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Tillitsmannkonferansen samler tillitsvalgte fra hele landet.
Ved konferansen får de faglig påfyll som de igjen tar med
tilbake til sine lokallag.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Vår, sommer og høst er
høytid
for å bruke sykkel. I denne utga-

Da er sommeren på hell og vi går høsten i møte. Det er

ven av LEVE MED kan du lese

igjen tid for å finne fram refleksene når du ferdes ute. Hvert

om bruk av sykkelhjelm og vik-

år deler vi ut reflekser over hele landet, og det gleder oss

tigheten av den. I vår forening vet vi at den redder liv og er

hver gang vi ser en Personskadeforbundet refleks blinke. I

noe av det viktigste du kan bruke når du er ute og sykler.

år vil vi bruke refleksutdelingen til å gjøre forbundet enda
mer kjent. Kampanjen sparkes i gang i Stavanger.

Du kan også lese om hvordan man kan lære seg å leve
med smerte. Rikard Wicksell har forsket på dette og deler

Tillitsmannkonferansen samler tillitsvalgte fra hele landet.

sine råd med oss i Personskadeforbundet LTN. Smerte er

Ved konferansen får de faglig påfyll som de igjen tar med

et viktig tema for oss, siden mange av våre medlemmer

tilbake til sine lokallag. Også i år har vi lagt opp til et

lever med smerteproblematikk i hverdagen.

spennende program. Jeg ser fram til å møte de tillitsvalgte
i Stavanger.

Mange av dere har i sommer besøkt våre leiligheter ved
Panorama Dreams i Bulgaria. Om du tenker å ta turen til

Jeg ser også fram til en spennende og innholdsrik høst

neste år kan du notere deg at leilighetene legges ut for leie i

sammen med dere.

januar og at det da er ”første mann til mølla”-prinsippet som
gjelder for å få leie. Dere finner informasjon om leilighetene

Med ønske om en fin høst.

på vår hjemmeside personskadeforbundet.no

Hilde S. Valberg
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Å leve med smerter
Det er mulig å leve et godt liv til tross
for langvarige smerter. Rikard Wicksel ved Karolinska i Stockholm jobber med en metode som skal bryte
en negativ spiral.
TEKST: Sidsel Jøranlid

Det å ha smerter er noe vi alle opplever
som ubehagelig. Vi gjør som regel hva
vi kan for å unngå å få vondt. Og får vi
smerter prøver vi å finne årsaken, så vi
blir kvitt det vonde så fort som mulig.
Dette er fornuftige handlinger som skåner
oss for mye smerte. Men når smerten blir
langvarig er situasjonen en annen. Da kan
de strategiene som har vært velmotiverte
plutselig skape problemer for oss.
EN NEDADGÅENDE SPIRAL
- Når vi har smerter over tid begynner vi
ofte å unngå situasjoner som vi forbinder
med risiko for smerte eller økt smerte.
Det kan føre oss inn i en ond sirkel, sier
Rikard Wicksell, forsker og psykolog ved
Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Kanskje slutter

og forklarer at dette etter hvert kan spre

ger deltar i situasjoner og sammenhen-

vi å løfte tungt fordi det innebærer at

seg til andre aktiviteter. Da kan det fort

ger som gir en følelse av meningsfullhet

vi får mer vondt? Eller vi takker nei til et

bli verre.

forsvinner de viktigste ingrediensene for

selskap fordi det vil gjøre at smertene
blir enda kraftigere?

å gjøre oss lykkelige.
- Det blir en nedadgående spiral med
en stadig mer begrenset livsutfoldelse.

- Det gjør at smertene kan oppleves

- Belønningen for å droppe aktiviteten

Samtidig er smerteproblemene der, like

enda verre, samtidig som mange får en

er at smerten uteblir, og dermed føles

fullt. I tillegg vil mange bli nedstemte eller

rekke andre utfordringer i form av angst,

det som en fornuftig strategi, sier han

deprimerte, sier han. For når man ikke len-

søvnproblemer og så videre, sier Wicksell.

– 4 –

- Vi skal bli redde når vi oppfatter trusler, enten de kommer utenfra, eller
de kommer fra kroppen i form av smerte. Men problemet er at vi ikke alltid
klarer å skille mellom den farlige og den ufarlige smerten.
Rikard Wicksell, forsker og psykolog ved Sektionen för Beteendemedicinsk
Smärtbehandling ved Karolinska Universitets- sjukhuset i Stockholm.

ikke gjør noe med det eller får nødvendig

det etter hvert frem et ønske om å kunne

behandling. Et annet og tilsvarende sys-

hjelpe de som hadde fått livet ødelagt av

tem er redsel.

smerter til å få det bedre. Han utdannet
seg først til økonom, men gikk deretter

- Vi skal bli redde når vi oppfatter trus-

over på psykologi.

ler, enten de kommer utenfra, eller de
kommer fra kroppen i form av smerte.

