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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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

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

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 
0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.personskadeadvokat.no 

Ta gjerne kontakt med advokat Øyvind Vidhammer for en 
kostnadsfri vurdering på tlf. 959 36 154 eller ovi@svw.no
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vil jeg bruke spalten 
til å si noe som det 
som skal skje om 

tre måneder. Jeg snakker selvsagt om Personskadeforbun-
det LTNs Landsmøte!  Over sommeren møtes nemlig flere 
av oss; delegater, landsstyret, noen fra sekretariatet samt 
æresmedlemmer på Gardermoen til landsmøtehelg. 

Jeg både gruer og gleder meg. Gruer, fordi jeg vet det blir hektisk 
i forkant og under Landsmøtet, særlig for meg som er leder 
for hovedstyret. Arbeidet frem mot Landsmøtet er tettpak-
ket. Det er mange formaliteter som skal overholdes i forkant 
og det er mye praktisk som skal på plass. Heldigvis har vi et 
erfarent sekretariat som har gjort dette før og er «hands on». 

Uansett, først og fremst gleder jeg meg! Det er etterhvert 
mange kjente ansikter og Landsmøtet er en anledning til å 
treffes. Jeg gleder meg også til å diskutere og å se fremover 
sammen. Det er nemlig på Landsmøtet, i organisasjonens 
øverste organ, at vi skal gjøre opp status, ta overordnede 
beslutninger, stake ut kursen videre og velge hvem som skal 
sitte i landsstyret de neste to årene. Dette blir spennende. 

Status i Personskadeforbundet LTN er at mye er bra. Vi har et jevnt 
medlemstall, er aktive når det gjelder politisk påvirkning, produserer 
magasin, websider og nyhetsbrev, samt utvidet medlemsservice. 

Når det gjelder de overordnede beslutningene og å avgjøre kursen 
fremover har vi en viktig jobb å gjøre. Etter to år som landssty-
releder ser jeg både muligheter og begrensninger, men kjenner 
at jeg har energi og mange tanker om fremtiden. Vi har noen 
interessante utfordringer rundt hvordan frivilligheten fungerer i 
dag, versus tidligere. Dette er noe vi sammen må våge å snakke 
om og lage beslutninger rundt. Det handler både om visjoner og 
konkrete handlinger som bygger Personskadeforbundet LTN til 
en robust og fremtidsrettet interesseorganisasjon. 

Lenger bak i LEVE MED kan du lese om kandidatene som 
valgkomiteen har foreslått. Omtrent halvpartene er «gamle» og 
har allerede sittet i styret, mens det også er noen nye ansikter. 

Jeg håper dere ble litt klokere når det gjelder hvorfor Lands-
møte er så viktig i en organisasjon som Personskadeforbundet 
LTN og at kanskje noen også får litt ekstra energi og tanker 
rundt hvor vi skal videre. Flest mulig på laget, er mitt motto! 

God sommer til dere alle sammen! 
Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Når det gjelder de overordnede beslutningene og å 
avgjøre kursen fremover har vi en viktig jobb å gjøre. 
Etter to år som landsstyreleder ser jeg både muligheter 
og begrensninger, men kjenner at jeg har energi og 
mange tanker om fremtiden. 
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Når man velger å være nær på    
Min første kontakt med Thor etter 
vårt samlivsbrudd, var etter ulykken. 
Da ringte han meg, etter å ha forhørt 
seg via søsteren sin om det var greit.

TEKST: Tiina Vyyrylainen  

På telefonen hørtes det ut som om 
noe var alvorlig feil, og under samtalen 
fortalte han meg gjentatte ganger at 
han hadde vært utsatt for en ulykke. 
Hver gang han kom inn på ulykken brøt 
han sammen i gråt, tårer og fortvilel-
se, som om han hadde fortalt det for 
første gang. 

Mønsteret gjentok seg flere ganger un-
der de første samtalene våre.

TO DAGER SENERE
Han kontaktet meg på nytt, et par dager 
senere. Da fortalte han at han bodde 
på Vestby hyttepark, i en 1-roms hybel 
med do og dusj, men uten mat, me-
disiner og hygeniske pleiemidler. Han 
spurte etterhvert om jeg hadde noe 
mat og smertestillende å avse, og om 
jeg kunne kjøre det bort til han da han 
ikke hadde penger, var sulten og hadde 
store smerter. 

Jeg kjørt bort til han og tok med to bæ-
reposer med mat, litt drikke og paracet.

Det var en nedbrutt, sliten og stresset 
Thor jeg møtte. Han satt på underkøyen 
i køyesenga. Fulgte meg med blikket 

når jeg pakket ut varene og fortalte hva 
han kunne lage seg av råvarene. Blikket 
var tomt. Han virket totalt uinteressert. 
Først senere forstod jeg at han ikke had-
de peiling på hva jeg snakket om.

Dessverre hadde jeg litt dårlig tid for-
di jeg måtte på jobb. Inni meg tenkte 
jeg at dette ikke var bra: Han var vir-
kelig ikke den Thor jeg kjente. Han var 
nedbrutt, resignert og apatisk. Jeg var 
bekymret, selv om jeg da ikke forstod 
skadeomfanget og at hodet hans var 
så skadet. Min kunnskap var kun ba-
sert på de få de opplysningene han selv 
fortalte og som handlet om smerter i 
hode, kne og lunger.

THOR OG TIINA. Foto: privat.
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Etter at jeg forstod hvor galt det var fatt har jeg valgt å være 
nær på. Jeg var med når han skulle til legen, etterhvert til 
advokaten, samt mye mer.

NOEN DAGER SENERE 
Neste kontakt skjedde noen dager se-
nere. Da ringte han og gråt i fortvilelse. 
Han var som i kaos, redd, og fortalte 
meg at han ikke orket mer. Han klarte 
å fortelle meg at han hadde måtte sove 
i bilen (det var flere minusgrader ute) 
siden det ikke var ledig plass i leiligheter. 
Det var heller ikke mulig å overnatte 
hos broren. Dagen etter skulle han få 
plass enten på hospits i Oslo eller på en 
sommerhytte uten innlagt vann. 

Han valgte det siste, Vestby hyttepark. 
Dette var en hytte nedenfor hytten vi 
tidligere var tvunget til å bo i, da vi 
noen år siden var bostedsløse etter å 
ha blitt lurt i boligmarkedet. Det var et 
sted med meget dårlige minner for oss. 
Vi måtte blant annet be pent om å få 
ekstra penger slik at vi fikk dusjet og 
vasket klær. Det sier noe om stedet at 
politiet var hyppig innom, med blålyset 
på, for å sjekke innom hos de som bodde 
i nabohyttene.

HYTTELIV UTEN KOS
Den samme kvelden dro jeg på besøk 
med mer mat og medisiner. I hytten var 
det kaldt ennå varmen sto på fullt. På 
grunn av dårlig isolasjon kjente jeg et 
kaldt gufs mot ansiktet når vi satt og 
snakket. Han gråt og fortalte hvor redd 
han var, og i tillegg om en stressende 
uro som gjorde at han ikke greide å sove 
eller slappe av.

Der og da bestemte jeg meg for at 
dette var uholdbart for hans del, og at 
han var nødt til å flytte inn hos meg. 

Først måtte jeg imidlertid snakke med 
barna angående problemstillingen og 
få deres mening om å ha han boende 
hos oss en stund. Jeg ga Thor en inn-
sovningstablett i håp om at han skulle 
få sove.  Deretter reiste jeg hjem for å 
«ta samtalen» med gutta.

PLASS PÅ EN SOFA OG NAV 
Neste dag ringte jeg Thor og fortalte 
at om han ville så kunne han flytte inn 
på sofaen min inntil vi finner et annet 
alternativ og får ryddet opp i rotet. Jeg 
tenkte da på NAV og sykepenger. 

Jeg forstod etterhvert at det ikke var 
noen hjelp eller ansvar å spore hos NAV 
Ås. De greide å rote bort sykemeldin-
gen to ganger. Han fikk også beskjed 
om å ikke komme flere ganger til NAV 
Ås, fordi de mente de ikke kunne hjelpe 
ham lenger.  

Da han prøvde å fortelle de NAV-ansatte 
hvor skadet han var, var svaret at men-
nesker uten ben eller armer greide jo å 
jobbe, så dette var da ikke noe problem. 
Han ble også oppringt av NAV Ås hvor 
han ble utskjelt og skreket til gjennom 
hele samtalen. Dette vet jeg fordi jeg 
satt ved siden av han under samtalen. 
Beskjeden han fikk var at det ikke hjalp 
å mase på dem, og at han nå måtte 
slutte å kontakte dem. Siden vi trodde 
det kunne hjelpe oss hadde vi kontaktet 
NAV kanskje hver annen dag. 

PERIODE MED KAOS 
Først da vi skulle lage middag sammen 
forstod jeg hvor skadet han faktisk var. 

Jeg ba han skrelle grønnsakene og han 
reagerte ved å bare stå å se på meg 
uten å skjønne hva han skulle gjøre. 

Etter at jeg forstod hvor galt det var fatt 
har jeg valgt å være nær på. Jeg var 
med når han skulle til legen, etterhvert 
til advokaten, samt mye mer. 

Siden ulykken i 2012 har jeg måtte ta 
meg fri, avspasere og bytte vakter for å 
følge han opp. Heldigvis har jeg jobbet 
bare 50 %, hadde jeg hatt full stilling 
kunne jeg aldri vært så nær på og hjul-
pet ham så mye. 

En morgen roper Thor på meg fra badet. 
Når jeg kommer inn, ser jeg et plastrør 
som stikker opp av den nedre tåreka-
nalen. Thor er redd og er engstelig. Jeg 
ringer derfor fastlegen som videresender 
oss direkte til øyespesialist i Moss. Her 
blir Thor undersøkt, men legen tør ikke 
å gjøre noe før hun har sett på epikrisen. 

TIINA TOK ET VALG, og har brukt mye tid for å støtte 
Thor etter ulykken. Foto: Privat. 
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Det tar to timer og flere telefonsamtaler 
før hun har fått det til. Vi blir fortalt 
at dette er silikonpropper etter en re-
parasjon av tårekanalene. Hun fjerner 
dem, forteller oss at det er imponerende 
kirurgisk arbeid, og at han er heldig som 
kan se såpass godt.

