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Når verden nå åpner opp – kommer vi til å ha fullt
trykk på akkurat dette. Nemlig å passe på at våre
myndigheter ikke glemmer etterslepet.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Endelig, endelig – ser
vi faktisk 
enden på pandemien som

over voksende køer, konsekvenser av nedstengingen av rehabi-

har rast gjennom livene

literingstilbud og at de som har helseutfordringer kanskje er de

våre, landet vårt og verden det siste halvannet året. Det har

som har kommet dårligst ut av pandemimånedene.

vært en epoke som vil få stor plass i historiebøkene, men også
en unntakstilstand som vi som forbund har måttet håndtere.

Når verden nå åpner opp – kommer vi til å ha fullt trykk på
akkurat dette. Nemlig å passe på at våre myndigheter ikke

Jeg må innrømme at jeg er litt stolt over at Personskade-

glemmer etterslepet. I tillegg, og ikke minst, skal sekretariatet

forbundet LTN, ikke bare har holdt fortet – men også har pro-

omstilles fra digital til vanlig kontorhverdag og styret igjen

dusert og levert nesten som normalt. Sekretariatet flyttet på

begynne å møte hverandre fysisk. Det blir bra!

«hjemmekontor» den skjebnetunge dagen i mars 2020 – og
var i løpet av timer oppe i drift med videomøter og etter hvert

En skulle kanskje tro at den kommende åpningen er stressende

digitale arrangementer. Flere lag fulgte etter en stund etter

for meg og styret. Men, det er faktisk motsatt, vi gleder oss

og holdt blant annet digitale styremøter.

til åpning.

Men altså, pandemien har først og fremst rammet enkeltpersoner.

Helt til slutt, vi har bestemt oss for å endre Landsmøte-tids-

Våre medlemmer har i spørreundersøkelser fortalt om utsatte

punktet til 29.-31. oktober. Dette for å sikre oss, så godt som

behandlinger, større grad av ensomhet og usikkerhet - og ned-

råd, at vi kan fysisk gjennomføre møtet.

satt livskvalitet. Det har dessverre vært lite vi som forbund har
kunne gjøre – fordi den overordnede politikken har vært minst

God sommer til alle, fra meg!

mulig fysisk nærhet og mobilitet. Men vi har meldt inn – alle
steder vi har kunnet det – og gjort landets myndigheter klare
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Aktuelle
saker fra retten
Denne gang vil jeg belyse tre dommer. Den ene dreier seg om Bilansvarslovens yttergrense og vurderer i hvilken grad
en parkert motorvogn kan gjøre skade. Den andre dommen er fra Oslo tingrett, og som kjent er det ikke ofte jeg
velger å omtale slike dommer fordi de har begrenset juridisk verdi for andre saker enn akkurat saken den omhandler.
Når jeg likevel velger å omtale den så er det fordi den omhandler tema som har opptatt forbundet i alle år, nemlig
aktsomhetsnormen for bilfører overfor myke trafikanter. Særlig har vi vært opptatt av aksept for oppreisningserstatning i de grove tilfellene. Den tredje dommen handler om en snøskuterulykke med fatale konsekvenser.
TEKST: Per Oretorp

Høyesterett avsa en dom 19. april i år som
omhandlet Bilansvarslovens dekningsområde
I Norge har vi en såkalt lovpålagt for-

holdsvis «beskjedne» beløp, selv om vi

I denne saken skulle høyesterett ta stand-

sikringsdekning for skader som bilen gjør.

nylig fikk en dom på 21 millioner kroner

punkt til hvorvidt bilansvaret skulle dekke

Normalt tenker vi på at selve bilen blir

etter en personskade som ble omtalt i

en brannskade på to bygninger. Spørs-

skadet eller at personer blir skadet ved

LEVE MED nr. 2, 2021.

målet var om skadene på bygningene var

påkjørsel/kollisjon. Vanligvis er dette for-

unntatt fra det objektive bilansvaret. Be-
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DEN AKTUELLE BILEN var parkert i en carport mellom
to boliger da den begynte å brenne. Brannen skyldtes en
teknisk svikt ved bilen. Illustrasjonsfoto.

PER ORETORP

stemmelsen det vises til er bilansvarslo-

naturlig for allmennheten å ferdes på

Høyesterett konkluderte med at lovens

vens § 2 første ledd bokstav b, som gjelder

stedet. Bakgrunnen for det objektive

forarbeider tilsa at denne type skader

skade «gjord medan vogna er forsvarleg

ansvaret er at man skal være forsikret

skal dekkes av bilens forsikringsselskap.

fråsegsett utanfor gate, veg eller annan

mot bilens skadepotensiale, relatert til

Det vises til typiske farepotensial, som

stad der ålmenta kan ferdast».

fart, tyngde etc.

er bakgrunnen for motorvognansvaret,
nemlig risiko knyttet til fart, vekt, lett

Den aktuelle bilen var parkert i en car-

Boligens forsikringsselskap anførte at

bevegelighet med videre. I tillegg om-

port mellom to boliger da den begynte å

bilansvaret skal være vidtrekkende og

fatter farepotensialet også risiko knyttet

brenne. Brannen skyldtes en teknisk svikt

at unntak fra bilansvarslovens § 2 skal

til bilens motor og teknisk utstyr. I dette

ved bilen. Forsikringsselskapet til boligeier

tolkes snevert. Det ble videre vist til Nor-

tilfellet oppsto altså brannen pga feil ved

utbetalte erstatning til boligeieren, men

ges forpliktelser etter EØS-avtalen og at

det elektriske anlegget. De viser også

krevde regress fra bilens forsikringsselskap

det ifølge motorvognforsikringsdirektivet

til at det ved brannen kunne oppstått

under det objektive bilansvaret.

er et pålegg om at erstatningsansvar

personskade og at slik skade ofte ikke

for bruk av kjøretøy skal være dekket

er dekket av særskilt forsikring. Bileie-

Forsikringsselskapet til bilen anførte at

av forsikring. Man anførte at et unntak

rens forsikringsselskap ble altså dømt

tilfellet måtte komme inn under unnta-

ved dette tilfellet ville være i strid med

til å dekke kostnadene etter brannen

ket, da den var parkert og at carporten

direktivet.

på boligen.

ikke var fysisk avstengt, slik at det var
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Dommen ble avsagt under disens da en

sjonelt tenker på. Det blir spennende å se

Saken ble prosedert av advokat Vidar

dommer mente unntaket måtte komme

hvorvidt dette vil påvirke forsikringspre-

Kaurin Endal for KLP Skadeforsikring. For

til anvendelse.

mien i bilforsikringen. Slike hendelser som

Gjensidige Forsikring, som hadde forsikret

denne er heldigvis svært sjeldne, men

den aktuelle bilen, prosederte advokat

Dommen illustrerer at bilansvarsloven

når de vel skjer så kan skadeomfanget

Merete Anita Utgård.

har et bredt dekningsområde og at man

være enormt, for eksempel etter brannen

her kan bli ansvarlig for store skader, med

i parkeringshuset på Stavanger lufthavn

betydelige beløp utover det man tradi-

i mars forrige år.

Oslo Tingrett avsa 28. april dom i en sak som
gjaldt uaktsomt voldende skade på annens kropp
og helse, samt brudd mot aktsomhetsnormen i
vegtrafikkloven § 31
I forbindelse med et oppdrag sentralt i

han tok svingen støtte lastebilen mot

vikeplikten og uaktsomt forårsaket al-

Oslo, skulle føreren av en suge- og spy-

syklisten som gikk over ende - og ble

vorlig kroppsskade på syklisten.

lebil foreta en høyresving i et gatekryss.

trukket inn under lastebilen. Som følge

På grunn av arbeidsoppdraget måtte

av ulykken ble syklistens venstre nedre

I slike tilfeller vil jeg påstå at det heller

han inn i et sykkelfelt der en kvinne med

del av benet. amputert.

er en regel enn et unntak at domstolen

sykkel hadde stoppet og stod i ro. Da

også dømmer skadevolder å utbetale
Oslo tingrett fant det ikke tvilsomt at

oppreisningserstatning etter skadeer-

føreren hadde opptrådt uaktsomt, og at

statningsloven § 3-5 som følge av grovt

denne uaktsomheten var mer enn den

uaktsomt å ha voldt skade på person.

type uaktsomhet som karakteriseres
ved et øyeblikks uoppmerksomhet eller

Jeg tør å påstå at den alminnelige retts-

feilfordeling av oppmerksomhet. Ting-

oppfatningen er at dersom en fører har

retten fant føreren skyldig både etter

opptrådt så uaktsomt at man dømmes

straffeloven § 280 og etter vegtrafikklo-

til ubetinget fengsel og tap av førerrett

ven §3. Mannen ble dømt til 30 dagers

for å ha alvorlig skadet en person for

ubetinget fengsel samt tap av førerretten

livet, så må en slik uaktsom handling

i 10 måneder.

også karakteriseres som et så markert
avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte at

Så langt er rettens vurdering og dom ikke

den uskyldige skadde syklisten må være

særdeles bemerkningsverdig. Føreren

berettiget en oppreisningserstatning.

har, av en enstemmig rett, blitt idømt en
streng straff ettersom at han har brutt
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Rettens fagdommer(jurist) er enig i dette

og legger til grunn at en aktsom lastebil-

foranledningen til at jeg mener dommen

egenskaper og et meget stort skade-

sjåfør må sjekke hvorvidt det er syklister

fortjener oppmerksomhet. Flertallet mener

potensial. Den allmenne oppfatningen

i sykkelfeltet før føreren kjører inn i det,

altså at handlingen er så grov at fengsel

er at det da også må stilles tilsvarende

og at unnlatelsen av å sjekke dette re-

er en nødvendig reaksjon, men ikke så al-

større aktsomhetskrav til førere av sli-

presenterer et markert avvik fra vanlig

vorlig og så uaktsom at den helt uskyldige

ke kjøretøy. Det er trist å konstatere at

forsvarlig handlemåte.

syklisten er verdt en oppreisningserstat-

meddommerne som utgjøre flertallet i

ning. Et økonomisk plaster ikke bare på

denne dom, er av en annen oppfatning.

