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

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER

TRENGER DU ADVOKAT? 

Rådfør deg med oss før du velger advokat. 
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

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: 776 00 210 • 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.

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no  |  Tlf: 22 12 11 80  |  E-post: advokatfi rmaet@norman-co.no
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Is, ferie, solkrem, jakten på fint vær, sydenferie og camping, 
humler, myggstikk, lyse netter og varme. Det er mange ord 
som maner frem bilder i hodet og varme i hjertet. Sommeren 
er, for mange av oss, litt magisk.  

Et annet stikkord for denne varmere årstiden er vann. Sjøvann, 
fjellvann eller innlandsvann. Det hører liksom med. Selv om 
man kanskje ikke er en bader, så er det båtliv eller fisking, eller 
gåturer ved vannet som gjelder. I denne utgaven av LEVE MED 
kan du lese skremmende tall, nye for meg iallfall, om hvor man-
ge nordmenn som mister livet ved drukning. Faktisk er det ak-
kurat nå flere som dør av drukning her til lands, enn i trafikken. 

I Personskadeforbundet LTN tror vi at dette først og fremst 
skyldes bedre infrastruktur og sikrere biler, men kanskje like 
viktig – vi har forstått hvor farlig bilkjøring er og dermed er vi 
mer forsiktige. Når vi ferdes i og ved sjøen er det annerledes. Vi 
er lemfeldige i bruken av redningsvester, går på brygge kanter 
uten å være varsomme, og flere av oss har dessverre også en 
merkelig ide om at alkohol og båtliv hører sammen. Særlig 
«uforsiktige» er menn mellom 40 og 60 år. På samme måte 
som i trafikken topper denne gruppen også dødsstatistikken 

ved drukning. Jeg ønsker ikke å opptre som moraliserende, 
men oppfordrer dere til å være varsomme i nærheten av vann 
og særlig at voksne menn bør endre sine vaner. 

En interessant sak i sommernummeret av LEVE MED er opp-
summeringen av trafikksikkerhetskonferansen. Ja, vi må 
ivare ta de myke trafikantene. Syklistene og de gående. Sær-
lig fordi det også er en villet politikk at vi skal ferdes mer på 
den måten. Men, som Per Oretorp peker på, må vi også leg-
ge  til rette for et helse- og rehabiliteringssystem som ivare- 
tar gruppen dersom de blir skadet. Her mangler vi både kom-
petanse og infrastruktur. 

Årets kampanje Ta ansvar, ikke selfie, er nylig avholdt. Flere 
av lagene har sendt inn bilder og noen også korte tekster der 
de deler aktiviteter de har gjennomført. Hipp hurra og tusen 
takk, det gleder meg å se at vi blomstrer og tar plass rundt 
omkring i vårt langstrakte land.  

Da gjenstår det bare en ting – å ønske dere alle en god og 
deilig sommer. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Et stikkord for denne varmere årstiden er vann. 
Sjøvann, fjellvann eller innlandsvann. Det hører 
liksom med.
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En melding fra NTB forteller at så 
langt i år har 26 personer omkom-
met som følge av drukning her til 
lands, mens «kun» 24 har omkommet 
i trafikken.

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Redningsselskapets statistikk for årets 
første fire måneder viser at fem flere per-
soner druknet i løpet av denne perioden 
enn i fjor.

Selv om tallet er høyere enn i fjor, opp- 
lever Redningsselskapet at antallet druk-
ningsulykker fra båter synker kraftig. 
Så langt i 2018 var kun fem av totalt 26 
drukningsulykker knyttet til fritids- og 
yrkesbåter.

- Redningsselskapets visjon er at ingen 
skal drukne. Derfor må vi nå snu blikket 
litt innover mot land og også snakke om 
sikkerhet med dem som oppholder seg 
på brygger, svaberg og langs strandlinjen, 
sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen 
i Redningsselskapet til NTB. 

MENN I FARE
Det er først og fremst menn som om-
kommer i drukning. Kun to av de totalt 
26 registrerte i Redningsselskapets druk-
ningsstatistikk for 2018 er kvinner. Resten 
er godt voksne menn.

Menn er altså, som i trafikken, overre-
presentert i statistikken over drukninger. 
Dette gjelder helt fra 25-årsalderen, men 
det er særlig menn over 40 år som om-
kommer. De viktigste ulykkesårsakene, i 

følge Skadeforebyggende Forum, er fall 
fra land eller brygge, og bruk av fritids-
båter. 

• I 2014 og 2015 omkom til sammen 
rundt 45 menn i alderen 41–61 år,  
mot bare sju kvinner i samme alders-
gruppe.
• I samme periode omkom nærme-
re 70 menn over 61 år, mot bare ni 
kvinner.

I likhet med drukninger generelt, er an-
tallet barn som drukner redusert de siste 
30 årene. Blant alle som drukner årlig, 
utgjør barn i alderen 0–14 år mellom fem 
og ti prosent. Andelen er mindre enn for 
andre aldersgrupper, men målt i tapte 
leveår er tallet alt for stort.

• De fleste drukningsulykkene blant 
barn skjer under bading.
• Gutter er mer utsatt for druknings- 
ulykker enn jenter.

Geografisk ligger Hordaland øverst på 
statistikken etter årets fire første må-
neder, med fire druknede. Deretter følger 
Nordland, Sogn og Fjordane og Trøn-
delag, der tre personer har druknet så 
langt i 2018.

I løpet av hele fjoråret omkom 94 per-
soner i drukning, mens 107 mistet livet 
i trafikken, ifølge tall fra henholdsvis 
Redningsselskapet og Statens vegvesen.

HVORDAN DRUKNER MAN?
Over en lang tidsperiode har det vært 
en jevn nedgang i dødsfall på grunn av 

drukning. Dette har blant annet sam-
menheng med at en økende andel av be-
folkningen kan svømme, og sikkerhets-
tiltak som gjør at færre faller i vannet. 

Nå er det igjen en frykt for at druknings-
tall på ny kan øke fordi økonomiske 
forhold tvinger mange kommuner til å 

Flere døde av drukning enn i 
trafikken så langt i år 
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Drukning ses hyppigst ved bade- og båtulykker, fall 
gjennom isen og som selvmordsforsøk. I Norge ble 
det registrert 110 dødsfall på grunn av drukning i 2015.
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stenge sine svømmehaller. Det er også 
kjent at det i noen innvandrergrupper er 
mange som ikke kan svømme. 

To av tre tilfeller oppstår dessverre un-
der påvirkning av alkohol. Drukning ses 
hyppigst ved bade- og båtulykker, fall 
gjennom isen og som selvmordsforsøk. 

I Norge ble det registrert 110 dødsfall på 
grunn av drukning i 2015.

ER DET FORSKJELLER I DRUKNINGS-
MÅTE?
Ved innpusting av ferskvann vil viktige 
stoffer i lungene vaskes bort. Dette kan 
føre til at lungene klapper sammen. Fordi 

ferskvann ikke inneholder salt, mens 
kroppens vev og væsker har et bestemt 
saltinnhold, vil vann trenge inn i krop-
pens celler og medføre væskeansam-
linger i kroppen (ødem). Ved drukning 
i saltvann er det mindre tendens til 
ødemdannelse.

I noen tilfeller lukker luftveiene seg straks 
man kommer under vann. En krampetrek-
ning i svelget gjør at strupelokket lukker 
luftrøret, slik at det bare kommer små 
mengder vann i lungene. Måten drukning 
skjer på, og om det gjelder saltvann eller 
ferskvann, har ingen praktisk betydning. 
Førstehjelpen er den samme uansett 
drukningsmåte!

Den mest kritiske faktoren er hvor len-
ge den druknede har vært under vann, 
skrives det på Norsk Helseinformatikks 
hjemmesider, nhi.no. Faren for død eller 
hjerneskade øker raskt med økende tid 
under vann. En positiv faktor er den så-
kalte dykkerrefleksen som kan utløses 
under drukning. 