PÅ VEI TILBAKE, PÅ EN MÅTE  
Etterhvert får Thor plass på Catosen-
teret, men han greier ikke å slå seg til 
ro. Han føler seg redd.

Derfor velger han å bo hjemme og å 
reise frem og tilbake hver dag. Egentlig 
er ikke oppholdet på Catosenteret så 
bra, siden den kun fokuserer på fysisk 
motorikk. Thors viktigste utfordring og 
skade er kognitiv,  og på senteret hadde 
de ingen spesialister på hjerneskader. 

Han ble, etter oppholdet, noe bedre 
motorisk, men har fortsatt de samme 

utfordringene kognitivt sett. Han er slett 
ikke i stand til å ta vare på seg selv 
helt og fullt.  

Etter sist vi snakket sammen er endelig 
ting begynt å gå riktig vei for Thor. De 
største forandringene startet når han 
kom til rehabilitering på Sunnaas og 
startet å få samtaler med psykolog for å 
kunne bearbeide og etter hvert komme 
videre med livet. 

De på Sunnaas greide endelig å få kom-
munen vi bor i tale og til å stille opp, og 
Thor fikk etterhvert trening med fysio-
terapeut, psykomotorisk fysioterapi og 
samtaler med psykiatrisk sykepleier.
Han har lært seg å takle små endringer 
uten å bli helt fra seg, fått en ny ro over 
hverdagen, lært seg å akseptere sin 
skade, og å planlegge dagene deretter.

Det er fremdeles en god del som må 

bearbeides og læres. Han sliter med 
smerter og fatigue, hvor vi har håp om 
at psykomotorisk fysioterapi kan hjelpe.

Å komme dit vi er i dag har vært tungt. 
Jeg vet ikke hvor mange leger vi har 
vært innom for undersøkelser, behand-
linger og samtaler. Jeg har vært 50 pro-
sent ufør selv, og har endel helseutfor-
dring-er. Nylig ble jeg helt arbeidsufør.

GODT Å HA ET FORBUND I RYGGEN 
Vi har fått meget god hjelp fra Person-
skadeforbundet LTN, for eksempel når 
det gjelder valg av advokat. Dette har 
vært viktig, siden Thor Arne ble feilbe-
handlet på et sykehus hvor de brøt flere 
helseparagrafer.

Vi kom i kontakt med Follo lokallag, og 
har vært på flere middager og herlige 
turer. Det er fint å møte flere mennesker 
i lignende situasjoner. For meg har det 
vært godt å snakke med andre på- 
rørende og skadde, og å dele tips og 
hjelp. 

Etter å ha vært medlem en kort peri-
ode fikk jeg også forespørsel om å bli 
med i Follo-styret, som vara, noe jeg 
takket ja til.

Flere av styremedlemmene i laget er 
blitt gode venner. Jeg har også vært 
heldig med å få være med på flere kurs 
i regi av forbundet, og kan med hånden 
på hjertet si at jeg er virkelig stolt av 
å sitte i et så veldrevet styre der vi får 
til mye positivt for medlemmene våre.
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HESTEN HAR VÆRT VIKTIG I HVERDAGEN, SÆRLIG I DE TUNGE 
STUNDENE, MEDGIR THOR ARNE SOLBERG. FOTO: GUNN KVALSVIK.
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Etter fire og et halvt år i ørska ringte 
Thor Arne Solberg samboeren sin, 
Tiina, og sa følgende: Nå kjenner jeg 
at jeg er litt motivert og har håp. 

TEKST: Gunn Kvalsvik   

- Du må bare intervjue denne mannen 
som nettopp har dukka opp i lokallaget 
vårt, skriver Leif Gunnar Holmbekk til 
meg i en e-post. Han argumenter for at 
historien i seg selv ikke er unik, men at 
denne mannen har kjempa i motvind 
og ikke minst turt å gripe fatt i livet sitt. 

- Denne mannen har stått i motvind len-
ge, og nå har han og samboeren blitt med 
i lokallaget vårt, skriver han.   

Holmbekk, som er aktiv i Follo lokallag, 
har en entusiasme som smitter over på 

meg. Noen e-poster og dager senere er 
jeg på vei til Vestby for å møte Thor Arne 
Solberg. 

KRASJET 
Thor Arne bor i en lav enebolig sammen 
med samboeren Tiina og to tenåringer. 
Han møter meg i døren. En kraftig mann 
med romsdalsdialekt, et direkte blikk og 
mange tatoveringer nedover armene. 
Ved første øyekast er det ingenting som 
vitner om at denne mannen er skadet 
eller har ligget nede. Men når det lave 
sollyset fanger ansiktet hans ser man 
arret som går på tvers over den høyre 
delen av ansiktet hans. 

- Den ene er min sønn, den andre er 
Tiinas, forklarer han og peker innover 
korridoren der soveromsdørene ligger på 
rekke og rad. Sønnen er 16 år og går på 

studiespesialisering på Vestby videregå-
ende. Han har også en datter, som er 14 
år og bor hos mammaen på Åndalsnes. 
De har god kontakt. 

Vi setter oss ved spisebordet med utsikt 
mot de frostkledde markene utenfor. En 
kopp kaffe og noen minutter senere har 
samtalen tatt oss tilbake til 2013, den 26. 
februar, da Vestbymannens liv endret seg.

Han tar en slurk kaffe og begynner å for-
telle om hvordan han hjalp en bekjent 
med å fikse en bil og at han etterpå ble 
med på en kjøretur. Klokken var 13:00, 
altså midt på dagen. Thor Arnes bekjente 
satt i førersetet. 

- Han kjørte som et svin. Virkelig. Da 
jeg tok på belte, smilte han og lurte på 
om jeg var pinglete. Ikke lenge etterpå 

Endelig på beina igjen

FØR ULYKKEN JOBBET Thor Arne i mange år på sjøen og med fiskeri. Her er et bilde som er tatt noen år før ulykken. Foto: privat.

FAKSIMILE FRA NR 10, 2017. Her deler Thor sin historie om skaden og om sitt møte med helsenorge.
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Ord har makt i seg til både å ska-
de og løfte medmennesker. Vi får 
velge ordene, men vi får ikke velge 
konsekvensene, verken for oss selv 
eller den det gjelder.

TEKST: Randi Nordset 

Ingen forholder seg uberørt til baksnakk. 
Den baktalte selv er som regel den siste 
som får høre om det, hvis i det hele tatt.  
All makt ligger i definisjonen, altså hos 
den som definerer «sannheten», i alle fall 
til den blir motsagt. Men det er vanskelig 
å skulle motsi en løgn hvis du ikke engang 
vet om den. 

GAMMEL VISDOM
Den Greske filosofen Platon (427 - 347 
f.v.t.) var en av historiens største filosofer. 
Han sa: «Når noen taler ille om deg, så 
lev slik at ingen tror dem» Baktalelser er 
altså intet nymotens fenomen, men har 
eksistert i årtusener. La oss følge rådet 
hans, og leve slik at ingen tror dem som 
taler ille om oss!

På en skala fra en til ti, hvor ofte sier vi 
noe positivt til hverandre? Pussig nok 
skjer dette oftere bak ryggen til den det 
gjelder enn direkte til vedkommende. 
De fleste av oss ønsker ikke å såre, men 
er vi like redde for å glede en annen? 
Og hva skjer med oss når noen sier noe 
negativt direkte til oss, kontra om ut-
talelsen er positiv? Hvor mye mer realt 
er det ikke å si ufordelaktige ting direkte 
til den det gjelder, og hvorfor er dette 
så fryktelig vanskelig? Det underlige 
er at vi faktisk responderer mer direkte 

på negative tilbakemeldinger enn på 
de positive. 

Jeg har hatt stor glede av en bok med 
tittelen «Hersketeknikker», med «Nyttig 
og Nådeløs» som undertittel, av Sigrid Sol-
lund. En bevisstgjøring rundt hva som er 
hersketeknikker og hvordan jeg selv bruker 
språket, har vært til stor nytte. Boken er 
både satirisk og humoristisk, og de fleste 
vil nok kjenne seg igjen i flere situasjoner 
fra boka. Hersketeknikker brukes på alle 
arenaer, i skolen, barnehagen, i hjemmet 
blant venner og i politikken. Vi blir alle 
stadig utsatt for det og lar oss påvirke 
av det. Da kan det være nyttig å lære 
seg noen teknikker til å håndtere dem.

UNNSKYLD ER FERSKVARE 
Unnskyld skulle jeg ganske sikkert vært 
flinkere til å bruke. Psykolog Karl Petter 
Ørvik sier at det er en god hverdags-
medisin i å si unnskyld. Men han mener 
også at å sende ut et «unnskyld» i hytt 
og pine, ikke gir samme effekten som 
den umiddelbare og ikke minst oppriktig 

følte unnskyldningen. Det er lettere å få 
formidlet erkjennelsen om at vi har såret 
en annen person hvis vi sier unnskyld 
med en gang. Betydningen blir mindre 
når vi venter for lenge. 

Underlige mekanismer er det i alle fall. Jeg 
kjenner jeg blir glad når noen sier noe fint 
til meg, og når sant skal sies ligger det mye 
øvelse bak å klare å ta imot ros eller lovord. 
Derimot om det som kommer er negative 
tilbakemeldinger, skjer helt andre ting i 
kroppen. Forsvar er ofte første reaksjon, 
men med mye øvelse her også, klarer jeg 
stort sett å forholde meg tilsynelatende 
rolig. At slike uttalelser blir sittende som 
en klump i magen etterpå, holder jeg stort 
sett for meg selv. Følelser av sårhet og ikke 
minst ydmykelse tar litt tid å fordøye. Mens 
godord løfter meg og gir meg pågangsmot.

En unnskyldning er altså ferskvare. Da får 
den en større tyngde i seg og du kan se 
på hele kroppen og høre det på måten 
det uttrykkes på, om det er oppriktig. Så 
siden det å bli flinkere til å si unnskyld 
er god hverdagsmedisin med tanke på 
dem vi lever sammen med, skal jeg bruke 
sommeren på å bli flinkere til det, både 
til å ta imot den og til å gi den. 