Dessverre mener de to meddommerne at

sårene, men på en for alltid mistet fot.

«føreren nok ikke forventet at det skulle

Dommen er på dette tidspunkt ikke

være en syklist i sykkelfeltet» og at «han

Det stilles strenge krav for å få og for å

rettskraftig. Jeg har vanskelig for å tro

kjørte svært sakte».

ha førerrett for lastebil og andre tunge

annet enn at man vil se annerledes på

kjøretøy. Dette er fordi de er vanskeligere

oppreisningserstatningskravet dersom

å kjøre enn en vanlig bil, de har farligere

saken ender opp i lagmannsretten.

Det er meddommernes standpunkt som er

Hålogaland lagmannsrett 20. januar 2021 – Alvorlig
skadet må betale prisen for uklar faktum Medvirkning, avkortning og bruk av riktig levetidstabell
Saken gjaldt en nå 55 år gammel mann

utbetalt ca kr 1,2 millioner, selv om de

Lagmannsretten kom til at det fulle ta-

som ble utsatt for en snøskuterulykke 19.

var enige i at tapet var høyere.

pet utgjorde til sammen kr 8,3 millioner.

januar 2013 på Nervannet ved Jotka fjell-

Herunder var menerstatning beregnet

stue i Alta kommune. Han ble liggende

Skadelidte krevde menerstatning, erstat-

i gruppe 8 (85 % VMI), pleie og bistand

bevisstløs på isen, med pustevansker og

ning for tapt hjemmearbeidsevne, utgifter

kr 150 000 per år og diverse medisinske

blødninger fra munn og nese. På UNN ble

til pleie og bistand, utgifter til slitasje

merutgifter kr 30 000 per år. Erstatnin-

det påvist alvorlig hodeskade og omfat-

på klær, sengetøy og bolig, utgifter til

gen ble imidlertid avkortet med 30 %

tende kranie-, ansikts- og skjelettskader.

anskaffelse av trygdebil, driftsutgifter

grunnet skadelidtes egen medvirkning

Han har i dag en alvorlig hjerneskade,

på trygdebil, diverse medisinske utgif-

til skaden.

som gir varig kognitiv svikt og omfat-

ter til blant annet logoped og psykolog

tende funksjonsnedsettelser, med behov

mv., samt utgifter til juridisk bistand før

Et spesielt trekk ved saken var at det kort

for døgnkontinuerlig tilsyn og bistand.

stevning.

tid før behandling i tingretten ble klart

Han bor for det meste hjemme, med et

at det hadde vært to skutere involvert

stort team rundt seg, men har jevnlige

Fremtinds prinsipale påstand var full

i hendelsen. Identiteten på den andre

opphold på avlastning.

frifinnelse: de mente at en ukjent skuter

skuteren, og føreren. Samtidig fantes

hadde forårsaket ulykken, slik at skade-

ingen sikre opplysninger om hvilken sku-

Forsikringsselskapet var Fremtind. Par-

lidte måtte finnen en annen adressat for

ter skadelidte hadde sittet på, om han

tene var uenige om alt unntatt inntekt-

erstatningskravet. Subsidiært anførte de

var fører eller passasjer, eller om hvilken

stapet. Før rettssaken hadde Fremtind

avkortning med minst 40 %.

av skuterne han var blitt truffet av. Man
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visste imidlertid at ingen av dem tilhør-

Lagmannsretten slo først fast utgangs-

te skadelidte, for han hadde reist opp

punktet, som er at det ikke er nok til å

som passasjer uten egen skuter. Man

avkorte at skadelidte har vært passasjer

visste også at skadelidte ikke hadde

med en beruset sjåfør. Det er et vilkår

brukt hjelm.

at skadelidte har opptrådt kvalifisert
uaktsomt i forbindelse med ulykken, og

Et annet spesielt trekk var at alle de

at det er årsakssammenheng mellom

andre som var med på turen, og som

uaktsomheten og skaden.

visste hva som hadde skjedd, holdt helt
tett. Både i politiavhør og som vitner i

I dette tilfellet mente lagmannsretten at

retten sto de fast ved at de ikke husket

selv om formålet med kjøreturen ikke var

eller ikke visste noen ting om ulykken.

avklart, fremsto turen som et fellespro-

Mannen selv fikk så store skader at han

sjekt, og at skadelidte dermed var å klan-

ikke husker noe. I tillegg var det slik at en

dre for å ha vært passasjer med en beru-

skiløper var blitt påkjørt i samme ulykke

set sjåfør. Dessverre tok lagmannsretten

og brakk benet. Denne skiløperen døde

ikke stilling til det prinsipielle spørsmålet

noen år etter ulykken, uten sammenheng

om beviskrav for avkortningsgrunnlag

med saken.

når faktum er uklart. I den konkrete bevisvurderingen omkring hendelsesfor-

Lagmannsretten måtte da ta stilling til

løpet ble det i liten grad lagt vekt på at

hva som var det mest sannsynlige faktum

skadelidte selv ikke husket noe, og på

i ulykken. Det fantes svært mange mulige

mangelen av sikre bevis omkring det

hendelsesforløp, med ulike rettslige utfall

konkrete hendelsesforløpet. Sett hen til

for ansvar og avkortning.

det store skadeomfanget ble avkortning
her satt til 30 %.

Lagmannsretten kom til at skadelidte
mest sannsynlig hadde vært passasjer på

Lagmannsretten fant ikke sannsynlig-

Fremtind-skuteren, slik at han hadde rett

hetsovervekt for at hodeskadene ville

til erstatning fra Fremtind. Lagmannsret-

ha blitt mindre hvis skadelidte hadde

ten måtte også drøfte avkortning, basert

brukt hjelm. Dette var ut fra en konkret

på to grunnlag: at føreren hadde vært

vurdering av hjelmens utforming og hvor-

påvirket av alkohol og at skadelidte ikke

dan skaden mest sannsynlig ble påført.

hadde brukt hjelm.

Dermed var det ikke årsakssammenheng

om full erstatning medfører at skade-

mellom manglende hjelmbruk og ska-

lidtes gjenværende levetid beregnes

Bevisbyrden for at vilkårene for avkort-

deomfanget, og det ble ingen avkortning

ut fra statistikk fra SSB på domstids-

ning er oppfylt, ligger på forsikringssel-

for dette.

punktet. Hvis ikke, vil skadelidte ikke få

skapet. Her var saken prinsipiell fordi den

erstatning for hele sitt fremtidige tap.

reiste spørsmålet om hvilke krav som skal

Dommen inneholder interessante ut-

Dette gjelder både for menerstatning

stilles til beviset når hendelsesforløpet,

talelser om betydningen av skadelidtes

etter skl § 3-2 og for økonomisk tap

som her, er svært uklart.

alder på domstidspunktet. Prinsippet

etter skl § 3-1.
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Forsikringsselskapet aksepterte dommen og utbetalte
resterstatningen. Skadelidte anket til Høyesterett hva
gjaldt det prinsipielle spørsmålet under avkortningen,
men anken ble ikke tillatt fremmet.

SAKEN GJALDT EN nå 55 år gammel mann som ble utsatt for en snøskuterulykke
19. januar 2013 på Nervannet ved Jotka fjellstue i Alta kommune. Illustrasjonsfoto.

Dette er en fallgruve som er lett å falle i

aldersstatistikk fra SSB før saken gjøres

mannsrettens dom er dermed rettskraftig.

for både forsikringsselskapene og ska-

opp, eller før dom skal avsies.

Advokat for skadelidte var Christian

delidtadvokatene, for erstatningspro-

Lundin hos advokatfirmaet Ness Lundin.

grammet Compensatio er laget slik at

Forsikringsselskapet aksepterte dommen

Man kan lese mer om ulykken («Mysteriet

en annen (og lavere) levealder legges

og utbetalte resterstatningen. Skadelidte

på vidda») på NRK.no.

inn automatisk. Særlig i skadesaker hvor

anket til Høyesterett hva gjaldt det prin-

det har gått mange år siden ulykken, er

sipielle spørsmålet under avkortningen,

det viktig å kontrollere oppdatert leve-

men anken ble ikke tillatt fremmet. Lag-
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For dårlig behandling av
hjernerystelse
– Det viktigste er å høre hva pasienter med hjernerystelse sier. Jeg forundret meg lenge over at det jeg hadde
lært, ikke alltid stemte med det pasientene fortalte meg. Jeg har funnet ut at det er pasientene som har rett,
sier den erfarne lege Aud Nome Dueland.
TEKST: Hjernerådet

MILD HODESKADE ER KANSKJE IKKE

pekt sammenhenger mellom gjentatte

har praktisert som lege ved blant an-

SÅ MILD LIKEVEL

hjernerystelser og utvikling av demens.

net Sandvika Nevrosenter i en årrekke.