Denne fører til at blodforsyningen til 
hjerte og hjerne blir høyere enn til andre 
organer i kroppen over en kort periode. 
Hjernen er det organet som er mest sår-
bart for skade i forbindelse med druk-
ning. Dykkerrefleksen kan med andre ord 
bidra til å forlenge tiden før det oppstår 
skade. 

I tillegg til kvelningsrisikoen er det en 
rekke andre forhold som også spiller 
inn og avgjør utfallet av en drukning/
nesten-drukning.

MENN ER ALTSÅ, som i trafikken, overrepresentert i statistikken over drukninger. Dette gjelder helt fra  
25-årsalder, men særlig er det mange menn over 40 år som omkommer.



En bevisstløs person som reddes etter å 
ha ligget i vannet lenge, befinner seg i 
en kritisk fase de første minuttene etter 
at vedkommende er brakt opp av van-
net. Økt mengde vann som er kommet 
over i blodbanen, gir en økt belastning 

på hjertet. For en person med svakt hjerte 
kan dette bli en for stor belastning. Det 
anbefales derfor at den druknede bør 
ligge både når han hentes ut av vannet 
og den første tiden etterpå.

Drukning fører raskt til nedkjøling av 
kroppen. Ved langvarig nedkjøling re-
duseres blodtrykket. Dette kan medføre 
et sammenbrudd i kretsløpet og utvikling 
av et sjokk som er vanskelig å behandle. 

VANNETS TEMPERATUR
Ved lave temperaturer reduseres kroppens stoffskifte og 
oksygenforbruk. Ved drukning i svært kaldt vann er det 
holdepunkter for at det er mulig å overleve lenger, og med 
større muligheter for å unngå hjerneskade, enn ved drukning 
i temperert vann.

ULYKKE/SKADE
Dersom personen har skadet seg i fallet, vil dette kunne få 
konsekvenser for utsiktene videre. Vær spesielt oppmerksom 
på nakkeskader ved stup-ulykker. Det kan gi lammelser fra 
nakken og ned.

ANDRE FORHOLD
Alkoholpåvirkning, eventuelt andre rusmidler, vil kunne gjøre 

at den druknede er mindre i stand til å klare seg på grunn 
av nedsatt koordinasjon og svekket reaksjonsevne

Personens alder kan også ha betydning, barn kan klare seg 
bedre enn voksne og eldre. 

Hjelpen som ytes kan være livreddende. Rask hjelp er av-
gjørende, men det er viktig å tenke på at selv personer som 
har vært lenge under vann, kan reddes fordi prosessene i 
kroppen går saktere.

HVA KAN DU GJØRE 
• Ring 113
• Har du livreddende kompetanse, hjelp til
• Ikke stå i veien – la de som kan hjelpe komme til  

FAKTORER SOM PÅVIRKER UTFALLET



TEMA FOR KONFERANSEN, som skal foregå på Kiel-fergen, er Frivillig glede - glede i frivillighet.
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Tillitsmannskonferanse til 
høsten
Tradisjonen tro, blir det avholdt 
tillits mannkonferanse den første 
helgen i september. Da samles enga-
sjerte og frivillige til faglig og sosialt 
påfyll, og erfaringsutveksling. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Tema for konferansen er kort og godt: 
Frivillig glede - glede i frivillighet. General-
sekretær Ingeborg Dahl-Hilstad forklarer 
valg av tittel som følger: 

-Vi skal ha en konferanse der den røde 
tråden er å reflektere over hvorfor vi har 
så mange fantastiske mennesker som 
velger å bruke fritiden sin i organisasjo-
nen. Altså å snu fokuset - ikke bare tenke 
på hva vi kan bidra med, men også hva 
vervet gir oss tilbake.

Hun sier at hun ønsker de trofaste og 
engasjerte tillitsvalgte velkommen, men 
at hun også utfordrer lagene til å invi-
tere med seg et «nytt» medlem. Gjerne 
en som bidrar i laget – men som ikke 
nødvendigvis er styremedlem. 

- Dette kan være en gylden mulighet til 
å dra inn en ressursperson i laget deres. 
En dere ønsker skal komme nærmere 
aktiviteter eller organisasjonsarbeidet, 
sier hun. 

FREDAG TIL SØNDAG 
Konferansen skal i år foregå på Kielfer-
gen. Grunnen til at akkurat denne loka-
liteten er valgt er at forbundet har gode 
erfaringer både med konferanseenheten 
og fasilitetene ombord i skipet. 

Programmet begynner fredag klokken 
1100, på Kielfergen. Dagen starter med en 
foredragsholder som vi helt sikkert 
vet kommer til å inspirere og gi oss en 
pangstart. 

- Vi er så heldige å ha fått Simen Almås 
til å holde et inspirerende innlegg. Selv 
om han fremdeles er ganske ung har 
han allerede mer erfaring enn de fleste, 
og vet hva det vil si å leve videre etter 
en ulykke. I tillegg har han etterhvert en 
lang merittliste som foredragsholder og 
er ansett som karismatisk, erfaren og 
flink, sier Dahl-Hilstad.  

Båten går fra kai klokken 1400 og mens 
vi segler ut fjorden, spiser vi lunsj. 

- Vi kommer til å fylle fredagen og lør-
dagen godt med faglig innhold. Likevel 
lover jeg at det blir god tid både til å 

mingle med andre deltakere, bruke fa-
silitetene ombord og eventuelt  gå i land 
mens vi er i Kiel, sier Dahl-Hilstad. 

HUSK Å TA MED NOE HJEM 
Målet med konferansen er at deltakerne 
skal bli inspirerte, tenke litt nytt og der-
med reise hjem til sine respektive lag å 
dele den nye kunnskapen de har fått i 
løpet av turen. 

-Jeg sier det hver gang, men gjør det 
gjerne igjen. Vi må være flinke til å dele 
kunnskap med resten av laget når vi har 
vært med på konferanser. Grunnen til at 
jeg sier det i forkant, er at dersom du har 
dette med i hodet når vi reiser – er det 
lettere å notere og å tenke hvordan du 
skal formidle når du kommer hjem, sier 
Ingeborg Dahl-Hilstad.



Leilighetene i Sveti Vlas
Personskadeforbundet LTN eier og dis-
ponerer syv leiligheter i en liten by som 
heter Sveti Vlas i Bulgaria. Noen er 
godt tilrettelagt for folk med nedsatt 
funksjonsevne. Leilighetene kan leies 
av medlemmer for en svært gunstig 
pris. Leif Gunnar Hombrekk besøkte 
anlegget tidlig i mai.  

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk 

Da har jeg vært på en spennende tur til 
Bulgaria. Den fikk en fin start allerede på 
flyplassen i Burgas, da en drosjesjåfør, 
som også fungerer som alt-mulig-mann 
for forbundet, hentet oss på flyplassen. 

Siden vi kom ned på kvelden, var vi litt 
usikre på hvor vi kunne få oss litt mat og 
handle noen småting.  

- No problem, sa sjåføren, og kjørte oss til en 
liten butikk hvor vi fikk dekt kveldens behov.  

Deretter ble vi fraktet til en restaurant 
for et lett og velsmakende måltid, mens 
sjåføren ventet. Er det mulig å få en mer 
positiv start på et opphold?

Vel fremme ved leilighetene fortsatte 
oppturen, for min del, førsteinntrykk var 
svært positivt.  Både komplekset og 
leiligheten gav et positivt og hyggelig 
inntrykk. Vi så ikke så mye i mørket, så jeg 
var spent på hvordan ting så ut i dagslys.

Morgendagen kom, og med den også 
solen. Siden det var tidlig i sesongen, 
månedsskifte april/mai, så var det litt 
friskt om morgenen. Jeg tok kjapt frem 

fotoapparatet for å fange inntrykkene. 
Nå fikk jeg sett ordentlig på leiligheten, 
som absolutt fremstod som en praktisk 
og grei boenhet.  Kjøkkenutstyret dekket 
de fleste sine behov. Puter til solsengene 
var det nok av, så her behøver man ikke 
krangle. Bare ta med en pute og plasser 
deg ved et av bassengene.  