PÅ SKRÅ MED RANDI

Ordets makt

DEN GRESKE FILOSOFEN PLATON var opptatt av ordets 
makt. 
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Finnes utilsiktede skjevheter og ulik-
heter basert på kjønn ved tildeling 
av hjelpemidler? Svaret er et klart 
og tydelig JA.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

En blodfersk forskningsrapport viser at 
det er store kjønnsforskjeller i hvilke hjel-
pemidler man får. Mens kvinner ender opp 
med et hav av kjøkkenutstyr, får menn 
elektroniske komponenter som bidrar 
til økt mosjon og trening. Det samme 
mønsteret sees i tildelingen til barn. 

Bak studiet finner vi Likestillingssenteret. 
Målet har vært å studere tildelingen av 
hjelpemidler for å kunne undersøke hvor-
vidt det finnes utilsiktede skjevheter og 
ulikheter basert på kjønn, alder og bosted. 

Til sammen har de analysert tildeling av 
441 523 hjelpemidler og totalt 26 hjelpe-
midlerformidlere har deltatt i studien. 
Finansieringen er gjort av Bufdir (Bar-
ne-, ungdoms og familiedirektoratet) 
og gjennomført i samarbeid med NAV 
Styringsenheten.

DETTE ER FEIL OG MÅ ENDRES 
Tallene som kommer frem i studien vi-
ser det som omtales som signifikante 
forskjeller. Enkelt forklart betyr det at 
funnene og resultatene av forskningen 
gir et tydelig og klart mønster. Menn og 
kvinner, jenter og gutter, ender rett og 
slett opp med ulike hjelpemidler fordi 
de har de kjønnet de har. 

Personskadeforbundet LTN er ikke veldig 

overrasket over at det forekommer skjev-
heter, men innrømmer at de ikke var klare 
over at ulikhetene var så gjennomgående 
og tydelig diskriminerende. 

- Dette er alvorlig. Skjevheter i fordelingen 
av hjelpemidler faller uheldig ut – både 
for menn og kvinner. Noe som igjen kan 
føre til direkte eller indirekte diskrimi-
nering av brukere. Resultatet er, i verste 
fall, begrensinger i hverdagen og ikke 
minst reduksjon i livskvalitet, sier Birte 
Sand Rismyhr.  

Sand Rismyhr håper at forskningsresulta-
tet vil sette kjønn på agendaen – og med 
en intensjon om å øke bevisstheten rundt 
den tydelige diskriminerende praksisen 
studien avdekker. 

- Vi håper at den nye kunnskapen vil føre 
til en økt bevissthet rundt tildelingsrutiner 
og det som skjer i møtet mellom brukere 
og systemet. Målet er selvsagt å bidra 
til likeverdige offentlige tjenester – og å 
bedre levekår og livskvalitet for personer 
med nedsatt funksjonsevne uavhengig 
av kjønn, alder og funksjonsnedsettelse, 
sier hun. 

ROLLER OG FORVENTINGER 
Et stort og viktig spørsmål er selvsagt; 
hvorfor blir det sånn. Altså hva er det som 
gjør at vi, kvinner og menn – gutter og 
jenter, ender opp med ulike hjelpemidler? 

Et sentralt funn i studien er at det kan til-
skrives roller og forventinger. Også blant 
brukerne. Fokusgruppeintervjuene viser 
nemlig at hele samfunnet har en generell 

forventning til hvilke aktiviteter menn 
og kvinner er interessert i, i tillegg har vi 
forventninger til hva man mestrer. 

Samtidig fremheves det også som av-
gjørende hvilke ønsker, krav og forvent-
ninger brukerne har. I rapporten står det 
følgende: 

«Informantene opplever at kvinner ofte 
kvier seg for det tekniske og ikke ønsker 
rullestoler som er for innviklete, mens 
menn hopper i det».   

Man kan altså anta at det ligger en ge-
nerell forventning til kjønn, der menn 
som har kjørt bil hele livet også må få 
mulighet til å komme seg ut på veien når 
de av ulike grunner må gi fra seg førerkor-
tet. Informantene opplever også at det 
er flest menn som søker om utegående 
motoriserte rullestoler, samt at menn 
står mer på kravene for å få det innvilget. 

Kjønnsdelte hjelpemidler?
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Kvinner, på den andre siden, mener de 
kan ta til takke med det hjelpemidlet de 
blir anbefalt først, samt andre hjelpeord-
ninger som taxi og TT-kort, eller praktisk 
hjelp til innkjøp og lignende. 

GJELDER OGSÅ BARN 
Forskningsrapporten viser at vi fortsetter 
å uttrykke og praktisere et kjønnsrolle-
mønster som har vært i hevd over lang 
tid, til tross for endringer i kvinners del-
takelse de siste 40 årene. 

Undersøkelsen viste at stereotypier 
knyttet til kjønn har mye å si for hva vi 
forventer av jenter og gutter når det gjel-
der aktivitet. Informantene uttrykte for 
eksempel at jenter er mer forsiktige og 
kanskje ikke tørr å bruke sitski eller delta 
på kjelkehockey. Informantene mente 
også at jenter kanskje deltar på andre 
typer fritidsaktiviteter som ikke inne-
bærer behov for aktivitetshjelpemidler, 

men mer sittestillende aktiviteter. 

Studien avdekket at både hjelpemiddel-
formidlerne og pårørende har ubevisste 
forventninger knyttet barn og kjønn. De 
antok at gutter er mer aktive enn jenter 
og at jenter er mer rolige. En fokusgruppe 
mente for eksempel at det nærmest er 
naturstridig hvis en gutt er i ro. 

- De pårørendes og hjelpemiddelformid-
lernes forventninger til kjønn og hvilke 
typer aktivitet jenter og gutter holder 
på med, setter barrierer for jenter med 
nedsatt funksjonsevne som ønsker å 
være fysisk aktive. Noe som er skummelt, 
understreker Personskadeforbundet LTNs 
Birte Sand Rismyhr. 

Hun mener en slik diskriminering kan 
medføre at vi ubevisst gir jentene en 
mer passiv hverdag som vil forfølge 
dem livet ut. 

- Skal vi sikre like vilkår for tildeling av 
aktivitetshjelpemidler til jenter og gutter 
må vi sette fokus på hvordan stereoty-
pier ubevisst former behovsprøvingen i 
hjelpemidler. 

LOVSTRIDIG PRAKSIS 
Personskadeforbundet LTN ønsker at re-
sultatene i forskningsrapporten ikke bare 
gir økt innsikt, men at de også bidrar til 
å endre praksis. At funnene vil gi bedre 
kunnskap om tildeling og behovsvurde-
ring av hjelpemidler, men også at brukerne 
selv blir bevisste over at kjønn og forven-
tinger er med på å styre valgene deres. 

Dette samsvarer også med prinsippe-
ne i FN-Konvensjonen om rettigheter til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(CRPD). Den fastslår at mennesker med 
funksjonsnedsettelse på lik linje med 
andre skal oppleve likestilling mellom 
kvinner og menn. Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal også oppleve fullgod 
og effektiv deltakelse og inkludering i 
samfunnet.  

- Å følge opp funnene i denne studien 
blant annet med å bevisstgjøre helseper-
sonell, hjelpemiddelformidlere og sam-
funnet i sin helhet om de utfordringene 
som finnes i dagens system, er viktig for 
å følge opp Norges forpliktelser ovenfor 
CRPD. Men først og fremst handler det 
om å ivareta de som blir rammet av en 
skade og trenger hjelpemidler. Da skal 
ikke kjønn være en styrende variabel, 
men gode hverdager og livskvalitet. Det 
er her forbundet har sitt fokus, avslutter 
Birte Sand Rismyhr. 

BAK STUDIET FINNER vi Likestillingssenteret. Målet har vært å studere tildelingen avhjelpemidler for å kunne 
undersøke hvorvidt det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted. Foto: Unsplash.
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Smått & Viktig

Åpenhet i grenseland
- Alle barn har rett til et privatliv. 
Denne retten er særlig viktig når bar-
na befinner seg i en sårbar posisjon, 
som ved opphold ved en barnevern-
sinstitusjon eller sykehus. Samti-
dig er det viktig for barna at det er 
åpenhet rundt slike institusjoner, slik 
at uheldige forhold kan avdekkes, 
sier barne- og familieminister Kjell 
Ingolf Ropstad.  

30. april ble utredningen til Åpenhetsut-
valget overrakt til regjeringen. 

Det er viktig med åpenhet om offent- 
lige tjenester og hvordan de oppleves av 
dem som mottar dem. Sosiale medier 
gjør det mulig å dele både meninger og 
bilder fra sykehus og sykehjem, barnevern, 
barnehager og skoler. Det har gitt flere 
mulighet til å ytre seg i offentligheten. 
Men filming og fotografering på offentli-
ge institusjoner kan utfordre personvernet 

til brukere, pasienter og arbeidstakere, 
skriver regjeringen.no. 

Åpenhetsutvalget, som ble satt ned i fjor, 
fikk i oppdrag å diskutere disse grense-
oppgangene og komme med forslag til 
en veileder som både skal sikre åpenhet 
og innsyn samtidig som personvern og 
arbeidsmiljø blir ivaretatt. Utvalgets ar-
beid har basert seg på dagens lovverk. 
Det skal ikke føre til innstramminger i 
medienes muligheter til å sette kritisk 

søkelys på offentlige tjenester. I Åpen-
hetsutvalget har det sittet representanter 
fra helsesektor, utdanningssektor, bar-
nevern, medier og brukerorganisasjoner. 
Juridisk rådgiver Atle Larsen på FFOs 
Rettighetssenter har også vært med i 
utvalget. 

Kilde: FFO

Hvorfor være medlem i Personskadeforbundet LTN 
E Mulighet til å prate med noen som selv har rammet av skade 
E Samtale med en rådgiver og hjelp til å velge advokat 
E Tilknytning til lokallag og lokale aktiviteter
E Delta på sentrale kurs
E Egne medlemssider og medlemsmagasin 
E Leie rimelige leiligheter i Bulgaria
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Færre får AAP
Nytt regelverk har gjort det vanske-
ligere å få positivt svar på søknad 
om arbeidsavklaringspenger (AAP), 
viser en ny analyse fra NAV. 

Fra januar 2018 ble det innført flere 
endringer i regelverket for AAP. Det ble 
stilt strengere krav til at det er helse-
messige årsaker til at arbeidsevnen er 
nedsatt. I tillegg ble det gjort endring 
i kravet til forutgående botid i Norge. 
Og for personer som har nådd maksi-
mal varighet med AAP, ble det innført 
en karensperiode på ett år før man kan 
søke på nytt. 