De siste 10-15 årene har kunnskapen om

Som hodepineekspert tar hun ofte imot

hjernerystelser økt. Studiene er gjerne

PASIENTEN KOMMER FOR SENT TIL

mennesker som har hatt hjernerystelse.

gjort i sportsmiljøer knyttet til aktiviteter

NEVROLOG

Mange av disse plages nemlig av ho-

der hodet blir utsatt for slag. Hjernerys-

Ett problem er at hjernerystelses-pasien-

depine. Pasientene opplever ofte at de

telse går under betegnelsen mild, trau-

tene ikke kommer i kontakt med nevrolog

ikke blir lyttet til. De får beskjed om at

matisk hodeskade.

tidlig nok. Som regel kommer de til lege-

Aud Nome Dueland er nevrolog og

prøvene ikke viser noe unormalt. Men

vakten eller akuttmottaket der tempoet

selv kjenner de det helt annerledes, og

– Men på en konferanse jeg var på nylig,

er høyt. Personellet har kanskje ikke tid til

symptomer spenner over et vidt spekter.

konkluderte de med at den milde hode-

å stille pasienten de riktige spørsmålene.

skaden likevel ikke er så mild. Med nyere
– Det som går igjen i pasientenes egne

metoder innen bildediagnostikk kan man

– Man kan gå glipp av viktig informasjon

forklaringer, er hodepine, samt konsen-

se at det etter hjernerystelse kan komme

i akuttfasen, sier Aud. – Pasientene blir

trasjonsvansker og hukommelsespro-

reduksjon i antall nervebaner mellom

ofte spurt om de husker hva som skjed-

blemer. Heldigvis blir de fleste som får

ulike hjerneområder. Antall nervefibre

de. Ja, svarer de fleste, og konklusjonen

en hjernerystelse, bra igjen, men hjernen

går ned. I andre studier er det målt økt

blir da at de kanskje ikke har hatt hjer-

bruker lang tid på å restituere seg. Nyere

mengde av proteinet nevrofilament i blo-

nerystelse. Det første spørsmålet burde

undersøkelser har vist at opptil en tredje-

det, forteller Aud Nome Dueland. Dette

heller vært: Kan du fortelle hva som har

del ikke blir helt bra, forteller Aud Nome

er et protein som skilles ut ved skade i

skjedd? Dersom de ikke kan redegjøre for

Dueland til Hjernerådet.

nervevev.

hele hendelsesforløpet, så er dette viktig
informasjon som er typisk for hjernerys-

Man ser også økt risiko for større plager

telse. De kan for eksempel fortelle at de

dersom en person opplever flere hjerne-

syklet – og så satt de der. Det er ikke

rystelser. Her gjelder det at én pluss én

sikkert at de har vært bevisstløse, men

ikke er to, men heller tre eller fire. Det er

likevel er det noe i hendelsesforløpet som

store individuelle forskjeller, for eksempel

er borte for dem. Det er et gap i tiden.

avhengig av hvor lang tid det er mellom

Pasientene er ofte småforvirret.

hjernerystelsene. Tilsynelatende samme
type hendelse kan gi svært ulike utslag

TA DET MED RO I AKUTTFASEN!

hos forskjellige mennesker. Tilleggslidelser

Aud understreker at det viktigste rådet

med angst og depresjon kan forsinke

i akuttfasen etter en hjernerystelse er å

bedring. Forskning fra USA har også på-

ta det med ro. Pasienten bør ikke gjøre

AUD NOME DUELAND
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DET ER IKKE ALLTID LETT Å SETT
HVEM SOM SLITER MED HODEPINE.
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noe som provoserer eller forverrer symp-

stor aktivitet rundt dem. Hvordan sover

smertestillende midler er sjelden en god

tomene som de har. – Jeg får ofte spørs-

du? Har du migrene?

løsning.

eller det. Men det vanskelige svaret er

– Jeg spør dessuten alltid pasientene om

– Det er viktig å starte smertelindrende

at de må styre mye av dette selv ut fra

hvordan de sover. Mange pasienter med

behandling for hodepine etter hjernerys-

hvordan de opplever symptomene. Man

hjernerystelse får søvnproblemer eller

telse tidlig etter skaden, sier den erfarne

skal ikke legge seg ned bare for å legge

opplever endringer i søvnen. Kan vi gjøre

legen. – De fleste blir bedre, men vi kan

seg. Symptomene må styre aktiviteten.

noe med søvnkvaliteten, hjelper dette

aldri love at en pasient blir helt bra. For

Man må finne et aktivitetsnivå som gjør

ofte pasientene, for dårlig søvn forsinker

alle gjelder rådet å være tålmodig og å ha

dagene så gode som mulig.

bedringen, påpeker hun.

et langt perspektiv. Bedring av hjernens

Hun ber pasientene beskrive sympto-

Noen annet som er viktig, er at hodepi-

dager og uker, men om måneder og år,

mene og smerten sin. Er smertene der

nen etter hjernerystelse kan ha preg av

sier Aud Nome Dueland.

hele tiden? Eller kommer de i anfall? Er

migrene. -For mange er det ikke vanlig å

pasientene lysømfintlige? Reagerer de på

tenke migrene i forbindelse med hjerne-

Saken er tidligere publisert på

lyder? Mange har problemer med situa-

rystelse. Mange kan dermed få feil type

hjerneraadet.no

sjoner der det er mange mennesker og

smertelindring som ikke hjelper. Sterke

mål fra pasientene om de kan gjøre det

tilstand tar lang tid. Vi snakker ikke om

29.-31.

oktober

Grunnet pandemien og den
usikre utviklingen av pandemien
har landsstyret avgjort å flytte landsmøte til siste helgen i
oktober. Møtet vil bli avholdt på
Scandic Hell Hotel på Værnes.

NY LANDSMØTEDATO
Begrunnelsen er følgende: Landsstyret flytter gjennomføringen av landsmøtet
til 29. – 31. oktober for å sikre at vi får gjennomført landsmøtet på en god og
trygg måte. Landsmøtet vil da gjennomføres på tradisjonelt vis med å samle
delegater fra hele landet. Dersom det ikke lar seg gjøre, søker landsstyret å
gjennomføre møtet på alternativt vis slik at det er avholdt ved årets utgang.
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Smått & Viktig
Et vanskelig, men viktig år
Fjoråret ble et annerledes år. Dette
kommer også frem
i FFOs (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
årsrapport.

De som er rammet av
pandemien kan deles i
to hovedkategorier: de
som er i risikogruppen
for alvorlig sykdom, og de
som er særlig berørt av
smitteverntiltakene. Den
siste gruppen er stor og
sammensatt, og konse-

TEKST: Gunn Kvalsvik

kvensene har vært alvorPersonskadeforbun-

lige: Tapt helse og funk-

d e t LT N e r e n a v

sjon som følge av mangel

mange organisa-

på behandling, terapi og

sjoner under FFO. Vi

trening, tapt skolegang

synes årsrapporten

som følge av bortfall av

oppsummerer også

spesialundervisning og

våre erfaringer. Nem-

tilrettelagt undervisning,

lig at folk med ned-

psykiske belastninger og

satt funksjonsevne

depresjon som følge av

og deres pårørende

isolasjon og ensomhet.

har hatt det særlig

Personer i omsorgsbo-

utfordrende under

liger har blitt isolert fra

pandemien.

familie og venner som
følge av besøksforbud,

FFOs årsmelding

noe som særlig har rammet utviklingshemmede.

begynner som
følger:

Omsorgs- og pleieopp-

DU FINNER EN digital versjon av denne på FFOs hjemmesider. Adresse: www.ffo.no

gaver har blitt overlatt til pårørende, og
2020 har vært et krevende år for oss alle.

Vi har gjennomført to undersøkelser ved-

skole- og aktivitetstilbud har falt bort

Men for de FFO representerer, har pan-

rørende konsekvensene av pandemien,

uten at assistansebehovet har blitt kom-

demien vært særlig tung å bære. FFOs

og hatt tett kontakt med våre med-

pensert for.

viktigste oppgave har vært å samle og

lemsorganisasjoner. Vi har også notert

synligjøre konsekvensene av pandemien

oss koronarelaterte henvendelser til FFOs

Ved inngangen til 2021 er pandemien

for våre grupper, og bidra til at myndighe-

Rettighetssenter. Erfaringer, mangler og

ennå ikke over. Vi ser lyset i enden av

tene – både nasjonalt og lokalt – innretter

behov er formidlet i vår dialog med myn-

tunnelen, og har tro på at skolestart 2021

sine tiltak slik at skadevirkningene blir

dighetene. Samtlige norske kommuner

vil kunne markere en pandemifri hverdag.

minst mulig.

har fått tilsendt våre anbefalinger.

Mye skal tas igjen.
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Jeg har planer, og ønsker forandring
tror er helt nødvendig. Det at jeg har lang

har hatt flere møter enn vanlig i denne

erfaring både som leder i arbeidslivet,

perioden. Jeg føler rett og slett det har

men også som tillitsvalgt i fagforening,

vært vanskelig å følge med, og at det

gjør at jeg besitter mye organisasjonser-

har vært utfordrende å tenke kreativt og

faring. Derfor vet jeg at det jeg vurderer

nytt, samt å drifte når verden er «nede».

som nødvendig ikke skjer av seg selv.
ETTER HVERT LANG FARTSTID
Eli Eiklid forklarer at hun er et utpreget

Eli Eiklid er ikke bare aktiv i landssty-

organisasjonsmenneske. Det innebærer

ret, hun har også vært en synlig person

blant annet en interesse i å avdekke dy-

i Steinkjer og omegn lokallag. Der hun

namikker og mønster, og – ikke minst - å

blant annet har sittet som leder og nest-

få ting til å skje.

leder.

- Jeg har en plan som jeg vil iverksette

- Jeg har blitt rammet av ulykker og

dersom jeg får Landsmøtets tillit til å

skader to ganger, og har derfor erfaring

sitte i to nye år. Et av grepene er å snu

og er bevisst på hvor viktig det er å ha

Hun innrømmer at det ikke var et lett

innstillingen som jeg ofte hører - «sånn

et samfunn og et system som fungerer.

valg:

har det alltid vært i Personskadeforbun-

Det er dette som motiverer meg for å

Fire år som leder av Personskadeforbundet LTNs landsstyre har ikke
«skremt vannet» av Eli Eiklid. Nylig takket hun ja til valgkomitéens
spørsmål om å stille som leder for
en ny periode.

det LTN». Dette må vi røske ut. Med det

være aktiv i organisasjonen, nemlig for å

- Selv om jeg svarte ja, har jeg måtte ta

mener jeg at vi ikke bør henge oss opp i

bruke min kompetanse til å gjøre verden

noen runder i tenkeboksen. Jeg jobber

det gamle, men heller snu og se fremover.

og systemet bedre for de som blir skadet.

og er bestemor - og jeg vet at et slikt

- Jeg føler meg kampklar og lover å være

Gjennom styrevervet i Personskade-

verv tar tid. Å tenke seg nøye om før man

tydelig, dessuten håper jeg å møte en

forbundet LTN mener hun at hun kan og

«takker ja», er både rett og rimelig - siden

organisasjon som har mye energi etter

vil gjøre en forskjell. Det er hovedgrunnen

å gå halvhjertet inn som leder vil ramme

en lang pandemi og en annerledesperi-

for at hun bruker så mye tid og ressurser

organisasjonen.

ode på halvannet år. Dette skal vi klare

på vervet.

nemlig 100 prosent, bor på et småbruk

sammen.
STÅR LITT I STAMPE

- Vi jobber politisk både sentralt, på fyl-

Hun forteller at en av grunnene til at

- Du har nesten fire år som leder for for-

kes- og kommunalt nivå. Vi gjør faktisk

hun tvilte på å stille som lederkandi-

bundet, hvordan har det vært?

forskjeller hele tiden, det både liker jeg og

dat var at hun de siste årene har opp-

er jeg stolt av. Denne delen må vi også

levd at organisasjonen har stått litt i

- De to første årene i lederstolen var det

vise frem til de på grasrota – de mange

stampe og har problemer med å møte

mye læring før jeg etter hvert følte meg

medlemmene som ikke er i den mest

fremtiden.

trygg i rollen, så kom det to nye år – der

aktive delen av organisasjonen, sier hun.

mesteparten har handlet om Covid-19.
- Jeg måtte kjenne på om jeg hadde

Ja, det har vært vanskelig å gjennom-

ALLE MÅ MED

energi og ork til en omstilling som jeg

føre, selv om vi som landsstyret faktisk

Den nominerte styrelederen forklarer at

– 14 –

LANDSSTYREKANDIDATER

de tre enhetene som utgjør Personska-

møtes. Og, at hun savner sekretariatet,

og sammen snakke om hvor vi skal gå

deforbundet LTN må bygges sammen.

selv om hun innimellom snakker med

videre.