Leiligheten vi bodde i var tilpasset rulle-
stolbrukere, noe som betydde at den var 
ganske romslig med enkelte hjelpemidler 
for å dekke behovet for de som bruker rulle-
stol. TV-en var av en eldre modell, men 
hvem har vel behov for å se på bulgarske 
programmer? Internett var ikke på plass da 
vi var der, men bestilt og kobles opp i løpet 
av mai. Og ja, det er hårføner i leiligheten!

Selv om leilighetskomplekset er tilrette-
lagt for rullestolbrukere, så kan ikke det 
samme sies om nærområdet.  Høye 
fortauskanter, smale fortau med ujevnt 
underlag og et tre midt på fortauet gjør 
det vanskelig å komme frem.  

Bassenget er stort, har ulike nivå og dek-
ker behovet både for store og små.  Alle 
leilighetene har balkong og noen er gjen-
nomgående med to balkonger. Spesielt 
de minste har en fin planløsning.   

Komplekset har en liten matbutikk og 
en restaurant rett opp i gaten.  Rusler 
du noen minutter opp til hovedveien, 
finner du i tillegg bussholdeplassen, 
minibank og et supermarked med godt 
utvalg. Her er prisene så hyggelige at du 
greit kan droppe taxfreehandlingen på 
Garder moen hvis du ikke har spesielle 
preferanser. 

Snirkler du deg ned til havet finner du 
en liten sandstrand som i løpet av kort 
tid trolig vil inneholde et serveringssted.

Går du inn til sentrum av Sveti Las finnes 
flere trivelige spisesteder; alle med et 
hyggelig prisnivå. Det er nok lettest å gå 
langs hovedveien første gangen, men et 
tips er å gå i noen av de mindre veiene. 

Jeg anbefaler også å sette av en halv 
dag til en tur inn til Nessebar.  En gammel 
by med mye historie og mange trivelige 
serveringssteder, samt spennende små-
butikker i de trange gatene.

Også til ti-tusenkronersspørsmålet:  
Kunne   jeg tenke meg å dra tilbake? Ja, 
så absolutt!

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

- Sjekk alltid at drosjesjåføren tar betalingskort.
- Mange butikker tar bare kontanter, euro kan brukes noen steder.
- Ikke alle mobiloperatører funger like bra her. Telenortilknyttet abonnement virket best.
- Buss til Nessebar koster bare 2 Leva.
- Liker du sukkerfri brus får du en utfordring, ikke mye å velge i.
- Isen er veldig god.
- Litt utfordringer med språket, ikke alle er like gode i engelsk. 
- Grei biltrafikk i smågatene, de fleste kjører forsiktig.
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SVETI VLAS er en rolig liten by. UNESCO-BYEN NESSEBAR som ligger ca 30 minutter unna med bil, bør besøkes. 

ROMSLIGE LEILIGHETER med enkelt kjøkkenutstyr. ALLE LEILIGHETENE har balkong. 

STRAND I Sveti Vlas. LEILIGHET SOM ER tilrettelagt for rullestolbrukere. 
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Trygg Trafikks årlige trafikksikker-
hetskonferanse samlet i år over 250 
deltakere. Årets tema var «Sårbare 
trafikanter» og hovedfokuset var 
sikkerhet til syklister og fotgjengere.    

TEKST: Per Oretorp

I tillegg til å fokusere på sårbare trafi-
kanter, syklister og fotgjengere, var det 
også fokus på teknologiutvikling og 
trafikksikkerhet under årets konferanse. 

Det er en felles enighet, på tvers av fag-
folk, bransjer og interesser, at fremtidig 
teknologi vil kunne bidra til å forebygge 
ulykker samt redusere dødsfall og per-
sonskader i trafikken. Dessverre var 
samtalene rundt teknologi som ligger 
langt frem i tid, mens det i mindre grad 
ble snakket om hvordan man kan redde 
liv ved å bruke teknologien som finnes 
i dag. Det er viktig, slik jeg ser det, å 
ha to tanker i hodet samtidig. Det fin-
nes allerede teknologi som kan nyttes 

og som vil redde liv, og det er viktig at 
slike hjelpemidler blir tatt i bruk raskt. 
Fremfor alt, tenker jeg, i tungtransport 
og kollektivtrafikk.

HVA SKJULER SEG BAK TALLENE? 
Den røde tråden under trafikksikker-
hetskonferanser var å redusere ulykker. 
Dette er selvsagt viktig, men jeg savnet 
likevel en synliggjøring av hvorfor dette 
er så sentralt. Det blir fort mye statistikk 
og tall, mens det som faktisk gjemmer 
seg tallene – altså menneskene – har en 
tendens til å forsvinne. I Personskade-
forbundet LTN møter vi daglig alle dem 
som er «tall i statistikken», de som hver 
dag kjemper en kamp for sine rettighe-
ter og for å få livet sitt tilbake - eller i 
det minste noenlunde på stell. 

Målt i antall drepte i veitrafikkulykker, 
per innbygger, er Norge best i verden på 
trafikksikkerhet. Det som ikke kommer 
frem er at vi ikke har klart å redusere 
antall alvorlig skadde i like stor grad 

som vi har klart å redusere antall drepte 
i trafikken. 

Det er grunn å anta at det norske trau-
mesystemet og gode rutiner i helse-
vesenet er sterke bidragsytere til det 
faktum at flere overlever ulykker i dag. 
Er man i live når man kommer til trau-
memottak er nemlig sjansen for at man 
overlever stor, men man må forvente å 
leve med store varige skader. 

TULL MED TALL 
Det er også viktig å være klar over at 
pasienter som dør av skader i trafik-
ken mer enn 30 dager etter at ulykken 
inntraff, ikke kommer inn i statistikken 
over trafikkdrepte. Denne praksisen gjør 
at det er grunn til å tro at dødstallene 
er høyere enn det som kommer frem i 
offisielle statistikker.  

Det er altså uhyre viktig å holde tungen 
rett i munn når vi tolker og bruker sta-
tistikk, også når vi diskuterer teknologi. 

Rapport fra en 
trafikksikkerhetskonferanse

TRYGG TRAFIKK APRIL 2018
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Personlig er jeg bekymret for at tilliten 
til fremtidens teknologi kombinert med 
lemfeldig bruka av ulykkes- og skade-
data fort kan bli en hvilepute.

Ikke minst gjelder dette når man 
referer til 0-vekstmålet for biltrafik-
ken - som blant annet forutsetter at 
flere skal bruke kollektivtrafikk, bli 
fotgjengere eller syklister. Det er en 
enighet om at antall personskader 
i sykkelulykker vil øke i takt med at 
stadig flere velger å bevege seg på to 
hjul. Det er likevel knyttet betydelig 
usikkerhet rundt hvilket omfang det 
er snakk om, noe som avhenger blant 
annet av takten på utbedringene av 
infrastrukturen. 

Under Trygg Trafikks konferanse ble det 
gjort rede for erfaringer fra blant annet 
København og Groningen (i Nederland), 
der man har en svært godt tilrettelagt 
infrastruktur for syklister. 

En slik tilrettelegging burte selvfølgelig 
også være mulig i de større byene i Nor-
ge. Samtidig skal man være klar over at 
det er forskjeller i sykkelkulturen mellom 
disse byene og at det er en annen type 
syklister i København og Groningen enn 
hva det er i, for eksempel, Oslo.   

SYKKELHELSE 
Et argument for hvorfor det er ønskelig 
at flere skal bruke sykkel, er folke helse-
effekten som oppnås gjennom at flere 
blir mer aktive, får mer mosjon og der-
med også bedre helse. 

Undersøkelser fra Trafikkøkonomisk 
Institutt (TØI) tilsier at de samfunn-
søkonomiske besparingene, som føl-
ge av bedret folkehelse, er betydelig 
større enn de økte kostnader som vil 
komme som endel av en økning av 
antall personskader som følge av 
sykkelulykker. 

