nydelig strand og fjell-

tok jeg sats. Forhørte meg om kursing

trygge meg. Jeg hadde de på øret når

område i Kvalsvika. Jeg var ute og fløy

og ble med på en tandemtur.

jeg fløy, fikk instrukser og detaljerte

i nesten to timer mellom fjellknausene.

opplysninger når jeg skulle lande.

Da er jeg her og nå, så får fremtiden være

Deretter rullet ballen. Hun fant et tilbud

fremtid og fortid, fortid.

og meldte seg på. På kurset var hun eldst

TERAPI OG REHABILITERING

og eneste kvinne.

Nå flyr Elin så ofte hun kan. Det er kun

Les mer om hvorfor Elin er medlem i

været som stopper henne. Helst skal

Personskadeforbundet LTN side 17.

FRA LUFTEN ER utsikten rå, skikkelig rå.

UTSTYRET ER NESTEN 10 kilo, og gir ekstra trening.
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Det haster med
rehabiliteringsreform
Helsevesenet redder stadig flere liv i Norge, men de som overlever møter et
varierende helsetilbud. Samtidig vet vi at stadig flere trenger rehabilitering.
Nå bør myndighetene ta grep.
TEKST: Gunn Kvalsvik

I Personskadeforbundet LTN sier vi ofte

STATUS INTERNASJONALT OG

og med god grunn: Et reddet liv skal også

NASJONALT

leves. Bak uttrykket skjuler det seg et

Norge er ikke alene i verden om å ha

kontinuerlig arbeid som handler om å

rehabilitering høyt på agendaen. WHO

endre strukturer som skal gjøre et skadet

(Verdens helseorganisasjon) har faktisk

liv, både for den som blir rammet og de

etablert rehabilitering som en av sine

pårørende, best mulig.

viktigste satsingsområder framover. De
peker på det faktum at alt tyder på at

- En viktig del av et godt liv er naturlig

det i fremtiden vil bli stadig flere som vil

nok en så god helsetilstand som mulig.

ha behov for rehabilitering.

Når rehabiliteringen tidvis er tilfeldig
og ikke best mulig, er det problematisk.

En global studie fra 2019, «The global

Dette er en av grunnene til at forbun-

burden of disease study 2019» (publi-

det helt siden oppstarten, har holdt et

sert i et anerkjent fagtidsskrift som heter

sterkt fokus nettopp på rehabiliterings-

Lancet), estimerer at personer som har

tilbud. Både ved å være vaktbikkje når

behov og nytte av rehabilitering har økt

endringer skal foregå, men også for å

med 63 prosent bare siden 1990.

påvirke politikk og kvaliteten i tilbudene, sier generalsekretær i Personskade-

Det er all grunn til å tro at tallene i den

forbundet LTN Ingeborg Dahl-Hilstad.

internasjonale studien også samsvarer
med norske forhold. Blant annet vet vi
at flere overlever etter skader og sykdom, noe som igjen betyr at det blir flere

hjelp. Et siste argument er at vi i dagens

som må leve med helseutfordringer. Det

samfunn har større forventninger til livs-

er også mange studier som forteller at

kvalitet og derfor stiller krav til helse-

en stadig større gruppe mennesker har

vesenet, og også rehabiliteringsnivået.

rehabiliteringsbehov for dobbel- og tripREFORM NÅ?

peldiagnoser.

Det siste store «løftet» innen rehabiliteEt annet viktig argument – som også

ringsfeltet, her til lands, ble gjennomført

rammer rehabiliteringsfeltet, er at vi lever

i perioden 2017 til 2019 og ble samlet i

lenger. Og med alderdom kommer også

Opptrappingsplan for habilitering og

flere sykdommer og helseutfordringer.

rehabilitering. Planen kom etter mange

Noe som igjen øker behovet for helse-

år med press fra både brukere, fagfolk og

INGEBORG DAHL-HILSTAD.
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EN GLOBAL STUDIE fra 2019, estimerer at personer som har behov og nytte av rehabilitering har økt
med 63 prosent siden 1990.

tatt av rehabilitering på individnivå fordi
vi vet at konsekvensene av dårlig versus
god rehabilitering kan være fatal. Å forbedre funksjonsnivået sitt, og å mestre
mest mulig er avgjørende for et godt liv.
Hun sier at forbundet har flere meninger
rundt hva som må ivaretas i en rehabiliteringsreform, men at likhetsprinsippet
bør stå høyt. Altså at alle skal ha et likt
rehabiliteringstilbud uansett hvor man
bor i landet.
- Vi har også et blikk på det nasjonale
helseregnskapet og forvaltningen av dette. Vi vet nemlig at god rehabilitering
gir god helse – som igjen totalt sett gjør
presset på andre helsetjenester mindre.
Det lønner seg altså å drive med rehabilitering.
Dette siste, altså det nasjonale helseregnskap, finnes det gode tall for som
viser samfunnsgevinsten av god rehabilitering. Så sent som i 2020 ga arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i oppdrag til
Oslo Economics å se på den økonomiske
nytten rehabilitering representerer. Koninteresseorganisasjoner. Budskapet var

med konkrete eller tallfestede mål».

klart; vi er lei av løftebrudd og generelt
lite oppfølging fra landets myndigheter.

klusjonen er klar: samfunnsgevinstene
ved god rehabilitering er store, selv om

- Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er

kostnadene av rehabilitering er høye.

et komplekst tjenesteområde hvor 356
Opptrappingsplanen ble nylig evaluert

kommuner har forskjellige tilnærminger

HVA BØR EN REFORM INNEHOLDE

av konsulentselskapet KPMG på opp-

og metoder, og hvor det er et bredt spek-

Sunnaas sykehus tok våren 2021 initiativ

drag fra Helsedirektoratet. De konklu-

ter av aktører. KPMGs oppsummering

til et opprop som peker på at Norge nå

derte som følger: Det må «utarbeides og

samsvarer med det forbundet mener, og

trenger en nasjonal rehabiliteringsreform.

vedtas en nasjonal plan for habilitering

har sagt lenge, sier Ingeborg Dahl-Hilstad,

Initiativet var basert på KPMGs evalue-

og rehabilitering» og videre; «Opptrap-

og presiserer:

ring av opptrappingsplanen.

- I Personskadeforbundet LTN er vi opp-

20 organisasjoner, paraplyer og instanser

pingsplanen er i bunn og grunn en tilskuddsordning, og ikke en endringsplan
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SAMMEN MED EN rekke aktører, oppfordrer Personskadeforbundet LTN minister Invild Kjerkhol til å starte
prosessen med å levere en rehabiliteringsreform.

Disse signerte oppropet. Det er en styrke at både interesseorganisasjoner og
rehabiliteringsenheter står sammen.
• Afasiforbundet i Norge,
• Brukerutvalget ved Sunnaas
sykehus HF,
• Forsterket rehabilitering Aker (FRA) –
Helseetaten i Oslo kommune,
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),
• Hjernerådet,
som er opptatt av rehabilitering, stilte

om rehabilitering. Det bør imidlertid

seg bak dokumentet. Deriblant Person-

understrekes at Personskadeforbundet

skadeforbundet LTN under paraplyene

LTN i mange år har pekt på manglene

• Kreftforeningen, LHL,

FFO og Hjernerådet.

innenfor rehabiliteringsfeltet og bedt om

• Landsforeningen for hjerte- og

en grundig evaluering og reformering, sier
Hovedbudskapet i oppropet var at det

Dahl-Hilstad.