2 400 FÆRRE FIKK AAP
Det er Sigrid Lande, seniorrådgiver i NAV, 
som har gjennomført analysen. Hun har 
blant annet estimert effekten av rege-
lendringen og funnet at dersom regelver-
ket ikke hadde blitt strammet inn, ville 
det vært 2 400 flere som hadde fått et 
positivt svar på sin AAP-søknad i 2018. 

– Vi så et klart fall i andel søknader som 
ble innvilget i 2018 sammenlignet med 
det nivået det pleide å ligge på i årene 
før regelendringen kom, sier Lande. 
Hun er ikke overrasket over at regelend-
ringen har hatt en slik effekt.

– Det har vært et politisk ønske om å 
stramme inn på inngangsvilkårene, sier 
hun. 

FÆRRE SØKER AAP
Analysen som tar for seg alle som søkte 
om AAP fra 2010 -2018, viser at det er stor 
sammenheng mellom hvor mange som 
søker AAP og situasjonen på arbeids-
markedet. Når ledigheten øker og det blir 
vanskeligere å få jobb, øker også antall 
søknader om AAP. En annen faktor som 
påvirker antall søkere, er hvor mange som 
går ut maksimaltiden på sykepenger. 
Både i 2017, før regelendringen, og 2018 
var det en nedgang i antall nye søknader 
om AAP.

– Vi mener at denne nedgangen må ses i 
sammenheng med at det var en bedring 
på arbeidsmarkedet og færre tilfeller av 
langtidssykefravær i denne perioden, sier 

Lande. Færre søknader gjør at det uansett 
ville vært færre som fikk innvilget AAP 
i 2018, men det ser ut til at nedgangen 
har blitt større enn ellers på grunn av 
strengere inngangsvilkår. 

FLERE ANALYSER
Denne analysen viser langt fra alle ef-
fekter av regelendringen. Derfor vil det 
komme andre analyser se nere i år. I disse 
analysene vil NAV se nærmere på om de 
som slutter å motta AAP får sosialhjelp, 
uføretrygd, blir forsørget av familie eller 
oppsparte midler eller om de har kommet 
i arbeid og om det er noen endringer her 
etter at regelverket ble endret. 

Kilde: NAV

NAV SKRIVER AT analysen langt fra viser alle effekter av regelendringen. Derfor vil det komme andre analyser senere i år. 
Foto: Illustrasjonsfoto/Unsplash.
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I år er det Landsmøte, det betyr at vi som orga-
nisasjon møtes og utøver vår høyeste form for 
demokrati. På Landsmøtet er det stemmegiv-
ningen fra lagene som bestemmer hva som skal 
være viktig for vår organisasjon de neste to årene. 

Her kommer en kort oppsummering på hvordan 
prosessen før et Landsmøte gjøres:.
 
Til landsmøtet kan alle lokal- og fylkeslag, med direkte 
medlemmer, sende forslag. Disse forslagene skal be-
handles på lagenes årsmøter, og alle medlemmer har 
rett til å tale og stemme på årsmøtet til laget de tilhører.

Som medlem kan du fremme forslag for ditt lag. Dersom 
det vedtas av ditt lag blir det sendt til Landsmøtet for 
behandling der.

På Landsmøtet har alle lokal- og fylkeslag med med-
lemmer tale og stemmerett. Da behandles ditt forslag 
av representantene fra de andre lagene, og det kan bli 
en vedtektsendring, et tillegg til handlingsplan eller et 
annet landsmøtevedtak.

I alle demokratier er det flertallet som bestemmer, slik 
er det også i Personskadeforbundet LTN. Hvis noe blir 
vedtatt av Landsmøtet er det ikke sikkert at alle stemte 
for det, det kan være at noen er kraftig imot. Allikevel er 
det slik i demokratiet at mindretallet må føye flertallet, 
men det vil være flertallets oppgave å bygge bro slik at 
man er en organisasjon også etterpå.

Et av høydepunktene på Landsmøtet er valg av lands-
styrekandidater. Kandidatene er innstilt av valgkomiteen, 
men det er Landsmøtet som avgjør hvorvidt de skal få 
tillit eller ikke. På de neste sidene kan du lese mer om 
kandidatene.  

Landsmøte 
        om tre 
    måneder!  
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For to år siden ble Eiklid valgt til å lede 
hovedstyret. I motsetning til det som 
har vært mønsteret tidligere, kom hun 
inn som ny og klatret rett til topps. Nå 
er hun klar for en ny periode.  

- Det har vært to spennende og krevende 
år hvor jeg har jobbet og lært mye. Først 
og fremst har jeg blitt kjent med en or-
ganisasjon som jeg er stolt av å være 
endel av.  

Den viktigste kompetansen Eli Eiklid tok 
med seg inn som leder, og som også var 
ett av hovedargumentene valgkomiteen 
hadde for å nominere henne, er at hun 
er et utpreget organisasjonsmenneske.

- Jeg er fasinert av organisasjoner og 
dynamikken som ligger bak, og jeg liker 
systemer, regler og lovverk, forklarer Eli 
Eiklid som for tiden er frikjøpt fra stillin-
gen som spesialsykepleier og er hoved-
tillitsvalgt for Fagforbundet. 

MEDLEM I TI ÅR 
Eli Eiklid ble medlem i Personskade-
forbundet LTN for ti år siden. Hun ble 
ganske fort aktiv i lokallaget, og i 2012 
takket hun ja til å bli nestleder i Steinkjer 
og omegn lokallag. 

- Motivasjonen var, sier hun, og er frem-
deles - å bidra til å gjøre «verda» bedre 
for andre som ble skadet.

Hun forteller at hun selv ble skadet etter 
å ha vært involvert i store bilulykker. Ikke 
én, men to ganger. Egne erfaringer har 
gjort henne bevist på viktigheten av å ha 
et system rundt oss som fungerer både 
når det gjelder rehabilitering, erstatning 
og tilrettelegging. 

Hun mener Personskadeforbundet LTN 
kan gjøre en forskjell:
 
- Påvirkning og endring skjer på alle ni-
våer i organisasjonen vår. På grasrota, i 
lokal- og fylkeslagene, eller gjennom å 
jobbe politisk og gjennom komiteene på 
Stortinget, dette liker jeg. 

Eli Eiklid mener at hun som leder ikke 
bare er leder for styret, men for hele or-
ganisasjonen. 

- Det innebærer å ha respekt for og innsikt 
i alle deler av organisasjonen. Nå føler jeg 
at jeg har kommet et langt stykke på vei. 

- Med kunnskapen jeg besitter i dag er 
det enklere å kunne være med å stake 
ut kursen videre. Noe vi må, fordi verden 
rundt oss er i endring og vi må tilpasse 
oss denne. Derfor håper jeg at landsmøtet 
gir meg tillit for en ny periode. 

DE VIKTIGE OPPGAVENE FREMOVER  
Som styreleder i forbundet har Eli Eiklid 
ingen økonomisk kompensasjon, og hun 
er ikke frikjøpt. Timene hun bruker er fri-
villige og «gratis». 

- Jeg vet at mange lurer. Derfor vil jeg 
gjerne understreke at det ikke ligger 
noen som helst økonomisk vinning i et 
slikt verv. Hvor mye frivillighetstid som 
går med avhenger selvsagt litt, men jeg 
bruker ofte en time om dagen til å sjekke 
epost og ta telefoner. I tillegg kommer 

reisene til Oslo, med møter med sekre-
tariat, utvalg eller styre. 

Et betimelig spørsmål til Eiklid, som nylig 
ble bestemor, bor på et småbruk og har 
fulltidsjobb, er hva som driver henne til 
å fortsette. 

- Jeg klarer ikke å la være. Det handler 
sikkert om at jeg liker dette forbundet, 
føler jeg har noe å bidra med og føler 
dermed at min jobb ikke er over, svarer 
hun og ler.

- Dessuten har jeg tanker om hva som bør 
gjøres og som jeg håper å få satt ut i live. 

Som de fleste andre ideelle organisa-
sjoner står Personskadeforbundet LTN
i en brytningsperiode, fastslår Eli Eikelid. 
Dette skaper utfordringer, og som forbund 
må vi ta dette innover oss. Det hand-
ler om å skape en god og inkluderende 
kultur, se og forstå hvorfor medlemmer 
melder seg ut, og å få samfunnet rundt 
til å se nytten av arbeidet vi gjør.  Vi har 
også noen kommunikasjonsutfordringer, 
både internt og eksternt. Her må vi være 
kloke og lete etter gode veier videre, sier 
hun. Et godt og tydelig budskap kan være 
avgjørende for at folk har lyst til å bli, og 
ikke melde seg ut etter endt sak. I tillegg 
må vi være enda mer åpne for nye ideer 
og opptre enda mer profesjonelt. 

Et siste punkt på «to do»-lista som står 
Eli Eikelids hjerte nær, er å rekruttere 
ungdommer. 

- Vi nærmer oss en skummelt høy snitt- 
alder i forbundet. Jeg håper vi klarer å 
knekke en kode som gjør at også yngre 
finner det interessant og viktig å være 
endel av forbundet, avslutter hun. 

Eli Eiklid (52), Steinkjer og omegn lokallag
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Mikalsens slagord når det gjelder 
Personskadeforbundet LTN er Ta 
ansvar – vær med. Det er nemlig 
ansvarsfølelsen som driver og moti-
verer ham til å stille som landssty-
rekandidat for en ny toårsperiode.  

Han forteller om sitt første møte med 
forbundet. Vi må tilbake til 2005 og et 
møte arrangert av fylkeslaget. 

- Det var Tom Eitvedt som holdt kurs, og 
et av temaene var likepersontjenesten. 
Det han fortalte var spennende, og jeg 
kjente at dette var viktig. I tillegg følte 
jeg en slags tilhørighet, forteller Trond 
Mikalsen. 

Dette var knapt ett år etter at han var 
ble rammet av en svært alvorlig ulykke. 
Rett før jul, på vei for å avlevere julegaver, 
var familien i en møteulykke som førte 
til at Trond mistet sin datter. Både han 
og konen ble alvorlig skadet. 