Etter et opphold i USA ble han opp-

Men problemet er at vi ikke alltid klarer å

merksom på den såkalte ACT-metoden

skille mellom den farlige og den ufarlige

(Acceptance and Commitment therapy).

smerten.

Dette er en metode som bygger på kognitiv adferdsterapi og som brukes for å

- Det finnes smerte som kan være både

hjelpe mennesker med langvarige og

intens og ubehagelig uten at den er farlig.

ikke-behandlingsbare smerter. Målet er

Langvarig smerte er ofte av den karakte-

at pasientene skal kunne leve aktivt og

ren, og derfor er det veldig nyttig å lære

meningsfullt selv i peroider der de har

seg å skille mellom og akutt og langvarig

store smerter.

smerte, forklarer han.
Sammen med kollega og smertelege
ØNSKET Å HJELPE ANDRE

Gunnar L. Olsson videreutviklet Wicksell

Langvarig, kronisk smerte er både kom-

denne metoden så den kunne benyttes

pleks og krevende å behandle. Dette er en

av smertepasienter.

pasientgruppe som krever store ressurser

ET VIKTIG SIGNAL

fra helsevesenet. I noen situasjoner vet

DE STORE SPØRSMÅLENE

man årsaken og kan sette inn effektiv

- Mange pasienter har urealistiske for-

behandling, men i mange tilfeller kan

ventninger til hva sykepleiere og leger

smertene verken fjernes eller lindres ef-

kan gjøre for å fjerne smertene. Dette

fektivt. Det kan oppleves svært krevende

gjør at mange smertepasienter blir bitre

både for den som er rammet og for de

og kommer inn i et destruktivt mønster,

rundt.

forteller Wicksell. Ved å gå inn og hjel-

Smerte er et av de absolutt viktigste sig-

pe disse pasientene i en tidlig fase vil

nalene fra kroppen. Det har avgjørende

Som tenåring fikk Wicksell selv erfare

det kunne få store konsekvenser både

betydning for vår evne til å overleve, og

hva smerte kan gjøre med et menneske

for den enkelte pasient, men også for

derfor kan man tenke på smerte som et

da moren ble rammet av den revmatiske

helsevesenet, mener han.

evolusjonsbiologisk velmotivert system,

sykdommen psoriasisartritt. I perioder

forklarer Wicksell. Uten et godt smerte-

klarte hun ikke engang å ta seg av famili-

Kort fortalt går metoden ut på at pasi-

system vil vi nemlig rammes av proble-

en, som betød alt for henne. For Wicksell,

entene får hjelp til å komme seg opp fra

mer som forkorter livet vårt dersom vi

som den gang var en ung gutt, vokste

den nedadgående spiralen de har havnet
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i. Det starter med en kartlegging av hvilke

- Det handler ikke nødvendigvis om å

har anledning til å komme seg ut kan

situasjoner de synes er vanskelige, hvilke

minske smerten eller redselen, men om

få hjelp der de er.

ønsker de har for livet sitt og hvordan de

å klare å agere parallelt med dette slik

tenker de kan klare å nå de målene de

at man kan ha et aktiv og godt liv, sier

Artikkelen har tidligere vært publisert

setter seg.

Wicksell og forklarer at dette kalles ad-

i Sykepleien.

ferdsflekibilitet og gjør at mennesker kan
- Ofte blir disse diskusjonene av eksis-

ha like vondt, men at smerten påvirker

tenisell karakter; Hva vil du livet skal

livet i mindre grad enn tidligere.

FAKTA
RIKARD WICKSELL

selv? Hvilken rolle eller relasjon vil du ha

GRUNNSPØRSMÅLENE I

til andre mennesker som betyr mye for

ACT-METODEN:

Jobber som psykolog og forsker

deg? forklarer Wicksell.

1. Spør deg selv hva du vil med livet ditt

handle om? Når er du fornøyd med deg

og hvilke verdier du vil leve etter.
Han forteller pasientene at det i blant

2. Bli bevisst på hvordan du reagerer når

ikke er mulig å velge en vei som mini-

smerten eller ubehaget dukker opp.

merer smerten samtidig som de ønsker

3. Hvis du flykter eller blir unnvikende,

å leve både aktivt og meningsfullt.

løser du da problemet eller blir det bare
bedre for en kort stund?

- Og når det ikke er mulig, hvilken vei
ønsker du da å gå? spør han.

4. Spør deg selv hvor du havner hvis du
fortsetter å flykte fra smerten. Kommer
du nærmere eller lengre bort fra de

Å LEVE PARALLELT MED SMERTEN

verdiene du ønkser å leve etter?

