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I forbundet vet vi at pårørende ikke bare er en ressurs,
de er også en uerstattelig ressurs. Det å skulle overføre
den tette oppfølgingen, og alt det pårørende bidrar med,
til offentlige systemer er nesten umulig.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Det var en gruppe
pårørende
som for nesten 40 år

viktige mellom pårørende og det offentlige hjelpeapparatet.

siden stiftet det som i

dag heter Personskade-

De siste årene har det også blitt gjennomført undersøkelser og

forbundet LTN. Motivasjonen deres var å stå sammen for å løfte

kartlegginger, og regjeringen har nå lovet en strategiplan med

frem utfordringer de som ble rammet av en trafikkskade møtte

tilhørende handlingsplan i 2025. Vi venter i spenning.

på, både økonomisk, når det gjaldt rehabilitering og verdighet.
I forbundet vet vi at pårørende ikke bare er en ressurs, de er
Ifølge intervjuer og innholdet i jubileumsboken, som ble publisert

en uerstattelig ressurs. Det å skulle overføre den tette oppfølgin-

under organisasjonens 30-års markering, hadde stifterne lite eller

gen, og alt det pårørende bidrar med, til offentlige systemer er

ingen utsagn om hvordan pårørenderollen skulle ivaretas. Det

nesten umulig. Og skulle man prøve ville det blitt ekstremt dyrt.

handlet om den som var skadet! På den måten stiller de seg

Vi håper derfor at undersøkelsene som foregår vil gi kunnskap

i kategori med svært mange andre pårørende - ikke bare på

om pårørendes krevende situasjon, konkretisere behov og lage

den tiden, men også i dag – der fellesnevneren for pårørende er

systemer som styrker pårørende og den uvurderlige jobben de

«en gruppe som står på, innimellom døgnet rundt – for å bistå

gjennomfører.

sine nærstående».
Vi går straks inn i full sommer. Mange har forventninger og
Den senere tiden har heldigvis rollen til pårørende i større grad

gleder seg. Dessverre er det også en sesong med mange ulykker.

blitt debattert. Ikke bare i lukkede kretser, som i interesseor-

Særlig i forbindelse med vann er risikoen høy. Husk redningsvest

ganisasjoner, men også på myndighetsnivå. Det snakkes om

og at alkohol øker risikoen for ulykker.

innsatsen som gjøres dagstøtt, pårørendes nøkkelrolle for å få
omsorgskabalen til å gå opp – samt hvilke synergier som er

God sommer!
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Pårørende må ivaretas ikke misbrukes
Når en alvorlig skade rammer er det dramatisk. Både for den skadde, men
også for de som står rundt. For pårørende betyr det drastiske endringer
både emosjonelt, og i form av ansvar og plikter.
TEKST: Gunn Kvalsvik // FOTO: Privat

Å være pårørende er ikke noe man velger,

pårørendegruppen. Sammen med flere

skjer det - så skjer det. Det vi vet er at de

andre undersøkelser skal den ende i en

fleste pårørende ønsker å være tett på,

pårørendestrategi og handlingsplan.

både i form av å ha kunnskap om det
som skjer og ved å fysisk bidra i form av

Bak undersøkelsen står Helsedirektoratet,

praktiske oppgaver.

og funnene ble delt og publisert i form
av en rapport. Undersøkelsene er del i og

Til tross for at pårørenderollen er viktig,

oppfølging av «Vi – de pårørende» som

både for relasjonen og de det gjelder - og

ble lansert i desember 2020.

for den nasjonale helseøkonomien, er det
en ressurs som har fått lite oppmerksom-

Mens man for to år siden satte søke-

het og honnør.

lys på pårørendes livssituasjon og livskvalitet, er den ferskeste undersøkelsen

PÅRØRENDEUNDERSØKELSE

opptatt av hvordan strukturelle forhold

Nylig ble det gjennomført en under-

påvirker pårørende. Det betyr, skriver de,

søkelse for å hente inn kunnskap om

helse- og omsorgstjenestens kvalitet,

omfang og form, og hvordan tjenestene
møter og ivaretar pårørendes behov.
I systematiseringen er det tatt utgangspunkt i pårørende til fire pasientgrupper.
Alle kategoriseres som særlig sårbare i
Nasjonal helse- og sykehusplan.
Gruppene er pårørende til barn og unge,
personer med alvorlige psykiske lidelser
og rusproblemer, personer med flere kroniske lidelser og pleietrengende eldre.
ONKEL OG LINUS bygger lego i 2018.
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GLEDEN VAR STOR da lillebror endelig kom hjem.

Hun ble pårørende for fem år siden da
den yngste gutten hennes, John Inge,
bare 16 år gammel mistet kontrollen på
lettmotorsykkel.
- Han var ute kjørte i nærområdet, møtte
en bil og havnet under denne, forteller
mamma Tove, og gir en kort oppsummering av hendelsen og kaoset etterpå:
- Det ble fort klart at det var snakk om
omfattende og alvorlige bruddskader,
og derfor umiddelbart bestemt at han
måtte fraktes til St. Olav i Trondheim.
Der ble han lagt i koma.
- Du forteller om bruddskader, men hvordan gikk det med hodet hans?
- I utgangspunktet så hodet og hjernen bra ut. John Inge var bevisst, svarte
adekvat på kontrollspørsmål og besto
testene som kartla hjernefunksjonen.
Da de skulle vekke han fra kunstig koma
MAMMA OG PÅRØRENDE

-Livene til pårørende er krevende, og

responderte han ikke på kontakt, verken

I Personskadeforbundet LTN har vi natur-

de kastes inn i en rolle og et system de

tale eller berøring.

lignok mange pårørende. Mennesker som

hverken har kunnskap om eller oversikt

hver dag står på for sine nære og kjære.

over. Mange sier at de ikke vet hvordan

Legene undret seg for det var egent-

de klarer det, men igjen så har de jo ofte

lig ingen hjerneskade i epikrisen fra

Birte Sand Rismyhr, er utdannet sosio-

ikke annet valg. Men det koster, og for

akutt-tidspunktet.

nom og har gjennom årene snakket med

mange påvirker det både familieliv, sosi-

mange pårørende i sin rolle som saksbe-

alt liv, arbeid og egen helse. Sykmeldinger

Tove forteller hvordan leger og andre ga

handler i forbundet. Hun sier pårørende

og slitasje er vanlig for gruppen, forteller

lite fremtidshåp. Når foreldrene oppfattet

ofte har en nøkkelrolle, og at det er på

Sand Rismyhr.

små fremskritt, viste legene til reflekser

tide at myndighetene både forstår hva

og ville ikke bekrefte det de opplevde.

de står i – men også etablerer system

En som vet hva pårørenderollen er i prak-

for ivaretakelse.

sis, er Tove fra Surnadal på Nordmøre.

– 5 –

- Men, sier hun, både hun og pappaen

MAMMA TOVE OG JOHN INGE i korridorene på Lian.

følte at han var til stede. De så noe i
blikket til John Inge som tydet på at
han var der.
Foreldrene fikk rett, etter å ikke ha erfart
viljestyrte bevegelser i 8-9 måneder begynte ting å skje.
MØTE MED OG KAMP MOT
KOMMUNEN
John Inge ble flyttet fra St. Olav etter to
måneder ved intensivavdelingen. Ferden
gikk da til Lian rehabiliteringssenter.
Legene ved St. Olav hadde landet på
at hjerneskaden kom som et resultat av
åpne brudd der beinmargen hemmet
oksygenopptaket i blodet.
- På Lian fikk vi god hjelp, og det var etter
hvert også gledelig å se at han gjorde
fremskritt. Ikke store, men viktige. De
var også flinke til å formidle vilke rettigheter vi haddde fremover, og de støttet
oss i det første møtet med kommunen,

- Det skremmer meg hvor personavhen-

Toves opplevelser med et motarbei-

forteller Tove.

gig behandlingen og relasjonen til det

dende offentlig hjelpeapperat stemmer

offentlige er, sier Tove.

godt overens med funnene i Helsedi-

- Den bratteste bakken, sier hun, kom da

rektoratets karlegging. Den peker på at
BO HJEMME

riktig arbeidsdeling er viktig for pårø-

Tove var og er alenemor. Hun ønsket at

rende, slik at de har mulighet til å være

Etter et positivt førstemøte der Tove

sønnen skulle bo hjemme sammen med

pårørende på den måten de ønsker og

kommuniserte tydelig at institusjon el-

henne, to eldre søsken hadde allerede

mener er best for den de er pårørende

ler bokollektiv ikke var aktuelt, startet

flyttet ut. Hun var overbevisst om at det

til, og best for resten av familien.

marerittet.

var det beste for familien og ikke minst

han skulle flyttes hjem til kommunen.