Bli til en.

generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.
- I tillegg til kulturendring, har du noen
andre kampsaker?

- Jeg er ikke bare leder for styret, men
for hele organisasjonen. Sekretariatet

- Og så savner jeg alle lagene og med-

og alle lagene. Dette ønsker jeg å bli

lemskontakten. Styret har prøvd, men

-Jeg sier som jeg sa sist; vi må jobbe med

tydeligere på.

uten særlig suksess, dessverre, å opprett-

å få med yngre krefter, samt fokusere

holde kontakt med lagene. Det har vært

på rekruttering. De to henger for så vidt

Eli Eiklid sier at hun gleder seg til at

vanskelig. Nå håper og tror jeg det blir

sammen.

verden åpner opp igjen og at alle kan

et fysisk landsmøte – der vi kan møtes



Innstilt som nestleder i
Personskadeforbundet LTN
- Jeg var ikke akkurat en novise i forbun-

- Selvsagt har det gjort det vanskelig og

det, og har sittet i verv i lokallag i nord i

annerledes enn jeg hadde tenkt meg.

mange år. Det ligger nok i min natur å ta

Som for alle andre har det vært et rart år

ansvar og jeg liker å gjennomføre, derfor

og jeg føler ikke jeg har fått visst hva jeg

klarer jeg liksom ikke å la være, sier hun.

kan. Når det er sagt, føler jeg også vi har
fått til noe, for eksempel gjennomføringen

TO FINE – MEN RARE ÅR

av Skadefri dag samt månedlige digitale

Brattbakk forteller at hun ble overras-

konferanser det siste halve året.

ket, men mest glad da valgkomitéen

Marie Brattbakk, fra Lofoten lokallag, er innstilt av valgkomitéen som
nestleder i landsstyret. Innstillingen
viser at valgkomitéen mener at hun,
etter bare to år i landsstyret, har ressurser til å ta en tyngre posisjon.

spurte om hun ville stille som nestleder

- Å ikke kunne møtes fysisk gjør noe

i landsstyret.

med fremdriften, men det viktigste er
begrensningene vi har opplevd som gjør

- Jeg har lært mye de siste to årene, og

at vi ikke har kunnet gjennomføre ar-

har blant annet erfart at lagspill ska-

rangementer. Blant annet planla vi et

per gode synergier. Altså at jeg ser at vi

stort ungdomsarrangement i Alta, med

kan gjøre hverandre gode og at et styre

hundesledekjøring og fullt trøkk.

bør jobbe for å bruke alle ressurser. På
Det er ingen hemmelighet at Personska-

en måte har det også vært krevende og

- Du er fremdeles ung, er det noe som

deforbundet LTN, i likhet med mange

utfordrende, og jeg har flere ganger måt-

gjenspeiler seg i arbeidet ditt?

andre, sliter med å rekruttere unge til

tet befinne meg utenfor komfortsonen.

verv. Et unntak er Marie Brattbakk. For

- En av mine viktigste saker er frem-

to år siden, da hun var 29 år, ble hun med

- Hvordan har pandemien påvirket sty-

deles rettet mot tiltak for ungdom og

i landsstyret.

revervet ditt?

ungdomssatsingen. Jeg vet at det er
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så mange unge som trenger oss, og vi

- Jeg har mye energi og lyst, selv om

- Hvilke visjoner har du for perioden

trenger dem for å vokse og for å få mer

jeg kun klarer en 40 prosent stilling i ar-

2021-2023?

gjennomslagskraft. Altså en vinn – vinn

beidslivet. Dessuten liker jeg bransjen.

situasjon.

Det er nok det som driver meg i alt jeg

- Jeg har mange spennende ideer og

gjør; ideene, gleden og ønsket om å

flere jeg ikke har fått satt ut i den siste

PRAKTIKER MED MYE ENERGI

gjennomføre. Mange vil nok si at jeg er

landsmøteperioden grunnet pandemien.

Til daglig jobber Brattbakk i reiselivs-

en «gjører» og en som faktisk effektivt

Det blir også spennende å skulle vide-

bransjen. Til tross for at hun har flere ut-

iverksetter. Dette håper jeg også jeg kan

reføre den digitale reisen vi har begynt

fordringer grunnet skaden hun pådro seg

få visst dersom jeg får Landsmøtets tillit

på. Hovedmålet, med alt vi skal gjøre

som 19-åring, og hun ofte kommer hjem

til å sitte i to nye år.

fremover, er uansett å bli mer synlige –

dødssliten, elsker hun hverdagene sine.

sånn at folk faktisk vet hvem vi er.



Har et politisk gen
Da valgkomitéen spurte om hun kunne

Det ble dramatisk for Marianne. De første

tenke seg å stille for en ny periode, var

to årene etterpå er borte fra hukommel-

hun ikke tvil – klart hun ville det!

sen hennes. Saken ble brettet ut i avisene
og i overskriftene stod det at det var et

- Det har vært en periode der vi har hatt

under at hun hadde overlevd.

svært lite handlingsrom grunnet pandemien, jeg håper og tror at jeg kan få være

I ettertid har livet vært sterkt preget av

med i en normal-periode. Da er det også

både skadene hun pådro seg, men også

lettere å få gjort noe konkret.

av følgeskader. Hennes liv består nemlig
av en milelang liste av skader, feilopera-

MEDLEM I 21 ÅR

sjoner, juridiske prosesser og komplika-

Marianne har en «politisk sjel», og har

sjoner. Mye har gått feil og stadig nye

siden ungdommen hatt ulike verv. Hun

utfordringer legges til.

er aktiv både i fagbevegelsen, miljøorga-

Etter benkeforslag på Landsmøtet i
2019 ble Marianne Nyland valgt inn
i landsstyret. Nå har valgkomitéen
bedt henne å stille som kandidat i
to nye år.

nisasjoner, nei-til-EU og i lokalpolitikken.

- Jeg tenker at hadde jeg visst hva møtet

Engasjementet for Personskadeforbundet

med denne elgen ville bety for fremtiden

LTN og FFO startet da hun selv ble skadet

min, hadde jeg sagt nei takk, jeg tar heller

for 21 år siden.

kvelden. Nå velger jeg å bruke erfaringene
mine for å hjelpe andre, sier Marianne.

- Jeg ble utsatt fort en ganske alvorlig bilulykke. Jeg krasjet med en elg, og vi møt-

EN SOM SYNES

tes panne mot panne. Bilen holdt rundt

Selv om Marianne Nyland bare har to

- Jeg fremstår gjerne som både fargerik

90 km/t og elgen var tung. Elgen døde,

års fartstid i landsstyret, er det mange

og tydelig, som person er jeg ekstremt

bilen døde – mens jeg overlevde. Viste du

i forbundet som vet hvem hun her. Da

ryddig og liker å ha alt på stell. Mange

at vi har en liten undergruppe i forbundet

snakker vi ikke bare om de som er med

som kjenner meg godt - kaller meg fak-

som kaller seg «vi som har skalla i hjel en

i lokallaget i Buskerud, men også rundt

tisk perfeksjonist, forteller Nyland.

elg – og overlevd», sier hun og ler.

om i landet.

– 16 –

LANDSSTYREKANDIDATER

- Mange vet sikkert hvem jeg er fordi jeg

har også gitt meg mye. Laget mitt var

- Jeg mener at vårt fundament ligger

er aktiv og tar ordet.

faktisk først ute med denne tjenesten.

ute i lagene og blant de kreftene vi har
der. Om de som engasjerer seg i lag-

Hun snakker entusiastisk om hvorfor hun

BRENNER FOR GRASROTA

arbeid ikke føler seg sett, eller som del

som organisasjonsmenneske er opptatt

På spørsmål om hva hun ønsker å sette

av forbundet – kollapser vi. Det er også

av kutymer og regler. At man må være

søkelys på dersom hun blir gjenvalgt er

der potensiale til medlemsrekruttering

ryddig. Men også at hun ikke klarer å la

Marianne krysstrallklar: Hun brenner for

ligger, særlig når det gjelder å beholde

være å engasjere seg.

grasrota, altså fotfolket, i Personskade-

medlemmer.

forbundet LTN.
- Flere har nok truffet meg på Landsmø-

Marianne innrømmer at hun ikke helt vet

tene og tenkt - hun er en møteplager. Går

- Jeg er utdannet barnevernspedagog, så

hvordan, men presiserer at hun ønsker et

man imidlertid inn i mine innspill og det

sosialarbeideren i meg er til stede i det jeg

enda større fokus og arbeid mot lagene

jeg sier, finner de at det alltid handler om

gjør. Jeg er opptatt av at også helsevese-

- og på det som skjer rundt om i landet.

sak og form. Jeg er svært lite opptatt av

net sånn som det fungerer nå er litt som å

Det må jobbes systematisk og grundig –

å fremme meg selv, men brenner jeg – så

spille lotto, altså må man passe på å være

og tas på alvor at nordmenns holdninger

brenner jeg.

på rett sted til rett tid. I tillegg sliter jeg selv

og vaner knyttet til organisasjonsarbeid

med kognitive utfordringer - og er derfor

har forandret seg.