• Seksjon for behandling og mestring i
Indre Østfold kommune,

lungesyke,
• Landsforeningen for Polioskadde

norske helsevesenet ikke klarer å tilby

(LFPS),

tilstrekkelig kvalitet på rehabilitering og

Hun håper at myndighetene tar oppropet

oppfølging. Det ble også pekt på store

på alvor og faktisk starter jobben med å

geografiske forskjeller.

lage en reform som rigger rehabiliterings-

• LHL Hjerneslag,

tilbudet for fremtiden.

• Nasjonal kompetansetjeneste for

hjernehelse lagt ved som grunnlag. Den

- At rehabiliteringsfeltet blør ble ytter-

• NHO Service og Handel,

viser forskjeller i kompetanse, i hvilke til-

ligere understreket under pandemien.

• Norsk Ergoterapeutforbund,

bud som gis, og hvor ofte de tilbys. Det

Helseregionene melder om store ven-

• Norsk forening for fysikalsk medisin

er dessuten store variasjoner i ledelsen

telister og utsettelser, og at mange ikke

av dette feltet, både ved sykehusene og

fikk et adekvat tilbud. Sånn kan det

• Norsk Fysioterapeutforbund (NFF),

i kommunene.

ikke være. Kanskje vil evalueringene

• Norsk Sykepleierforbund (NSF),

som etter hvert vil komme, legge et

• Sunnaas sykehus HF,

- Det er flott at Sunnaas sykehus tok

ytterligere press på myndighetene om

• Unge Funksjonshemmede og

initiativet og at det igjen er en debatt

en rask evaluering.

• Virke.

I dokumentet ble en statusrapport for

• Landsforeningen for slagrammede
(LFS),

arbeidsrettet rehabilitering,
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og rehabilitering (NFFR),

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!
PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du

og er godkjente av sine lag.

nå snakke med en av våre likepersoner.
Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig
Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del

basis.

av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likepersontelefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger
det fritt kan ringe.
Telefonnummeret er:

21 40 32 02
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Smått & Viktig
Funksjonshemmedes rettigheter
må inn i rett lovgivning
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon arbeider kontinuerlig for at
FN-konvensjonen om rettighetene
til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bli inkorporert
i norsk menneskerettslov.

følge nøye med på. At høringen skjer til

inneholder noen særskilte rettigheter,

høsten vil gi bedre tid til at informasjon

men skal gi rettigheter til mennesker

og tiltak blir grundig behandlet.

med funksjonsnedsettelser på lik linje
med resten av befolkingen. Formålet

I teorien er menneskerettigheter noe alle

med konvensjonen er å gi mennesker

mennesker har rett på, nettopp fordi de

med nedsatt funksjonsevne de samme

er mennesker. I praksis er dette dessverre

rettighetene som de uten. Den skal altså

ikke en realitet. Per dags dato har ikke

være med på å gi respekt, mulighet for

mennesker med nedsatt funksjonsevne

full deltakelse i samfunnet og være med

Det er bra at sentrale stortingsrepresen-

de samme rettighetene som resten av

på å motvirke diskriminering.

tanter går ut til media og opplyser om

befolkingen. Ved å inkorporere CRPD

at partier som AP og SP arbeider for å

inn i menneskerettsloven vil de få den

Personskadeforbundet LTN er en av svært

få CRPD inn i menneskerettsloven. Neste

menneskeretten de har krav på. Det er

mange organisasjoner som utgjør Funk-

høring er blitt satt til høsten, noe vi skal

viktig å understreke at konvensjonen ikke

sjonshemmedes Fellesorganisasjon.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Tre nye helsepersonellgrupper omfattes
av NPE-ordningen

Fra 1. mai 2022 er osteopater,
naprapater og paramedisinere regnet som helsepersonell i lovverket.
Når de får godkjent autorisasjon blir
de omfattet av den offentlige erstatningsordningen, og har melde- og
tilskuddsplikt til NPE.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

til å omfatte behandlinger utført av os-

vurderer pasienters rett til erstatning for

teopater, naprapater og paramedisinere.

skader som har oppstått i forbindelse

Før de blir omfattet av den offentlige

med behandling gitt av autorisert hel-

erstatningsordningen, må hver enkelt

sepersonell i Norge. Skader som oppstår

behandler søke og få autorisasjon som

hos ikke-autorisert helsepersonell vil ikke

helsepersonell.

bli behandlet av NPE, og pasienter må
i stedet ta kontakt med behandlerens

Merk at behandlinger utført før autori-

forsikringsselskap.

sasjon som helsepersonell er godkjent,
ikke vil behandles av NPE.

Utvidelse av pasientskadeloven
Fra 1. mai 2022 utvides pasientskadeloven
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Kilde: NPE

Ber om beskyttelse av
funksjonshemmede i Ukraina
sjoner samt både russiske og ukrainske

ning, helsevesen, transport og infor-

myndigheter. Funksjonshemmede-beve-

masjon

gelsen i Norge slutter seg nå til oppropet
fra EDF om å beskytte funksjonshemmede og bidra til deres sikkerhet i den

• Forsikre at veiledning er tilgjengelig og
blir forstått av alle

pågående krigen i Ukraina.
BESKYTTELSE OG DELTAKELSE
I brevet som er sendt til norske myndig-

EDF understreker at det må rettes en

heter og norske humanitære aktører

spesiell oppmerksomhet til de som er

Funksjonshemmede er er alltid blant
de mest marginaliserte i kriser og
blir uforholdsmessig berørt av konflikt. I katastrofer er dødeligheten for
funksjonshemmede to til fire ganger
høyere enn for personer uten funksjonsnedsettelser.

trekkes det fram følgende fra oppfor-

mest utsatt. Dette inkluderer kvinner,

dringene til EDF:

barn og personer med intellektuelle funk-

Den europeiske paraplyorganisasjonen

• Ha full tilgang til humanitær hjelp

sjonshemninger, psykososiale funksjons• Personer med funksjonsnedsettelser

hemninger, døve, blinde og personer med

må på lik linje med andre sivile bli be-

støttebehov. I tråd med CRPD artikkel

skyttet mot vold, misbruk og dårlig

4.3 oppfordres det også til at personer

behandling

med funksjonsnedsettelser får medvirke
i avgjørelser på alle nivåer av konflikten,
samt pågående humanitære aksjoner.

for funksjonshemmedes organisasjoner,
EDF, har nå sendt et opprop til samtlige

• Ha full tilgang til grunnleggende tje-

europeiske stater, humanitære institu-

nester som vann og hygiene, utdan-

Kilde: FFO

Gratulerer til Sunnaas sykehus
Det er 10 år siden innovasjonsenheten ved Sunnaas
sykehus ble etablert. Dette ble markert 4. mai.
På sykehusets hjemmesider presiseres det at Sveinung Tornås
lover at utviklingen framover vil bli like intens og god – og til
beste for pasienter og pårørende.
Personskadeforbundet LTN gratulerer, og gleder oss til å se

INNOVASJONSENHETEN FRA VENSTRE: Sveinung Tornås, Lene Mosberg, Geir Ove

hva som vil komme de neste 10 årene.

Karlsson, Sonja Erlenkamp og Anne Karine Dihle. Linda Sørensen og Vegard Gammelsrud
var ikke tilstede.
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Er litt overalt
Den første du møter dersom du besøker sekretariatet – både fysisk og
på telefon – er som oftest organisasjonssekretær Christina Thanger.
Bak det store smilet hennes skjuler det seg et menneske som har
oversikt over nesten alt som skjer
i forbundet.