- Hvis man er invitert på en fest man gjer-

5. Må du flykte, eller kan du klare å la

ne vil gå på, men samtidig har smerter

smerten være der mens du prøver å

og er engstelig for at det kommer til å

leve etter de verdiene du har mens du

ende med katastrofe, da havner man i et

prøver å nå de målene du har satt deg?

ved institutt for klinisk nevrovitenskap ved Karolinksa Institutet.
Er også ansvarlig for Sektionen för
beteendemedicinsk smärtbehandling ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
Har siden 2001 studert og praktisert den såkalte ACT-metoden, for
å se hvilken effekt den kan ha på
pasienter med langvarige smerter.

veiskille. Det å gå på festen vil være et
steg mot et mer aktivt og meningsfullt

FLERE SKAL FÅ HJELP

liv, samtidig som det vil gi økt risiko for

Sverige har de siste årene hatt mye fo-

smerter, fiasko og så videre, sier Wicksell.

kus på ACT-metoden og har også en

Men hvis man skal klare å klatre oppover

egen nasjonal organisasjon for klinik-

i spiralen igjen, må man være villig til å

ker og forskere som jobber med den-

RIKARD WICKSELL.

ne metoden. I Danmark og Finland er

Foto: Karolinska Universitets- sjukhuset i Stockholm.

utsette seg for både risiko og ubehag.

også metoden under utvikling, og her i
Etter et stort antall studier og flere års ar-

Norge har blant andre Skogli Helse- og

beid med og praktisering av ACT-meto-

Rehabiliteringssenter tatt metoden i

den vet Wicksell og hans kolleger at den

bruk. Wicksell og hans kolleger jobber

har god effekt for mange pasienter som

nå med å lage en nettbasert løsning

har fått økt aktivitetsnivå og livsglede.

som kan gjøre at pasienter som ikke
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Sykkelhjelm
Sykkelhjelm forhindrer ikke at du
faller av sykkelen eller blir påkjørt,
men beskytter hodet slik at skadene
blir mindre alvorlige.
Syklister er ubeskyttet og har derfor høy

Hjelmen fungerer støtdempende og for-

viktig at hjelmen dekker panne og tinnin-

deler også kraften i slaget over en større

ger fordi de fleste slagene mot hodet (70

flate, slik at ikke hele belastningen ram-

prosent) treffer her. Det er en fordel om

mer hodet på et punkt. Å bruke sykkel-

hjelmen har god ventilasjon, dvs. ventila-

hjelm reduserer risikoen for hodeskader

sjonshull og/eller luftekanaler.

med 60 – 80 prosent.
GODKJENTE HJELMER

skaderisiko i trafikken sammenlignet
med andre trafikantgrupper. Noen av

FINN EN HJELM DU LIKER

Sykkelhjelmer skal være merket med

de alvorligste skadene i sykkelulykker

Det finnes ulike typer hjelmer tilpasset

CE og EN 1078 som er det europeiske

er hodeskader.

ulik bruk: fra de aerodynamiske sports-

direktivets standard for hjelmer som er

hjelmene, til skate/street hjelmer, eller

godkjente for skating og sykling. Skate-/

SYKKELULYKKER OG HODESKADER

hjelmer som ligner hatter for stilfulle

streethjelmer er godkjente for sykling og

Hvert år må nesten 5000 personer få

bysyklister.

kan gjerne brukes. De gir mindre ventila-

legebehandling etter sykkelskader. De

sjon, men beskytter like godt mot slag i

fleste skadene er mindre alvorlige, men de

BRUK HJELMEN RIKTIG

hodet. Hjelmen kan vaskes med lunkent

alvorligste skadene som oftest gir varige

En sykkelhjelm har liten effekt hvis den

såpevann. Ikke utsett hjelmen for kjemis-

plager er skader på hode/ansikt og på

sitter feil, for eksempel ved at den ikke

ke væsker, klistremerker e.l.

nakke/skulder.

dekker pannen eller hvis den sitter så
løst at du mister den i en velt. Hjelmen

En hjelm som har fått et kraftig støt, skal

Når syklister skader hodet er det panne

skal sitte behagelig og fast på hodet og

erstattes med en ny. Den skal byttes ut

og tinning som er mest utsatt. Selv for-

skal bare kunne skyves noen få cm fram

selv om skadene ikke er særlig omfat-

holdsvis små hodeskader kan gi varige

og tilbake.

tende. En dyp ripe kan være nok til at

plager som hodeverk, svimmelhet, kon-

den ikke beskytter godt nok i en ulyk-

sentrasjonsvansker og overømfintlighet

Den skal dekke skallen (issen), pannen,

for lys.

tinningene og bakhodet. Det er spesielt
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kessituasjon.
Kilde: tryggtrafikk.no

Bruk hjernen!
Er du klar over at hjernen din er den mest komplekse strukturen i universet? Den består av mer enn 100 milliarder
hjerneceller som hver danner kontakter med ca. 10 millioner andre celler. Det er ikke rart at hjernen og nervesystemet er følsomme for sykdom og skade som kan resultere i alvorlig helsetap over mange år.
TEKST: Hanne Finstad Harbo, overlege 1, professor 2, leder av Hjernerådet og Anne Hege Aamodt, overlege1, leder av Norsk nevrologisk forening.