Hvorvidt dette regnstykket er korrekt, 
strides de lærde dog om. Det er nemlig 
en kjensgjerning at mange personska-
der som legges til grunn er klassifisert 
som lette personskader. Grunnen er 
at man har tatt utgangspunkt tidlig i 
skadevurdering. 

Dessverre viser det seg at skadene i 
mange tilfeller, er langt mer alvorlige 
enn hva man først trodde. Milde og 
moderate hodeskader som følge av 
ulykker, blir ofte oppdaget på et senere 
tidspunkt - og det er denne type ska-
der som kan ende opp med betydelig  
ervervsmessig uførhet og vesentlig  
redusert livskvalitet. 

Kristine Dyhr Nielsen fra Rådet for Sik-
ker Trafik i Danmark viste i sitt foredrag 
til en europeisk studie, som fokuserte 
på konsekvensene av trafikkulykker 
der syklister er involvert.  Ifølge studien 
hadde ulykker konsekvenser for 2/3 av 
de som ble rammet. 18 prosent rappor-
terte også om store kognitive og men-
tale problemer, noe som igjen påvirket 
deres familie. Dersom TØI også hadde 
tatt hensyn til slike faktorer, er jeg redd 
det samfunnsøkonomiske regnskapet 
ville sett annerledes ut. 

Jeg mener altså det er grunn å advare 
for å konkludere med at økt bruk av 
sykkel vil spare samfunnet for store 
summer. 

KAPASITETSUTFORDRINGER 
Ifølge Christer Spolander, tidligere pro-
gramsjef for Statistiska Centralbyrån i 
Sverige, vil man - avhengige av infra-
strukturutvikling - regne med en økning 
av antall sykkelrelaterte personskader i 
størrelsen 80 – 100 prosent, eller kanskje 
til og med mer. 

I Personskadeforbundet LTN er vi be-
kymret for at en rask økning av antall 
syklister, og ikke minst el-syklister, vil 
medføre betydelige kapasitetsutfor-
dringer både ved landets legevakter 
og traumemottak. 

Vi er også svært bekymret for at vi 
vil oppleve en økning av antall varige 
alvorlige skader, som traumatiske hjer-
neskader. Dersom dette skjer vil både 
spesialisthelsetjenesten og kommune-
helsetjenesten stilles ovenfor betydende 
utfordringer. Dessverre er det også slik 
at kompetansen på disse usynlige, men 
særs alvorlige skadene, ofte er svært 
begrenset.

Avslutningsvis vil jeg gjerne understreke 
at Trygg Trafikks årlige trafikksikker-
hetskonferanse er en viktig arena. Det 
er fornuftig å sette fokus på sårbare 
trafikanter. Særlig med tanke på at vi 
i fremtiden må regne med å oppleve 
en betydelig økning av antall skadde 
myke trafikanter. 

I Personskadeforbundet LTN er vi bekymret for at en rask 
økning av antall syklister, og ikke minst el-syklister, vil med-
føre betydelige kapasitetsutfordringer både ved landets 
legevakter og traumemottak.

Per Oretorp
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Smått & Viktig

I strålende solskinn har vi hatt storfint 
besøk fra Personskadeforbundet LTN, 
Søndre Vestfold Lokallag på takterrassen 
på Sunnaas sykehus HF. Med seg had-
de de en sjekk på 100.000 kr øremerket 
innovasjon- og robotteknologi på syke-
huset. Den betydelige pengesummen har 
lokallaget samlet inn via en årrekke med 
aktiviteter som Bingo, lotteri, innsam-
lingsaksjoner og annen medlemsaktivitet. 

- Sunnaasstiftelsen realiserer mange 
gode prosjekter på Sunnaas sykehus. De 
er godt kvalitetssikret og jeg garanterer 
at disse midlene vil gå rett inn i prosjek-
tet», forsikret Marianne Holth Dybwad 

da hun på vegne av Sunnaasstiftelsen 
mottok sjekken sammen med klinikksjef 
Kathi Sørvig fra Sunnaas sykehus. 

På bilde ser vi lokallagsmedlem Grethe 
Nilsen og Marianne Holth Dybwad på 
takterrassen omkranset av medisin- og 
ergoterapeutstudenter som hadde stu-
diebesøk på sykehuset. «Dette er mor-
gendagens rehabilitering. Fremtidens 
ansatte som skal jobbe med fremtidens 
teknologi. Veldig spennende!», avslut-
tet Marianne før de ledet delegasjonen 
fra Personskadeforbundet LTN, Søndre 
Vestfold på en omvisning på sykehuset. 

Sunnaasstiftelsen
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Sjefspsykolog Anne-Kristine Schanke blir 
pensjonist  
Et dusin interne og eksterne kolleger 
takket Anne-Kristine Schanke med 
faglige innlegg i forbindelse med at 
hun avslutter sitt 27-års virke som 
sjefspsykolog ved Sunnaas syke-
hus. Med sykehuset som base har 
Anne-Kristine Schanke vært helt 
sentral i utviklingen av psykologifa-
get i Norge på rehabiliteringsfeltet 
de siste tiårene.

I sitt avslutningsinnlegg fortalte Schanke 
om sin livslange interesse for enkeltmen-
nesker, og hvordan det har preget hennes 

faglige arbeid. Hun vil ikke skille mellom 
det å være fagperson og medmenneske 
– men mener vi må være begge deler. 

- For pasientene handler rehabilitering 
blant annet om å finne mening i en 
endret livssituasjon, om å reformulere 
verdier og aktiviteter. Det handler om 
å finne en ny balanse mellom ytelse og 
krav. Jeg slutter ikke å imponeres og 
interessere meg for menneskers uvanlig 
sterke overlevelsesevne, slik den kommer 
til uttrykk hos mange av pasientene, 
sa Schanke. ANNE-KRISTINE SCHANKE



–  14  –

Radio på død og liv

Tar kanalskiftet 2 sekunder og du kjø-
rer i 80 km/t, har bilen flyttet seg 44 
meter. Hva har du ikke fått med deg?

TEKST: Gunn Kvalsvik  

På 2 sekunder kan mye skje. Kanskje en 
syklist kommer ut fra en sidevei, eller et 
barn som løper etter en ball har forvillet 
seg ut i veibanen. Det kan også være en 
brå sving, eller en motgående bil som 
kommer over i feil kjørefelt. 

Uansett, reglene er klare; som bilist skal 
blikket ditt være på veien HELE tiden. 
Grunnen er selvsagt at uoppmerksom 
bilkjøring kan medføre katastrofale følger. 

- I 80 kilometer i timen holder det med 
2 sekunders uoppmerksomhet og bilen 
har flyttet seg 44 meter. Kjører du like 
fort og bruker 4 sekunder på å skifte ra-
diokanal, har mye skjedd rundt deg på 
de 88 meterne du har beveget deg uten 

å se hva som har vært i veien, forteller 
Hans Christian Andersen. 

Gjennom firmaet SAHAGA tilbyr han 
adapter-løsningen POPyourCAR 3.0. 
som i tillegg til å levere en god radio-
løsning, også tar mål av seg å ivareta 
sikkerhet.  

DAB+ MYLDERET 
Etter at regjeringen valgte å legge ned 
FM-båndet, har det kommet en rekke 
adapter-løsninger for dab+ i markedet. 
Svært mange av disse innhar løsninger 
som faktisk krever omtrent 4 sekunder 
på et kanal-skifte. 

- Bla i kanallisten med over 30 kanaler 
og velg med et trykk, eller trykk på favo-
ritt-knappen for så å bla i kanallisten og 
bekrefte valget. Det er sånn det fungerer. 
På noen adaptere må man sågar aktivere 
displayet først - enda en operasjon som 
spiser tidels-sekunder. Det tar rett og 

slett for lang tid og tid – når man sitter 
i førersetet på en bil – kan det føre til 
kostbare erfaringer, forklarer Andersen. 
 