- Jeg er altså både selv rammet av en 
ulykke, pårørende til en som er skadet 
og etterlatt. Jeg blir nok aldri ferdig med 
hendelsen og konsekvensene den hadde 
for meg og mine, men jeg har avfunnet 
meg med situasjonen. Den preger meg 
hver dag, men livet har gått videre, fast-
slår han. 

SITTET I TO PERIODER, KLAR FOR 
EN TREDJE 
Etter møte med Tom Eitvedt og Per-
sonskadeforbundet LTN ble Mikalsen 
medlem. Han fikk god hjelp, og ble også 
etterhvert sekretær i laget. Noe senere 
ble han med i økonomiutvalget der han 
satt som medlem i to år før han i 2015 
ble valgt inn i Landsstyret. 

Han ble fort «finansministeren» i styret, 
en rolle han trives i og gjerne fortsetter 
med. Mikalsen forklarer at det økono-
miske landskapet rundt forbundet er i 
ferd med å endre seg, noe som krever 
handling og gode prioriteringer. 

- Det er alltid utfordrende å gå fra relativt 
en god økonomi til en strammere, men 
jeg er optimistisk og tror vi skal klare det, 
sier han.  

- Jeg driver for tiden og omskolerer meg, 
forklarer Mikalsen. – Det betyr imidlertid 
ikke at jeg har mindre innsikt og forståel-

se for økonomi. Utdanningen utvikler meg 
som menneske. Jeg går på lærerutdan-
ning, noe som jeg håper og tror gjør meg 
flinkere til å lytte og forstå mennesker. 

Mikalsen snakker engasjert og lenge om 
dette. Om det å lytte og å engasjere seg. 
For å bli bedre til å ta imot tilbakemeldin-
ger og signaler fra andre. Videre snakker 
han om å ta strategiske valg. 

- Vi som organisasjon må innse at ver-
den og organisasjonslivet endrer seg. 
Blant annet at fokuset på «vi» i dagens 
samfunn er endret til «meg». Dette må 
prege både dialog, form og innhold. Med-
lemmene må oppleve at de kan komme 
med forslag og at de blir hørt. De må 
kunne tro oss når vi sier at det er de som 
sammen med de andre medlemmene er 
med på å skape fremtiden for andre som 
blir skadet, sier han. 

FREMTIDENS HÅRETE MÅL 
Trond Mikalsen sier han er ydmyk for at 
valgkomiteen igjen har innstilt ham som 
landsstyrerepresentant. 

- Jeg ønsker virkelig å bidra, derfor er det 
hyggelig å bli spurt. Å sitte i styret gir meg 
reelle muligheter, og det tar jeg på alvor. 

- Har du noen hårete mål for organisa-
sjonen de neste to årene? 

- Det må være at medlemsmassen har 
økt med 20 prosent. Vi er heldigvis på vei 
og har klart å snu en negativ trend når 
det gjelder medlemsutvikling. Men altså, 
enda brattere kurve, takk. Vi må bygge 
en solid organisasjon som er troverdig og 
som setter seg langsiktige mål.   

Trond Mikalsen (48), Finnmark fylkeslag

TROND MIKALSEN er en ivrig syklist. Foto: Privat.
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Martin Berg er tilknyttet Nordvestlan-
det lokallag, og er den av kandidatene 
som har sittet lengst i landsstyret. 
Etter å ha tenkt seg nøye om, takket 
han ja til en ny periode. Grunnen er, 
sier han, at han har mer å gi og ekstra 
energi. Særlig innenfor det kognitive 
arbeidet.   

Et betimelig spørsmål til en som har 
brukt åtte år på styrearbeid allerede, 
er følgende; hva er det med arbeidet i 
landsstyret som gir energi? Så mye at 
man ofrer helger, kvelder og innimellom 
også ferier? 

- Jeg er og har i årene som landssty-
remedlem vært opptatt av at organi-
sasjonen vår må bygges på alle plan. 
Kontinuerlig. Selv er jeg derfor aktiv både 
lokalt og nasjonalt. Jeg tror at blikket 
mitt mot alle plan gjør at jeg ser helheten, 
og at det gir meg det ekstra som skal til. 
Personskadeforbundet LTN er blitt en del 
av meg, forklarer han.  

Berg forteller at han ved siden av styre-
vervet også har deltatt aktivt i det som 
skjer lokalt, og at han i perioder også har 
sittet i det lokale styret. 

- For meg er lokallagene hjertet i orga-
nisasjonen vår. Det vil det alltid være. I 
det siste har jeg også fått erfare hvordan 
man kan blåse liv i og få mer aktiviteter 
i vår lokalavdeling. Det forteller meg at 
det er et behov for å være tilstede der 
folk bor. At det er mange som trenger 
oss og et fellesskap, og som har noe å gi. 

MOTORSYKKELULYKKE
Martin Berg meldte seg inn i forbundet 
etter at han ble alvorlig skadet i en bil-
ulykke for 15-16 år siden. 

Berg overlevde, så vidt, men veien tilbake 
til et «normalt» liv var lang og tung. Han 
er takknemlig for at han trakk rehabili-
teringsvinnerloddet:  

- I tillegg til gode hjelpere, profesjonelle hel-
setjenester – måtte jeg legge ned enormt 
mye egeninnsats. Det var særlig hodet mitt 
som var skadet, hjernen altså. Heldigvis for 
meg fikk jeg den beste rehabiliteringen 
som var å oppdrive, noe jeg i ettertid har 
forstått er avgjørende for hvordan det har 
gått med meg, forteller han. 

Det var hans egen erfaring av tilfeldig-
heter og god hjelp i helsevesenet som 
gjorde han motivert for å engasjere seg 
i forbundet. 

- Etter at jeg selv fikk så god hjelp ble 
jeg ekstra motivert for å jobbe for å gjøre 
situasjonen bedre for de som blir rammet 
av en skade. Det var, og er fremdeles, ingen 
selvfølge at alle som får kognitive skader 
skal få den beste rehabiliteringen. Det er 
selvfølgelig grusomt for de som faller uten-
for, men også rent samfunnsøkonomisk 
er dette et stort problem, fastslår Berg. 

AKTIV OG FULL AV ENERGI 
Mange i forbundet kjenner Martin Berg, 
og enda flere lar seg rive med av hans 
fantastiske latter. Men han har også en 
alvorlig side. Den kommer blant annet 
frem når han holder foredrag. Han har 
nemlig valgt å være åpen om sin tilstand 
og har besøkt mange lag med sitt fore-
drag som handler om å leve med kog-
nitive utfordringer. 

- De siste årene har jeg holdt mange 
foredrag der jeg deler gode råd for hvor-
dan man skal leve praktisk og godt med 
kognitiv svikt. Å kunne hjelpe og gi gode 
råd til andre med lignende skader eller 
deres pårørende er svært givende, sier 
Berg.

På spørsmål om hva hans fokus er frem-
over, dersom han blir valgt inn i styret, 
svarer Berg følgende: - Jeg ønsker å 
jobbe på alle plan, meg hele «organi-
sasjonskroppen». Dessuten vil jeg gjerne 
fortsette arbeidet med det kognitive 
arbeidet, både politisk og gjennom 
foredrag. 

Martin Berg (54), Nordvestlandet lokallag   
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Marie Brattbakk er innstilt av valg-
komiteen som ungdomsrepresentant 
i landsstyret. Men, som også valg-
komiteen påpeker, det er ikke nok 
å være ung for å bli innstilt. Marie 
Brattbakk har nemlig både kvalite-
ter, kompetanse og en energi som de 
hevder vil styrke forbundet.    

Marie Brattbakk har vært medlem i Per-
sonskadeforbundet LTN i en årrekke. Selv 
om hennes hovedarena har vært og er 
lokallaget har hun også vært å se på 
flere av de nasjonale arrangementene 
og møtepunktene. 

- Jeg ble medlem i det som den gang 
het Salten Lokallag. Jeg ble ganske raskt 
spurt om jeg ville delta aktivt, ble tilbudt 
et styreverv og fikk rollen som ungdoms-
representant. Siden har jeg blitt værende, 
og da laget ble slått sammen med flere 
andre, ble jeg med på flyttelasset og er 
i dag en del av styret i Lofoten lokallag. 

Grunnen til at hun har vært aktiv og 
fremdeles er aktiv, bunner i et ønske. 
Nemlig ønsket om å gjøre en forskjell. 

- Jeg liker å møte folk. Ha øyekontakt, 
snakke og å hjelpe med NAV om nødven-
dig. I tillegg finner jeg det meningsfullt å 
lage sosiale møteplasser, og gi rom for 
de som ikke selv er så sosiale. Det er ikke 

at jeg er så snill, altså, sier Brattebakk 
leende. - Det er vel mer at det gir meg 
noe tilbake.  

SKADET SOM 19 ÅRING 
Det er 10 år siden Marie Brattbakk ble 
skadet. 19 år gammel ble hun utsatt for 
en «dobbel» bilulykke. 

-  Vi kjørte ned en bakke. Veien var glatt, 
veldig glatt, og det endte med at vi kjørte 
i grøfta, forteller Marie. - Ikke noe dra-
matisk, heldigvis, og vi krabbet begge 
uskadet ut av bilen. Deretter gikk jeg 
opp på veikanten for å ringe til Falken. 
Uheldigvis kom det en bil imot meg, han 
sklei over i feil kjørebane, traff meg og 
kastet meg opp i luften. 

Millisekunder senere landet hun på top-
pen av bilen i grøfta, den de nettopp had-
de kjørt. Igjen krabber Marie forvirret opp. 
Hun husker ikke så mye av svevet eller 
forløpet, men forteller at hun kjente seg i 
ok form da hun krabbet seg opp på beina 
igjen. Ingen brudd og ikke noe blod. 

Litt etter litt ble det klart at Marie var 
lang mer skadet enn de først trodde. 
Smertene og nummenheten i nakken 
gav seg ikke og etter flere utregninger, 
samt forsøk på full jobb, ble hun etter-
hvert delvis uføretrygdet.  

ER GLAD I Å HJELPE OG INSPIRERE 
Til daglig jobber Brattbakk som salgsan-
svarlig i hotellbransjen. Stillingen hennes 
er på 40 prosent, og gjennom måten hun 
snakker på «skinner det gjennom» at job-
ben er viktig for henne.  