- Jeg jobber selv i NAV, og mener å være

for John Inge.
Møtet med enhetslederen i kommunen,

både kompetent og oppegående. Å få

som var neste møte, var brutalt. Hun traff

- At hans liv var bedre med familien rundt

gjennomslag for behovene og ønskene

et menneske som ikke ville møte blikket

seg, var og er jeg ikke i tvil om. Det gjelder

våre har imidlertid vært en kamp i nesten

hennes, og som sa – «dette er vedtaket

også rehabiliteringspotensialet, sier hun.

alt av kommunale tjenester.

vi har besluttet».
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Å BLI SETT, OG IVARETATT

ENORM UTVIKLING, MEN STADIG

gjøre samarbeidet med kommunen bedre.

Et sentralt funn i pårørendeundersøkel-

ENDREDE BEHOV

Igjen, dialog og samarbeid handler også

sen til Helsedirektoratet er opplevelsen

Tove forteller at John Inge har hatt en

om mennesker.

mange har av at bevisbyrden er tung når

fantastisk utvikling gitt utgangspunktet.

det gjelder å skulle synliggjøre egen inn-

Det siste året har vært helt fantastisk.

- Hva annet har vært vanskelig i dialogen med kommunen?

sats. Det handler om at det er vanskelig
å kommunisere hva ens egen pårørende-

- Det tok nesten fire år før gutten begynte

innsats består i, og å finne gode løsninger

å snakke igjen. I dag går han ved hjelp av

- Mye. For eksempel omsorgslønn. I star-

for hvordan arbeidsdelingen kan være.

prekestol og han kan også delvis ivareta

ten måtte jeg hjem under hvert vaktskift.

egen kroppslig hygiene. Den videregåen-

Det har også vært mange søknader, og

På spørsmål til Tove om hun kjenner seg

de skolen, ved hjelp av Statped, har vært

avslag hele tiden. Flere har endt opp hos

igjen i disse påstandene, svarer hun ja.

helt enestående både i tilrettelegging og

fylkesmannen. Mye handler om økono-

i å stimulere til utvikling.

mien til kommunen som krasjer med

- Jeg kan stå inne for alt dette. Det hand-

de rettighetene vi faktisk har gjennom

ler nok ikke om vond vilje, selv om enkelt-

- Ifølge kartleggingen til Helsedirekto-

personer er vanskelige å samarbeide med.

ratet er mange så opptatt av den de

I tillegg har det vært stadige utskiftninger

ivaretar at de glemmer seg selv. Er dette

ØKONOMI ER UTFORDRENDE

av nøkkelpersoner som skal informeres, og

noe du kan kjenne igjen?

John Inge er ung ufør, og har en erstat-

bli kjent med oss og vår situasjon.

lovverket.

ningssak gående. Tove sier utfallet av
- Ja, absolutt. Man går selvfølgelig gjen-

saken er avgjørende for hvilket liv søn-

Tove mener det er uheldig at vedtakene

nom ulike faser. I akuttfasen er alt søke-

nen skal få fremover. Det handler om

rundt sønnen blir fattet basert på økono-

lyset på å stå i situasjonen, så kommer

verdighet, og det å ha ressurser som gjør

mi, altså kommunens økonomi, og ikke

neste fase hvor jeg ikke helt har klart å

at han kan få et sted å bo og å ha fri-

hva som var best for John Inge. Hun har

se videre fremover. Det var rett og slett

tidsaktiviteter.

for eksempel kranglet om assistenter, og

for skummelt.

om antall timer. En lang periode var det

- Han er kun 21 år - så fremdeles er det

nemlig store tidslommer mellom når det

- Hva med nå? Hvordan er situasjonen

fint at han bor hjemme. På sikt er det

var hjelp tilstede.

akkurat nå?

likevel naturlig at han har sitt eget sted.

- Vi har nå fått assistenter fra 08:00 om

- For min del har det hatt stor betydning

morgenen til 21:00 om kvelden. Det fun-

å se hvor selvhjulpen John Inge har blitt.

Økonomi ble også definert som svært

gerer, sier hun, og fortsetter:

Vi har også nylig fått innvilga bedre av-

viktig i pårørendeundersøkelsen. Særlig

Det har han også selv uttrykt.

lastning i hjemmet. Dette søkte vi om

for pårørende til barn og unge. Hele 55

- Etter fem år i motvind har jeg dessverre

allerede i 2019. Det har tatt tid, og vi har

prosent av de spurte pekte på at det som

svært frynsete tillit til de som skal bistå

kanskje heller ikke pusha dette så sterkt –

var det mest utfordrende var økonomi.

meg og oss. De jeg er avhengig av. Da det

siden vi har krangla om mye annet også.

Dette ga også bekymringer for fremtiden.

et nytt vedtak på kommunale tjenester

- En annen hendelse jeg er særlig glad

- Jeg håper vi får en grei erstatning, sånn at

fikk jeg kroppslige reaksjoner. Bare ordet

for, er at enhetslederen går av og en ny

livet til John Inge kan handle om mer enn

vedtak setter meg ut.

skal tiltre. Dette kommer, håper jeg, til å

bare å dekke primærbehovene, sier Tove.

nylig ble orientert om at det må fattes
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JOHN INGE HAR en stor familie som er tett på både fysisk og ellers.

FREMTIDEN OG PÅRØRENDE
Presset på og forventningene til pårørende
har ikke blitt mindre med årene, enkelte
hevder det har økt. Samhandlingsreformen
som ble lansert i 2012 har økt presset på
helseinstitusjonene – noe som igjen har
gjort at pårørende får et større ansvar.
-Når en blir tidligere utskrevet, krever det
også mer av pårørende. Jeg opplever at
pårørende i større grad blir involvert, men at
systemet også krever mer av den pårørende, i noen tilfeller altfor mye. Vi er opptatt
av at en skal komme frem til løsninger
som kan fungerer over tid og som ikke
medfører at pårørende selv blir syke, sier
Birte Sand Rismyhr.
I pressemeldingen som ble publisert da

som pårørende. Mange får god hjelp, men

- Funnene i denne undersøkelsen tror jeg

Helsedirektoratet lanserte funnene i un-

likevel er det ofte et misforhold mellom

de fleste kan kjenne seg igjen i. Nå blir

dersøkelsen skrev de følgende:

de pårørendes behov og det tilbudet de

det viktig å følge opp med en strategi og

opplever at de får fra det offentlige».

handlingsplan som er konkret og som vil

«Informasjon om rettigheter, å bli sett og

lette situasjonen og gjøre samarbeidet

lyttet til, avlastning og økonomiske støt-

Tove og sønnene John Inge er eksempel

med helsevesenet enklere, sier Birte Sand

teordninger er viktig for at pårørende skal

på det siste, nemlig et stort misforhold

Rismyhr.

kunne leve gode liv og fungere godt i rollen

mellom behov og tilbud.

Om pårørendeundersøkelsen
Pårørendeundersøkelsen viser at hvilken

nettopp å søke informasjon om muligheter

hjelp og støtte pårørende mottar varierer

og rettigheter.