- Har du vært aktiv i lokallaget ditt?

opptatt av kursing og på hvordan vi som
forbund ivaretar denne gruppen. Gjennom

- Landsstyret må alltid stille på lag med

- Jeg har vært veldig aktiv i lokallaget

årene har jeg jobbet særlig for at personer

både fylkes/lokallagene, men også å ta

mitt og sittet som leder i mange år.

med milde- til moderate hjerneskader

upopulære valg når det er nødvendig.

I flere omganger har jeg tenkt, nå er

skal få god hjelp. Hovedanliggende mitt

Om jeg blir gjenvalgt håper jeg Eli Eklid

det nok – men som i så mange andre

er likevel grasrota, sier hun.

fortsetter som leder. Vi utfyller hverandre,

lag er det ingen som ønsker å stå som

og jeg har stor respekt for hennes stil

leder. Derfor sier jeg ja, for at laget skal

- Kan du forklare hva du mener med gras-

bestå. Det å være likeperson i alle år

rota og hvorfor dette er viktig for deg?

som leder.


Vi har mange ubrukte ressurser!
André Eilertsen har bare sittet i landsstyret siden 2019. Han er imidlertid
godt kjent blant mange av forbundets
medlemmer fordi han er en sosial og
likandes fyr – og særlig i Harstad lokallag der han har vært aktiv i mange
år. Nå har han takket ja til valgkomitéens innstilling om å stille som
landsstyrekandidat for en ny periode.

som landsstyrekandidat for to år siden,
snakket han mye om likepersontjenesten
og brukermedvirkning. At dette var forbundets interne ressurser som i større
grad måtte bli kjent og ikke minst brukt.
- Jeg er fremdeles på det samme sporet. Brukermedvirkning og likepersontjenesten. Å snakke med noen med erfaring
når man er skadet eller pårørende er gull

Da LEVE MED introduserte Eilertsen
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verdt. Det samme er å dele «vår kunn-

LANDSSTYREKANDIDATER

skap» som skadde eller pårørende for å

- Hva har du savnet mest under pan-

(LTN) fjernt for meg, og følte meg hjemme

utvikle tjenester, forskning eller politikk

demien?

fra dag én.

- Som alle andre har jeg savnet å møtes

FREMOVER IGJEN

EN ANNERLEDES PERIODE

fysisk og håper at verden er åpen sånn at

Om André Eilertsen får Landsmøtets tillit

Eilertsen ble altså landsstyremedlem

vi kan arrangere Landsmøtet i september

ønsker han å fortsette styrearbeidet der

høsten 2019. Etter en svært kort «normal

som avtalt. Dessuten håper jeg vi igjen

han slapp. Han sier han har lært mye,

styreperiode» - ble Norge stengt ned og

kan møtes lokalt -altså i Harstad-lokallag

og forstår mer av dynamikken i styre-

nesten all drift endret.

der jeg har vært svært aktiv både i styret

arbeid. Dessuten har han tenkt å få litt

og i aktiviteter siden 2014.

mer søkelys på og vise bredden av med-

– det er vi som vet hva som gjelder!

- Jeg må innrømme at det var litt

lemsmassen.

skummelt på begynnelsen og at også

André Eilertsen presiserer at han er stolt av

vi i landsstyret lurte på hvordan vi skulle

å være del av Personskadeforbundet LTN.

- Om det er noe jeg ønsker å endre, eller

handtere den nye situasjonen. Ganske

At han synes vi sammen, gjør mye bra.

skru litt på, må det være at vi i enda stør-

fort var vi imidlertid inne i den digitale

re grad bør bevege oss i bredden – sånn

virkeligheten, med faktisk bra møtefre-

- Jeg synes vi skaper en forskjell og bør

at folk forstår at vi ikke bare er en inte-

kvens og relativt god oversikt.

være stolte av det vi er. Selv ble jeg med

resseorganisasjon for de som er rammet

etter navnendringen, siden jeg er rammet

av trafikkskader. Vi er en organisasjon

av en pasientskade var det tidligere nav-

for alle som på en eller annen måte blir

net Landsforeningen for trafikkskadde

rammet av en skade. 		



Du får hjelp fra de som har vært der før
- Jeg ble medlem et par år etter at jeg og

barn. Simen jobbet fysisk i bygge bransjen

min samboer ble rammet av en bilulykke.

og samboeren som flyvertinne.

Det var en møtende bilfører som sovnet.
Konsekvensene av hendelsen, som de

- Da vi forstod at skadene våre ikke ble

første årene vi trodde skulle «gå over»,

bedre, med smerter og dermed redusert

festet seg.

funksjon, begynte vi å se på andre muligheter. Det ble flytting fra Lofoten der

Simen Krogh, fra Nordre-Vestfold
lokallag, er et nytt navn og ansikt
for de fleste i Personskadeforbundet
LTN. Etter tips fra de andre i hans
lokallagsstyret valgte valgkomitéen å innstille ham som kandidat i
landsstyret.

Simen Krogh forteller om en kaotisk

vi bodde på den tiden ettersom det ble

periode med utprøving av forskjellige

utfordrende med transport og arbeid der

behandlinger. Det gikk noen år før de

vi bodde. VI flyttet vi derfor til Vestfold, der

til slutt innså at skadene var kroniske.

jeg ble med i lokallaget og nå sitter i styret.

FLYTTET FOR Å FÅ FLERE

Da Simen Krogh fikk kontakt med Per-

MULIGHETER

sonskadeforbundet LTN og møtte andre

Da ulykken rammet var Simen og hans

i lokallaget var det overaskende positivt.

samboer i 30-årene og foreldre til tre små

Han var vant til å snakke med helseper-
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sonell og behandlere, men å snakke med

Kontrasten var stor, forteller Krogh, da

- Jeg måtte lage min egen arbeidsplass,

noen som har tilsvarende situasjoner var

samboeren fikk kreft.

noe som er veldig utfordrende. Alterna-

noe helt annet.

tivet, altså å bli ufør- eller arbeidsledig
- Kreft ordet opplevdes veldig akseptert

passet ikke meg. Det handler om å finne

- Jeg hadde slitt med kroniske smerter

i alle ledd og man blir møtt på en helt

en god balansegang mellom jobb og

lenge og ingen av legene eller behandlere

annen måte. Nå er naturlig nok kreft

smerter. Å engasjere seg i lokallaget har

jeg fikk kontakt med kunne egentlig hjel-

veldig mye alvorligere enn nakkeskade,

vært givende, og jeg ble glad da laget

pe. Det var vanskelig. Da jeg møtte folk i

men det var virkelig overraskende hvor

mente jeg også hadde kvalifikasjoner til å

lokallaget, og senere reiste på familieleiren

mye bedre systemet fungerte med hjelp,

stille i landsstyret. Nå håper jeg selvsagt

i Bulgaria, opplevde jeg et fellesskap der

tilrettelegging og forståelse. Når man

at Landsmøtet også mener det samme.

alle kjenner til og respekterer problema-

sliter med nakkesleng og smerteproble-

tikken rundt skader som utenfra ikke er

matikk er det svært ofte man rett å slett

- Du har sagt at du ønsker å forbedre

synlig eller er «allmenn akseptert».

ikke blir trodd.

systemet slik at man blir møtt mer

ØNSKER Å SKAPE MER FORSTÅELSE

Å få bedre forståelse og hjelpelinjer inn i

ent» - når man er skadet. Har du andre

Det har vært noen harde år for Simen

skadeverden for slike typer skader er noe

saker du brenner for?

Krogh og samboeren. De slet begge med

som jeg mener samfunnet kan spare mye

smerter og nedsatt funksjonsevne, had-

på. Jeg ønsker at vi kan klare å påvirke

- Ja, jeg vil jobbe for å gjøre forbundet

de problemer med å beherske jobbene

og forbedre systemer slik at personer

mer synlig slik at man kan melde seg

sine, så seg nødt til å flytte – og så fikk

som havner i liknende situasjoner får en

inn så fort som mulig etter en skade. Da

samboeren kreft.

enklere vei å gå.

får man komme inn i et fellesskap, får

- Det var selvsagt mye, en bratt læ-

ØNSKER Å BIDRA

man får verdifull innsikt som man ikke har

ringskurve. Jeg trodde for eksempel at

Simen Krogh måtte tenke nytt og etter

som nyskadet. Med den informasjonen

dersom man ble skadet i Norge så var

mye prøving og feiling ble løsningen å lage

kan man muligens unngå å gjøre mange

systemene slik at ting gikk litt av seg selv.

sin egen svært tilrettelagte arbeidssitu-

feil som gjør at prosessene belaster både

Sånn er det ikke. Det vet jeg nå. Det har

asjon. Han driver nå sin egen bedrift der

personer og samfunnet unødvendig mye

vært humpete, både når det gjelder å få

han primært nyttiggjør seg sin tidligere

og lenge.

hjelp, og av og til rett og slett bli trodd,

oppbygde kompetanse og tilbyr konsu-

men også det å være i «systemet».

lenttjenester inn mot byggebransjen.

strømlinjeformet - som en «kreftpasi-

informasjon og kan treffe andre slik at

HAR DU NY ADRESSE?
For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din, mobilnummeret og
mailadressen. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller:
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

– 19 –



LANDSSTYREKANDIDATER

Ny frisk varakandidat fra vest

Hanne Sandal Stakseng, fra Rogaland fylkeslag, er én av de tre nye
kandidatene valgkomitéen har valgt
å innstille til landsstyret. Vi snakker
om en dame som ikke er redd for å si
ifra, og som har gjort seg bemerket
i forbundets sørvestlige del.