- Selv om jeg sitter mye på kontoret mitt

- Jeg liker variasjon og derfor det meste.

er det mange ulike arbeidsoppgaver som

Men jeg er nok litt datanerd. Jeg er blant

faller på meg. Men min viktigste jobb,

annet «hands on» på hjemmesiden og i

sånn jeg ser det, er å ta imot telefonsam-

medlemssystemet.

GLAD I MENNESKER

Både i forskning og helse. Dessuten er

TEKST: Gunn Kvalsvik

At Christina liker mennesker, kommer

hun studieleder for forbundet i studie-

tydelig frem enten man møter henne

forbundet Funkis.

taler fra medlemmer og andre som ringer
inn for å få informasjon. Det er tross alt

Hun har også ansvaret for søknader til

medlemmene vi er til for.

Stiftelsen DAM og er prosjektkoordinator for alle prosjektene til forbundet der.

- En vanlig arbeidsdag? Christina ler, rister

fysisk eller gjennom telefonen. Latteren

på hodet og sier – tja, heldigvis er den

sitter løst og hun virker merkelig nok aldri

Christina forklarer at hun blir inspirert når

ganske variert.

stresset.

hun leser søknader som skal til Stiftelsen

Hun forteller at det første hun gjør når

Det er naturlig å spørre om hun aldri blir

hun kommer på kontoret i Hausmanns-

lei av folk og spørsmål.

DAM. Det gir henne innsikt.

gate på morgenen, er å få oversikt over

- Det skjer mye spennende innenfor
forskning og i det siste har vi også fått

dagens gjøremål. Dessuten er hun van-

- Nei, egentlig ikke. Jeg får energi av folk

gjennom mange forskningssøknader.

ligvis på «telefonsløyfa» noe som betyr

og blir lett involvert. Aller helst liker jeg

Blant annet to som handler om bruk

at hun tar imot inngående telefoner.

selvsagt å møte folk fysisk, men sånn

av VR, altså virtual reality, i forbindelse

er det. Heldigvis er verden mer åpen nå

med rehabilitering av hodeskader. Det

etter at pandemien er i ferd med å ebbe

er skikkelig gøy.

ut, og jeg gleder meg veldig til tillitsvalgtkonferansen rett over sommeren. Da kan

KUNNSKAPSPÅFYLL

jeg møte mange.

Christina sitter også i redaksjonen for
de digitale temakveldene som tok form

Hun ler, og fortsetter:

under pandemien – og som nå er besluttet å fortsette.

- Jeg må likevel innrømme at jeg blir
litt sliten etter to-tredagers konferanser.

- Ja, vi har arrangert ganske mange te-

Siden jeg bor alene og er ikke vant til å

makvelder etter hvert og hatt stor suksess

ha folk rundt meg hele tiden kan det bli

med det. Det er gøy. Siden det fungerer

litt tett. Dessuten har man lite pauser på

så godt fortsetter vi – en gang pr måned.

konferanser som ansatt, fordi man også
har mange praktiske oppgaver.

- Mange er opptatt av å vokse i jobben
sin, hvordan er dette for deg?

- Er det andre arbeidsoppgaver du liker
særlig godt?

- Jeg har lært mye og lærer fremdeles.
Blant annet har jeg blitt ganske trygg

CHRISTINE THANGER.
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PÅ FRITIDEN LIKER Christina å gå på tur. Innimellom i storslagen natur.

når jeg må snakke fremfor en forsamling. Dette har jeg gjort både i forbindelse
med kurs i medlemssystem og i andre
sammenhenger. Før ble jeg nesten fysisk
dårlig bare ved tanken, nå gjør jeg det
uten store problemer.
Christina sier hennes livsfilosofi er at hun
aldri blir for gammel til å lære og at hun
vokser på utfordringer.
- Det har skjedd mye i forbundet siden
jeg begynte. Dette gjør at vi jobber på
nye måter. Endringene skyldes teknologi,
men også hva medlemmer forventer og
samfunnet rundt oss krever.
- Hva er dine fremste kvalifikasjoner?
- Oj, vanskelig spørsmål. Praktisk sett er
jeg veldig organisert. Liker å være forberedt, ha oversikt og lage lister. Dessuten
er jeg praktisk. Mine viktigste personlige
kvalifikasjoner, i denne jobben, er nok
at jeg er glad i folk og er utstyrt med et
godt humør.
- Hva gjør du på når du ikke er på jobb?
- På den tiden var jeg ansatt i et vikarby- Jeg liker å gå tur og helst i naturen.

rå og tilfeldigvis trengte de en som meg

Fjell, trær og ikke minst blomster gjør

i forbundet. Jeg likte meg skikkelig godt,

meg glad. Dessuten elsker jeg å reise.

det fungerte både med de jeg jobbet

Snart skal jeg til Helles. Der kombine-

med til daglig og de frivillige, og

rer jeg reiselyst med natur og vandring.

da det ble en stilling ledig noen

Perfekt batterilading.

måneder senere takket jeg ja.

10 ÅRS JUBILEUM

- Det har jeg ikke angret på, sier

Christina startet å jobbe i Personskade-

Christina, og ler, igjen.

forbundet LTN for 10 år siden. Litt tilfeldig
innrømmer hun.

CHRISTINA HAR ANSVARET for plantene på
kontoret i Hausmannsgate i Oslo.
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09.-11.

SEPTEMBER

TILLITSMANNSKONFERANSE 2022

Vi ønsker velkommen til tillitsmannskonferansen 2022!
Etter lang tid med alternativ drift basert på telefon, e-post

og vi ber om at en av deltagerne representerer de yngre i

og andre alternative møteformer, gleder styret og sekreta-

forbundet. Det vil si at dere tar med en deltager under 35 år

riatet seg veldig til en god gammel tillitsmannskonferanse.

som er interessert i driften av organisasjonen.

Vi har alltid brukt konferansen til å inspirere og videreutvikle

Som tidligere år åpnes det ikke for å ta med partner el-

organisasjonen vår. Etter alt som har skjedd gleder vi oss nå

ler ektefelle utenom konferansen, etter lang tid borte fra

til å bruke konferansen til å bygge oss opp igjen i alle ledd.

hverandre gleder vi oss til å sees og til å jobbe fram veien
videre sammen!

Hold av dagene 9.-11. september for lærerike og inspirerende
dager på Kielferga.

Skjema for påmelding og program kommer mot slutten
av våren.

Landsstyret inviterer 5 fra hvert lag med direkte medlemmer,

ETTER LANG TID med alternativ drift basert på telefon,
e-post og andre alternative møteformer, gleder styret og
sekretariatet seg veldig til en god gammel tillitsmannskonferanse.
Vi har alltid brukt konferansen til å inspirere og videreutvikle organisasjonen vår. Etter alt som har skjedd gleder
vi oss nå til å bruke konferansen til å bygge oss opp igjen
i alle ledd.

INGEBORG DAHL-HILSTAD, styreleder Eli Eikli og
nestleder Marie Brattbakk
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Derfor er jeg medlem i
Personskadeforbundet LTN
Som nyskadd uten erfaringer i et
ukjent landskap, var Personskadeforbundet LTN til stor hjelp for meg.
Jeg fikk en brosjyre alt på rehabiliteringssenteret jeg var på, og dette
førte til en rask innmelding. Noe jeg
i dag er veldig glad for.