• Hvilke tiltak/innsatser fra helse- og
omsorgstjenesten fremmer og hemmer

stort. De virkelig gode eksemplene er der

pårørendeinvolvering?

pårørende har møtt dedikert personell

De viktigste problemstillingene Helsedi-

• Hva er godt samarbeid mellom pårøren-

med et eget ansvar for å tilby informasjon,

rektoratet søkte svar på i pårørendeun-

de og helsetjenesten, sett fra pårørendes

svare på spørsmål og hjelpe pasient og

dersøkelsen var:

ståsted

pårørende å navigere i helsetjenesten og
hjelpeapparatet ellers. Få har imidlertid
opplevd å ha en slik dedikert person som
hjelper dem å finne frem i hjelpeapparatet,
og pårørende bruker mye tid og energi på

• Hva er viktig for pårørende, og hvilke
behov har de for egen del?
• Hvordan opplever pårørende møtet med
helse- og omsorgstjenesten?
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Arbeidet med pårørendestrategien fortsetter til 2025. Den inneholder 6 innsatsområder og tiltak som skal bidra til at pårørende
får anerkjennelse og blir bedre ivaretatt.

Dette skjer
09.-11.

SEPTEMBER

FRIVILLIGHETSKONFERANSEN 2022

HVORFOR ARRANGERER FORBUNDET KONFERANSEN?
Det er med stor glede vi nå, etter 4 lange år, endelig skal
møtes til en faglig og sosial konferanse for å sammen legge
retningen videre til forbundet!
Vi har snakket litt om endring den siste tiden, men vi har ikke
fått snakket med dere om endring og hva det betyr konkret
for organisasjonen og måten vi jobber sammen på. Og det
er nettopp dette vi skal bruke helgen i september på.
Når vi nå har fokus på fremtiden, ber vi om at én av de fem
som deltar er under 35 år. Det er spesielt viktig at medlemmer i denne aldersgruppen får en plass rundt bordet og blir
lyttet til. Det er denne gruppen vi må ta ekstra godt vare på
for framtida til forbundet!
Her skal vi over en helg sammen ha et tettpakket program
som har fokus på veien videre og hvordan vi sammen skal
skape en smidigere, mer effektiv og sterkere organisasjon
som fortsetter å møte mennesker der de er med hjertevarme, respekt, likeverd og kunnskap.
HAR KONFERANSEN ENDRET NAVN?
Frivilligheten er selve hjertet i Personskadeforbundet LTN. Vi
synes det er viktig å få frem hvor avgjørende og kritisk det
er å ha en aktiv og fremoverlent organisasjon som omfavner konseptet av frivillighet. Alle våre tillitsvalgte er frivillige,
frivilligheten står i sentrum for alt vi gjør og da må også
navnet til konferansen kommunisere det samme.

HVORDAN MELDER JEG MEG OG LAGET MITT PÅ?
Påmelding skjer via medlemssystemet vårt, Winorg, og
dere finnes det under ¨Kurs og arrangementer¨ på forsiden
av nettsiden vår. Det er laget som skal melde på deltakere
og det er ikke anledning for å melde seg på på eget initiativ.
Legg inn én og én person, med alle opplysninger som det
blir spurt etter. Dersom laget finner det mest hensiktsmessig, ut fra opplysningene som skal gis, kan den enkelte som
laget har bestemt skal være med, selv melde seg på. Laget
vil få en bekreftelse på påmeldte.
PRAKTISKE DETALJER
Konferansen er ombord Color Fantasy – Kiel 9. – 11. september. Egenandelen er kr 500,- pr. deltaker og dette blir fakturert på laget. Reise og opphold i forhold til programmet, blir
betalt av forbundet.
Standard er innvendig 3-stjernes lugar og dersom noen vil
oppgradere til 3-stjerners utvendig lugar, er prisen på enkeltlugar kr 1090,- og dobbel kr 1080,- ekstra. Dette vil bli
fakturert laget.
Husk at du må ha med pass eller nasjonalt id kort dersom du
skal i land i Kiel, eller det er ekstra kontroll på grensen hjem.
Påmeldingsfrist er 28. juni 2022.
Jeg gleder meg til å se dere på Frivillighetskonferansen, og
sammen bygge oss sterke, smidige og klare for 40 nye år
hvor frivilligheten skal få vokse og gro. Velkommen!

FRIVILLIGHETSKONFERANSEN 2022
9.- 11. SEPTEMBER
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Kontorets morgenfugl
Personskadeforbundet LTNs generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad
drives av å oppnå resultater. Å få
gjennomslag for forbundets politikk. Innimellom seierne er det mye
hverdag og jobb.

- Hvilke arbeidsoppgaver trives du best

vel kanskje midt i en hektisk periode i

med?

familielivet kan du si.

- Jeg er veldig glad i å jobbe sammen

- En generalsekretær er midt imellom

med våre frivillige opp mot lagene, og

hovedstyret og de ansatte, byr det på

så brenner jeg for at vi som gruppe skal

utfordringer?

få være med på å påvirke hvilke spørsTEKST: Gunn Kvalsvik

mål og temaer som skal forskes på og

-Det er en balanse, de ansatte skal vite

få formidlet kunnskapen!

at de kan være trygge på meg samtidig

LEVE MED fortsetter serien der sekreta-

som styret skal vite at jeg er lojal. Men det

riatets ansatte blir intervjuet og forteller

- Hvor lenge har du jobbet i organisasjo-

om hverdagen sin. Det var ikke så lett å

nen, og hvorfor begynte du akkurat her?

holder meg også skjerpet, og det er bra.
- Hva er høydepunktet i din fartstid i

få skviset inn tid til dette i generalse-

forbundet?

kretærens tette kalender, men Ingeborg

- Nå har jeg jobbet her så lenge at jeg har

Dahl-Hilstad leverte til slutt svar på ti

fått to barn hvorav den eldste er snart

spørsmål.

16! Det var tilfeldigheter som fikk meg hit

- En ting jeg alltid trekker fram, er når

som konsulent, men det er engasjementet

vår innsats og påvirkning gir resultater.

som har holdt meg her!

Da jeg var fersk her jobbet vi mot tidlig

- Beskriv en vanlig arbeidsdag som generalsekretær i Personskadeforbundet LTN?
- Jeg er absolutt kontorets morgenfugl,

rehabilitering etter ervervet hjerneskade,
Jeg mener at jobben vi gjør er så viktig at

og dette er faktisk et tilbud som gis i alle

jeg klarer ikke se meg selv et annet sted.

helseregioner nå! Jeg er også umåtelig

så jeg kommer meg på kontoret, og går

stolt over innsatsen som er gjort juridisk

gjennom e-post og administrative opp-

Hva gjør du når du ikke er på jobb?

opp mot barneerstatningen og kapitali-

gaver som venter før resten av kollega-

- Jeg er veldig glad i familien og i å lage

seringsrenta. Det viser at det nytter, selv

ene kommer. Hver mandag har vi «sta-

mat, så noe av det beste jeg vet er å sam-

tusmøte» og vi veksler gjerne noen ord

le familie og venner rundt middagsbordet

etter hvert som de andre kommer inn.

og servere mer eller mindre vellykkede

Etter dette er dagen mer uforutsigbar.

matprosjekter. I tillegg er jeg hjelpetrener for J13 fotball laget der datteren min

- Som leder har jeg ansvar for at vi job-

spiller og spiller selv også, samt er jeg

ber etter landsmøtet og landsstyrets

dommer på svømmestevner når barna

vedtak, og for at driften går bra og at de

skal svømme.

som jobber her har det bra. Jeg jobber
også med forskningen vi er involvert i,

- Jeg er generelt glad i å være ute, så om

direkte med medlemmer og sammen

vinteren står jeg på snowboard og går

med frivillige i forhold til driften av la-

på ski, og om sommeren er jeg glad i å

get. Alt dette betyr at ingen dager er

være på tur. Under pandemien ble det

like rett og slett!

en del netter i telt og hengekøye. Jeg er
EN HELT VANLIG dag på jobben! Foto: Privat.
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- Vi er dessverre fortsatt relevante, når mennesker blir
skadet blir de kastet ut i et system de ikke forstår og
ikke har krefter til å sette seg inn i. Der kommer vi inn
i bildet, både med personlig rådgivning og ikke minst
i vår rolle som pådriver.

om det tok oss over 20 år å komme dit.