- Den erfaringen er mye av grunnen til

å gjøre terskelen lavere for medlemmene

at jeg ble likeperson og ønsker å hjelpe

for å delta på sammenkomster – ved å si

andre som trenger det. Heldigvis er hel-

at jeg for eksempel kan møte dem utenfor,

sesituasjonen min mer stabil nå, da jeg

så kan vi gå sammen – og har også delt

blant annet har fått god hjelp for migre-

mitt private mobilnummer dersom noen

nen av behandlinger i Bulgaria.

vil snakke eller bare sende en sms.

SKADET, OG VIL HJELPE ANDRE SOM

BEDRE SELVBILDE

ER SKADET

På en merkelig måte har prosessen etter

Staksengs relasjon til Personskade-

skaden gitt Hanne et bedre selvbilde. Det

forbundet LTN er relativt lik de fleste

skjedde blant annet noe da hun vant

andre medlemmers. Det handler om en

over forsikringsskapet.

ulykke og en skade. Deretter en følelse
av å stå alene - og oppdagelsen av en

- Jeg har hatt en selvbevisst reise og

interesseorganisasjon.

har langt bedre selvtillit enn før skaden.

Stakseng forteller at hun tilfeldigvis kom

Hanne gjør ting hun er redd for og ikke

over forbundet, gjennom en bekjent, da

- Det var i 2008, jeg var på vei for å hente

tror hun kan eller ikke har prøvd før, ble

hun holdt på med sin juridiske saksgang.

min datter og ble involvert i en bilulykke.

en greie for meg etter rettsaken.

Det ble arrangert et medlemsmøte i loka-

Jeg fikk raskt problemer, og smerter i

lene til Rogaland fylkeslag i Haugesund,

nakken og hodet. Disse forplantet også

- Hva tenkte du da du ble spurt om å bli

hvor jeg deltok. Der fikk jeg høre litt om

seg etter hvert videre nedover høyre arm

med i landsstyret?

forbundet, møte andre medlemmer og

og ryggen.

bestemte meg straks for å melde meg inn.
- I mange år etter at jeg ble skadet var

- Da jeg ble spurt om å stille som kanMedlemskapet til Personskadeforbundet

didat til landsstyret ble jeg selvsagt

LTN tegnet hun 2011.

overrasket, men med mitt nye selvbilde

helsesituasjonen min ustabil og det ble

– takket jeg ja. Det er det ikke sikkert jeg

mange runder med testing av forskjellige

- Å lære seg å leve med begrensinger i det

ville gjort før.

medisiner, utredninger og behandlinger.

«nye livet» har tatt tid. Og heldigvis har

Så jeg var ikke så veldig aktiv i forbun-

jeg hatt mindre smerter og symptomer

- Om du blir med l landsstyret, hva er

det de første årene. Men jeg ble jevnlig

de siste årene og har derfor også hatt mer

dine viktigste saker?

kontaktet av «min» kontaktperson lokalt.

energi til å gjøre andre ting. For eksempel

Jeg fikk mye hjelp og støtte, blant annet

det å være mer aktiv i forbundet der jeg

- Jeg vil ha flere aksjoner slik at vi kan vise

da saken min havnet i retten.

nå har vært i styret de siste fire årene.

frem hvem vi er. Målet er å få medieomta-

Kandidaten fra vest sier hun fikk erfare

- Hvordan fungerer deres lokallag?

må vi jobbe mer målrettet for å beholde

hvor mye det betyr å ha en slik støtte i

- Vi sliter litt med å engasjere med-

medlemmer. Kurs- og fagkvelder. Rett og

en tøff og sårbar situasjon. Og ikke minst

lemsmassene. Kanskje ekstra fordi vi geo-

slett sette søkelyset på en holdningskam-

en person som av egen erfaring skjønner

grafisk strekker oss gjennom hele beltet fra

panje slik at folk forstår at det er av verdi

hva du går gjennom.

Haugesund til Stavanger. Jeg er opptatt av

at de blir med videre.

le, både i lokal- og nasjonal presse. I tillegg
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Hedemarking på varaplass
til landsstyret
- Jeg ble rammet av skader etter en kraf-

at jeg skulle ha det som kalles en «aktiv

tig bilulykke våren for 17 år siden. Det tok

sykemelding», forklarer han.

syv hele måneder på forskjellige steder
i helsevesenet før jeg kom hjem. Siste

- Har du mye energi?

stopp var Sunnaas der jeg tilbragte ni
uker, og derfor ble tipset om forbundet,

- Ja, dersom du skal skrive noe om kva-

forklarer han.

lifikasjoner til kandidaturet må det være
at jeg gjennomfører. Er en som ikke bare

Lennart forteller at han ble møtt både

snakker, men også handler. I tillegg er jeg

profesjonelt, men også som menneske.

leder i et styre som drifter Samfunnshuset

Dette mener han er en av de beste sidene

her. Både økonomien og aktiviteten er

ved å være med i forbundet og som gjør

på plass, for å si det sånn.

at han fremdeles er med.
AKTIV I LOKALLAGET

Lennart Kristmoen fra Nord-og Midt
Hedmark lokallag er innstilt som
varakandidat til styret. Han mener
hans fremste egenskap er at han er
en som handler heller enn å snakke.

- Å være skadet og ha nedsatt funk-

Rett etter at Lennart Kristmoen kom hjem

sjonsevne er tungt og vanskelig. Man-

i slutten av 2004, ble han med i lokallaget.

ge synes det er skamfullt. Når jeg er

På grunn av noen sammenslåinger osv.

sammen med folk i lokallaget eller

hører han nå til det som heter Nord- og

nasjonalt forsvinner opplevelsen av å

Midt Hedemark lokallag.

være annerledes. Da snakker alle fritt
om sine greier – og ikke minst er det

- Vi er en fin gjeng, men dessverre har lite

stor takhøyde for humor.

skjedd siden pandemien rammet oss. Vi
hadde en sommerfest i fjor og jeg håper

Lennart sier han både ble overrasket og

Dette er, ifølge hedmarkingen, noe for-

vi også kan samles i sommer. Elles har vi

glad da han ble spurt:

bundet burde formidle tydligere. Felles-

prøvd å samarbeide på tvers av lag uten

skapet og den mellommenneskelige

å helt lykkes – personlig tror jeg det er

varmen.

veien å gå, særlig her i sør der lagene

- Jeg var litt innom valgkomitéen, men så
ble det ingenting av. Ifølge Hege (leder for

geografisk ikke er så langt fra hverandre.

valgkomitéen) «fadet» det ut fordi jeg var

KOMPETANSE OG FOKUS

foreslått av noen til å sitte i landsstyret.

Lennart jobber på Maxbo, det gjorde han

- Hva er dine hjertesaker. Altså de du vil

Hvem som har foreslått meg, vet jeg ikke.

før ulykken og det har han gjort siden

kjempe for dersom du blir valgt inn av

Uansett, jeg takket ja, sier han.

han var ferdig rehabilitert på Sunnaas.

Landsmøtet?

FORBUNDET ER EN SOSIAL OG VIKTIG

- Jeg elsker å jobbe og var tilbake som

Tja, det må være synliggjøring og rekrut-

ARENA FOR MANGE

kundebehandler på Maxbo fire dager et-

tering av medlemmer. Med min bakgrunn

Lennart ble skadet i 2004 og det var so-

ter jeg ble skrevet ut. En god følelse fordi

lover jeg å vise handlingskraft, avslutter

sionomene på Sunnaas som foreslo at

mange ikke hadde tro på at det var mulig

han.

han burde melde seg inn i Personskade-

tidligere i skadeforløpet. Fastlegen min

forbundet LTN for å få hjelp.

ble imidlertid bekymra, og vi ble enige om
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Landet rundt
Follolaget på tur til Kistefoss museet
Endelig kom dagen vi ventet på, hvor vi kan treffes! Skravle og kose
oss!!
TEKST: Rita og Tiina

Da det ikke var påmelding til denne
turen til Kistefoss museet, var vi svært
spente på hvor mange og hvem som
ville stille. Fra Ås reiste vi fem forventningsfulle i følge.
Vel fremme ved 11-tida, med godværet
på vår side, møtte vi Leif Gunnar og
Wenche. Vi så oss rundt og fant ikke
flere kjente ansikter, så da klokken
nærmet seg 11:30 ble det klart at vi ble
syv glade mennesker som skulle hygge
seg på Kistefoss denne dagen.
Her var det mye artig kunst å beskue
og å undre seg over, omkranset av vann
og vakker natur. Etter første «etappe»,
inntok vi en valgfri god lunsj og pratet
om løst og fast, før vi tok fatt på neste
«etappe». Hjemreisen var ved 15-tida.
Utflukten gikk veldig fort i hyggelig selskap, og alle var vi enige om at vi hadde
hatt en flott dag sammen denne siste
lørdagen i mai.
Takk for turen!
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- Kanskje blir det biltur nedover – sånn at
jeg får meg en skikkelig tur. Dessuten har
jeg venner i Varna (hovedstaden).
Anne Grethe

Vant en ukes opphold i Bulgaria
I forbindelse med Skadefri dag ble
det arrangert en konkurranse for å
skape blest om kampanjen. Premien
var en ukes opphold i en av våre leiligheter i Bulgaria.

Etter avsluttet kampanje ble en heldig

hun ble etter

vinner trukket. Hun heter Anne Grethe

hvert uføre-

Nilsson, og er selvsagt medlem i for-

trygdet.

bundet.
Anne Grethe
Hun svarer glad og fornøyd på telefonen

Nilsson for-

at dette var uventet.

teller at hun
gleder seg og

- Vi klinte skikkelig til og formidlet at

- Jeg har aldri vært i Bulgaria på ferie,

har savnet å

alle som kommenterte, likte eller delte

kun kjørt gjennom som trailersjåfør.

reise.

hold i Sveti Vlas i Bulgaria. På grunn

Anne Grethe var nemlig trailersjåfør –

- Kanskje blir det biltur nedover til Bul-

av pandemi og stengte grenser gjel-

helt til hun veltet for 6 ½ år siden. Det

garia – sånn at jeg får meg en skikke-

der voucheren ut 2022. Altså, til neste

var en stygg ulykke, og hun ble skadet

lig tur. Dessuten har jeg venner i Varna

sommer, sier Frank Gjelsøy som har ledet

på venstre legg. Dessverre forplantet

(hovedstaden).