Frank Gjelsøy, i forbundets sekretariatet 
har testet ut POPyourCAR 3.o., og mener 
funksjonene er gode. 

- Personskadeforbundet LTN, har selvsagt 
en forståelse for at folk vil høre radio også 
etter at FM-systemet ble lagt ned i Norge. 
Vi har derfor valt å anbefale løsninger 
som ikke tar bort oppmerksomheten 
fra veibildet. I mylderet av tilbud har vi 
funnet POPyourCAR 3.0, og mener den 
på mange måter er en trafikksikre løs-
ningen, sier han. 

Han forklarer at løsningen med fem direk-
te-valg-knapper på fronten som øyeblik-
kelig gir deg tilgang til favoritt-kanalen 
er gjøres med ett enkelt trykk. 

- Det tar ikke mer enn et halvt sekund og 
ganske fort vil du kunne gjøre operasjo-
nen uten å ta blikket bort fra trafikkbildet. 
DET er trafikksikkert, det. I tillegg har 
knappene bakgrunnsbelysning slik at 
det er like enkelt å skifte kanal i mørket 
som i dagslys, fastslår Gjelsøy.
 
KANALSKIFTE OG SIGNALMOTTAK 
MÅ FUNKE 
Personskadeforbundet LTN, som dess-
verre vet konsekvensene av trafikkulyk-
ker, applauderer produkter som holder 
sjåførens oppmerksomhet rettet mot 
trafikkbildet. Blir musikken feil eller tema 
uinteressant, er det en godt innarbeidet 
menneskerett å kunne skifte radiokanal. 

ADAPTER-LØSNINGEN POPYOURCAR 3.0., som i tillegg til å levere en god radioløsning, også tar mål av seg å 
ivareta sikkerhet.
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Dette kanalskiftet gjøres lettere ved å 
nytte POPyourCAR 3.0. 

Hans Christian Andersen fra SAHAGA 
lover også at løsningen også innehar en 
del andre godbiter som tilsammen bidrar 
til trafikksikkerhet. 

- Kanalskiftet er ikke eneste faktor som 
kan distrahere en sjåfør. Godt og sta-
bilt signalmottak, stort og tydelig dis-
play, mest mulig statisk informasjon i 
displayet og løpende oppdatering på 

trafikkbildet via Traffic Announcement, 
gjør også POPyourCAR 3.0 til en trafikk-
sikker løsning for alle som vil ha tilbake 
radioen i bilen, sier han, og legger til at 
også tekno-nerder vil like dab+ løsningen: 

- POPyourCAR 3.0 har også handsfree, 
så hvis du ikke har det fra før får du også 
lovpålagt løsning for snakking i telefonen. 
Strømming av musikk fra smart device, 
linjeinngang, service following og inte-
grert høyttaler får du med på kjøpet når 
du anskaffer vår adapter for bilen.

Personskadeforbundet LTN og  
SAHAGA har signert en samarbeids-
avtale. Det betyr at medlemmer 
som bestiller via radiobutikken.no 
og oppgir rabattkode LEVEMED, 
får kjøpe dab+ enheten for 999,-  
(normalpris er 1895,-). 

Forbundet får overført kroner 50,- for 
hver handel.  

FAKTA

MEDLEMMER I PERSONSKADEFORBUNDET LTN, som bestiller via radiobutikken.no og oppgir rabattkode LEVEMED, får kjøpe dab+ enheten for 999,- (normalpris er 1895,-).



Å få en traumatisk hodeskade er 
utfordrende for den som blir skadet, 
men det representerer også utfor-
dringer for familiemedlemmene til 
den skadde og familien som helhet. 

Med støtte fra Extrastiftelsen og Person-
skadeforbundet LTN har Oslo Universi-
tetssykehus igangsatt et forskningspro-
sjekt der formålet er å undersøke effekten 
av et familiesentrert tiltak som retter seg 
mot- og involverer hele familien. 

Hensikten er å sammenligne dette be-
handlingstiltaket med dagens helse- og 
rehabiliteringstilbud i primærhelsetje-
nesten/kommunehelsetjenesten. Det 
familiesentrerte tiltaket går over åtte 
uker med én samling per uke for hver 
enkelt familie for seg. I samlingene foku-
seres det på ulike temaer som omhandler 
livskvalitet, familiekommunikasjon og 

-funksjon og mestringstro. Alle samlinger 
er ledet av stipendiat Mari Storli Rasmus-
sen med støtte fra andre fagpersoner. 
Samlingene gjennomføres etter avtale 
med hver enkelt familie, ved Ullevål sy-
kehus, i kommune/bydel eller i familienes 
hjem. Prosjektet har kommunehelsetje-
nesten i Bærum kommune, avd. Friskliv 
og Mestring som samarbeidspartner, og 
fagpersoner i rehabiliteringstjenesten der 
er med på gjennomføringen av prosjektet. 
Vi samarbeider også internasjonalt med 
professor Juan Carlos Arango- Lasprilla 
ved BioCruses Health Research Institute, 
Basque Foundation for Science i Bilbao i 
gjennomføringen av prosjektet. 

Aktuelle deltakere i prosjektet er perso-
ner fra Oslo og Akershus som har fått en 
traumatisk hodeskade og deres fami-

liemedlemmer/nærpersoner over 18 år. 

Ved tilfeldig loddtrekning fordeles fa-
miliene enten til den gruppen som får 
prøve ut det familiesentrerte tiltaket 
eller til en kontrollgruppe som mottar 
vanlig behandling i kommune/bydel. 
Alle deltakerne i begge gruppene sva-
rer på spørreskjemaer i forbindelse med 
deltakelse i prosjektet. Så langt er 33 
familier inkludert. Av de familiene som 
har gjennomført det familiesentrerte til-
taket, har de muntlige tilbakemeldingene 
vært positive. Ønsker du å delta eller har 
spørsmål om prosjektet, kontakt gjerne 
PhD-stipendiat Mari Storli Rasmussen 
på tlf. 997 97 575 eller e-post: masras@
ous-hf.no. Forsknings prosjektet gjen-
nomføres ved avd. for fysikalsk medisin 
og rehabilitering ved Ullevål sykehus. 

Familien som ressurs i rehabilitering 
etter en traumatisk hodeskade 

PHD-STIPENDIAT Mari Storli Rasmussen. Foto: UiO.

AKTUELLE DELTAKERE I PROSJEKTET er personer fra Oslo og Akershus som har fått en traumatisk hodeskade og 
deres familiemedlemmer/nærpersoner over 18 år. Illustrasjonfoto.
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Agderlagene deltok under årets god-
kjenningsarrangement av russebiler 
i Aust- og Vest Agder den 5. og 12. 
april. 

TEKST: Marianne Trydal Skeie

Vi hadde en flott dag på Ticket to Ride 
i Kristiansand på biltilsynet. Først og 
fremst fordi vi traff flotte og takknemlige 
russ. Asbjørn Olaussen og Ailin Johannes-
sen, som deltok den 5. april i Vest Agder, 

gjorde en fabelaktig jobb, snakket med 
fremmøtt russ og vi fortalte om Ticket 
to Ride. Veldig gøy å se hvor takknemlig 
russene ble for gavesjekkene. 

Roar Magne Norheim fra Vest Agder 
Fylkes lag, var hos Biltilsynet i Arendal 
den 12. april. Også her var det godkjen-
ning av russebiler som stod på agendaen. 
Over 40 russebiler var innom Biltilsynet 
i Arendal denne ettermiddagen. Roar 
Magne sier det var spennende å være 

med på, og at det var meget populært 
hos russen. Det møtte opp russ helt fra 
Risør til Mandal. 

Russebiler og Ticket to Ride
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Tromsø og omegn lokallag brukte 
mye ressurser og tid på forbunds-
kampanjen. Leder for laget, Elin  
Johannesen  Gjikaj, sier det har vært 
en gøy og intens uke. 

- Kampanjen har vært en suksess målt 
etter alle menneskene vi har snakket med 
og delt ut vårt materiale til. Vi opplever 
også at folk lyttet til det vi hadde å si, 
fastslår Gjikaj. 