Og er du klar over at sykdom eller skade i

enorm, både for den som rammes, pårø-

(MS). Vi har fått gode medikamenter og

nervesystemet er veldig vanlig? At 1 av 3

rende og samfunnet rundt. Det er fortsatt

operasjonsmetoder ved Parkinsons syk-

en gang i løpet av livet rammes av disse

langt igjen før vi har gode behandlin-

dom og epilepsi. Vi har fått mer effektive

sykdommene og at hjernesykdommer er

ger for de fleste hjernesykdommer, og

medikamenter mot migrene og alvorlige

vanligere enn kreft og hjerte- og karsyk-

satsningen på behandling og forskning

psykiske lidelser.

dommer til sammen?

knyttet til disse sykdommene står ikke

Hjernesykdommer krever tilsvarende

i samsvar med den enorme helseutfor-

Dette viser at om vi satser på forskning

dringen dette feltet representerer.

og utvikling er det mulig både å forbyg-

stor andel av våre helsebudsjetter, ikke

ge og behandle alvorlige og livslange

minst fordi følgene av hjernesykdommer

FREMSKRITT

funksjonsutfall. Men vi mangler effektiv

og -skader krever oppfølging fra helse-

Men det har skjedd en stille revolusjon i

behandling mot demens og mot dege-

vesenet over mange år.

behandlingen av noen hjernesykdommer

nerative og progressive nevrologiske syk-

bare gjennom de siste tiårene. I vår del av

dommer, som for eksempel amyotrofisk

HJERNEN ER SÅRBAR

verden har vi nå for eksempel tilgjengelig

lateral sklerose (ALS) og progressiv MS.

Hjernesykdommer rammer i alle aldre, i

blodproppløsende behandling ved akutte

alle lag av befolkningen, både i vesten

hjerneinfarkter. Vi har tilgang til behand-

Det trengs mye større innsats innen ha-

og andre deler av verden. Omfanget og

linger som bremser utviklingen av den

bilitering og rehablitering for både barn

betydningen av disse sykdommene er

vanligste formen for multippel sklerose

og voksne med hjernesykdom og -skade.
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Det er store uløste oppgaver, men store
gevinster i å satse mer på bedre informasjon,
diagnostikk, behandling, rehabilitering og
forskning på hjernesykdommer.

Vi vil fortsatt oppleve store fremskritt

funnet, og ikke minst politikerne, opp-

for Norge. Vårt budskap er klart; nå må

om det satses mer både på basal og kli-

merksomme på at det er på tide å satse

vi bruke og satse på hjernen!

nisk forskning, fordi dette vil lede frem

på hjernen!

til bedre forståelse av hjernen og dens
sykdommer. Den ypperste anerkjennelsen

Det er store uløste oppgaver, men

av dette er selvsagt den første norske

store gevinster i å satse mer på bedre

Nobelprisen i fysiologi og medisin som i

informasjon, diagnostikk, behandling,

2014 ble tildelt Edvard og May-Britt Mo-

rehabilitering og forskning på hjernesyk-

ser for grunnleggende hjerneforskning.

dommer. Vi gikk sammen om en rekke

Forskning nytter, men vi har fortsatt en

markeringer og aktiviteter i Hjerneåret

lang vei å gå.

2015 og bidro dermed til at Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide en

SATS PÅ HJERNEN!

statusrapport om hjernehelse i Norge

Som ledere av henholdsvis det nor-

innen utgangen av 2016. Vi er nå i dialog

ske Hjernerådet og Norsk nevrologisk

både med Helse- og omsorgsdeparte-

forening opplever vi nå viktigheten av

mentet og Helsedirektoratet med det

at både fagfolk, forskere, pasienter og

målet at denne statusrapporten skal

brukere går sammen om å gjøre sam-

lede frem til en strategisk Hjerneplan

OM HJERNERÅDET
Formål

oppmerksomhet og satsning på denne

løpet av livet

Hjernerådet har som formål å arbeide

gruppen sykdommer. Dette var en av

få skade eller

med saker av felles interesse for alle

årsakene til at Hjernerådet ble stiftet

sykdom i hjer-

som har befatning med hjernesykdom-

11. oktober 2007.

nen.

ner. Hjernerådet skal drive opplysnings-

Nøkkeltall:

Hjernerådet ønsker alle organisasjoner

og interessepolitisk arbeid knyttet til

25 prosent av de totale helsekost-

og organiserte interessefellesskap til

funksjoner og sykdommer i hjernen og

nader er knyttet til lidelser i hjernen

å melde seg inn for et felles løft for et

øvrige deler av nervesystemet.

og nervesystemet.

viktig arbeid og en viktig sak.