Skadefri dag.

skaden seg til blant annet ryggen og

var med i trekningen av en ukes opp-

Styremøte i
Midt- og Nord
Hedmark
lokallag

22.

august

Medlemmer i Midt- og
Nord-Hedmark lokallag
inviteres den 22. august
klokken 14.00 til
Rokosjøen. Adresse:
Skogbygdvn 1413, Løten.

Årsmøtet foregikk både som ordinært årsmøte og digitalt . Smittevern regler ble fulgt.
Styret takker for tilliten til et nytt år
i lokallaget .
Styret

SOMMERTREFF I
MIDT- OG NORD-HEDMARK
Her er det bade- og fiskemu-

For de som ønsker å kjøre i

ligheter. Deltakerne tar selv

følge, så reiser følgebil i fra

med grillmat og drikke.

Myklegard kl 13.30.

Vi holder grill.

Velkommen

Aktiviteter: Natursti og ballspill. Fri adgang.
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Kryss meg
på krykka

Kryssordfor
SPOT TENDE

LAND

Henning
Bjurstrøm

FUGL
BUSK

KON FEKT MASSE

MORE NEN

SMÅ
HJUL

VED VARER

TEPPER
VARIG

EVIGHET
VASENE

BARSKT
DYRET

SVAR
GUDINNE

OPPGAVE

BAK VERK
GUTTE NAVN

KNUTE
I TRE
VASSE

Sett sammen bokstavene i de

DRIV STOFF MERKE

fargede rutene (i rekkefølge fra
toppen og ned). Dette blir løsningen

GRØNN
ØY

MED FØRER
MANGE
SKADER

som du kan sende inn.
EKSI STERER

Det trekkes tre vinnere som får
en overraskelse i posten.

KLOK

FJÆR BUSKEN

UTROP
SKIVE

SKIKKE LIG
SUNNE
HOL LAND

FARTØY

GNOMEN

FOR SLAG

UNION

BRUK KET
FINNES

SPIRE

Aud Rovde, Ålesund

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

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

Bjarne O. Johansen, Gravdal

FERD

RÅTTEN

BLOM STER

FAKTE

ØGLE
GRØNN SAK

AVTAR
ASIER

REKKE

JEVN
ERBIUM

RANS LENE
RED SKAP

POLLENSESONG

Roald M. Mikkelsen, Åmot

DYR
INVI TERE

UTBYGG

STRÅ

Løsning på forrige kryss var:

VINNERE

KIKKE
TALL

FLOTT

Svarfrist:
15. august 2021

LAKRIS
HAVDYR

MERK

SKJØT

GUD

A

TILLATE

TINER

PLEIE

ØRKEN

UTE PLASS EN

KOMITE
DYR

ORGA NER

FUGLEN
ROGN

FUGL

SIDE
KOM MUNE

PRO NOMEN
OBLAT

GUTTE NAVN

GUDINNE
FRØ

DYR

S
G

SØTER

PAPE GØYE

GA PREMIEPOTT
I GAVE
TIL LTN
NYN.
PRON.
STOFF

IRRITERT
RYGGE GIR

DEN
ELDRE

JORD

ELV

BREN SEL
INDISK
BRØD

FUGL
TEMA

OVERTA
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FASE
DRIKK

ARGON

KLATT

TALL
TONE

VARSEL
DAG BLAD
PRO NOMEN

DRIV STOFF

BEDRAG
SØT

TALL

BAK ERST

REKKE

D
A

LEGE
ANFALL

STYGG
AVIS

SJAU

FOR SØMT

JORD STYKKE

TONEN
SOL

DOM PROST

rfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
BRO DERE

MATE
ENKELT

VELDIG

MÅL

BELTE

ELV

RISRETT

STEMME

TAN GENTER

MÅL

TRENDY
TELE

LIKE

REISE

GJEM MER

FREDS SYMBOL

GRUNN STOFF

INSTRU MENT

KRYR
FÅR VI
STADIG
FLERE
AV

DRIKK
ØYBO ERE

SAGN KONGE
SKÅTE

GAMMEL

GUTTE NAVN

ADVERB

STRUTS TEVLING

ARTIK KEL

INNSJØ
FASE

UKJENTE
KRYD DER

STAD

VEKT
LESE BOK

FAR SOTT

TREG

LE VERTE

EDEL GASS

FELLE

GROV
KRANG LER

VØRE
KOST

3,14

TRÆR

BESVÆR

DEN
YNGRE
SVAR

DRA

UTLØP

ER OPPE
OG GÅR

GUTTE DYRENE
NAVN

VISER KRAFTIG
NEDGANG UNDER
NEDSTENGINGEN
AV NORGE

STILL HETEN

MÅL
SVIMMEL

NEK TELSE

OMSET NING

FUN DERER
ULIKE

SPØK

TALL ORD
LÆR REIM

STRØM

ALARM

FISK

VIA
DYRET

SAL

GJEN LYD
TONE

OPP SPILT

BINDE
KNIKSE

VAKKER

ANKEN
FARGE

MERKE

TILLØP

MELKE

RETNING

UTKAST
SOPER
BAK ENDE
KALK KREPS

FRUKT

DEN
FØRSTE

LYS BILDER

SKOLE LEDERE
GRESK
BOKST.

TEVLING

PRYD PLANTE
NASKE

TEKKE

ELITE

VENNE LØS
UTBLÅSGRESK
NING
BOKST.
SIVBÅT

REKKE
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LIKE

TRÅKK
SLANGE

EPLE
KARAK TER

FOR TALTE

FJERN SYN
SIKTER
SEL SKAP
SYN

I ORDEN

JOCKEY

RAKE

ÅPNING
AVSKY

UTROP

KORRI GERER
FUTTE RAL
HÆR

GNIING

ANGÅ ENDE

PUKKEL OKSENE
TRE

PLANTEFESTE

ØY

BUNN

MINEN

VESKE
DANS

SPORT

DEMPE
ANGER

HAST
MÅLTID

PRO NOMEN
PARTI

USTYR LIG
DRIKK

PLATE

TONE ART

GLANS
EGG FORMET

PIKE NAVN

VERN
SPOR VOGN

PIKE NAVN
KLISTRE

FARTØY

BAK VERK
FIFFEN

SKREM ME
GUTTE NAVN

GRANNE

DAGBOK
BY

HELLAS
FERSK

PRESSE

RØYS

INSEK TER
TALL

LEMMEN

SNAKKE
GUTTE NAVN

SAMDE

FUGLEN
FEIGING

HÅND LAG
SANG ERE

SVULST
MEDIE BEDRIFT

FINLAND
NOBEL

UNNA
SLUTT ORD

FLOKK

BANK

GUTTE NAVN

ARVE ANLEGG

FUGL

HAR
EGET
KLUBB HUS

BUNN FALL

SLADRE

TALL
GRIPE

LITT

BREKTE

UKE BLAD

ORDNE

Selius & kidza
Hva betyr det å ha en
funksjonsnedsettelse?
Funksjonsnedsettelser kan være
både fysiske, mentale, intellektuelle
eller sensoriske.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
er en svært sammensatt gruppe med
ulike utfordringer. Noen er født med en
funksjonsnedsettelse, mens andre får det
på grunn av sykdom eller skade senere
i livet.
SYNLIGE OG USYNLIGE FUNKSJONSNEDSETTELSER
Det finnes både synlige og usynlige funksjonsnedsettelser. Rullestolbrukere har en
synlig funksjonsnedsettelse.
En døv eller tunghørt person har derimot en usynlig funksjonsnedsettelse,
med mindre høreapparatet er synlig. En
dyslektiker, en lungesyk, en allergiker,

• En rullestolbruker som er på pub og må på toalettet. Toalettet er i 2. etg. og det
er ingen heis.

en person med depresjon eller en med

• En hørselshemmet student er på forelesning i et rom uten teleslynge (teleslynge

sykdommer i fordøyelsessystemet har

er et lydsystem som gjør at høreapparat fungerer bedre). På grunn av manglende

også en usynlig funksjonsnedsettelse.

teleslynge, er det vanskelig for studenten å få med seg hva foreleseren sier.
• En elev kan ha utfordringer med angst. Dette kan gjøre at eleven unngår situa-

ALLE HAR RETT TIL Å DELTA I

sjoner som trigger angsten. En slik situasjon kan for eksempel være det å snakke

SAMFUNNET

høyt i klassen eller å være med på klassetur.

Alle personer, uansett funksjonsnedset-

• En person med utviklingshemming (intellektuell funksjonshemming) får ikke

telse, har rett til å delta i samfunnet på lik

stemt ved valg fordi personen ikke har tilgang til informasjon som er forståelig.

linje med andre. Ofte er det faktorer ved

• En elev i klassen har dyrehårsallergi og kan ikke komme i bursdag til vennen som

stedet eller situasjonen som er problemet.

har katter hjemme.

Eksempler på det er:
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Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet

Minitornado
Slik får du vann
i en plastflaske til å
gjøre noe veldig
interessant:

Du trenger
To tomme store
vann- eller
brusflasker
Konditorfarge
(samme hvilken)
Sterk teip som
el-teip eller
vevteip
Saks

1

Hva skjedde?

Fyll en av flaskene
trekvart full med
vann og drypp i
to dråper farge

Hvis du bare snur
flaskene, vil luft fra den
nederste boble langsomt
mens vannet renner ned

Klipp av en 10 cm
lang teipbit

2

Snurrer du litt på flasken,
lager du en virvelstrøm
eller tornado

Sett den tomme
flasken oppå den
andre, tut mot tut

Teip flaskene stramt
sammen med teipbiten

Luft
går fort
fra den
nederste
flasken
til den
øverste
gjennom
midten av
tornadoen

Legg forsiktig på
mer teip for å
holde flaskene
godt sammen
Snu flaskene
opp ned og
hold dem i ro
Snu dem helt
rundt en gang og
snurr på vannnet

3

© MCT/Bulls

Tiger

Ti kjappe

1. Hva slags kjøretøy var Gråtass?
2. Hvilket nummer har kong
Harald i rekken?
3. Hvilke kjente bøker har Tove
Jansson skrevet?
4. Hva slags store fartøy sendes
opp fra Cape Canaveral i USA?
5. Hva er en banana split?
6. Hva heter hovedstaden i
Belgia?
7. Hvem spilte fortelleren i seriene
om brødrene Dal?
8. I hvilket land ligger Wien?
9. Hva lagde man redskapene
sine av før jernalderen?
10. Hvem har skrevet eventyret om
keiserens nye klær?