Hva motiverer deg (i jobben) og gjør at

mennesker blir skadet blir de kastet ut

Vi ga ikke opp og det endte med end-

du også på dårlige dager ikke gir opp?

i et system de ikke forstår og ikke har

ring! Jeg er faktisk også stolt over måten

krefter til å sette seg inn i. Der kom-

organisasjonen har taklet pandemien vi

- Det spørsmålet minner meg på et

mer vi inn i bildet, både med personlig

har stått i.

filmsitat: «I’m a Derek, and Dereks don’t

rådgivning og ikke minst i vår rolle som

run». Hvis noen tar den så vet de hva jeg

pådriver. Formålet vårt med alle disse

- Vi er en godt voksen organisasjon, men

mener. Neida, men det hjelper ikke å gi

sakene vi driver med, forskningen, retts-

folk tok utfordringen! Vi har hatt digitale

opp heller. Problemene forsvinner ikke,

sakene, høringene, møtene og media, er

temakvelder og regionkonferanser og det

så man må bare puste med magen og

å endre samfunnet slik at nestemann

har vært omstilling, men vi står i det.

rydde vei. Hovedmotivasjonen min er at

som blir skadet skal slippe akkurat det

vi er viktige, og jeg er så privilegert som

hinderet. Og folk føler seg fortsatt alene

får lov til å jobbe med noe så viktig.

og trenger hjertevarmen vår! Vi gir et

- Teknologi og digital utvikling har endret arbeidslivet og måten vi jobber på

felleskap som er unikt.

dramatisk de siste årene. Hvordan har

- Den rollen vi kan spille for enkeltmen-

det påvirket måten du jobber på, og de

nesket. Og så blir jeg motivert av alle de

- Hva gleder du deg mest til de nær-

utfordringene du må løse som leder?

fine folka jeg treffer, både gode kolleger

meste månedene (jobbmessig, altså)?

og fine frivillige!
- Jeg tror jeg må være ærlig og si at in-

- Så det er ikke lov å si at jeg gleder meg

gen av oss hadde sett for oss den lange

- Hva mener du er den viktigste rollen

til ferien altså? Neida, jeg gleder meg

nedstengningen. Kontoret ligger i Oslo

forbundet har i samfunnet vårt i dag?

som en unge til å møtes på frivillighets-

sentrum, og vi var pålagt hjemmekontor.
Så kom perioden der vi ikke kunne mø-

konferansen!
- Vi er dessverre fortsatt relevante, når

tes fordi vi bor i forskjellige kommuner.
Men heldigvis hadde vi kort tid i forveien
fått nytt sentralbord som gjorde at vi var
koblet opp fra pc’ene våre. Vi skaffet oss
også muligheten for nettmøter og møttes
på skjermen hver morgen.
Nå kan vi alle jobbe fullt sammen selv om
vi ikke er på kontoret, og det har gitt oss
nye muligheter og tilpasninger. Men det
krever jo også litt mer av meg i forhold
til kontakt og oppfølging, for jeg ser jo
at vi mister noe når vi ikke møtes. Og jeg
kan ærlig si at jeg opplever at vi alltid er
mest fornøyd når vi fyller bordet og spiser
lunsj sammen.
INGEBORG DAHL-HILSTAD er glad i natur og friluftsliv. Foto: Privat.
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Smått & Viktig
Forsiktig ved vannet

Sommeren er dessverre høysesong for drukningsulykker. I snitt skjer 40 % av alle drukningsulykker mellom juni
og august. Drukning i forbindelse med bruk av fritidsbåt, fall fra land og under bading er de vanligste årsakene.

Badevett- og sjøvettreglene bør pugges, og ikke minst
følges:

1.

BADEVETTREGLENE

2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og

SJØVETTREGLENE
Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen
og øker trivselen.

1.

være lett tilgjengelig.

Lær å svømme

2. Før du går uti, forsikre deg om at du kan komme opp igjen

3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under

3. Bad helst sammen med andre
4. Stup bare der det er dypt

egnede forhold.
4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet
og lanterneføring må overholdes.

5. Svøm langs land
6. Svøm ikke under brygge eller foran stupebrett

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med

7. Dytt ikke andre ut i vannet og dukk aldri noen under vann

godkjent flyteutstyr til alle om bord.

8. Hold deg på land hvis du føler deg kald eller uvel

6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når man fører båt.

9. Rop på hjelp bare hvis du er i fare – aldri ellers!

7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.
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Husk reiseforsikring om du skal utenlands
I disse ferietider er det viktig å huske
å sikre seg dersom ulykken først er
ute. Sykehusopphold og hjemreiser
med ambulansefly dekkes ikke nødvendigvis av den norske stat.

- Skader man seg for eksempel i en

NASJONAL JUSS GJELDER

- Ikke alle land har de samme avtalene

- Mange nordmenn tror at den norske

som Norge. Det handler blant annet om

stat alltid hjelper dem, også på ferie, for-

ulike økonomiske forutsetninger, og går

klarer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hil-

reisen utenfor Europa og EU kompliseres

stad i Personskadeforeningen LTN.

det derfor ytterligere.

Det kan bli en ubehagelig overraskelse

- Hvilke råd har du?

motorsykkelulykke i Hellas, er det gresk
erstatningsrett som gjelder, forklarer
generalsekretæren, og setter fingeren
på problemet:

- Jeg har det samme rådet til alle som
skal på utenlandstur. Husk reiseforsik-

for mange. For så enkelt er det ikke.

ring, og sjekk – gjerne dobbeltsjekk - forsikringsvilkårene! sier Dahl-Hilstad.

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!
PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

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

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

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

og er godkjente av sine lag.

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

er hjelpere på frivillig basis.

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

21 40 32 02

NOEN AV DE FRIVILLIGE SOM SVARER NÅR DU RINGER

Likepersontelefonen
FRØYDIS HATLAND

BENTE KRISTIN
HYTTEBAKK

AILIN VICTORIA
JOHANNESSEN

Bente Kristin mistet mannen sin Kenneth i 2013. Han ble først skadet under
Frøydis er 58 år, gift med Sigurd og har

en NATO-øvelse i 2002, deretter i en

Ailin er ikke selv skadet, men har er-

to voksne barn. Hun bor i Ballangen

bilulykke i 2004. Han slet med en al-

faring med å være en god lytter. Hun

og er del av Personskadeforbundet

vorlig ryggmargskade. Hun er i dag

mistet en nær venn i en trafikkulykke

LTN Ofoten lokallag. Frøydis bodde

samboer med Eirik, har en datter og

i 1998, dette har hun jobbet seg forbi.

tidligere i Bergen, det var der hun ble

to barnebarn. Hun bor midt mellom

Ailin bor i Kristiansand, er snart 44 år

skadet i en trafikkulykke i 1996.

Mosjøen og Sandnessjøen.

og er singel.

ARNE MAGNE
ANDREASSEN

LENNART KRISTMOEN

ELI EIKLID

Arne Magne ble skadet i 1997 - da

Lennart er 45 år. I 2004 ble han ram-

Leder for hovedstyret tar også vakter

met av en bilulykke og ble liggende på

på Likerpersontelefonen. Eli har hatt

sykehuset i et halvt år. Han kom seg

et par ulykker, er mamma og beste-

fort tilbake til arbeidslivet - tre dager

mor - og har vært aktiv både lokalt

etter at han kom ut av Sunnaas syke-

og nasjonalt i Personskadeforbundet

hus. Han er pappa til en jente på 13 år.

LTN i mange år.

ble han påkjørt av en bil og ankelen
ble brukket. Arne Magne ble medlem
i 1999, og har vært aktiv i lokallaget
siden det. Han er gift, er 71 år, har tre
voksne barn og fem barnebarn.
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Takk til hjelmen
Erfaringsbasert kunnskap veier 10
tonn mer enn den teoretiske. Det
har jeg erfart selv. Denne teksten
er en hyllest til hjelmen.

Sverige. Den er ganske smal og klarer

hjelmen dunket i asfalten med et brak.

så vidt å romme en bil i hver retning. I
tillegg er det mange syklister som meg

De millisekundene i svevet gikk tusen

som tar plass.

tanker gjennom hodet mitt, men mest
av alt opplevde jeg hvor sårbar jeg var

TEKST: Gunn Kvalsvik

På grunn av den våte veibanen tok jeg

som syklist i trafikken.

det med ro – og jeg kjente meg fornøyd
I min rolle som redaktør for LEVE MED har

og lettet da jeg var på bunnen av bakken.

jeg skrevet mange artikler om viktigheten

Heldigvis svimte jeg ikke av og bussen
som kom imot klarte å stoppe i tide.

av å bruke hjelm. Temaet har blitt omtalt

Jeg syklet videre gjennom Dronning Eu-

Bilen bak klarte også å bremse og en

ikke bare én gang i året, men flere.

femias gate, den nye gaten i Barcode

oppmerksom dame løp til fra fortauet.