De hadde stand både på Jekta Storsenter 
og på ferja Lyngen, og fikk Røde Kors, 
Statens Vegvesen - Region Nord, Troms 
politidistrikt og Tromsø Brann og Redning 
med på laget slik at de kunne nå breitt.  

For å være tydelige i sitt budskap hadde 
laget utarbeidet budskapet i form av en 
egen logo som de trykket både t-skjorter, 

flyers og en roll-up. På flyeren og roll-
upen var budskapet formidlet punktvis. 

Målet var selvsagt at buskapet skulle nå 
frem og at folk opplevde at det som ble 
formidlet var relevant:  

- Et av punktene var at både de som blir 
utsatt for for en ulykke og hjelpeappa-
ratet bør slippe å forholde seg til et skue-
lystent publikum. Tenk på hvordan du selv 
ville ønsket at situasjonen skulle være om 
du eller dine ble utsatt for en ulykke. Det 
handler om respekt, sier hun. 

Et annet viktig moment som lokallaget 
valgte å fokusere på, var å gjøre folk klar 
over den lovfestede retten man har som 
borger om å hjelpe til. Det er et felles 
samfunnsansvar å gjøre det som skal 
gjøres. Selfie eller glaning er det motsatte 

av å ta ansvar, avslutter en fornøyd Elin  
Johannesen Gjikaj, og legger til at: 

Det er jo flott om vi fikk frontet kampan-
jen gjennom NRK Troms Radio slik at når 
vi var på fergene, hadde de fleste hørt om 
oss og var meget positive til å møte oss.

#TaAnsvarIkkeSelfie
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Ofoten lokallag

Lofoten 
lokallag 
Leif-Helge verver medlemmer. 

STAND PÅ LEKNES med Leif-Helge Hansen og Lill-Tone 
Paulsen. 

Personskadeforbundet LTN gjennomførte i juni 
en kampanje med fokus på det ansvaret vi alle 
har ved en ulykke. Det er vår plikt til å ta ansvar 
og å bidra – ikke å ta en Selfie! 
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Hedemark 
lokallag

FRA HEDMARK OG OMEGN LOKALLAG

Sortland lokallag

Personskadeforbundet LTN Søre Sunn-
møre hadde stilt seg opp i mellom Pekas 
og Kiwi Myrvåg for å dele ut førstehjelp-
veske og brosjyrer. De er fornøyd med fin 
respons av forbigående. På bilde (bak): Liv 
Sandvik. Sittende Sissel Blomvik. Solfrid 
Hagemann var også med og var fotograf. 

Kampanje 
på Søre 
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Romerike lokallag
Romerike lokallag hadde stand på storsenteret på Jessheim.

Vi fikk snakket med både unge, gamle og barn denne dagen. Vi følte vi fikk delt vårt viktige budskap til mange mennesker 
denne sinte dagen i mai.

Drammen og omegn lokallag

Styret i lokallaget til Personskade-
forbundet  LTN   i Drammen og om egn  
gikk fredag 2. juni rundt i Drammen sen-
trum. Der delte  vi   ut førstehjelpsskrin og  
informasjon om forbundet , i forbin delse 
med "Ta ansvar - ikke selfie!"-kampanjen. 
Solen skinte og barnefamilier tok  gledelig 
imot informasjon og førstehjelpsskrin,  
-   som for mange barn i parken ble tatt 
i bruk med en gang.

TEKST: Emilie Duane Nordskog

Personskadeforbundet LTN gjennomførte i juni 
en kampanje med fokus på det ansvaret vi alle 
har ved en ulykke. Det er vår plikt til å ta ansvar 
og å bidra – ikke å ta en Selfie! 
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I forbindelse med denne lands-
dekkende kampanjen arrangerte 
Person skadeforbundet LTN Vester-
ålen lokallag, en stand samt en de-
monstrasjon. Dette ble arrangert i 
samarbeid med Øksnes Røde Kors 
og Øksnes Brann og Redning på 
Myre. 

Demonstrasjonen ble ansvarlig utført 
av Øksnes Brann og Redning. Øksnes 
Røde Kors var klar for å hjelpe til, slik 
de er ved en reell ulykke. Personska-
deforbundet LTN Vesterålen lokallag 

var også klar til å gjøre likepersons-
arbeid i denne for bindelsen. Demon-
strasjonen ble utført ved å heise en bil 
ca. 20 meter opp i lufta med en kran-
bil. Området var sperret av. Bilen ble 
sluppet rett ned i asfalten, og dette 
skulle illustrere et bilkrasj i ca. 80 km/t.  
Skadene   var veldig store, og folk fikk 
komme til skadestedet og studere bilen. 

De fikk også se når Øksnes Brann og 
Redning klippet ut «personen», som i 
denne anledningen var en dukke, som 
var klemt fast i sammenstøtet. 

På tross av nordnorsk sommer med 6-8 
grader, overskyet og småregn i lufta, var 
vi godt besøkt. Folk var veldig fornøyd 
med både stand, informasjon og små 
gaveartikler som ble delt ut. 

Folk fikk også varme seg med kaffe og 
kake. Barna fikk saft. I tillegg kunne man 
kjøpe pølse med brød og lodd. Det er vik-
tig å ta vare på hverandre hver dag, også 
en dag som dette 

Vellykket arrangement fra Myre i Vester-
ålen. 

Vesterålen lokallag



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

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
01. august 2018

Løsning på forrige kryss var:
SOMMERVARME

Aud Rovde, Ålesund

Annie Skaanevik, Fjelldal

Svein Engmann, Melsomvik

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

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

TURENE KNAR ARVE - 
RETT SPISE FUG - 

LENE

SYK - 
DOMS - 
TEGNET

KVINNER
OM - 
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ENE

KANTEN MED - 
GIFT

SKÅL
UTLØP

TRIUM - 
FER

FUG - 
LENE

ENDE - 
LIKT
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SPILL
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FISK
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ENKELT STAN - 
DEN SINT SANG
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BAKKE
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PIKE - 
NAVN OMRÅDE ANMODE

SMERTE

OPP - 
HØYET
ARVE - 
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HABEN - 
GUT

FARGE - 
STOFF

TRE

FRI  FOR ENER
SLAGER
LOKKE - 
MATEN

LÆR - 
REIMENE

PRO - 
NOMEN

I  DET 
HVETEN

VARSE - 
LET

KRYD - 
DER

UT  AV 
ARTIK - 

KEL

DYR
VÆSKER LASTER

SÆRE
NESTEN

BLINK

HELLAS
STEMME

GRØNN - 
SAK GRUPPE

SØKER
UIO OG 

SUNNAAS
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KJENT - 
MANNEN

PYTT
ANGRER

INSTRU - 
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DE ER 
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RENDE
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BÅT - 
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NAVN
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DYR
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RENE

PIKE - 
NAVN GUD

FRYSE SKRED
GUD

GLANS
DAG - 
BLAD

ARTIK - 
KEL

STREK - 
NINGER

DUO
DØGN - 
DELER

KRITISK
ADVERB

LIVET
VED

SIDEN AV

DOK - 
TOREN TRÆR

MØN - 
STER

VAKRE

EKKEL
VÅPEN

GÅRDS - 
BYGNING

MORE - 
NEN

UTROP
FUGL GUDINNE GRIPE

PLATER LIKE BREKER ARGON

PREPO - 
SISJON

ASTAT
VINNE

NYN.
PRON.
DYR

GUTTE - 
NAVN

MYNT - 
ENHET

SPISE KAOS SMERTE TILLATE
TRIM EN BEHN BAGER BLÅØYD LAKRIS

GUTTE - 
NAVN
FUGL

TONE
ROR

PLUKKES
OPP

KOM - 
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FOR - 
BILDE KLARE RAGET
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BOLLA
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NATUR
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NAVN
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MOBBE
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PEER
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MUNE
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PER - 
FEKT
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LAG