I en skadesak er det veldig mye å tenke på, og mange ting som kan gå galt
dersom en ikke har noen til å hjelpe seg
med å huske å dokumentere rett og godt,
i tillegg til det juridiske generelt. Selv har
en mer enn nok å tenke på som skadet,
og også kanskje ikke kapasitet eller evne
til å gjennomføre det forsikringsmessige

TEKST OG FOTO: Elin Sandvik

løpet alene. Derfor mener jeg at en advokat tidlig er viktig i en sak der det er

Den første utfordringen min kom da for-

personskade. Personskadeforbundet LTN

sikringsselskapet ville ha tilgang til hele

har vært en uvurderlig hjelp her!

min medisinske journal. Dette opplevdes

ELIN SANDVIK

skummelt og krenkende. Spesielt siden

Videre hadde jeg også mye problemer

det bare var uker etter min skade, og jeg

med å orientere meg i en ny hverdag, og

ikke kunne skjønne at dette var noe de

med skader jeg måtte forholde meg til.

hadde krav på.

Det var så godt å møte andre i samme
båt. «Velkommen til vår store familie»

At de kunne starte på et løp, jeg ikke

husker jeg en dame sa til meg på en

hadde tenkt på en gang.

landskonferanse. Det var veldig varmende og godt å treffe andre mennesker som

At forsikringsselskapet lå et hestehode

også, som meg, ufrivillig hadde havnet i

foran meg, som var i et uvitende kaos

en annerledes livssituasjon.

og ikke visste at dette også var en side
av det å bli skadet gjorde meg urolig.

I den forbindelse mener jeg også at likepersonarbeidet til forbundet er utrolig

Jeg tok tidlig kontakt med Per Oretorp i

godt og viktig. Det er så bra at en får

forbundet. Han hjalp meg mye med råd

snakke med en person som har vært

på hva jeg skulle gjøre. I tillegg fikk jeg

der før og har erfaring med de samme

anbefalt en advokat som kunne ta over

skadene. Personskadeforbundet LTN har

alt det juridiske for meg. Dette var veldig

veldig bra kursing av likepersoner, for at

godt, og det føltes som en stor byrde falt

de skal gjøre en best mulig jobb for andre.

fra mine skuldre. Nå fikk jeg kyndig hjelp
og veiledning videre.
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Brukere er ekspertene
For å få til best mulig tilpassede tilbud i helse- og velferdsgoder kobler
man på brukere. Altså de som selv
har prøvd ut tilbudene.
TEKST: Gunn Kvalsvik

SYKEHUS INNLANDET

- Siden 2021 har jeg også sittet som leder

På Sykehus Innlandet sitter Personska-

i utvalget, så da er jeg enda tettere på.

deforbundet LTNs Gunn Rauken som
leder for brukerutvalget. Sammen med 8

TRAFIKKULYKKE I 1997

andre skal hun guide ledelsen i hvordan

Gunn ble medlem i Personskadeforbun-

brukerne av tilbudet tenker.

det LTN. Hun var da 42 år og relativt
nyskadd etter en dramatisk trafikkulykke

Det er egentlig helt logisk; klart man må

Det er mer enn seks år siden Gunn ble

i 1997. Sammen med kollegaer fra ban-

involvere brukere når man skal skape

spurt om hun kunne tenke seg å sitte i

ken hun jobbet i, satt hun langt bak i en

gode tilbud. Hvordan skal man ellers

brukerutvalget. Hun sa ja, lokallaget i

maxitaxi-buss på vei hjem fra et event.

tilpasse og justere etter behov?

Personskadeforbundet LTN sendte inn et

Logisk eller ikke – systematisk brukerin-

forslag til FFO Innlandet – som godkjente

Plutselig braste en bil inn i siden på ta-

henne, og dermed var saken grei.

xien. Farten er anslått til å være så mye

volvering er relativt nytt i Norge. De siste

som 160 km/t.

10 årene har imidlertid vinden snudd, og

De siste årene har hun dermed vært tett

man snakker om brukere på alle nivå.

på det meste som skjer ved sykehuset.

- Bilen traff bakpartiet, altså der jeg satt.
Setet mitt brakk i ryggen og jeg falt over
på damen som satt bak meg, forteller
Gunn.
Da ambulanse og redningsteamet kom
var jeg i sjokk. Tenkte at det hadde gått
bra, at jeg måtte hjem siden barna hadde
barnevakt – og siden jeg ikke hadde verken blod eller andre ytre tegn konkluderte
jeg med at et hadde gått bra. Derfor sa
jeg til hjelperne at jeg ville hjem, og at
jeg skulle kontakte legen dagen etterpå
dersom jeg ikke følte meg bra.
Vel hjemme kom reaksjonene. Gunn
skalv og rista. Hun var nummen i hele
kroppen. Dagen etterpå kontaktet hun
fastlegen. Ganske kort etterpå ble det
klart at hun hadde fått en nakkeskade.
Siden den gang har det vært mange
svingninger. Hun har måtte lære seg
til å leve med å ta hensyn til smerter, å
ikke jobbe fulltid og ikke minst har hun

GUNN RAUKEN ER aktiv i både laget og som leder for brukerutvalget ved Sykehus Innlandet. Foto: Privat.

– 18 –

Frivillighetens år

kjempet i rettssystemet. Hele fire runder.

- Og så kom altså forespørselen om å

det om at jeg tror på prosjektet.

sitte i brukerutvalget for Sykehus InnI 2013 kvitterte hun endelig ut. Da ga

landet. Hva tenkte du da?

høyesterett medhold i en sak om gjen-

Gunn Rauken er ferdig i brukerutvalget
til jul. Det blir rart, medgir hun.

opptaksretten. Dette var en stor seier

- Jeg sa ja. Og har ikke angret. Det er

for Gunn.

interessant og lærerikt. Dessuten føler jeg

- Jeg har brukt såpass mye tid på dette

vi får gjort mye og blir tatt med i mange

vervet at det blir et tomrom. Heldigvis

MEDLEM I 25 ÅR

beslutningsprosesser. Jeg har fått mer og

har jeg lokallaget, og i vår sa jeg igjen

Gunn vet ikke helt hvordan hun fant for-

mer tro på viktigheten av vår kompetan-

ja til å fortsette som nestleder. Dessuten

bundet, som da het Landsforeningen for

se. Vi kan ikke behandling og medisin,

har jeg tenkt å jobbe til jeg er 70 år. Det

trafikkskadde. Men hun meldte seg inn

men det kan andre. Vi kan derimot mye

er målet mitt.

og siden den gang har hun vært medlem.

om brukerperspektivet.
- Vil du anbefale andre å stille som brukerrepresentanter?