I de nærmeste årene vil omfanget av

Samlede kostnader for denne type

Personskadeforbundet LTN er en av

sykdommer relatert til hjernen øke dra-

sykdom/ lidelse er 55 milliarder pr. år.

medlemsorganisasjonene i Hjerne-

matisk. Det er derfor behov for større

30 prosent av befolkningen vil i

rådet.

mer og/eller studier av hjernefunksjo-
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Smått & Viktig
Den tause ledighetskrisen
– Revidert nasjonalbudsjettet for
2016 vil dessverre ikke bringe oss
nærmere målet om å få flere med
nedsatt funksjons- eller arbeidsevne
i arbeid. Det har like store negative
konsekvenser for norsk økonomi som
annen ledighet, sier generalsekretær
Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

for norsk økonomi fremover at mennesker
med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne
kommer helt eller delvis i jobb.
– Dette er den tause ledighetskrisen som
ingen snakker om, og tallet har stått
på stedet hvil altfor lenge. Skiftende
regjeringer har ikke klart å få flere i jobb
selv om vi har hatt gode økonomiske
tider, og forskning viser at det er svært

LILLY ANN ELVESTAD.
Foto: FFO.

Regjeringen har i revidert nasjonalbud-

god samfunnsøkonomi å hjelpe folk

sjons- eller arbeidsevne? Disse tiltakene

sjett satt inn mange tiltak for å flere i

over terskelen til arbeid. Det gjenstår

ble utelatt i statsbudsjettet for 2016 og

jobb, noe vi er positive til. Men ingen

mye før man lykkes med målet om å

nå også i revidert.

av tiltakene er rettet mot å få flere med

få flere funksjonshemmede og flere på

nedsatt funksjons- eller arbeidsevne i

uføretrygd over i arbeid.

jobb. Dette er svært skuffende, fortsetter
Elvestad.

FFO, som Personskadeforbundet LTN
er medlem i, har høye forventninger

Det er bevilget 1000 flere tiltaksplas-

til Stortingsmeldingen som følger opp

ser det kommende halvåret. Hvor er de

Vågeng-utvalget, hvor regjeringen har

Funksjonshemmede havner alltid bakerst i

nye tiltaksplassene eller andre nye tiltak

varslet at den skal legge fram tiltak for

arbeidskøen. Det er imidlertid svært viktig

rettet mot personer med nedsatt funk-

at flere skal komme i arbeid.

Trenger mer forskningsmidler
til hjerneforskning
BARE 8 PROSENT AV FORSKNINGSMIDLENE GÅR TIL HJERNEFORSKNING, mens 1 av 3 nordmenn får en hjernesykdom. Sykdommene
tar 25-30 prosent av helsebudsjettene. Tilsvarende er det over hele
Europa. EFNA – European Federation of Neurological Associations – vil
ha rettet på dette og har oppfordret organisasjoner til å gå sammen
for mer hjerneforskning og bedre behandling av hjernesykdommer.
Kilde: Med hjerte for hjernen
– Hjernerådet
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Vær forsiktig når du hører
musikk i trafikken
Er du like konsentrert i trafikken med

og stress er kjente tilfeller som er med

yndlingsmusikken på full fres i ørene?

på å ta bort førerens oppmerksomhet

Er det uflaks om du ikke hørte bilen som

fra trafikken og som kan få alvorlige

kom? Steng gjerne resten av verden ute

konsekvenser. Dette viser seg også å

med musikk, men husk at resten av ver-

være grunner til uoppmerksomhet blant

målet er at man som fotgjenger skal

den fortsatt er der.

fotgjengere når de ferdes i trafikken.

være bevisst på å ha minst én sans konsentrert om trafikken. Hvis for eksempel

ER DU KONSENTRERT UANSETT?

VÆR MER OPPMERKSOM I TRAFIKKEN

hørselen din er opptatt med musikk, må

Mange opplever at man ikke er opp-

- FOR DIN SKYLD

synet brukes aktivt for å kunne ferdes

merksom nok i trafikken. Bruk av mobil-

Prøv å være mer oppmerksom når du

trygt i trafikken.

telefon i bilen uten lovlig tilpasset hånd-

ferdes i trafikken. Meningen med dette

frisett/handsfree er et kjent problem som

er ikke at man må slutte med å høre på

Kilde: Oslo kommune,

kan føre til ulykker. Også høy musikk

musikk eller å snakke i mobiltelefon, men

Samferdelsesetaten

Bli med på Oslos bratteste
Flere i Personskadeforbundet LTNs
sekretariat deltar også i år på Oslos
bratteste. Konkret betyr det at de
den 01. oktober skal løpe eller gå 2700
meter med en stigning på 407 meter.