– som tross sin unge alder – har mange

Hun hjalp meg opp, støttet meg og trilla

I form av pekefingerstrategi, å vise til ska-

ulykker på sin samvittighet. Tett trafikk,

sykkelen ut av veibanen.

destatistikk eller å fortelle konsekvenser

mye busser, samt tusenvis av syklister

av å ikke bruke hjelm – har målet mitt

ruller daglig på denne veien.

vært å få folk til å bruke hjelm. Rett og

Selv om kroppen var forslått og føltes
vond, kjent jeg meg takknemlig for at

slett fordi en ulykke og skade uten hjelm

Også her hadde jeg full kontroll over

alt hadde gått så bra. At bilen og bussen

er dramatisk.

syklingen. Rett etterpå skjedde dess-

klarte å stoppe. At jeg ikke brakk noe.

verre det som ikke skulle skje. Det var

Og ikke minst - at hjelmen beskyttet

Jeg må likevel innrømme at det var først

vann i trikkeskinnene, og plutselig var

hodet mitt.

når jeg selv ble rammet av en ulykke at

begge sykkelhjulene i vannplaning.

jeg faktisk forstod hvor viktig hjelmbruk er.

Sykkelen levde «sitt eget liv» og fløy til

Uten hjelm er jeg sikker på at resultatet

siden. Jeg ble slengt av – og landet på

hadde vært mye, mye verre.

For noen dager siden syklet jeg nemlig

siden. Jakken og buksen ble flerret – og

som vanlig gjennom Oslo. Det regnet, og
jeg vurderte å ta trikken til byen siden jeg
vet det kan være glatt i veibanen når det
er vått. Men litt tidsknapp – tok jeg en
rask og dårlig vurdering.
Jeg tok på regnjakke og klatret på sykkelen. Hjelmen var som vanlig godt festet
under haka og arbeidssekken plassert i
kurven foran. Så trillet jeg ut på sideveien,
for så å svinge til høyre og inn på Kongsveien. Dette er den gamle hovedveien
inn til Oslo om du kommer fra Moss eller
I FARTA MED hjelmen på!
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BLÅMERKE ETTER FALLET!

Et stort el-sparkesykkel
sprang
Den 15. juni er en merkedag i Norges
el-sparkesykkelhistorie. Endelig er et
lovverk på plass.
TEKST: Gunn Kvalsvik

rask og voldsom ulykkes- og skadeutvik-

folk opp på sparkesyklene. Innimellom

ling både her til lands og internasjonalt.

ikledd dress og med stresskofferten mel-

- I begynnelsen ble det rettet stort fokus

lom beina, men også i småbrisen tilstand

på problemet med henslengte sykler som

etter noen øl på en pub.

både var forsøplende, men også til fare
for mennesker med funksjonsnedsettel-

Forkjemperne var fornøyde. Det var noe

Engasjementet, både politisk, blant

ser. Vi advarte også mot utfordringene

progressivt og moderne med el-sparkesy-

interesseorganisasjonene og på det

med privateide og gjerne trimmede

kler. Man snakket om en mer tilgjengelig

personlige plan - har vært upåklagelig.

el-sparkesykler, sier Oretorp.

by der det var enkelt og gøy å forflytte

El-sparkesyklene har fått spalteplass

seg.

siden ankomsten for 3 år siden. Samtidig

FIKK DESSVERRE RETT

har folk blitt skadet i hopetall og landets

Advarselen om farene rundt bruk av

I mediene var det også langt mer popu-

akuttposter har ropt «varsko».

el-sparkesykler ble dessverre raskt mani-

lært å snakke om fordelene heller enn

fistert i fakta. Skadetall både fra legevakt

ulempene ved el-sparkesykler. Argumen-

- Sett i lys av sakens karakter og alle som

og sykehus, fortalte tydelig at dette var

tene som løftet syklene frem var mange,

har blitt rammet, er 15. juni en merkedag.

farlige farkoster. Etter hvert som antall

og det virket som det lammet politikerne

I tillegg mener jeg at Personskadeforbun-

el-sparkesykler rullet ut på veien – gikk

fra å handle. Dessverre.

det LTN også skal krysse av for nok en

skadetallene opp parallelt.
REGLENE OG KONSEKVENSENE

seier – siden vi har arbeidet målbevisst
for et mer hensiktsmessig regelverk, sier

- Det var ikke lett å stå i motvind i begyn-

Etter hvert stilnet heiakoret av de som

en fornøyd Per Oretorp.

nelsen, mimrer Per Oretorp. De nye far-

ikke ønsket begrensninger. Akuttpostene

kostene var nemlig et populært innslag

meldte om en økning i antall skader, sær-

Forbundet, med Oretorp i spissen, foku-

i byen. Ungdom kjørte rundt gruppevis

lig hodeskader. Dette ble plukket opp i

serte tidlig på skaderisikoen ved bruk av

og ofte var både to og tre på samme

medier og spredd til folk. I tillegg begynte

el-sparkesykler. Vi registrerte nemlig en

kjøretøy. Snart klatret også godt voksne

mange å kjenne på ubehaget av å snuble
over el-sparkesykler som lå strødd både
på fortau og i sykkelfelt.
Helsemyndighetene snudde og det ble
gitt lovnader om å gjøre noe. Et utvalg
ble satt ned. Først ble det innført innskrenkninger rundt hvor mange sykler
byene våre skulle ha. Eller mer presist;
hvor mange sykler utleiebyråene fikk ha.
Deretter startet jobben med lovverket.

PER ORETORP. Foto: Gunn Kvalsvik.
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DET ER BETRAKTELIG FÆRRE SPARKESYKLER I
OSLO I DAG ENN FOR 2 SOMRE SIDEN. DE NYE
REGLENE VIL NOK YTTERLIGERE REDUSERE
BRUKEN.
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NIKOLAI RAVN AARSKOG ble påkjørt av en sparkesykkel før regelverket ble iverksatt.

I tillegg til alkoholbegrensinger, blir aldersgrensen for bruken av el-sparkesykler
satt til 12 år.
- Det er for så vidt flott med en nedre
aldersgrense, medgir Per Oretorp.
I lys av de farlige egenskapene hos slike kjøretøy og det faktum at de faktisk
er motorvogner med forsikringsplikt så
burte aldersgrensen ha vært satt høyere.
- Det er et paradoks at man nå lar barn
med enda ikke utviklet evne til konsekvenstenking og med svært begrenset
trafikkforståelse fremføre kjøretøy som av
samfunnet er ansett som så farlige at de
er forbundet med obligatorisk forsikringsplikt. For oss henger dette ikke på greip.
Vi mener at aldersgrensen ikke burde
settes lavere enn til 15 år, og at det bør
bli forbudt med kjøring på fortau.
HODET SKAL BESKYTTES – MEN BARE
- Det er betenkelig at det skulle ta tre

Dette er viktig, svært viktig. Det oppar-

DE UNGE HODENE

somre før vi fikk et lovverk som tydelig-

beidet seg nemlig tidlig en ukultur der folk

En annen viktige regel er hjelmpåbud for

gjør ansvar og som speiler risikoen ved

brukte el-sparkesykler for å komme seg

barn under 15 år. For alle som kan litt om

ferdsel med slike kjøretøy. Det er også

hjem eller hoppe mellom fester i beruset

trafikk og hodeskader, er dette et godt

merkelig at det skulle ta så lang tid før

tilstand. Gjerne med en passasjer bakpå.

tiltak. Men det er merkelig at det er kun

vi fikk klassifisert el-sparkesykler som

Terskelen for å frata personer førerkortet

for de yngste at påbudet skal gjelde. Det

motorvogn med krav om ansvarsfor-

for promillekjøring legges imidlertid på

er tross alt voksne som i størst grad er

sikring, all den tid disse hele tiden har

samme nivå som for moped, ikke nivået

involvert i ulykker med el-sparkesykler

vært å regne som motorvogn i henhold

for bil.

og som pådrar seg hodeskader.

til bilansvarsloven, fastslår Oretorp.
- Med to små hjul og elektrisk fartshjelp

Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp

En annen konsekvens av nye regler rundt

har vi allerede altfor mange skadde, sier

håper og tror derfor at hjelmpåbudet

el-sparkesykler er at man kan miste fører-

Oretorp. Han håper og tror at reglene vil

også vil gjelde alle aldersgrupper etter

kortet, eller retten til å ta førerkort dersom

gjøre byene tryggere og at det vises på

hvert.

man fyllekjører. Det vil si med en promille

skadestatistikken allerede denne som-

høyere enn 0,2.

meren.