- Jeg var ikke aktiv de første årene etter

Gunn forteller at brukerutvalget møtes

ulykken. Da skjedde det så mye andre

en gang per måned. I tillegg er det mye

greier i livet mitt. Men nå har jeg sittet i

forberedelser. Som leder har hun også,

- Ja, det vil jeg. Det er et viktig verv og

lokallagsstyret i over 10 år. For det meste

møter med administrerende direktør en

det skaper en forskjell.

som nestleder. Selv om det er tidskre-

gang per måned.

vende, siden jeg tross alt jobber 50 prosent som sekretær i Norges Astma og

- Et slikt verv er betalt per time og beta-

Allergiforbund, prioriterer jeg lokallaget

lingen er ikke så verst. Men sett i lys av all

mitt. Det gir meg energi og vi har et fint

den tiden jeg bruker, er det ikke akkurat

fellesskap.

pengene som motiverer. For meg handler

OM SYKEHUS INNLANDET
Foretakets opptaksområde innebærer 42 kommuner. Tidligere
sognet også Kongsvinger sykehus til Sykehuset Innlandet, men
dette ble overført til Ahus med virkning fra 1. februar 2019. Foretaket består av 8 divisjoner med tjenester fordelt på 40 enheter.
Sykehusets administrasjon ligger i Brumunddal, i Ringsaker
kommune nord for Hamar.
Sykehuset Innlandet HF består av fem somatiske sykehus lokalisert i Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Tynset, og to
psykiatriske sykehus lokalisert på Reinsvoll og Sanderud. I tillegg
til sykehusene finnes det egne desentraliserte tjenester innenfor
både psykiatri og somatikk.
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Gode nyheter om
arbeidsavklaringspenger
Siden 2018 har vi i Personskadeforbundet LTN, sammen med flere andre brukerorganisasjoner, kjempet for å få
omgjort regelverket på arbeidsavklaringspenger. Den 12. mai ble ordningen fjernet for godt og vi kunne endelig juble!
TEKST: Birte Sand Rismyhr

Den forrige regjeringen innførte i 2018 en

ytterligere utfordringer og bekymringer

å forlenge perioden, utover tre år. Dette

maksgrense for stønaden arbeidsavkla-

for syke, skadde og familiene rundt.

gjelder dersom en fortsatt har uavklart

ringspenger (AAP). I praksis innebar det

arbeidsevne, men anses som nær ved å

et karensår før man igjen kunne motta

I praksis har også få fått den oppfølgin-

ytelse. Reglen gjaldt uavhengig av om

gen som de har krav på fra NAV.

en var ferdig avklart medisinsk eller opp

søke arbeid.
Mange av de som går på AAP, i dag, har

mot arbeid.

VARIG FJERNING AV KARENSÅRET

stønad frem til 30. juni 2022. Dette på

OG FORLENGELSE

grunn av flere runder med forlengelse

Dette førte til at mange ble tvunget til

Når den nye regjeringen var på plass i

grunnet pandemien. Regjeringen mener

å søke sosialstønad, selge eiendeler eller

høst ble det kommunisert at de ønsket

derfor at de nye reglene skal tre i kraft

låne penger av familie for å klare seg

å gjøre endringer i regelverket om ar-

fra 1. juli 2022. Det foreslås også en over-

økonomisk.

beidsavklaringspenger.

gangsordning fra 1. juli til 31. oktober slik
at ingen skal bli stående uten ytelse inntil

STORE PROTESTER OG NY

I februar ble karensåret midlertidig fjernet,

en har fått mulighet til å vurdere saken

REGJERING

men nå er det endelig bekreftet at det

sin etter nytt regelverk.

Flere organisasjoner, deriblant Personska-

blir varig fjernet!

deforbundet LTN, har siden innføringen

For syke og skadde er dette en stor seier

i 2018 vært svært kritisk til regelverket.

Videre ble det formidlet at det foreslås en

- og det betyr enormt mye på veien til å

Hovedgrunnen er at ordningen har skapt

ny unntaksbestemmelse som gir rett til

komme tilbake til en ny hverdag.
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Sammen med kjente advokatkontor
arrangerte Personskadeforbundet LTN
erstatningsseminar
Den 9. mai arrangerte Personskadeforbundet LTN, sammen med advokatfirmaene NESS LUNDIN og RIISA
& CO, et seminar om erstatningsrett.
90 personer, de fleste fra advokat og
jusverden, hadde satt av en hel dag
for å høre, lære og å bygge nettverk.
TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

holdsvis advokat Therese Lohne Boehlike

Dette er også en av grunnene til at for-

og advokat Jørgen Svartebekk.

bundet er med som medarrangør, forklarer Per Oretorp.

Selv om språket og resonnementene tidels er uforståelig for ikke-jurister, er kon-

- For forbundet er det viktig å holde kon-

feranser som dette svært viktige. Rett og

takt med fagmiljøet både fordi vi ønsker

slett fordi temaene som drøftes påvirker

å holde oss oppdatert, men også fordi vi

de som blir rammet av en situasjon der

som interesseorganisasjon kontinuerlig

rettssystemet må tre i kraft.

må jobbe for å være synlige.

Det var et tett program, der fokus var
å løfte frem viktige og dagsaktuelle
erstatningsrettslige temaer. Blant annet ble kapitaliseringsrenten og oppreisningserstatning behandlet. Det siste
av lagdommer dr. Juris Bjarte Askeland
som pekte på advokaters mulighet for
å være rebeller for å endre lovverk og
fortolkning av lover.
Ansvarsforsikring og frynsegoder fikk
også plass i programmet. Spennende
og viktige vinkler ble løftet frem av hen-

PER ORETORP OG LAGDOMMER DR. JURIS BJARTE ASKELAND
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Landet rundt
Frivillighetens ansikt
I hvert av våre 30 lokallag er det
mange fine, kreative, omsorgsfulle
og engasjerte medmennesker som
bruker av tiden sin for å hjelpe andre. Det gjør de på mange måter,
en er ved å holde kurs og invitere
medlemmene inn.
TEKST: Eli Charlotte Staurset-Bakke

Å holde kurs og foredrag kan være en
veldig viktig og fin måte å vise frem organisasjonen vår og det viktige arbeidet vi gjør hver dag. At vi assosieres med
fagkunnskap, og deler viktig relevant
informasjon for de skadde er utrolig bra
for å bygge kredibilitet og synlighet.
I mai holdt Nordre-Vestfold lokallag
åpent kurs i personskaderett som et av
mange tilbud for å hjelpe og bistå mennesker som er blitt alvorlig skadet.
Tusen takk til Adelheid Bøen, Simen
Krogh og Elisabeth Bøen-Johnsen for
et flott arrangement som helt sikkert ga
noen viktig kunnskap og informasjon de
ellers hadde vært foruten!
HAR DU LYST TIL Å BLI FRIVILLIG?
Ta kontakt med oss på post@personskadeforbundet.no hvis du er nysgjerrig på frivillighet og kanskje har lyst å
delta? Vi trenger alltid flere dedikerte
medmennesker med på laget. Vi er også
spent på å se hvilke andre arrangement
lokallagene vil arrangere denne våren!
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Bowling i Ski
Vi i Follo lokallag var på bowling
i Ski onsdag 4. mai, og hadde det
kjempefint. Vi møtes klokken 1800,
spilte en runde bowling før vi gikk
ut for å spise pizza.

Veldig hyggelig og sosialt - uten store utfordringer - så dette satser vi på å
gjenta siste onsdag i måneden fremover.
Dersom det er noen som har lyst til å
være med så er alle hjertelig velkomne.

TEKST OG FOTO: Thor Arne Johnsen Solberg

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

Tone
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REIN SKINNS KOFTE
SPØK
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TIDSROM
MILD VÆR
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ARTIK KEL
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BRO DERE
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NAKEN
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FOR
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GRESK
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TRENG SEL
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HOFTE PARTI

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

SKUE
BRUTAL

VRINSK

HVILTE

PÅLEGG

REISE

FLY VÅPEN

STAT I
ASIA

TRÅK KENE

EKSI STERER

TONE
3,14

FOLK

BLANDE
UT
MES LINGER

UNION

SVI
PLATE

GUTTE NAVN
DYR

REKKER

FJÆR
UTLØP

GUDINNE

LÆR STROP PER

UJEVN
PIKE NAVN

BELEGG
FUGLEN

AN TREKK
OFRE

VOND
MÅNE

SVAR

FOSFOR

TREK KET

BY

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

TIPPE

AN TREKK
STJELE

FUGE

PIKE NAVN

GODE

KJEDE LIG

TOPPER

STAT I
ASIA
FARVEI

PREST
SPRENGSTOFF

SOMME

VIDDE

ELV

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.