Marvin

Sudoku

1. En traktor 2. Den 5. 3. Mummitrollbøkene
4. Romfartøy, satellitter og raketter 5. En
dessert av bl.a. banan og is 6. Brussel 7.
Tom Mathisen 8. Østerrike 9. Bronse 10. H.
C. Andersen
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Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6.
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

Svar:

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

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

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

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

og er godkjente av sine lag.

nå snakke med en av våre likepersoner.
Likepersonene har taushetsEtter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del

plikt og er hjelpere på

av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig

frivillig basis.

et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likepersontelefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger
det fritt kan ringe.
Telefonnummeret er:

21 40 32 02

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

Terje Markussen
Transport

Krokstadjordet 8
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Midt i Veien
Transportservice AS
Tyrihjellveien 92
1960 LØKEN
Tlf. 456 70 390

Løxaveien 13, 1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00 - www.ostberg.no

Larsnes
Mek Verksted A/S
0614 OSLO
Tlf. 930 50 655
akerbrygge.no/marina

6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00
www.larsnes-mek.no

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.
Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

6445 MALMEFJORDEN
Fossegrenda 7, 7038 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 - www.sivingamundsen.no
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Tlf. 71 26 88 00
Fax. 71 26 88 01

E-post: firma@samuelsenmaskin.no
www.samuelsenmaskin.no

Nyland Maskin AS

H. Lunde
Autoverksted

Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Gudbrandsrudvegen 111
3540 NESBYEN
Tlf. 959 22 408

Ørland Bil AS
Toyota

Bengt Mathisen
Malerservice

Trosby Båt og
Motor Trosby
Motorverksted

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN
Tlf. 948 76 163

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS
Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

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

Brødr
Rodegård AS

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Eiksenteret
Målselv

Enter
Kompetanse AS

Sør-Varanger
Bilteknikk AS

E. K. Andersonsv 1
9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Lia Sagbruk AS
Versvikvegn 5
3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

Sanderplassen 4
6813 FØRDE
Tlf. 916 45 340

Autobjørn A/S

Åsgreina
Byggassistanse AS

Cecilie Thoresens v 7
1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Nordre Ruavei 7
3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
www.ruabyggogtakst.no

Alfa kurs- og
behandlingssenter
Dalsroa
3158 ANDEBU
Tlf. 33 30 67 50

Brede Stalsberg AS

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Skolmar 30
3232 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 70 00

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Lastebiltransport

Oslo Bilsenter

Rua bygg & Takst
Elite Bil AS

Tømmerkrana 20
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00

Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 415 03 460

Nyhus
Transport AS
Roaveien 6
3534 SOKNA
Tlf. 414 56 705

Ingolf Viken AS

6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Wist Last & Buss AS
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Autoservice
Trosvik AS

Industriv. 1
1614 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 00 55

RPT Production AS

Vy Buss AS

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Tjore 85
4887 GRIMSTAD
Tlf. 907 68 447

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Sundretunet, Sundrejordet 4

3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

Trygt på skoleveiene
Fitjar
kommune
fitjar.kommune.no

solund.kommune.no

stange.kommune.no

kongsberg.kommune.no

Austevoll
kommune
austevoll.kommune.no

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

hamar.kommune.no

hitra.kommune.no

t-aasen.no

valer-of.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

sorreisa.kommune.no

Hustadvika
kommune
hammerfest.kommune.no

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Hitra
kommune
farsund.kommune.no

Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA

hustadvika.kommune.no
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2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62
www.honsen.no

TRAFIKKFORUM AS:

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

Flisa Taxi DA
Negardssvingen 8
2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

KM Grunnmur AS
Ringeriksveien 28
3414 LIER
Tlf. 32 70 00 77

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603
3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Stil Frisør og
Velvære AS

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 10 10

Ramse
Malerservice AS
Vatnestrømveien 3
4730 VATNESTRØM
Tlf. 902 70 738

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Rønnings
Bilverksted A/S
Otnes
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

Kenneth Sjønnegård
Transport AS
Granmoveien 29 A
3300 HOKKSUND
Tlf. 911 51 135

Rosholt
Tlf. 37 25 25 50

Industrivegen 13
5210 OS
Tlf. 56 30 81 00

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

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

Terminalgata 11425
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Mix Go`biten Kiosk

Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

MTF Bil as

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00

Sørlandets
Bilsenter A/S

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Nonslid
Bilservice AS

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Lastebilsenteret AS

Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

Teglveien 16, 1400 SKI
Tlf. 64 97 69 69
www.bilforumfollo.no

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

Utne
Transport AS

Apex Fysioterapi

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Einar Dalaker
Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 86 72

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 47 60

Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Voss Auto og
Servicesenter AS

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Bertelsen &
Garpestad AS

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Os Auto AS

Hurum Mølle

2316 HAMAR
Tlf. 951 10 387

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND
Tlf. 880 01 818

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Norvest
trafikkskole AS
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Jevnaker
Elektriske
Forretning A/S
Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Gaupne
Bilsenter AS

Hurum
Bilsenter AS

6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 10 80

Åsveien 14
3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090

Sylling Bilglass

Grøtting
Dyretransport AS

Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 950 08 020

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Reddalsveien 47
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Terje Rustand
Transport AS
Seterv 11
3623 LAMPELAND
Tlf. 902 09 822

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

Sundbrei
Transport AS
Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Nils Heglands veg 71, 4735 EVJE - Tlf. 957 13 200

Tonstad Bakeri AS
Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

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

– 30 –

LEVE MED 6-2021.pmd

2

10.06.2021, 07:12

Advokatﬁrmaet Norman & Co har beh
erstatningssaker siden det ble etablert

Trenger du hjelp med
skadeerstatning?

Advokatﬁrmaet Norman & Co har behandlet
Traﬁkkulykke
erstatningssaker siden
det ble etablert i 1878.

PERSON
PERSONSKADE?
Pasientskade

Traﬁkkulykke

Få en

Traﬁkkulykke
Pasientskade
Fritidsulykke

Traﬁkkulykke

Yrkess

Advokatﬁrmaet Norman
& Co har behandlet
Fritidsulykke
Pasientskade erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.
kostnadsfri
Yrkesskade

PERSONSKADE?
Fritidsulykke
vurdering.

Yrkessyk

Voldsoﬀ
ers
Ta kontakt for
gratis

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 1
Yrkessykdom

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!

Voldsoﬀ
erskade
Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post:
advokatﬁ
rmaet@norman-co.no

Traﬁkkulykke

Advokatﬁ
rmaet Norman & Co har be
Yrkesskade
erstatningssaker siden det ble etable

PERSONSKADE? PERSON
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post:Pasientskade
advokatﬁrmaet@norman-co.noYrkessykdom

Pasientskade
Fritidsulykke

Fritidsulykke

Traﬁkkulykke

Voldsoﬀerskade

Yrke

PERSONSKADE?
Ta kontakt for gratis

Kontakt oss på 64 84 00 20
Pasientskade
eller post@halvorsen.no
Ta kontakt for gratis
vurdering av din sak!
Fritidsulykke

Yrkess

Voldsoﬀe

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post: advokatﬁrmaet@norman-co.no
Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!

www.halvorsenco.no

Ivar Chr. Andersskog (H)
PARTNER / ADVOKAT

Hasse Benberg

PARTNER / ADVOKAT / MBA

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post: advokatﬁrmaet@norman-co.no

Bjørn Morten Brauti
PARTNER / ADVOKAT

Torgeir Haslestad
PARTNER / ADVOKAT

Steffen Hopstad Solberg
ADVOKATFULLMEKTIG

Det er aldri for sent til å søke hjelp
Våre advokater er spesialister på personskadesaker,
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker, og
tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av saken din.
Andreas B. Thorgaard
ADVOKAT

Send oss en melding på Facebook, eller ta kontakt:

Robin Brauti

PARTNER / ADVOKAT

+47 73 87 99 99
post@nidarosda.no
www.nidarosda.no
Sigve Seime Stokka

Snorre Kristiansen

PARTNER / ADVOKAT

PARTNER / ADVOKAT
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Spesialområder:

t navn til:

ing,
lik

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

NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningsforsikringsrett.
erstatnings- og forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet har 13 ansatte, hvorav 9 advokater
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud,
og 1 advokatfullmektig.
Christian Lundin og Tom Sørum.
Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker
Vi har prosedert en rekke
for norske og internasjonale domstoler og
prinsipielle saker for norske
bistår skadelidte i hele landet i saker om
og internasjonale domstoler, og
erstatning.
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
bistår skadelidte i hele landet,
innenfor
følgende rettsområder:
i saker etter ulykker.
Fast eiendoms rettsforhold, familie- og
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
arverett,
og strafferett, herunder oppdrag
innenfor følgende rettsområder:
som
bistandsadvokat.
fast eiendoms rettsforhold,
familie- og arverett, og straffeHOVEDKONTOR OSLO
rett, herunder
som
Postadresse
foroppdrag
alle kontorer:
bistandsadvokat.
Postboks
420 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse:
Haugesund:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haraldsgt.
4
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
5527firmapost@nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: www.nesslundin.no
52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta kontakt for en gratis
samtale om din sak!

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

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

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

www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no

Er du påført personskade ved
Er du TRAFIKKULYKKE
påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE
ARBEIDSULYKKE
ARBEIDSULYKKE
FEILBEHANDLING
Er
du
påført
personskade
ved
FEILBEHANDLING
kandudu
ha krav
på erstatning
Er
påført
personskade
ved
kan duTRAFIKKULYKKE
ha
krav
på
erstatning
TRAFIKKULYKKE
ARBEIDSULYKKE
ARBEIDSULYKKE
FEILBEHANDLING
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