TONE - 
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NAVN
TONE
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ORDNE DRA ROGN
TEKKE
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OM - 
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FLISE - 

SPIKKERI

ANSIKTS-
GITTER TRYGG VIKTIG

TING
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KLOKKA
ÅRS - 
TIDEN

HAST
GRAN - 
SKER

STOFF
ALMA - 
NAKK

DISKRET
VIA
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VERK - 
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PARTI
MYNT - 
ENHET

TONEN
MI
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MENN - 
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RUTI - 
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LISTER
VEKT

ANTA
REST - 

ENE
HESTEN

PIKE - 
NAVN
TYSK
ELV

GODE
FELE - 

SPILLER

SLEKT
HOLDE
MUNN

ELITE
FOR - 

FEDRE
TILTA

SKUET TAKDEL
STRUPE VULKAN BYRDER

KLEMME
INSTRU - 

MENT
TALL

STILLHET

NEDBØR
DRIKK

EN
CAPRINO

KJØRE - 
KAR

ER
NERVER GRUPPE HILSE

FORE
VERK - 
STED

AGURK

BLI
SAMDE GRØFT HOVED - 

STAD

TOPP - 
KORT

KNIKSE

OMGÅ - 
ENDE
SYNES

SJARM DEMPER URO
GNIING

TALL
HYLET

SORG
INNHEG - 
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NAVN

ALLI - 
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KRY

SPISE - 
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TENKE
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PÅ
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GENE FISKEN DUNST LIK DRÅPE TEMAER HARPIKS-
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BRO - 
DERER ØVER

FREM - 
RAG - 
ENDE

ERBIUM SAGN - 
KONGE ENTRÉ

Emilie  Duane
Nordskog

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



–  25  –

SETTER
MANGE
FAST - 
LEGER

TURENE KNAR ARVE - 
RETT SPISE FUG - 

LENE

SYK - 
DOMS - 
TEGNET

KVINNER
OM - 

GANG - 
ENE

KANTEN MED - 
GIFT

SKÅL
UTLØP

TRIUM - 
FER

FUG - 
LENE

ENDE - 
LIKT

ENE - 
BOERE TO SYNGE - 

SPILL
RED - 
SKAP

FISK
HAVDYR ARVE

TAKKET
NEI TIL

ENKELT STAN - 
DEN SINT SANG

BEVEGE

SMER - 
TER

RETNING
GANG

OVERNA-
TURLIG
VESEN

BAKKE
STU - 

DERER

PIKE - 
NAVN OMRÅDE ANMODE

SMERTE

OPP - 
HØYET
ARVE - 

ANLEGG

HABEN - 
GUT

FARGE - 
STOFF

TRE

FRI  FOR ENER
SLAGER
LOKKE - 
MATEN

LÆR - 
REIMENE

PRO - 
NOMEN

I  DET 
HVETEN

VARSE - 
LET

KRYD - 
DER

UT  AV 
ARTIK - 

KEL

DYR
VÆSKER LASTER

SÆRE
NESTEN

BLINK

HELLAS
STEMME

GRØNN - 
SAK GRUPPE

SØKER
UIO OG 

SUNNAAS
ETTER

KJENT - 
MANNEN

PYTT
ANGRER

INSTRU - 
MENT LIKE STOKK TRAU

DE ER 
SELVBA-
LANSE - 
RENDE

SÆR - 
PREG

BÅT - 
HAVN
VANE

KONJ.
ER

VESTEN

GJERRIG-
KNARK

ENDEN
VINSJ

PLANTE
MAIL

PLAG - 
GENE
DYP

BRUK - 
KET KAVER

SLEKT - 
NING

KORT - 
FARGE JEKSLER HOVED - 

STAD

GUTTE - 
NAVN

DANSK
ØY

MASTE
DYR

HER - 
RENE

PIKE - 
NAVN GUD

FRYSE SKRED
GUD

GLANS
DAG - 
BLAD

ARTIK - 
KEL

STREK - 
NINGER

DUO
DØGN - 
DELER

KRITISK
ADVERB

LIVET
VED

SIDEN AV

DOK - 
TOREN TRÆR

MØN - 
STER

VAKRE

EKKEL
VÅPEN

GÅRDS - 
BYGNING

MORE - 
NEN

UTROP
FUGL GUDINNE GRIPE

PLATER LIKE BREKER ARGON

PREPO - 
SISJON

ASTAT
VINNE

NYN.
PRON.
DYR

GUTTE - 
NAVN

MYNT - 
ENHET

SPISE KAOS SMERTE TILLATE
TRIM EN BEHN BAGER BLÅØYD LAKRIS

GUTTE - 
NAVN
FUGL

TONE
ROR

PLUKKES
OPP

KOM - 
MUNE

FOR - 
BILDE KLARE RAGET

HUMRET

KRÅKE - 
BOLLA
PULJE

GLIR ÅME

KARPE - 
FISK BELEGG LIMIT TRE TONE

NATUR
PIKE - 
NAVN

DOVNE
MOBBE

EURO - 
PEER

LÆR - 
STROPP

NER - 
VØSE

KOM - 
MUNE
PREST

PER - 
FEKT

NORD - 
MANN

SALGS - 
LAG

TONE - 
TEGN

PIKE - 
NAVN
TONE

SKÅTER

ORDNE DRA ROGN
TEKKE

HYGGE
OM - 

VENDE

SLAVER
FLISE - 

SPIKKERI

ANSIKTS-
GITTER TRYGG VIKTIG

TING
FASE

KLOKKA
ÅRS - 
TIDEN

HAST
GRAN - 
SKER

STOFF
ALMA - 
NAKK

DISKRET
VIA

PLATE
HÅND - 
VERK - 

ERE

LANTAN 50 DRETT SMERTE-
ROP

HEN - 
SIKTEN

PARTI
MYNT - 
ENHET

TONEN
MI

ØYNE
MED - 

MENN - 
ESKE

RUTI - 
NERT

LISTER
VEKT

ANTA
REST - 

ENE
HESTEN

PIKE - 
NAVN
TYSK
ELV

GODE
FELE - 

SPILLER

SLEKT
HOLDE
MUNN

ELITE
FOR - 

FEDRE
TILTA

SKUET TAKDEL
STRUPE VULKAN BYRDER

KLEMME
INSTRU - 

MENT
TALL

STILLHET

NEDBØR
DRIKK

EN
CAPRINO

KJØRE - 
KAR

ER
NERVER GRUPPE HILSE

FORE
VERK - 
STED

AGURK

BLI
SAMDE GRØFT HOVED - 

STAD

TOPP - 
KORT

KNIKSE

OMGÅ - 
ENDE
SYNES

SJARM DEMPER URO
GNIING

TALL
HYLET

SORG
INNHEG - 

NING

GUTTE - 
NAVN

ALLI - 
ANSE
KRY

SPISE - 
KART

MYNT - 
ENHET

HOVED - 
STAD

PREPO - 
SISJON

FYR

GUTTE - 
NAVN
OPP - 

FØRER

VEKST

PLAG - 
GET

KROK
FERSK

JUNIOR
RETNING

TIL - 
TENKE

MAN

TEPPE
MÅL

UTSIKT
TINN

BRAVUR
BYGE

KARAK - 
TER

PÅ
NORSKE

FLY
SLETTE

RUSE ANLEG - 
GENE FISKEN DUNST LIK DRÅPE TEMAER HARPIKS-

ART

BRO - 
DERER ØVER

FREM - 
RAG - 
ENDE

ERBIUM SAGN - 
KONGE ENTRÉ

Emilie  Duane
Nordskog

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



Selius & kidza



–  27  –

3

4

5

2

1Frosne
fingrer
Frosne
fingrer
Hendene og 
fingrene dine er 
veldig følsomme for 
kulde, som dette 
eksperimentet viser.

© MCT/Bulls

Hva skjedde?