- Det vil jo også harmonere med reglene
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for mopedkjøring, som jo ikke er noe mer

Det er ikke bare Nikolai Ravn Aarskog

Også aktørene som leier ut sier de er for-

farlig kjøretøy enn el-sparkesykler.

og Per Oretorp som er fornøyde med at

nøyde med at regler er på plass.

et lovverk er i havn. Samferdselsminister
FORSIKRINGSKAOS

Jon-Ivar Nygård sier i en pressemelding

Selskapet Tier støtter både promille-

Et av områdene som blir regulert et-

fra departementet følgende:

grense og forsikringskrav. Dessuten er

ter 15. juni er ansvarforsikringen. LEVE

de glade for noe regjeringen ikke gjør:

MED har tidligere skrevet om Nikolai

- Jeg er glad for at vi nå endelig får disse

Ravn Aarskog som ble påkjørt av en

regelendringene på plass. Vi har i for lang

– Vi er veldig glade for at regjeringen ikke

el-sparkesykkel og som har fått erfare

tid sett et uakseptabelt høyt antall alvor-

innfører forbud mot kjøring på fortau. I

hvor vanskelig det var å finne ut hvem

lige skader ved bruk av el-sparkesykler,

andre land i Europa ser vi at et fortaus-

som eventuelt skulle dekke kostnaden

mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg

forbud for el-sparkesykler fører til flere

av skadene han ble påført etter sam-

håper at vi ved å stramme ytterligere inn

og mer alvorlige ulykker, sier norgessjef

menstøtet.

i regelverket, vil se færre både skader og

Morten Askeland i Tier i en melding.

konflikter denne sommeren.
Ravn Aarskog fikk store utfordringer
med tenner og etter hvert ble det klart
at reparasjonskostnaden og rekken av
inngrep ville komme på en svært høy
sum. Situasjonen var svært uoversiktlig,
fortalte han til LEVE MED. I forbindelse
med det nye lovverket, sier han følgende:
- Det er veldig gledelig at obligatorisk
ansvarsforsikring ser ut til å bli innført.
Det var jo akkurat det jeg håpet å bidra
til da jeg gikk ut med saken min i media, så kanskje det har bidratt positivt.
Forhåpentligvis kan en slik obligatorisk
forsikring også gi mer oppmerksomhet
rundt ulykkesrisikoen og dermed lede til
at folk tar mer ansvar i trafikken. Vi får
krysse fingrene for det!

SAMFERDSELSMINISTER JON-IVAR NYGÅRD
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
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Skadefri Dag
For over 3 år siden ble konseptet Ska-

i forhold til valg som reduserer sjansen

Den digitale kampanjen slo spesielt godt

defri Dag 1. juni til, etter at engasjerte

for personskade.

an mot den yngre målgruppen av menn

og kreative medlemmer ønsket en helt

i alderen 18-25 år som opplevde bud-

egen dag hvor vi satt skadeforebygging

Dette året har vi for første gang greid

skapet om alkohol, drukning og skader

i fokus. Den langsiktige målsetningen er

å gjennomføre dagen både digitalt og

som relevant. Dette gir oss optimisme

å se en reduksjon på skadestatistikken

fysisk. 1. mai startet vi en holdningsen-

når det gjelder muligheten for å kunne

på denne dagen. Kortsiktig ønsker vi å

drende digital kampanje som gikk frem

kommunisere og appellere mer til yn-

skape sterkere synlighet for organisasjo-

til Skadefri Dag 1. juni. . På selve Skadefri

gre segmenter i fremtiden. Om kort tid

nen og det viktige skadeforebyggende

Dag dagen gjennomførte de fleste av

er registreringen og trekningen av de

arbeidet vi gjør. Vi håper og tror at vi

våre 30 lokallag ulike markeringer ute

2 ulike konkurransene vi kjørte i kam-

med en informasjonskampanje greier å

blant publikum for å vise oss fram og

panje perioden også trukket. Vinnerne

påvirke til mer bevisstgjøring hos folk

synliggjøre dagens betydning.

blir annonsert på Facebook.

HER DELER VI noen av bildene fra årets kampanje.

AKTIVITET PÅ STAND

MARKERING OGSÅ I SEKRETARIATET

VEST-AGDER LOKALLAG VED LEDER AID RITA

PROMILLEBRILLER VAR POPULÆRE OG
TRAKK FOLK
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ELI CHARLO
TTE BESØKT

E ASKER OG
BÆRUMS
STAND PÅ SA
NDVIKA STOR
SENTER

BIRTE FRA SE
FORBUNDET

KRETARIATET

FORTELLER

OM

PROMILLE OG SVIMMEL

FOLLO LOKALLAG

LINJE, HVILKEN LINJE?

HET

MAN KAN LE AV

DET MESTE

GODE SAMTALER ER EN DEL AV DET Å STÅ PÅ STAND

STJØR- OG

VERDAL LOKA

LLAG
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I ÅLESUND ER DEI GLADE PÅ STAN
D. MED NYLAGET
BANNER I BAKGRUNNEN

GO
PPER MED LO
I ÅR VAR KO
XX
EN
NG
RI
ILE
PROF

OPPMERKSOMHET FRA
HYGGELIG

EN VÅR EN DE

L AV

YNGRE PERSONER ER ALLT

ID

Selius & kidza

Arbeidsliv for alle
Har du en funksjonsnedsettelse
og gruer deg til arbeidslivet?
Unge funksjonshemmede
er en interesseorganisasjon som jobber
for et inkluderende arbeidsliv. Les
under hva deres
agenda er, og
hva de gjør for
din sak.

DETTE ER UNGE FUNKSJONSHEMMEDES POLITISKE AGENDA:
• Myndighetene og partene i arbeidslivet må gjøre det mulig for alle helt
eller delvis arbeidsføre å jobbe.
• Flere unge med funksjonsnedsettelse
og kroniske sykdommer med behov for
arbeidsrettet bistand, må få tilpasset
oppfølging og komme inn i det ordinære arbeidslivet. Alle NAV-kontor i
landet må ha ungdoms- og arbeidsmarkedskompetanse.

Dette vet vi: Å jobb e er viktig for å
være selvstendig. Å

• Uførereformen må ikke få negative
konsekvenser for unge uføre.

ha en jobb gir mulighet
til å bruke evnene sine, bidra
til samfunnet og være del av

• Det må bli enklere for unge uføre å
utnytte restarbeidsevnen.

et fellesskap.
• Myndighetene og andre aktører må
Likevel er situasjonen sånn: Ledigheten

bygge ned barrierer for ungdom som

blant unge med funksjonsnedsettelser

søker utdanning eller arbeid i utlandet.

og kronisk sykdom er langt større enn
for andre grupper, til tross for at mange

• Fortrinnsretten for funksjonshemmede

unge med funksjonsnedsettelser både

for offentlig utlyste stillinger må gjelde

kan og vil jobbe. Flere i jobb vil bidra til

alle med en funksjonsnedsettelse.

bedre livskvalitet for den enkelte og vil
være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
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Les mer på ungefunksjonshemmede.no.

Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet
1

En varmemotor
Denne enkle innretningen
er drevet av oppvarmet luft.

Klipp ut først
sirkelen, så
spiralen langs
den stiplede
linjen

Hva skjedde
Papir og blyant
Saks
Tegnestift
Tråd eller
tynn hyssing
Kleshenger

2

Lag to hull med
tegnestiften like ved
hverandre i midten

Stikk tråden
gjennom hullene
og slå en knute på
den

Du trenger?