Løsning på forrige kryss
var:

VÅRSESONG

Bjørn Egil Nordsteien, Meldal
Margaret Breivik, Haugesund
Elisabeth Huitfeldt Øygard, Ski

Svarfrist: 10. juni

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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2022 Nasjonal konferanse om traumatisk hjerneskade
- Fra diagnose til klinisk praksis
PROGRAM
Kl.11.00 - 12.00
12.00 - 12.15

Torsdag 1. september 2022
Lunsj
Åpning ved fagdirektør v/SSHF, Susanne Hernes

12.15 - 12.45

Traumatisk hjerneskade; vår tids hovedårsak til tap av funksjonsfriske
leveår. Forekomst, diagnostikk og rehabilitering v/ Cecilie Røe

12.45 - 13.00
13.00 -14.45

Pause
Parallellsesjoner - Pågående/nye TBI-prosjekter i Norge
(se eget program med tidsplan)

14.45 - 15.15
15.15 - 17.00

Pause
Key note speaker: Joe Giacino
Track TBI
15.15-16.05 Foredrag 1
16.05-16.15 Kort pause
16.15-16.45 Foredrag 2
16.45-17.00 Spørsmål

19.00

Konferansemiddag

08.30-09.00

Fredag 2. september 2022
Brukererfaringer og refleksjon over gårsdagen

09.00-09.45

Hvordan FHI jobber med å vurdere kunnskapsgrunnlaget for forskning
i helsetjenesten med eksempel fra hjerneslagfeltet
v/Geir Smedslund

09.45-10.30

Evidensbasert rehabilitering etter TBI ved Sunnaas sykehus:
presentasjon av reviderte behandlingsprinsipper.
v/Marianne Løvstad & Angelina Sergeeva

10.30-11.00
11.00-11.45

Pause
Mild TBI
En oppdatert forståelse av mild TBI og post-traumatisk hjernesyndrom
v/Toril Skandsen

11.45-12.00

Oppsummering/avslutning
Refleksjoner fra bruker

12.00-13.00

Lunsj – Vel hjem!
Foto Jorunn Jensen
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Selius & kidza

Dine rettigheter som elev!
Et e-læringsverktøy rettet mot
elever ved ungdomsskole og videregående. Hva har du egentlig
rett på? Hva gjør du hvis du ikke
får det du har rett på?

Mange unge opplever å ikke få oppfylt
rettighetene sine i skolen. En av grunnene kan være at mange ikke vet hvilke
rettigheter de faktisk har, og hva man
gjør hvis man ikke får de tingene man
har rett på.
Derfor har Unge funksjonshemmede

På slutten av verktøyet finner du infor-

opp på skolen din? Eller send en e-post

laget et verktøy som skal hjelpe deg som

masjon om hvordan du klager og en res-

til trude@ungefunksjonshemmede.no

elev ved ungdomsskole eller videregåen-

sursbank. Klaging kan være nødvendig

hvis du vil få tilsendt en trykt versjon.

de skole å få oversikt over rettighetene

hvis du ikke får det du har rett på i sko-

dine og hva de betyr!

len, og denne siden gir deg en innføring i

Link til e-læringen finner du her: https://

hvem du skal ta kontakt med og når du

ungefunksjonshemmede.no/dine-ret-

På hjemmesiden deres er det satt opp

bør ta kontakt med dem. Ressursbanken

tigheter-som-elev/

korte forklaringer på de ulike rettighete-

gir deg en oversikt over steder du kan

ne. Du finner noen refleksjonsspørsmål

finne mer informasjon, og organisasjoner

underveis og en oversikt over hvilke lover

og tjenester du kan kontakte hvis du

som er viktig for deg som elev. Dette er

føler du trenger mer direkte hjelp.

for å gi deg innsikt i hvor i de norske lovene du kan finne det som påvirker deg.

Unge funksjonshemmede har også laget

Det betyr også at hvis du ikke får det du

en plakat med de viktigste rettighetene.

har rett på er det et brudd på norsk lov.

Hva med å laste den ned og henge den
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Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet
Hva skjedde?

Dansende
is

Vanndråper danner seg på isen

1

Du trenger

Bland litt farge i vannet,
hell det i begeret og legg det i
fryseboksen over natten
Ta begeret ut
neste dag

Lite, høyt
glass eller
plastbeholder

2

Lite beger
Konditorfarge

Vegetabilsk olje

© MCT/Bulls

Vegetabilsk
olje

!

Fyll glasset med
olje og legg biten
med farget is i
midten. Isen vil
flyte
Se hva som
skjer når
den smelter

Når de faller av og
synker ned i oljen,
vugger isen fra
side til side og
dupper opp og
ned
Vegetabilsk olje
er lettere enn
flytende vann,
men har omtrent
samme tetthet
som is
Olje flyter på vann
Is flyter på olje
Smeltet vann synker ned i oljen,
trekker isen ned og skyver den omkring
Du kan helle olje av isvannet og bruke
den igjen, til steking eller dressing

Tiger

Ti kjappe

1. Hvem var det Ole Brumm bygde
hus til på Bjørnehjørnet?
2. I hvilket land var Napoleon
keiser?
3. Hva sto forkortelsen EF for, som
EU het fram til 1993?
4. Hvem reiste bl.a til kjempenes
land, i en roman av Jonathan
Swift?
5. Hva er et orlogsfartøy?
6. Hva het tv-serien på TVNorge
som skulle kåre Amerikas beste
danser?
7. Hvilket lag vant tippeligaen i
2008?
8. Hva er et annet ord for ordblindhet?
9. Hva slags kjøretøy bruker man i
motocross?
10. Hva heter Norges største innsjø?

Marvin

Sudoku

Svar:
1. Tussi 2. Frankrike 3. Det europeiske
fellesskap 4. Gulliver 5. Et krigsskip 6. So You
Think You Can Dance 7. Stabæk 8. Dysleksi
9. Motorsykkel 10. Mjøsa
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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.

© Bulls

1

Her er en
interessant måte
å få isbiter til å
bevege seg
rundt på.