Forbundet har også i flere år deltatt på
Oslos bratteste som en arena å vise seg
frem.
Selv om Wyllerløypa har en bratt stigning er løypen laget for at flest mulig skal

- Etter hvert har dette blitt en tradisjon

kunne delta. Terskelen skal være lav og

og et positivt sosialt innslag for flere av

det skal ifølge arrangøren være mulig

oss her i sekretariatet. I år deltar tre fra

å gjennomføre uansett utgangspunkt.

kontoret, samt flere fra lagene. Jeg tror vi
snakker om medlemmer fra hele strekket

Christina Thanger oppfordrer alle som

mellom sentrale østlandet til Rogand.

trenger en utfordringer, eller som har lyst

Personlig ser jeg også på Oslos bratteste

til å gjøre noe sammen, til å sette av 01.

som et konkret mål å trene meg opp mot,

oktober, melde seg på via websiden os-

sier Christina Thanger.

losbratteste.no og delta på løpet.
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§ Glimt fra retten
TEKST: Per Oretorp

blant annet til erstatningslovutvalget i

avkortning. Særlig ved alvorlige skader

NOU 1977:33 hvor det blant annet uttales:

synes terskelen høy. Høyesterett gjen-

UAKTSOMHET OG AVKORTNING

"Et øyeblikks tankeløshet eller uopp-

nomgår historien bak innføringen av det

29. juni i år kom det en interessant og

merksomhet bør derfor, selv om det må

objektive ansvaret for jernbane/trikk som

viktig dom fra Høyesterett. Retten skulle

karakteriseres som uaktsom opptreden,

ble innført av Stortinget etter innstilling

ta standpunkt til avkortning i erstatnin-

ikke medføre reduksjon av erstatningen."

fra tre medlemmer fra justiskomiteen

gen som følge av at skadelidte hadde

Høyesterett uttaler videre: "Domstolene

i 1998. Før dette tidspunkt var det krav

gått på rødt lys i Stortingsgaten i Oslo

kan ikke være avskåret fra å anlegge

om teknisk svikt eller uaktsomhet hos

i 2012. Hun ble påkjørt av trikken. Det

det syn at stadig økende trafikk med

trikkefører for at ansvar kunne ilegges

har vært en del avkortningssaker etter

store krav til den enkelte trafikant og

hvis personer ble skadet. Man fikk altså

bilansvarsloven som tidligere har vært

sosiale hensyn tilsier at det bare ved

ikke erstatning i en situasjon som denne

omtalt i dette bladet. Det spesielle i den-

grovere skyld på skadelidtes side bør

før lovendringen. Saken ble prosedert av

ne saken er altså at hun ble påkjørt av en

gjøres fradrag i erstatning etter bilan-

advokat Faruk Resulovic, Advokatfirmaet

trikk, og ansvaret for skaden er dermed

svarslova, …".

Simonsen Vogt Wiig.

avkortningen i § 12 i samme lov. Det var

Høyesterett kommer så til en avkortning

PERSONSKADEFORBUNDET OG

på det rene at trikkeføreren ikke var noe

på 50 %. Om relevansen av skadeomfan-

JERNBANEANSVARET

å bebreide for påkjørselen. De dommene

get uttaler retten: "Særlig når skadekonse-

Det er en kuriositet at det var Personska-

som vi tidligere har omtalt har i stor grad

kvensen er omfattende, mener jeg dom-

deforbundet, den gang Landsforeningen

omhandlet passasjer hvor sjåføren har

stolene bør utvise stor varsomhet med å

for trafikkskadde, som tok initiativ til den-

hatt hovedansvaret for ulykken. Så var

foreta betydelig avkortning i erstatnings-

ne lovendringen med utgangspunkt i

altså ikke tilfellet i denne saken, i tillegg

ansvar på dette området, også når ska-

Lasse-saken. Bakgrunnen for endringen

til at det var et annet ansvarsgrunnlag.

delidtes forhold er grovt klanderverdig".

var at Lasse på 4 år ble påkjørt av trikk

Forsikringsselskapet til trikken anførte at

Dette momentet ble ikke tillagt vekt da

mens han syklet på sin trehjulssykkel.

det er en strengere norm for vurderingen

førstvoterende uttaler: "Slik saken er opp-

Forsikringsselskapet avviste den gang

av skadelidtes forhold etter jernbanean-

lyst for Høyesterett, har jeg ikke grunnlag

erstatningsansvar for den skaden Las-

svarsloven enn etter bilansvarsloven slik

for å trekke inn omfanget av skaden som

se ble påført. I samarbeid med advokat

at avkortningen skal bedømmes strenge-

et moment som kunne tenkes å redusere

Øyvind Johnsen i advokatfirmaet Ness

re enn i et liknende tilfelle med bil. Høy-

avkortningen.". Dette synes å innebære

& Co, utarbeidet og sendte forbundet et

esterett var uenig med lagmannsretten

at hadde man her kunnet dokumentert

lovforslag til justiskomiteens medlemmer

som la til grunn at det skulle være en

en betydelig skade ville det vært grunn

som så endte opp med en lovendring

strengere norm for vurdering av skade-

for en mindre avkortningsgrad. I tillegg

hvor det nå er et såkalt objektivt ansvar

lidtes forhold etter jernbaneansvarsloven.

krevde ikke skadelidte høyere erstatning

også for trikk. Saken er for øvrig omtalt

Høyesterett konkluderer med at det er

enn 50 % av prosessøkonomiske årsaker.