- Selv om jeg innimellom har «dårlige» 
dager, hjelper det alltid å gå på jobb. Jeg 
liker arbeidsoppgavene og jeg elsker kol-

legaene mine. Så selv om det innimellom 
tar all min energi, slutter jeg aldri, sier 
hun og ler. 

Brattbakk mener hun kan bruke sin salgs-
kompetanse inn i forbundet, for eksem-
pel i forbindelse med medlemspleie og 
rekruttering. 

- Det er flere grep jeg tenker vi kan gjø-
re på det feltet. Med så lav pris, og ikke 
minst med et så bra produkt, tror jeg vi 
kan markedsføre oss enda bedre. 

- Har du også noen tanker med hensyn 
til ungdomsrekrutteringen? 

- Ja, det har jeg. Samtidig ser jeg at det 
er en utfordring å rekruttere og å holde 
på ungdom. Det er noe med at de, eller 
vi, tenker annerledes og må møtes på 
en annen måte. Jeg tror vi må finne et 
konsept og noe de brenner for. Noe som 
treffer og som gjør at ungdom føler at 
det angår dem.  

Marie Brattbakk innrømmer at hun ble 
overrasket da telefonen fra valgkomiteen 
kom. Hun trodde ikke noen hadde lagt 
merke til henne og vurderte henne som 
en ressurs. 

- Om jeg blir valgt inn lover jeg å gjøre 
en god jobb. Jeg vil bruke hele meg, og 
jeg håper jeg også har noe å lære, sier 
hun og legger til: 

- Som den treningsglade jenta jeg er, har 
jeg også lyst til å utfordre medlemmene 
til å starte dagen med strekk og tøy, og 
lett trening. Det tror jeg vi alle hadde hatt 
godt av, og ikke minst ville forbundet fått 
enda mer medlemsenergi.  

Marie Brattbakk (29), Lofoten lokallag
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Ailin Victoria Johannessen er et 
nytt ansikt for mange i forbundet. 
I Vest-Agder fylkeslag derimot, vet 
alle hvem hun er. Og ja, det er ingen 
som ikke liker Ailin. Det varme smi-
let, engasjementet og interessen for 
andre mennesker setter spor.  

I motsetning til de fleste i forbundet 
er Ailin verken skadet, pårørende eller 
etterlatt. Hun er «kun» engasjert. Eller 
kanskje det er naturlig å styrke dette 
«kun». Selv mener hun nemlig at hun 
er berørt og vet hva det betyr. Grunnen 
er blant annet at hun har jobbet som 
assistent for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne de siste 20 årene. 

- Da jeg var ferdig utdannet søkte jeg 
på en jobb som brukerstyrt personlig 
assistent (BPA). Egentlig var målet mitt å 
jobbe med psykisk utviklingshemmede. 
Men altså, jeg forstod ikke helt hva det 
var jeg søkte på. I løpet av jobbintervjuet 
ble jeg tilbudt jobb, og takket ja. Dette 
var i 1997, forteller Johannesen. 

Jobben førte henne inn i en «verden» 
og et univers som hun ikke kjente. En 
verden bestående av muligheter og 
begrensninger. 

BRYR SEG MER ENN NORMALT
Ailin forteller at hun tidlig forstod at hun 

likte jobben som personlig assistent. Det 
var noe med nærheten til de hun jobbet 
for og den forskjellen hun var med på 
å skape. 

- Jeg kjenner meg som en slags pårøren-
de fordi jeg gjennom årene har kommet 
så nær innpå mennesker som lever med 
utfordringer. Mennesker jeg har vært 
med både på oppturer og nedturer, for-
klarer hun. 

Johannessen har lært mye. Om hvordan 
samfunnet reagerer, begrensninger i livet 
og de små gleder. Men også om lovverk, 
rettigheter, steile politikere og forvaltere. 

Personskadeforbundet LTN ble hun kjent 
med mange år senere, nærmere bestemt 
for syv år siden. Hun likte umiddelbart 
det forbundet jobbet for, og bestemte 
seg for å melde seg inn. Hun hadde lyst 
til å ta engasjementet sitt et steg videre. 

- Jeg hadde gjennom de mange årene 
erfart hvordan systemet rundt de som 
er skadet eller pårørende fungerer - eller 
ikke fungerer. Kunnskapen førte til at jeg 
fikk et engasjement og et ønske om å 
endre, forteller hun. 

Johannessen forteller at hun også ble 
observant på hvordan kommuner for-
valtet omsorg og rehabilitering av folk 
med nedsatt funksjonsevne forskjellig. 

- De første årene jobbet jeg for Kristi-
ansand kommune og deretter en annen 
kommune.  I den nye kommunen ble 
jeg behandlet som en viktig ressurs. De 
forstår hvor viktig vår rolle er, og ikke 
minst føler jeg at fokuset deres er på 
at de som er rammet av en skade skal 
leve gode liv. 

AKTIVT LOKALT 
Da Ailin Johannessen møtte resten av 
gjengen i Vest Agder fylkeslaget valgte 
hun å engasjere seg. Hun ble raskt med 
i styret, og er i dag både kasserer og 
sekretær. 

- Jeg liker å være aktiv, sier hun og ler. 

- Å møte mennesker gir meg energi 
fordi jeg er i glad i folk. Dessuten føler 
jeg at jeg gjennom mitt engasjement i 
forbundet gjør en forskjell. Det liker jeg. 

Ailin Johannesen forklarer at hun, kan-
skje i motsetning til mange andre, fak-
tisk liker å stå på stand og å snakke 
med folk. Hun synes det er en fin are-
na å fortelle om forbundet og å verve 
medlemmer. 

- Jeg får energi av å arrangere for ek-
sempel pizzakvelder for medlemmer. 
Menneskemøter er rett og slett bra og 
positivt for meg, sier hun, og legger til:  

- Og ja, så brenner jeg for likeperson-
arbeidet. Som ung var jeg tilstede da 
en god venn døde i en ulykke. Tiden 
etterpå var grusom. Det var ingen å 
snakke med, ingen som forstod. Da jeg 
gjennom forbundet ble kjent med like-
persontjenesten tenkte jeg at det skulle 
jeg gjerne hatt den gangen vennen min 
døde. Derfor ønsker jeg å løfte denne 
tjenesten opp og frem. 

Ailin Victoria Johannessen (40)  
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Perpetua er et nytt ansikt i forbin-
delse med landsstyret, likevel er det 
mange i forbundet som kjenner hen-
ne. Grunnen er at hun har deltatt på 
en rekke kurs, er aktiv i likepersonar-
beidet og med i utvalget – dessuten 
er hun aktiv i laget sitt.   

Medlemskapet til Perpetua skriver seg 
tilbake til 2011. Det hadde gått noen 
måneder siden hun falt ned trappen på 
sykehuset der hun jobbet. 

- Jeg gikk i normal fart, hadde gode sko 
og det var en innendørstrapp. Men det var 
ikke noe gelender, og den var nyvasket og 
glatt. Jeg skled og falt 5-6 trappetrinn. 
Det var veldig vondt, men jeg trodde 
dette ville gå over, forteller hun. 

Smertene tok ikke slutt. Hun gikk til legen 
og fikk blant annet konstatert brukket 
haleben etter flere undersøkelser. Legen 
sykemeldte henne 50 prosent. 

MØTET MED FORBUNDET 
Det tok lenger tid enn hva Perpetua had-
de tenkt. Dager ble til uker, og uker til 
måneder. En dag da hun var på kafeen 
der datteren for tiden jobbet, kom hun 
tilfeldigvis i snakk med en kvinne. 

- Det var skikkelig tilfeldig, understreker 
hun og ler. 

- Jeg kommenterte klærne hennes og 
spurte om hun var fra USA, noe hun svar-
te negativt på. Etterhvert kom vi inn på 
livet og viktigere ting. Hun fortalte en-
tusiastisk om Personskadeforbudet LTN, 
og mente absolutt at jeg med min skade 
burde melde meg inn. 

Perpetua meldte seg inn, og da det en 
kort tid etterpå var årsmøte, møtte hun 
resten av gjengen. 

Siden den gangen har hun vært å se i det 
meste som foregår i Oslolaget. Hjerte-
barnet har vært månedlige kafetreff for 
lagmedlemmer. 

I tillegg har hun også engasjert seg i det 
som skjer nasjonalt og deltatt på flere 
kurs. Selv mener hun det ligger i person-
ligheten hennes. Er hun med, så er hun 
ordentlig med. 

BRENNER FOR FLERE OMRÅDER 
Frivillighet er viktig for Perpetua. Ikke bare 
i den teoretiske betydningen av ordet. 
Hun liker og brenner for frivilligheten. 

- Jeg er interessert i folk, og har et ønske 
om å hjelpe til. Derfor er jeg frivillig på 
flere felt. For eksempel er jeg frivillig på 
Diakonhjemmet sykehus, i den Ameri-
kanske lutherske kirke og på Vinderen 
seniorsenter. Når det gjelder Personska-
deforbundet LTN handler det mer om at 
jeg ønsker å utøve min frivillighet basert 
på egne erfaringer. 

Perpetua forklarer hvordan hun tenker 
hennes erfaringer er relevante for andre. 
Selv om skaden hennes ikke var så stor, 
skapte den store endringer i hennes liv. 
Smertene og rehabiliteringen var en ting. 
En annen var hvordan arbeidsgiver og 

NAV møtte henne og utfordringene hun 
slet med. 

- I Personskadeforbundet LTN ønsker 
jeg å jobbe for at de som blir skadet i 
fremtiden får en bedre og mer rettferdig 
behandling enn det jeg har fått. Om jeg 
blir en del av Landsstyret, kommer det 
til å bli noe jeg ønsker å løfte opp og inn. 
Jeg tror også et litt større fokus rundt 
yrkesskader kan gi flere medlemmer, 
sier hun. 

På spørsmål om hva hennes styrke som 
person er, og hvordan det vil komme til 
nytte som eventuelt landsstyrerepresen-
tant svarer hun: 

- Jeg er svært glad i mennesker, har 
omsorg for andre, og snakker med alle. 
Det er min største styrke. I tillegg tror jeg 
at min bakgrunn som innvandrer kan 
gjøre at flere av våre nye landsmenn ser 
viktigheten av å bli medlem, og kanskje 
også vil bidra aktivt inn.  