Luften i hansken 
beskytter – eller 

isolerer – hånden 
mot kulden

Du trenger

Stor bolle
Isbiter

Gummihanske 
(slik som brukes 
til å vaske opp 
med)

Fyll bollen med 
isbiter og kaldt 
vann

Ta en hanske 
på den ene 

hånden, og la den 
andre være bar

Stikk begge 
hendene i 

vannet, tell til 10 
og ta dem opp

La hendene varme 
seg opp i 20 minutter

Ta en hanske på den 
ene hånden som i sted

Ta den andre hansken 
på den andre hånden,

men knytt neven så 
fingrene ikke kommer

 ut i hanskefingreneGjenta trinn 3

Når du knytter 
neven i hansken, 

isolerer du 
hånden enda 
bedre slik at 

den ikke 
føles 
kald

Det er 
derfor 
votter 

varmer 
bedre enn 
hansker – 

fingrene er 
mer samlet
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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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• 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 



–  28  –

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

www.bilia.no

Raset 63, 3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00 - www.grenlandantirust.no

Sandeidsjøen 10, 5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

ole.moen@gmail.com
Ole Kristian Moen

415 42 220
Liss Forsberg

415 04 647

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

Maxbo Vestby
64 98 66 90

vestby@maxbo.no

P G Rodems veg 6
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

www.viva-iks.no

www.lier.kommune.no
3412 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 58 00

Jan Kjønnås
Ålbotsjordveien 94, 8659 MOSJØEN

Tlf. 994 68 501
Vi utfører:

- Rørinspeksjon - Kosting
- Høytrykksspyling - Slamsuging

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

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

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Karosserifabrikken A/S
 Nesttunv 116, 5221 BERGEN

Tlf. 55 13 03 10

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

Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

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

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03 - www.logistikkfag.no

Leverandør av takstoler og konstruksjonspakker
Reddalsveien 47, 4886 GRIMSTAD - Tlf. 37 40 03 00

post.alfatresor@jatak.no - www.jatak.no/alfatresor

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK

Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Apotek1 Lier
Vestsideveien 5, 3400 LIER

Åpningstider:
mandag - fredag 9-17, lørdag 9-14

MIX
Go'biten Kiosk

Lilleåsgata 1
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

avd. Kragerø
Frydensborgveien 4

Tlf. 35 98 25 24
Mobil 905 83 707

Flaten Bil AS
Ringveien 3

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 62 70

Bodø Bilpleie AS
Stormyrveien 33

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

Bilxtra Hitra
Bjørn Myhrens
Verksted AS

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 30

Tegleverksveien 67
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 60 60

Romnes
Hamar AS
 2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Block Watne
Drammen - Asker
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 110

 3044 DRAMMEN
Tlf. 915 53 946
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Trygt på skoleveiene

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

ROGALAND
SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 56 73 10
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG
RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS...............................................................Tlf. 72 41 12 64
E-post: trafikk@roros.net

VESTFOLD
SPEED Trafikkopplæring AS
Storgata 9, 3183 HORTEN........................Tlf. 33 50 04 26
E-post: post@speedtrafikk.no
www.speedtrafikk.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

vennesla.kommune.no

Sørum
kommune

v/Kommunalteknikk
sorum.kommune.no froya.kommune.no

rollag.kommune.no

Karmøy
kommune

karmoy.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
hoylandet.kommune.no Drift og Næring

halsa.kommune.no

gildeskal.kommune.no

Austevoll
kommune

austevoll.kommune.no tingvoll.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
stavanger.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og
Forebyggende
nesset.kommune.no

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

Evje
Bilopphogging DA
Setesdalsvegen 1075

4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

fet.kommune.no

Kiwi Bogstad
Ankerveien 117

0766 OSLO
Tlf. 22 51 99 89

Lillehammer
Elektro AS

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

J. L. Transport AS
Gjelstadveien 40

3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

jost-gl@online.no

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Kiwi Vestby
Vestbyveien 31
1540 VESTBY

Tlf. 64 95 06 01
www. jarenspor tssenter .no

Grimstad Bil as
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 09 09 80

Geiranger Taxi
Gjøvahaugane 49

6216 GEIRANGER
Tlf. 400 03 741

Førde
Bilberging AS

 6801 FØRDE
Tlf. 970 08 082

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Fiskum Bygg A/S
Kongsbergveien 736

3322 FISKUM
Tlf. 32 75 04 00

 Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

tvedestrand.kommune.no
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Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Sulland Gjøvik AS
Hadelandsvegen 1

2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 05 50

Lastebiltransport
Olav Holdal

Skrautvålsvegen 721
2917 SKRAUTVÅL

Tlf. 992 25 762

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

JPT
Transport AS

Parkvegen 27 C
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 917 02 556

Klippotequet L
Farmandstredet
Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

 Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL

Tlf. 958 35 848

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Goderstad
Transportforretning

Goderstadveien 36
4900 TVEDESTRAND

Tlf. 913 18 064

Namdal
Maritime AS

Strandg 25
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 17 80

Elvebyen
Bilpleie AS
Neumannsgate 17
3044 DRAMMEN
Tlf. 975 08 888

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Yri Sand AS
 Loen, 6789 LOEN

Tlf. 57 87 60 40

Toyota Hønefoss AS
 Osloveien 4

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 05 00

Bilsenteret
Bjugn AS

Botngård
7160 BJUGN

Tlf. 72 52 05 30

Vegard Kirkestuen
Transport

Elvebakken 25
3420 LIERSKOGEN

Tlf. 928 49 080

Hygga Fjellkro AS
Fjellnærvegen 42
2610 MESNALI
Tlf. 987 65 263

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

Sylling
Bilglass

Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

G. Hafnor AS
Hadelandsvn. 303
3511 HØNEFOSS

Tlf. 908 60 655

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Heggenveien 9

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Høybråten
Glasservice AS
 Professor Birkelands vei 27

 1081 OSLO
Tlf. 22 30 30 70

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

Kiwi Hovinveien
Hovinveien 45

0576 OSLO
Tlf. 22 71 45 01

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Johansen Maskin
og Tjenester

Bruflot 44
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Joker Flatdal
Flatdalsvegen 1061 A

3841 FLATDAL
Tlf. 35 05 21 96

Toyota
Hønefoss AS
avd Hadeland
Garverivegen 3

2740 ROA
Tlf. 61 32 47 70

Stian Røyset
Transport AS
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

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

Askestad-Aas
elektro AS

Spikkestadveien 143
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 31 29 07 99

Kiwi Trøgstad
Kirkeveien

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 70 80

Oslo
Varmepumpe AS
Gamle Enebakkvei 28

1188 OSLO
Tlf. 22 28 04 50

Transport
Geir Gundersen AS

Åfosskleiva 2
3731 SKIEN

Tlf. 924 65 996

Holte Industri a.s
Håtvetvegen 13

3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Joker Vallset
Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Bardølsgård
Installasjon ANS

Jokstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 952 53 877

Reidar Beck
& Sønn AS
 Industrivegen 20

2850 LENA
Tlf. 61 16 34 18

Vesterålen
Caravan AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Skyssbåt
Per Haudt

Tallakshavnveien 8
3770 KRAGERØ
Tlf. 992 70 506

Bertel O. Steen
Ringerike AS
Hensmoveien 1

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Rustad
Transport AS

Storfjellveien 16
8530 BJERKVIK
Tlf. 76 96 38 80

TeleDataØst
Lillehammer
Landbruksvegen 2/4
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 44

Autolakk as
Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

ANONYM
STØTTE
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ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

NEST SISTE SIDE/3-omslagsside

Personskade - pasientskade - trygd/NAV
Kostnadsfri saksvurdering - vi hjelper deg gjerne!

Tlf. 400 03 660 - E-post: post@tonset.no
www.tonset.no
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

god venn som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de  
viktige støttespillerne som finnes overalt 

i samfunnet vårt. 

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

Send inn til levemed@
personskadeforbundet.no. 

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

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

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

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

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

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

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

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

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

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

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

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

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

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

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

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

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har siden 1980-tallet 
bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og er blant 
de fremste fagmiljøer på området.  

Personskade

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

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.svw.no/personskade 

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri vurdering.