Tegn en sirkel på
papiret, og så en
spiral i sirkelen slik
du ser her

Når lyspæren
blir varm,
varmer den
opp luften
rundt seg,
og denne
varme
luften
stiger opp
gjennom den
kjøligere luften
omkring

3

Den stigende
luften får
papirspiralen
til å dreie
sakte
rundt

Skru på lampen,
hold papirspiralen
over den og se
hva som skjer

Bordlampe

Tiger

Ti kjappe

1. Hva heter faren til designeren
Stella McCartney?
2. Var vikingene egentlig sjørøvere?
3. Hvilken dato er jonsok?
4. Hvilken stor, norsk eventyrsamling har Theodor Kittelsen
laget bilder til?
5. I hvilket hav ligger de seks
dypeste havgropene på jorda?
6. I hvilken sport heter
medhjelperen caddie?
7. Er Norge med i EU?
8. Hva heter sammenslutningen av
208 nasjonale fotballforbund?
9. Hva heter mannen til
tegneseriefiguren Blondie?
10. Hvilken innsjø regnes som
verdens største innsjø, selv om
den har ordet «hav» i navnet?

Marvin

Sudoku

Svar:
1. Paul McCartney 2. Ja (men de drev også
med handel) 3. 24. juni (det samme som St.
Hansdagen, St. Hansaften er kvelden før)
4. Asbjørnsen og Moe 5. I Stillehavet 6. Golf
7. Nei 8. FIFA 9. Dagobert 10. Kaspiske hav
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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

© MCT/Bulls

Fest
den andre
enden av tråden
til kleshengeren

Kryss meg
på krykka

Kryssordfo
VIRK NING

Elin
Sandvik

PIKE NAVN

FAG

REPTIL

TYSK ELV

OMFAT TES AV NOBELT
NPE-ORD- KLART
NINGEN

TRE

ARRAN GERES
R
1.-2.
SEPT.

KLAM RER

NASKE
TAMT

Sett sammen bokstavene i de
HASTER
DET MED

fargede rutene (i rekkefølge fra

PIKE NAVN

ALTER BRØD

MÅLER

S

FIENDTLIG
ANKER

SLEKT NING

OPPGAVE

SÅR SKORPE

MÅL
DALTE

ANLØPE

LIK

BLANDE
UT

SVELG
FASE

toppen og ned). Dette blir løsningen
som du kan sende inn.
LIKEVEL
NAVNE TREKK

Det trekkes tre vinnere som får

ARGON

en overraskelse i posten.

SALGS LAG

Svarfrist:

PRO NOMEN

FARTING
LISTIGE

Løsning på forrige kryss var:

Per Kristian Rosmo, Trondheim
Inger Lise Vik Stålesen, Vanse
Randulf Elsås Stürtzel, Oslo

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

ROLIG

TRE

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

VINNERE

NARR
MÅ INN I
RETT
LOV GIVNING

MELODI

MELDING

1000

LIGGER
SKÅTE

HAKE

LUR

TRE SLAG
KURE RES

HARDT
ARBEID
SENIOR
ARISTO KRATI

STREV

DA
DUMT

KAKER

FETT KNUTER

S

OM TRENT
UTFOR MER

H
P

MERKE

VARS LER

AMPEL

RE TRETT

FAREN

SJEFER
DYRE LÅT

UNION
TVILE

OMFAT TES AV
NPE-ORDNINGEN
MAKTET SØVNIG

LITT

V
M

DEN
FØRSTE

MYLDRE
FARGE

TRAU

TILLATE
TALL

KLAFF
RABATT

HVIL

PINSELILJER

GÅRDS BYG NING

BIL MERKE
MALM PLASS

AVTOK

15. august 2022

GUTTE NAVN
MÅNED

AVENY

SKIVE
CAMP

MIDJE

KAPPE

VEKT

GÅ
RUNDT

GJENSTÅ

ARTIK KEL

– 24 –

SPARKE
SIKTE MERKE
KRYD DER PLANTE

GUDINNE

LIKE

B

FYREN

TIDSROM
STÅK

ILDSTED

PASSER
DONERE

VASSE
TITTE

IKKE HØR ENDE

orfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no

SPESI ELT
SMIE ESSE

PÅ
NORSKE
FLY

FØR

MÅL

GUDINNE

ALTSÅ

MASE

UT AV

RELI GION

MAT RETT

REVNET

POTE
MORENE

PÅ KIELFERGA
9.-11.
SEPT.

MÅLE

MATE MATI KER

EVIGHET

GEM
PORE SOPP

DEMPER
SKIP

REST PRO DUKT

ALV
ULYDIGE

ARTIG

LEIDER
ENDE LØS

SIDE
ARTE

ANGÅ ENDE
HELT
STILLE

OFRE

RIMELIG

TONEN
MI

MANNE SMERTE AVGASS
VONDE

ØY OG
STAT

FISK
AMERI KANSK
STAT
BYGE

BAKKE
BYG NING

10 - ÅRS
JUBI LANT

LUKE
BØNN
DRETTE
BINDE ORD

BIDIGE

BELØP
KIKKE

LETT VINT

IRRI TERER

FØRE
SNOR

BOL
RUSSISK
ELV

GNAG SÅR

TINN

GRIPE
OLJE SELSK.

FÆL
GREI

ADELS MANN
TETT STED
OMFAT TES AV
MINKER
NPE-ORDNINGEN

STÅL ORM
GUTTE NAVN

SMERTEROP
GRAVE RE

PREPO SISJON

DRIKK

FASE
MOR

SKJØT
DYR

VELDIG
MANGE

DAG BLADER
KARAKT.
USTYR LIG

SANN

TRÅKK

SAMD

NØD SIGNAL
DEN
YNGRE

VEKT

DRIKKE
SPILLE MERKE
PREPO SISJON
TIDLI GERE

UTROP
AVSE

SKIKKE LIG
HODE PLAGG

UTROP
KLISTRE

KAME RAT

FLY VÅPEN
ORI ENTEN

ARVE ANLEGG
PREST

SKRITT
HØYST

GUTTE NAVN

YNDIG

UKE BLAD

MENN

GUTTE NAVN

HELL

OMGANG
ELV

RETT

GRUNN STOFF
FERSKE

HODE DEL

TØY REST

TOPP KORT

NEDBØR
RYTME

MODIG

DIGERT
PARTI

MYNT

GUD
GLANS

SMELL

RIKTIGE
HENDE

KOST
VASKE MIDDEL

AULA

LAUS ULL
RATE

TEPPE
STRIKT

RUND REISE
PØS

KORT
STYKKE
EROBRE

TVERR VEGG

NORDAM. STAT
BLI
SAMDE

FULL STAP PET
BYBOER
STED I
AGDER
GRÅTER

SØKE
PRO NOMEN

DRA
BEVIS

STEMME
MAN

HENDER
PLATE

ELV

TRUE
LOT

PUKKEL OKSE

BRASIL

SMÅTT

SAN
MARINO

VARIANT STJERNE

MO DERNE

YNDE
SNØ UHYRE

VOKSE

RØYS

GUTTE NAVN
DRIKK

FLY PLASS
DREIE
SUR
VIND

TRAUME

FRYSE
KNIKSE

VOM

STJAL

RETTS GYLDIG

UKJENT
MÅNE

TIDLI GERE
KOM MUNE

ANGRE PET

KLAGE SANG
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RELATIV
(FORK.)