Nitschke

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Grefsen
Eiendom AS

Henrik Bulls veg 48
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 98 64 00

Vollsveien 17B
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 77 00

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00

Malermestrene
BMV AS
Åsaunvegen 5
7609 LEVANGER
Tlf. 74 02 88 40

Jahr
Bilservice A/S
Jarveien 96
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

FFF Hage og
Miljø AS

Follestad Industriområde
3474 ÅROS
Tlf. 31 29 26 30

Rune’s Container
Service AS
Sandumveien 105
1960 LØKEN
Tlf. 900 45 920

Byggmester
Madsen & Giseth AS
Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693

2619 LILLEHAMMER

Bergum & Skogli
Oljeservice AS
Postmannsfaret 7
2817 GJØVIK
Tlf. 970 28 094

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Nils Heglands veg 41
4735 EVJE
Tlf. 957 13 200

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

Høybråten
Glasservice AS

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 84

Birkeland
Bruk AS

Fiboveien 20
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Sørbyveien 603
3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

RPT
Production AS

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Kirkegata 9 A
3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Nordre Foksrød 21
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 08 10

Hegdalveien 139
3261 LARVIK
Tlf. 33 13 28 00

Takringen AS

Arctic Trucks
Norge AS

Eiksenteret
Målselv

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Øvregangen 7
3058 SOLBERGMOEN
Tlf. 32 89 80 80

Bilteknikk
Mysen AS

Strandg 25
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 17 80

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
www.ruabyggogtakst.no

06180 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Sulland
Tromsø AS
Alkeveien 12
9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

MTF Bil as

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Vestlivegen 3 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Museumsgata 4
3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 62 10

Stiftelsen Våler Bo
og servicesenter
Vålertunet 1
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512

Oslo Bilsenter
Søren Øvretveits veg 9
4350 KLEPPE
Tlf. 51 78 51 00

Brandalsvegen 204
6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

Nordre gate 10
8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Mesterbygg
Ringerike AS
3550 GOL
Tlf. 32 07 52 10

Bergheimveien 9
3269 LARVIK
Tlf. 33 11 58 44

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Franzefoss Gjenvinning AS Hareid

Smedgata 32
1850 MYSEN
Tlf. 482 16 627

Bertel O. Steen
Ringerike AS
Hensmoveien 1
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Rua bygg
& Takst

Sandefjord
Rørhandel AS

Telemark
Dekksenter AS

Namdal
Maritime AS

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Dynamittveien 10
1400 SKI
Tlf. 64 91 19 40

Loe bruk 14
3300 HOKKSUND
Tlf. 915 49 789

Helge Klyve AS

Sundbrei
Transport AS

PB 4134Gulskogen
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Mobile Follo AS
avd Teglveien

Rigetjønnveien 3
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 28 40

Port-Service
Øst AS
Elveveien 136
3271 LARVIK
Tlf. 995 82 244

Rødmyrsvingen 94
3735 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Rs Bilservice AS

Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG
Tlf. 926 30 300

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Aurebekksveien 106
4516 MANDAL
Tlf. 476 58 939

Kanalveien 3
5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00

Moen 17
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Micheletveien 54
1053 OSLO
Tlf. 920 23 503

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Jakobsen Rør AS

Irby Elektro AS

3515 HØNDEFOSS
Tlf. 32 12 03 20

Industri AS
6800 FØRDE
Tlf. 483 01 900

– 28 –

Bremsnes
Bilverksted AS

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Bragernes Torg 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 71 00

Jan-Roger
Birkelund AS

Åseral maskin
og transport AS

Agder
Entreprenør AS

Agder
Garasjer AS

Tuftaveien 25
3153 TOLVSRØD
Tlf. 977 51 716

4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Røyland
4540 ÅSERAL
Tlf. 992 78 444

Randulf Hansens vei 49
4870 FEVIK
Tlf. 932 77 550

Trysil Bil AS

Vestmovegen 26
2420 TRYSIL H Trans og
Tlf. 62
44 84
00
Anl
Power
K-A Nicolaisen

Optimera AS
Monter Stormarked Forus

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Takringen AS

Maskinveien 7
4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

59
Eiksenteret Strandgata
PKF ReVisjon AS
Målselv 6150 ØRSTA
86 50 70 G
Andslimoen Tlf. 57 69
Sandstuveien

3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA Tlf. 22 62 60 80
MØRE OG ROMSDAL

Syljuåsen AS

TRØNDELAG

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

RØDSJØ Trafikkskole AS

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

Skjåholmen
9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Active
Services AS

Oslo Bilsenter AS
Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

www.sivingamundsen.no

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Multirent AS

Tlf. 38 04 10 70

Kallerudlia 15

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
2816
GJØVIK
E-post:
abcskole@online.no
www.abcskole.no
Tlf. 61 14 50 80

Eggen
Anleggsdrift AS

Tt- Invest AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Mix Go“biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Sagaveien 66C
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Snekker
Knut E. BottolfsMotor
Haugerud
3536 NORESUND
Tlf. 416 07 546

Trosby Båt og
Trosby Motorverksted

VIKEN
Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

EIDSVOLLS trafikkskole

Eidsvolls eldste trafikkskole
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
4636 KRISTIANSAND S
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Tlf. 63 96 47 20

Skriugata 24
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

Tlf. 24 03 47 50

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Tlf. 962 09 666
Bleikmyrvegen 45
www.jagassistanse.no
7288 SOKNEDAL
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40 Tlf. 917 47 410
www.solstein.no

Brødrene Henriksen
Transport AS
Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå
2816 GJØVIKAS
Rustvegen 317
Tlf.
61VINSTRA
18 49 47
2640
Tlf. 995 82 943

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS

Tangenvegen 40
3950 BREVIK

Pam Tlf. 35 57 37 50
Refrigeration AS

Trosby BåtFlatebyveien
og Motor
8, Rogaland
Trosby Motorverksted
Bilverksted AS
1792
Valleveien
603 TISTEDA Midtbergv. 2
3960 STATHELLE
Tlf. 69 19 05 554313 SANDNES
Tlf. 35 96 39 20
Tlf. 51 80 07 90

Arne Rød & Co AS,
Maskinentreprenør
Østerøyveien 35
3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 30 90

Sirdal
Bilberging AS
Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 70 00

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Jahr
Bilservice A/S
Jarv.
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Nonslid
Bilservice AS

ANONYM
STØTTE

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Nummedal
Gravferdsbyrå AS
6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Alle har rett til å bli hørt!

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

RPT Production AS
Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

ANONYM
STØTTE

Bengt Mathisen

Malerservice
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør
for barn og voksne med store og
Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN
6813 FØRDE
948 76 163
sammensatte funksjonsnedsettelser,Tlf.hvorav
en kan være en Tlf.kognitiv
funksjonsnedsettelse.
24 03 18 00

• 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.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl
– 29 –

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Trygt på skoleveiene

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Eiksenteret
Målselv

AS
MØRESyljuåsen
OG ROMSDAL

Kallerudlia 15Molde kommune
2816 GJØVIKmolde.kommune.no
Tlf. 61 14 50 80

Halden kommune

Tlf. 38 04 10 vestvagoy.kommune.no
70
3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Reinsvegen 50
Ås kommune
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49
as.kommune.no

RØDSJØ Trafikkskole AS

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

Tt- Invest AS

Doneheia 138
4516 MANDAL
Mix Go“biten Kiosk
Tlf. 38 28 95 AS
00
Eiksenteret
Lilleåsgata
1, 3340 ÅMOT PKF ReVisjon
Tlf.Målselv
32 78 36 00
Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

VIKEN
EIDSVOLLS trafikkskole

Eidsvolls eldste trafikkskole
MØRE
ROMSDAL
Kontortid:
man-freOG
0900-1500

Viken

Tlf. 63 96 47 20

Eidsvoll Trafikkskole A/S

Schweigaardsgate 14
EIDSVOLL
0134 OSLO

Tlf. 63 3,
966413
47 20
Romdalsgata
MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
Tlf. 962 09 666
www.abcskole.no
Bleikmyrvegen 45

4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no
TRØNDELAG

www.jagassistanse.no

Sandstuveien 70 G
0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Tlf. 35 08 11 40

4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212
Tlf. 38 04 10 70

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

Brødrene Henriksen
Transport AS
Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN
4760 BIRKELAND
Tlf. 411 33 300