i Personskadeforbundets historiebok

de samme kriteriene som skal legges til

Det viktigste med dommen er imidlertid

"Raseri, kaos og suksess" fra 2014 og

grunn etter jernbaneansvarsloven som

premissene som fastslår at skade etter

også i Advokatforeningens historiebok

etter bilansvarsloven, nemlig at man må

jernbaneansvarsloven skal behandles

"Våpendrager og veiviser". Det er derfor

vurdere hvorvidt skadelidte har opptrådt

som etter bilansvarsloven samt at det

hyggelig å se at foreningens arbeid har

"mer enn lite å legga til last". Retten viser

skal mye til før man overhodet vurderer

hatt betydning i slike enkelttilfeller.

hjemlet i jernbaneansvarslovens § 9 og
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29. JUNI I ÅR KOM DET EN INTERESSANT OG VIKTIG DOM FRA HØYESTERETT. Retten skulle ta standpunkt til avkortning i erstatningen da skadelidte hadde gått på rødt lys i
Stortingsgaten i Oslo i 2012. Hun ble påkjørt av trikken.

ÅRSAKSSAMMENHENG

vært sykemeldt på grunn av smerter i

skapet viste til Høyesteretts dom, den

Vanligvis omtaler vi sjelden tingretts-

lår men var friskmeldt da ulykken inn-

såkalte Ask-saken, hvor det anføres at

dommer i denne spalten. Det er allike-

traff. Forsikringsselskapet anførte også

lette nakkesmerter i seg selv normalt

vel grunn til å nevne en dom fra Gjøvik

at skadelidte ikke ville ha vært i 100 %

ikke kan legge grunnlag for å konstatere

tingrett av 7. juni d.å. som omhandlet en

arbeid hvis ulykken ikke hadde skjedd

arbeidsuførhet. Retten uttaler i den for-

nakke-/hodeskade. Skadelidte, som var

og viser blant annet til at hun ikke var i

bindelse: "Slik retten ser det innebærer

sjåfør, ble påkjørt av bil på venstre side

fullt arbeid da påkjørselen skjedde. For-

ikke dette at lavinvaliditeter aldri er

i bakdørsområdet. Forsikringsselskapet

sikringsselskapet anførte at hendelsen

erstatningsrettslig vernet. Dette må

stilte spørsmål ved om det var årsaks-

hadde vært uvesentlig samt at det var

vurderes konkret i det enkelte tilfellet,

sammenheng mellom påkjørselen og

såkalte samvirkende faktorer hvor det

og en lav medisinsk invaliditet kan etter

skadelidtes helsemessige plager. Det ble

var tilkommet en rekke nye plager uten

rettspraksis gi betydelig større reduksjon

utarbeidet en rapport fra REKON som

sammenheng med ulykken.

i ervervsevnen.". Retten konkluderer så

etter en teknisk analyse konkluderte

med at skadelidte har fått redusert er-

med at den påkjørte bil hadde en has-

Retten var ikke enig i dette og mente

vervsevnen med 20 %. Det ble så tilkjent

tighetsendring mellom 8,2 og 13,2 km/t.

at hennes andre plager var sekundære

et netto inntektstap for 3 år med kr 648

Skadelidte fikk ved påkjørselen smerter

smerter relatert til trafikkulykken. Retten

677 og det fremtidige inntektstapet inkl.

på venstre side av korsryggen og hadde

sluttet seg til den medisinsk sakkyndi-

skatteulempe med kr 843 173. Videre leg-

dagen etter smerter i rygg og nakke på

ge som konkluderer med en medisinsk

ger retten til grunn at skadelidte vil ha

venstre side. Skadelidte hadde før ulykken

invaliditetsgrad på 5 %. Forsikringssel-

behov for fysioterapi eller annen behand-
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ling som omfattes av frikort 2 og dømte

CT på et tidligere tidspunkt. Her nådde

ménerstatning, tapt livsutfoldelse, på kr

forsikringsselskapet til å betale 48 000 kr

imidlertid skadelidte ikke frem. Skadelidte

1 191 000. Det tilbudte beløp ble, på tross

for denne erstatningsposten. Totalt ble

ble tilkjent saksomkostninger både for ar-

av anmodning, ikke utbetalt. Skadelidte

skadelidte tilkjent kr 1 953 000. I tillegg

beidet før stevning ble uttatt og for begge

hadde store økonomiske utfordringer.

ble hun tilkjent saksomkostninger. Det

rettsinstanser. Han ble derimot dømt til

Heller ikke ménerstatningen ble utbe-

spesielle med saken er altså at en me-

å betale saksomkostninger i saken mot

talt på tross av at det var enighet om

disinsk invaliditetsgrad på 5 % kan være

Pasientskadenemnda.