LEGGE
STEIN

DEN 2.
UKJENTE

KUNST SPRÅK

SKINN

GUTTE NAVN
IKKE

ORIGI NAL

MAKTE

FISK

JEG

Landet rundt
Oscarsborg Festning
Follo og Romerike lokallag var på
regntung tur. Stemningen var det
derimot ingenting å si på.
TEKST: Thor Arne Solberg

Lørdag den 21. mai reiste en gjeng lokallagsmedlemmer på tur til Oscarsborg
Festning.
Været var kanskje ikke det ideelle for
uteaktiviteter, men vi ble en fin gjeng
som koste oss veldig.
Vi spiste felles lunsj og besøkte stedets
museum. Neste gang satser vi på litt
bedre vær og håper også at flere tar turen
sammen med oss.
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Trysil Bil AS
Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. Rongved
32 20 29 00

Mekaniske AS
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Arne Rød & Co AS
Maskinentreprenør

Byfogd Motzfeldts gate 6,
6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Østerøyveien 35
3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 30 90

Syljuåsen AS

Lund &
Reistad AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Finnerudskogen 625
3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 71 03 91

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 948 34 929

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Sirdal
Betong AS

Sirdalsveien 4021
4440 TONSTAD
Tlf. 950 34 615

Namdal
Maritime AS
Strandg 25
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 17 80

Rune’s Container
Service AS
Sandumveien 105
1960 LØKEN
Tlf. 63 85 19 47

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Austsidevegen 72
3539 FLÅ
Tlf. 32 05 38 10

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Verkstedveien 25A
1400 SKI
Tlf. 64 87 67 00

Jahr
Bilservice A/S
Heradvegen 9, 3550 GOL
Tlf. 32 07 60 30

Jarveien 96
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

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

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Bilskadereparatøren
Odd Gunnar Hvattum
6443 TORNES I ROMSDAL
Tlf. 922 84 987

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

6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

Nordre Foksrød 21
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 08 10

Støttumveien 7
1540 VESTBY
Tlf. 64 95 63 80

Alle har rett til å bli hørt!
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.
• Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
• JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL).
• Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å
velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
• JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse.
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl
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Nyland Maskin AS

H Trans og
Anl Power
K-A Nicolaisen

Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Fineide
Transport AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Åsen
Servicesenter AS
7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Hansen &
Justnæs AS

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 45 00

Siffer
Økonomi AS

Maskinveien 7
4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Stil Frisør og
Velvære AS

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

LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Byggmester
Øyvind Bakkevold AS
Birkedalsveien 57
4640 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41

Busterudgata 11
1776 HALDEN
Tlf. 69 21 17 50

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

Tannlege
Gunnar Odd
Hagen AS
Skriugata 24
Tlf. 35 08 11 40

Valhallavegen 12
2060 GARDERMOEN
Tlf. 400 46 000

Rognan
Fargehandel

Birkeland
Bruk AS

Grefsen
Eiendom AS

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

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Bærum
Eltek AS

Gruvemyra 61
1354 BÆRUMS VERK
Tlf. 67 56 37 38

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00

Hågasletta 1
3236 SANDEFJORD
Tlf. 33 40 09 00

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

Brække
Eiendom AS
Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Hurum Mølle

Mølleveien 29
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Maskinentreprenør
Casper Hjell AS

Vollsveien 17B
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 77 00

Sjøveien 101, 8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

SSS-veien 1612
4990 SØNDELED
Tlf. 913 05 241

2150 ÅRNES
Tlf. 938 43 733

Transport
Ola Flateland
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Kvaenveien 7
1529 MOSS
Tlf. 69 23 56 00

3950 BREVIK
Tlf. 35 93 10 00

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Sør Caravan AS
Skytterheia 3
4790 LILLESAND
Tlf. 973 11 000
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Aasen T.
Solskjerming AS
Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Slemmestadvegen 25
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 900 31 908

Tømrer
Roger Myra AS

Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Otnesøyen 3
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Grendeveien 18
9845 TANA
Tlf. 78 92 52 50

Lofot Entreprenør

Åsenveien 5
1458 FJELLSTRAND
Tlf. 400 40 459

Bilxtra Sandefjord Autosenter AS

Rønnings
Bilverksted A/S

Frode Utsi AS

Nitschke

Nesodden Bygg

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Prost Stabels vei 8
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 404 94 992

1920 SØRUMSAND
Tlf. 414 40 341

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33
www.bilskadesenteret.no

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Gistads vei 10
3511 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919

Austad
Elektro AS

Smedveien 1B
3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Nummedal
Takstpartner AS
Gravferdsbyrå AS
Njorunsvei 3

Johanssons
Auto AS

Bilskadesenteret
Namsos AS

Storgata 85
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 60 90 30

Fiboveien 20
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

Rødmyrsvingen 94, 3735 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Active
Services AS
Sagaveien 66C
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Storgata
Frisør AS

2742 GRUA
Tlf. 61 32 49 00

Optimera AS
Monter Stormarked Forus

Malermestrene
BMV AS
Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Romerike
Maskin AS

Nedre Hagaveg 19
2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 91 42

Brunæs
Gjenvinning AS

Gamleveien 72
3072 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 33 77 78 88

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Alle har rett til å bli hørt!
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.
• Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
• JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL).
• Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å
velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
• JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse.
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

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

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

Høybråten

Glasservice
Takringen
ASAS
3005
DRAMMEN54
Micheletveien
Tlf. 32
20 OSLO
29 00
1053
Tlf. 920 23 503

Rovik
montasje AS

Syljuåsen
AS
Persveien 32
Kallerudlia
15
0581 OSLO
2816
GJØVIK
Tlf. 924
43 174
Tlf. 61 14 50 80

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

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

Kirkegata 9 A
3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

ELITE BIL AS
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

3330 SKOTSELV
Tlf. 971 21 876

Stian Røyset
Transport AS

Birger N. Haug AS
Drammen

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

Snopenesvegen 25
6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Bilteknikk
Mysen AS

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Smedgata 32
1850 MYSEN
Tlf. 482 16 627

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

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Rosholt, 4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 25 50

Byggmester
Madsen
& Giseth AS

Franzefoss Gjenvinning AS Hareid
Brandalsvegen 204
6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693

Møre og Romsdal
Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Bogøy Dagligvare
8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07
6105 VOLDA Tlf. 70 07 44 30

Alle har rett til å bli hørt!
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.
• Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
• JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL).
• Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å
velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
• JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse.
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl
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Trygt på skoleveiene
Lillestrøm kommune

Molde kommune

Sel kommune

Ringebu kommune

Oslo kommune

Notodden kommune

lillestrom.kommune.no

molde.kommune.no

ringebu.kommune.no

sel.kommune.no

Fri Rettshjelp
osli.kommune.no

Fitjar kommune

nesodden.kommune.no

Våler kommune

fitjar.kommune.no

valer-of.kommune.no

Halden kommune

Ås kommune

halden.kommune.no

as.kommune.no

HAR DU NY ADRESSE?

Advokatﬁrmaet Norman & Co har behandle
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878

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

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

PERSONSK
PERSONSKADE?
Pasientskade

Yrkesskade

Advokatﬁrmaet Norman
& Co har behandlet
Fritidsulykke
Dersom din mailadresse allerede er registrertPasientskade
i
erstatningssaker
siden
det
ble etablert
i 1878.
Yrkesskade
Traﬁkkulykke
vårt system kan du selv gjøre endringer. Gå inn
Fritidsulykke
på www.personskadeforbundet.no,
deretter på
Pasientskade
Min side. Brukernavnet er din mailadresse.
Fritidsulykke

PERSONSKADE?

Traﬁkkulykke
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00

Yrkessykdom

Voldsoﬀ
erskade
Ta kontakt for
gratis
vurde

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E
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 behand
Yrkesskade
erstatningssaker siden det ble etablert i 18

PERSONSKADE? PERSONS

eller: medlemmer@personskadeforbundet.no
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Pasientskade
Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post:Pasientskade
advokatﬁrmaet@norman-co.noYrkessykdom
hvis spørsmål.
Fritidsulykke
Takk for at du holder oss

Fritidsulykke

Traﬁkkulykke

Voldsoﬀerskade

Yrkesskade

PERSONSKADE?
Ta kontakt for gratis vur

oppdatert, slik at vi kan holde
Pasientskade
deg orientert!
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Fritidsulykke

Yrkessykdom

Voldsoﬀerskade

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

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post: advokatﬁrmaet@norman-co.no
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

t navn til:

ng,
ik

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

Spesialområder:

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

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

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

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

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader

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

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

Vi er et landsdekkende advokatfirma med
praksis innen de fleste rettsområder. Vi har lang
erfaring med behandling av personskadesaker,
herunder erstatning etter yrkesskader,
trafikkulykker og pasientskader m.m.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

Ta kontakt for en gratis og
uforpliktende samtale

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