Oslo Bilsenter AS
Støget
74,
Granmoveien
29 A
Grenseveien
73
0663
OSLO Tlf. 37 27 61 08
3300
HOKKSUND
Reinsvegen 50

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Rustvegen 317
2640 VINSTRA

995 82 943
MixTlf.
Go“biten
Kiosk

Sirdal
Bilberging AS

EIDSVOLLS trafikkskole

Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Tlf. 63 96 47 20

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Mosterøyveien 92
Tlf.
37 18 21
415638
MOSTERØY

Tlf. 38 28 95 00

Sagaveien 66C
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Granmoveien 29 A
Tlf. 32
70 05 19
3300
HOKKSUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS
Rustvegen
317
ANONYM
2640 VINSTRA
STØTTE
Tlf. 995 82 943

valer-of.kommune.no

Sylte Maskin AS
Fræneidet 87
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 952 30 502

Snekker
Knut E. Bottolfs
Haugerud
3536 NORESUND
Eggen
Tlf. 416 07 546

Fineide
Transport AS

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

0976 OSLO
Skjåholmen
Tlf. 22 90 75 00
9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

NorthSea
Terminal AS
Active
Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Services
AS
Tlf. 3566C
57 37 50
Sagaveien
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Fjellheim Drift
og Service AS

Knottveien 346
7777 NORD-STATLAND

Tlf. 416 07 546

Tannlege
Gunnar Odd Hagen AS

Skriugata 24

3660Skolmar
RJUKAN30
Tlf. 35SANDEFJORD
08 11 40
3232
Tlf. 33 48 70 00

Tlf. 478 21 212

Lastebilsenteret AS

Våler kommune

Rogaland
Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted
Bilverksted AS
Snekker
603
Tt- Valleveien
Invest AS
Knut E.Midtbergv.
Bottolfs 2
3960 STATHELLE
4313 SANDNES
Doneheia
138
Haugerud
Tlf. MANDAL
35 96 39 20
Tlf. 51 80 07 90
4516
3536 NORESUND

Vinstra
Begravelsesbyrå AS
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

VIKEN

Multirent AS

Skjåholmen
9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Vigeland Brugs veg 21, 4708
VENNESLA
Skriugata
24
Tlf. 38 15 26
00 RJUKAN
3660
Østre Aker
Mosterøyveien 92
Multirent
ASvei 255

Tlf. 23 17 02 00

RØDSJØ Trafikkskole AS

Eidsvolls eldste trafikkskole

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Active
Services AS

Oslo Bilsenter AS

halden.kommune.no

E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no
Flaenbakken 2, 2080

Sandstuveien 70 G
0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Vestvågøy kommune

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

TRØNDELAG

Eggen
Anleggsdrift AS

PKF ReVisjon AS

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Brødrene Jahr
Henriksen
Transport AS A/S
Bilservice
Lyngbakkvegen 40
Jarv.
3736 SKIEN
3340
Tlf. 411
33ÅMOT
300

Tlf. 32 78 56 08

Trosby Båt og Motor
Nonslid
Trosby Motorverksted
Valleveien 603 AS
Bilservice
3960 STATHELLE
Skjoldavikvegen
Tlf. 35 96 39 20 178

Alle har rett til å bli hørt!

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Rongved
Mekaniske
AS
Østre
Aker vei
255
0976 5286
OSLOHAUS
Tlf. 22
9056
75 19
00 10 85
Tlf.

NorthSea
Terminal AS

Hovedvegen
45
Tangenvegen
40
9152
SØRKJOSEN
3950
BREVIK
Tlf.
Tlf. 35
5777
37 77
50 02 80

Rogaland
RPT Production
AS
Bilverksted
AS
Midtbergv.
2
Orstadveien
114
4313
4353SANDNES
KLEPP STASJON
Tlf. 51
8051
07 78
90 66 00
Tlf.

Sirdal

Bilberging
AS
Nummedal
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør
for barn og voksne
med store og
Svartvatn
ANONYM
Skolmar 30
Rongved Mekaniske
AS
4443 TJØRHOM AS
Gravferdsbyrå
SANDEFJORD
STØTTE funksjonsnedsettelse.
5286 HAUS
Tlf.hvorav
38
37I 18
21
sammensatte funksjonsnedsettelser,
en3232
kan
være
en
kognitiv
6893
VIK
SOGN
Tlf. 33 48 70 00
Tlf. 56 19 10 85
Tlf. 57 69 57 55

Jahr
• JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende
menneskerettigheter,
likeverd og likestilling.
Lastebilsenteret AS
Bilservice A/S
Hovedvegen 45
Moen Industriområde
38 assistanse.
• Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr
din
Jarv.
Bengt
Mathisen
9152 SØRKJOSEN
3622 SVENE
3340 ÅMOT
Tlf. 77 77 02 80
Tlf. 32 70 05 19 Living (ENIL).
Malerservice
• JAG er medlem av European Network for lndependant
Tlf. 32 78 56 08
Reimsgate 12
• Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk3920
forening
som har som formål å sikre alles rett til å
PORSGRUNN
6813 FØRDE
velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) Tlf. 948 76 163
Tlf. 24 03 18
Nonslid
RPT Production
AS00
Orstadveien
114
Bilservice
ASarbeidsledelse.
• JAG har stor kompetanse om BPA for personerANONYM
med behov for
assistert
4353 KLEPP STASJON
Skjoldavikvegen 178
STØTTE

5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Tlf. 51 78 66 00

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

6893 VIK I SOGN
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no
I
Tlf. 57 69 57 55
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

ANONYM
STØTTE

Bengt Mathisen
Malerservice
Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN
Tlf. 948 76 163
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6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

0134 OSLO
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Alle har rett til å bli hørt!
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• 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.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

Gleden ved
å dele øyeblikk
Alle opplevelser, store og små, blir bedre når de deles.

Banken med kundeutbytte
– 31 –

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

t navn til:

ng,
ik

trøm:
gt. 11
Lillestrøm
3 89 20 20
23 29 90 01

Spesialområder:

NESS LUNDIN er et av landets ledende
firmaer innen erstatnings- og
forsikringsrett.
Firmaet har 14 ansatte, hvorav 10 advokater
og 2 advokatfullmektiger.
NESS LUNDIN er et av landets ledende firmaer innen
Ta
kontakt
en gratis
erstatningsogfor
forsikringsrett.
Firmaet består
4 partnere,
samtale
omavdin
sak!
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud,
Christian Lundin og Tom Sørum.
Vi har prosedert en rekke
HOVEDKONTOR OSLO
prinsipielle saker for norske
Postadresse for alle kontorer:
og internasjonale
domstoler,
og
Postboks
420 Sentrum,
0103 Oslo
bistår skadelidte i hele landet,
Besøksadresse:
i saker etter ulykker.
Universitetsgata
8, 0164 Oslo
Tlf.:
23 29
90vi00,
Faks:
23bistand
29 90 01
I tillegg
kan
bl.a.
tilby
firmapost@nesslundin.no
innenfor følgende rettsområder:
www.nesslundin.no
fast eiendoms rettsforhold,
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
Haugesund:
Haraldsgt. 140
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker
for norske og internasjonale domstoler og
bistår skadelidte i hele landet i saker om
erstatning. I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
innenfor følgende rettsområder:
Fast eiendoms rettsforhold, familie- og
arverett, og strafferett, herunder oppdrag
som bistandsadvokat.

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

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

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader

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

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

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.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

Ta kontakt for en gratis og
uforpliktende samtale

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