Perpetua Azavedo (60), Oslolaget 
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André Eilertsen er en ny kandidat til 
landsstyret. Etter flere aktive år i lo-
kallaget i Harstad, er det mange som 
kjenner ham. Ikke fordi han bråker 
eller tar mye plass, men fordi han er 
en likandes kar.  

- Jeg ble positivt overrasket da valg-
komitéen ringte og lurte på om jeg ville 
stille som kandidat, sier han. 

Grunnen er at Eilertsen tidligere var blitt 
kontaktet av et lag «litt lenger sørpå» 
som spurte om det var greit at de no-
minerte han. 

- Hva er det du ønsker å sette på dags-
orden om du blir valgt inn av lands-
møtet? 

-Det er to ting jeg er særlig opptatt av. 
Det ene er likepersontjenesten og det 
andre er brukermedvirkning. Begge er 
områder jeg selv har erfaring på og som 
jeg mener bør fokuseres enda sterkere 
i forbundet. 

MEDLEM ETTER NAVNESKIFTET 
André Eilertsen ble medlem i Person-
skadeforbundet LTN i 2013. For de som 
kjenner forbundets historie, var dette det 
året vedtektene og navnet ble endret, 
og vi i større grad åpnet opp for andre 
skader enn trafikkskader. 

Da var det hele 7 år siden Andre ble 
skadet som følge av en feiloperasjon. 

- Jeg hadde en prolaps i ryggen, og gikk 
gjennom først en operasjon, men pro-
blemet ble ikke løst da, så ny operasjon 
måtte til. Etter denne operasjonen ble 
ting enda verre og etter vurdering hos 
ryggspesialist ble det konkludert med 
at skiven var ødelagt. Man måtte enten 
avstive ryggen eller sette inn bevege-
lig skive. Valget falt på siste alternativ, 
og fungerte en stund. Ny operasjon ble 
fastsatt for å finne ut hva som hadde 
skjedd, og da ble det oppdaget flere 
skader på nerver.

Nervene som var ødelagte utgjorde 
det som kalles en irreversibel skade. 
Og Eilertsen, som den gang var 35 år 
og mastemontør, måtte etterhvert inn-
se at han store deler av dagens timer 
var lenket til en rullestol. Redningen ble 
batteridrevet nervestimulator som er 
operert inn i kroppen.

Andrè forteller at han i begynnelsen 
brukte energi på å få erstatning og å 
få de ansvarlige på sykehuset til å inn-
rømme at de hadde gjort en feil. Til slutt 
gav han imidlertid opp. 

- Etter flere år med fokus på skyld og 
erstatning, orket jeg ikke mer. Nå ønsker 
jeg heller å fokusere på at ikke flere skal 
komme i samme uheldige situasjon som 
jeg gjorde. 

SER FREMOVER,
LIKER Å BIDRA 
André Eilertsen er en handlingens mann. 
Etter at han ble medlem av Personska-
deforbundet LTN gikk han aktivt med i 
aktivitetene i lokallaget. Ett år etter at 

han meldte seg inn takket han ja til å 
sitte i lokallagets styre.

- I dag er jeg nestleder og sekretær. 
Grunnen til at jeg bruker tid på dette, 
er rett og slett at det gir meg mye. Det 
er en bra gjeng, vi er samstemte og har 
god kjemi. Dessuten er vi enige, eller 
iallfall blir vi fort enige, sier han. 

Han har også tatt likepersonutdanning 
og er likeperson. Og så har han valgt å 
bruke sine egne erfaringer gjennom å 
være aktiv bruker. 

- Jeg er med i brukerutvalget i Person-
skadeforbundet LTN, og i tillegg har jeg 
sittet som leder for brukerutvalget, samt 
medlem i Rådet for funksjonshemmede 
i Harstad kommune. Å være nær på i en 
kommune var et verv som gav mye, men 
dessverre har ikke organet den gjen-
nomslagskraften det burde ha, fordi det 
«bare» er et rådgivende organ. 

Eilertsen sier at dette er noe han vil fron-
te, om han blir med i Landsstyret. Han 
ønsker å gjøre myndighetene oppmerk-
somme på at dersom de faktisk ønsker 
brukermedvirkning, så må det være en 
reell makt bak råd og utvalg. 

- Jeg tror og håper at vi som forbund kan 
legge mer til rette for at flere ønsker og 
tørr å stille som brukermedvirkere, for det 
kommer det til å bli større etterspørsel 
etter dette i årene fremover, avslutter 
Eilertsen. 

Andre Eilertsen (47), Harstad og omegn lokallag
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En magisk helg
Det er naturlig at man håper et 
arrangement man legger ned mye 
arbeid i blir vellykket. Men å faktisk 
oppnå braksuksess er rett og slett 
en fantastisk opplevelse. 

TEKST: Ann-Lena Vonheim og Randi Nordset 

FOTO: Pål Erik Glende Nordset

For braksuksess ble det da Nordvest-
landet lokallag gjennomførte sommer-
samling på Eventyrlige Skaret i Roms-
dalen.  I møte med et løsningsorientert 
og hyggelig vertskap sank skuldrene, 
selv om hyppig skiftende værmeldinger 
hadde holdt oss på pinebenken uka i 
forkant. Værgudene la godviljen til og 
målet var i sikte; alle skulle returnere 
med mer kunnskap og gode minner i 
kofferten.

STYRKET LOKALLAGET
Det kom tretti deltakere, og vi fikk flere 
nye medlemmer, så dette arrangementet 
både styrket og løftet lokallaget vårt. 
Både gjennom en rundreise i fylket vårt 
og denne sommersamlingen, er nå et 
trygt samlingspunkt for medlemmene 
våre etablert. Verdifulle og trygge kon-
takter er skapt og terskelen er dermed 
lavere inn til aktivitet i lokallaget, og til 
deltakelse på møter og arrangementer. 
Oppsøkende virksomhet høres kanskje 
tungvint ut, men det har vært utrolig 
berikende å møte medlemmene våre 
ansikt til ansikt, nettopp for å etablere 
denne kontakten.

MAGI PÅ SITT BESTE
En magisk helg ble det i ordets rette for-
stand, da verdensberømte Tito Magic fra 
Ålesund holdt show for den yngre garde 
og flere av de andre av Skarstuas gjes-
ter. Med sin unike kombinasjon av magi 
og humor ble både forundring og latter 
tryllet frem. I en blanding av musikk og 
magiske effekter gjorde han sine tryllerier 
foran et åndeløst publikum.

Også barna ble en sammensveiset gjeng, 
og fant hverandre i lek og tilrettelagte 
aktiviteter, under dyktig ledelse av Pål 
Erik Glende Nordset. Som aktivitetsleder 
var han alltid beredt både med kamera 
og innsatsvilje. 200 bilder og 11 lykkelige 
barn ble resultatet. Han var «alle» ste-
der på en gang, og var i farta fra ni på 
morgenen til ti på kvelden. Barna hadde 
dermed en tilgjengelig voksenperson, og 
foreldrene var trygge og fikk egentid. 
Barna frydet seg sammen, i et fritt og 
naturskjønt område.

FAGLIG PÅFYLL OG HVILEPULS
Det faglige påfyllet sto Runar Finvåg fra 
Pasient- og brukerombudet (POBO) i 
Kristiansund for. Selv etter to strake timer 
var det vanskelig å slippe taket i ham. 
Runar åpnet dørene inn til en hjelpein-
stans ingen av oss ante omfanget av. 
Hans formidlingsevne gav oss innsikt og 
et faglig påfyll vi bare kunne drømme om. 
Dette er instansen vi kan lene oss til når 
ulykken først er ute, og vi skal begynne 
å jobbe med ansvarsfordeling og erstat-

ningsspørsmål. Denne offentlige etaten 
sitter inne med 40 års erfaring, er gratis, 
og finnes i alle landets fylker. 

De voksne fant hvilepulsen og fikk tid 
til de gode samtalene. Vi kom tett på 
hverandre og fant tonen. Det var både 
lott og løye rundt bordet da Martin Berg 
sørget for at grillmaten kom på bordet. 
Han tok også ansvar for opprydding og 
oppvask, sammen med arbeidsvillige 
deltakere. 

LOTTERI, NY VRI OG MERSMAK
Tradisjonen tro hadde vi et heidundrende 
lotteri. Takket være Ann-Lenas innsats 
og rause givere kunne vi by på flotte ge-
vinster som gavekort fra Smia fiskere-
staurant i Kristiansund, weekendopphold 
på Skarstua, en velfylt kolonialkass fra 
matbutikken Joker, og bøker fra Norli, 
som Synnøve Skarbø og Slettvolls store 
interiørbok.

At dette gav mersmak er det ingen tvil 
om, og som Ulrik (8) sa avreisedagen: «Vet 
du, jeg savner dette stedet allerede jeg, 
så i dag hadde jeg ikke lyst til stå opp, 
for jeg visste det var siste dagen».



ETTER FEM MÅNEDER med forberedelser, kunne Ann-Lena og 
Randi blåse avspark for samlingen

STOR GLEDE DA Ingunn trakk seiersloddet til en breddefull 
kasse med goodiesLYNKURS I HOPPESTEINKAST med mamma Toril sammen med Jakob og Ulrik

OG DEILIG GRILLMAT ble det til alle, under akkompagnement av 
fuglesang og barnelatter. BERITNE FULGTE GODT med på Titos magi

MAJA ERVIK VAR bare en av alle som tok i del i lys-støyping, 
veiledet av stedets eier Geir Rødal

MARTIN DRO IGANG kapping om gevinstene, til latter for store 
og små

NASJONALROMANTIKK på sitt beste AKTIVITETSLEDER PÅLE ERIK, avlastet de voksne 
og beriket barna

INGUNNS FØRSTE TUR med hest og kjerre og 
rullestolen var med 

IDA MARIE I FRITT svev,
 foran et åndeløst publikum 
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Søndagsmiddag på Villa Sandvigen
Søndag 26. mai samlet Follo-laget 
seg til årets andre middag, også den-
ne gang på Villa Sandvigen. 

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

Da har Follo-laget allerede gjennomført 
sitt tredje arrangement i år, nok en gang 
med et fortreffelig måltid på Villa Sand-
vigen.  En trivelig gjeng samlet seg til 
middag på dette flotte stedet ved Gjer-
sjøen og vi ble ikke skuffet.  Konseptet 
vårt med vekt på det sosiale fungerer 
bra, folk setter pris å kunne prate med 
andre uten å måtte forklare noe som 
helst.  Helse er vel ikke det som det blir 
pratet mest om, heller hva man har gjort 
og ønsker å gjøre fremover så temaer 
som hvilken dosettboks som er best ble 
ikke belyst.

Styret kom med noen hint om kommen-
de aktiviteter og inntrykket er at dette 
er noe som kommer til å falle i smak 
hos lagets medlemmer.

Vi hadde  denne gang bestilt en 3-ret-
ters meny, men siden var lenge siden 
vi bestilte så husket vi ikke hva det var.  
Men to ting viste vi.  Den ene er at det 
blir en kombinasjon av sjømat og kjøtt.  
Det andre vi viste var at det blir godt!  
Vi startet med en nydelig Parmaskin-
ke, noen ville gjerne hatt mer, som ble 
etterfulgt av en perfekt tilberedt ørret.  
Måltidet ble rundet av med en deilig 
sjokolademousse.  Dette gjorde at alle 
ble opptatt av de deilige smakene og 
praten dabbet av.  Nå er nivået på vei 
oppover, så bli med neste gang.  Da set-
ter vi sammen en annen meny, den som 
kommer får smake.

Så da håper jeg at flere av lagets med-
lemmer blir med neste gang vi spiser her, 
noe de ikke vil angre på.  Sjekk e-posten 
og meld deg på våre arrangementer, du 
er hjertelig velkommen.  

Vi har fått noen tilbakemeldinger på 
at flere opplever at e-postene vi sender 
ut oppfattes som søppelpost.  Sjekker 
derfor om dette skjer også for deg.  I så 
fall er det fint om du endrer innstillingene 
slik at du får den informasjonen laget 
sender ut.

Følg oss på: Facebook-Personskade-
forbundet LTN Follo lokallag.

PS! Mange arrangementer i år.
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God sommer fra 
Søre Sunnmøre! 
En god og fin gjeng møttes til sommeravslutning i laget. 
Lederen Sissel Blomvik skriver at de var på Frivilligsentral 
i Fosnavåg og at de spiste hjemmelaget tapas.
 
- Det ble en kveld med god samtaler og fine timer, selv 
om flere hadde meldt avbud på grunn av sykdom, skriver 
Blomvik

#Ta ansvar - ikke Selfie!
Mandag den 03. juni sto Personska-
deforbundet LTN Romerike lokallag 
på stand på Strømmen Storsenter 
for å fronte vår kampanje #Ta an-
svar-ikke selfie!

Denne mandagen fikk vi snakket med 
folk som tok seg tid til en stopp på vår 
stand. Målet var å fortelle om viktigheten 
av å ta ansvar når du kommer til et sted 
der det nylig har vært trafikkulykke. 

Alle vi snakket med denne dagen tok 
med seg førstehjelpsputer og informasjon 
om foreningens arbeid.

MATTIAS ENSRUD
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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 2019

Løsning på forrige kryss var:
SOMMERHALVÅR

Gunn-Astrid Fredriksen, Sarpsborg

Else Berit Fladhagen, Haslum

Eli Morstøl, Auli

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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Selius & kidza

Det er sommer og ferietid, og kan-
skje har du ikke så mange planer for 
de mange ukene som ligger foran 
deg. Her skal du få et helt gratis tips. 
Ta kontakt med di lokale DNT ung 
gruppe og se om de har noen tilbud 
der du bor. 

DNT ung er Norges største friluftsorga-
nisasjon for ungdom, med over 45.000 
medlemmer i alderen 13 til 26 år. Over hele 
landet finnes lokale ungdomsgrupper 
som arrangerer turer og aktiviteter for 
og av ungdom.

På hjemmesiden fortelles det blant an-
net om kajakkturer i fjorder, fjellturer og 
lavterskeltilbud for de «som er mindre 
sporty». 

Medlemsskapet i DNT koster kun 215 
kroner i året for skoleungdom. For ung-
dom før fylte 26 år, er prisen 350,-. Som 
medlem får du blant annet halv pris på 
overnatting på DNTs mange hytter, og 
du kan melde deg på ulike aktiviteter. 
Både de som er skreddersydd for unge, 
og andre.  

NEDSATT FUNKSJONSEVNE
DNT Tilrettelagt er en del av forenin-
gen som jobber for å gjøre friluftslivet 
tilgjengelig for mennesker med funk-
sjonsnedsettelse. De arrangerer turer og 
aktiviteter og skriver på sine hjemmesider 
at de jobber for at flere av hyttene skal 
være mer tilgjengelige.  

Tilbudene i DNT Tilrettelagt finner du ved 
å gå inn på DNT sine hjemmesider. Her 
får du en oversikt over hvilke hytter som 
har lett adkomst og andre gruppetilbud. 

Ut i sommernaturen  

Gå inn på DNT.no 
og sjekk. Kanskje 
dette er noe for 
akkurat deg?
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Jorda på 
papiret
Jorda på 
papiret
Kart er flate, mens 
jorda er en kule, derfor 
er det så vanskelig å 
tegne et kart over hele 
verden.

© MCT/Bulls

Hold papiret på globusen 
mens du tegner av store land-
masser. Tegn inn de vertikale 
strekene (lengdegradene)

Klipp langs 
lengdegrad-strekene 
så du får spisse remser

Lim sammen 
remsene så du 
får et kart over 
hele verden

Se i atlaset etter et 
kart som ligner ditt

Ditt kart – et såkalt diskontinuerlig kart – viser 
landformene godt, men ser rart ut…

… mens et firkantet verdenskart uten 
sprekker er veldig fordreid.

Globus
Gavepapir

Blyant og viskelær
Teip
Stort 
verdensatlas

Saks

Klipp ut 10 cm 
brede papirremser  
som strekker seg 
fra pol til pol på 
globusen

Hva skjedde?

3

4

2

1

Du trenger

–  27  –

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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INVITASJON TIL VALGDEBATT
 
FFO Hedmark og FFO Oppland inviterer til valgdebatt mandag 26. august kl 18.00 på 
Scandic Ringsaker, Kåtorpveien 1, 2320 Fiunes. Vi har invitert samtlige 14 partier som 
stiller liste ved fylkestingsvalget i høst til å være i panelet.

Debattleder vil være Eva Bratholm, blant annet kjent fra Nrk. (se vedlegg).
 
Dette er en svært viktig arena å vise frem FFO til våre fremste fylkespolitikere. Vi regner 
derfor med at alle våre medlemsorganisasjoner stiller – og at alle motiverer sin lokallag 
til å sende mange representanter. Dette er svært, svært viktig – også for å vise de som 
skal bekle politiske posisjoner i det nye Innlandet fylke at FFO Innlandet er en organisa-
sjon som er viktig å lytte til.
 
Vi ber om at dere gir tilbakemelding på deltagelse og hvordan dialogene med 
lokallagene går.

Sammen skal vi få til dette!
 
Med hilsen

 
Arne Hansen
fylkessekretær

Eva Bratholm
 
Eva Bratholm har vært politisk reporter og programleder 
i NRK i 15 år, derav fire år som NRKs Washington korre-
spondent. Hun har ledet TV-programmet Bokbadet på 
NRK 2 og flere andre store tv-sendinger.

Eva har vært kulturredaktør i Dagbladet og avisens  
korrespondent i New York.

FFO Hedmark
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Stensvold
Anlegg AS
Kongegata 30
3256 LARVIK

Tlf. 922 12 107

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

www.terminalservice.no

Vy Buss AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Holte Industri a.s
Håtvetvegen 13

3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

Sirdal
Bilberging AS

Svartvatn
4443 TJØRHOM
Tlf. 38 37 18 21

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Bay Auto AS
Barstølveien 6

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Åseral maskin
og transport AS

Røyland
4540 ÅSERAL
Tlf. 992 78 444

Bil og
Anleggssupport AS

Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

Auto Skade & Lakk AS
Gamle Snarøyvei 55

1367 SNARØYA
Tlf. 67 53 10 40

Auto Consult as
Verksveien 7

3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND

Tlf. 52 71 55 14

Cool Trans AS
Vikavegen 1

9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 98 02

Husby
Bilverksted A/S

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Kviteseid
Motorservice AS

Dalenvegen 23
3850 KVITESEID
Tlf. 35 05 31 58

Sandefjord
Sprengningsservice AS

Tassebekkveien 129
3160 STOKKE

Tlf. 33 33 68 13

Sulland Tromsø
Alkeveien 12

9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

T Fjeld
Biltransport AS

Engaveien 6
3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

RPT Production AS
Orstadveien 114

4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

AB Maskin
Bjerkhoeltunet 1
7802 NAMSOS
Tlf. 74 27 61 05

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Rosten
Bilverksted AS

Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Janki
Transport AS

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

NLP Nor
Naurstad

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

FlytteBilen AS
Prinsensvei 8

4315 SANDNES
Tlf. 922 29 224

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Heggenveien 9

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

El Ringen AS
Torsbyveien 1

3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

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

Kirkebygden
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 84

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

www.brdr-hansen.no

Tannlege
Rolf i G Enersen

Nedre Torggate 18
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 77 88

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK

Tlf. 55 15 41 40

Krog Transport
Moserudveien 8

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Kurt Syversen
Transport og Eiendomsservice AS

Munkerudveien 27 A
1163 OSLO

Tlf. 920 31 701
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Trygt på skoleveiene

kongsberg.kommune.no

kristiansand.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Våler
kommune

valer-of.kommune.no

sel.kommune.no

larvik.kommune.no

rade.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

Vinje
kommune

vinje.kommune.no

bjerkreim.kommune.no valle.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

C. Sundts gate 17/19
5004 BERGEN
Tlf. 55 57 66 00

www.griegseafood.com

Weidemanns gate 8
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

Østfold Olje
Ragnar Larsen & Sønner AS

Engelsvikenv 158
1628 ENGALSVIK
Tlf. 69 33 91 80

www.ragnar-larsen.no

TROMS
HENRIKSEN Sjåførskole AS

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

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

nakkens-bilverksted.no

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Human Care AS
www.humananorge.no

re.kommune.no

steinkjer.kommune.no
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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!

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

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

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

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

HAR DU NY ADRESSE?