100 % medisinsk invaliditet. Med dette

tilstrekkelig til å forårsake betydelige

utgangspunkt ble det så tatt ut stevning

økonomiske tap som skadevolder kan

Saken ble prosedert av advokat Janne

for tingretten. Retten inviterte til retts-

holdes erstatningsansvarlig for, i denne

Eide Roalkvam.

mekling uten at man oppnådde resultat.

sak altså nesten kr. 2 000 000.

Imidlertid ble saken løst kort tid før den
UTMÅLING OG UTBETALING

skulle opp til behandling og da med en

Saken ble prosedert av advokat Einar

En annen sak jeg også har lyst til å kom-

totalerstatning på 10 255 000. Fremtidig

Lohne ved advokatfullmektig Camilla

mentere er en sak som stod for Hedmark

inntektstap ble erstattet med kr 3 500

Neuberth, Advokatfirmaet Langseth.

tingrett i mai d.å. Stevning ble sendt ting-

000 og fremtidige utgifter ble basert på

retten i august i fjor og vi ble involvert

et årlig beløp på kr 175 000. Skadelidte

Gulating lagmannsrett avsa en inter-

i saken ved at vi ble bedt om å kom-

endte altså opp med 5 ganger høyere

essant dom 3. mars d.å., hvor det var

mentere forsikringsselskapets tilbud i

erstatning enn det selskapet tilbød.

spørsmål om årsakssammenheng mel-

media. Vi hadde i ettertid også et møte

lom en ulykke og en hjerneblødning med

med skadesjefen hvor saken ble drøftet.

Vi kommenterer så å si aldri verken tra-

påfølgende skader. Skadelidte fikk al-

Vi blir med jevne mellomrom kontaktet

disjonelle forliksløsninger eller såkalte

vorlig hjerteinfarkt mens han kjørte bil

av media når saker havner i domstolene.

rettsforlik i denne spalten. Her har jeg

og kjørte ut av veien. Han ble påført et

Det er en del journalister som følger med

imidlertid gjort unntak da selskapet i

mindre slag mot hodet og var uten normal

på saker som står for domstolene. I det-

denne saken synes å ha hatt en ”ekstrem”

hjertefunksjon i 70 minutter. Han våknet

te tilfellet var det en latvisk statsborger

tilnærming. Vi håper og tror at denne

etter noen døgn i koma uten at det var

som var blitt hardt skadet i en trafikk-

typen kundebehandling er unormal og

tegn til skade. Etter ytterligere et par døgn

ulykke. Forsikringsselskapet mente han

velger denne gang ikke å opplyse om

ble det konstatert en stor hjerneblødning.

ikke hadde krav på noe erstatning for

navn på forsikringsselskapet. Man må

Skadelidte endte opp med å få epilepsi,

inntektstap grunnet at han hadde arbei-

kunne regne med at selskapenes ska-

synsfeltutfall og lett kognitiv svikt, og han

det blant annet som jordbærplukker i en

desjefer ønsker, og er opptatt av, å hol-

ble ufør. Bilforsikringsselskapet erkjente år-

kortere periode i Norge og hadde sam-

de en høy standard og representere den

sakssammenheng mellom trafikkulykken

boer og sønn i Latvia. Selskapet la altså

sikkerhet som forsikring er ment å være

og hjerneblødningen, men ikke mellom

til grunn at han ikke ville hatt noe inn-

for de av selskapets kunder som rammes

hjerneblødningen og skadene som selska-

tektspotensiale i Norge. Skadelidte bodde

av personskader. Jeg håper vi slipper å

pet mente skyldte hjerteinfarktet. Retten

på institusjon og var påført en alvorlig

komme tilbake med flere eksempler på

mente at det var årsakssammenheng

skade med 100 % medisinsk invaliditet.

denne type saksbehandling.

mellom trafikkulykken og samtlige tap.

Erstatning for utgifter ble tilbudt med

Pasientskadenemnda var også saksøkt

et årlig beløp på kr 30 000 og en total

Skadelidte var bistått av advokat Chris-

for svikt i helsehjelpen da det ikke var tatt

erstatning for utgifter på kr 770 000 og

tian Lundin, advokatfirmaet Ness Lundin.

– 14 –

Personskadeforbundet LTN +
Sunnaas sykehus = sant
Sunnaas sykehus samarbeider tett
med Personskadeforbundet LTN.
Faglig leder for sosionomene ved
sykehuset, Hege Skoglund, sier det er
god rutine på å henvise til forbundet
for råd og veiledning.

ulike juridiske områder i forbindelse med

masjon og et tett samarbeid er viktig

en skade.

for at dette skal fungere, forklarer hun.

FLERE MØTEPUNKTER

Skoglund mener at forbundets uavhen-

De 21 sosionomene ved Sunnaas utgjør

gige rolle gir en form for sikring av likhet

tilsammen ca. 14 årsverk. Informasjon om

og rettferdighet i behandling av saker.

forbundet får de via flere kanaler, blant

Erfaringen er at saksbehandlingen dess-

- Når vi opplever at en pasient trenger

annet opererer de med felles kartleggings-

verre varierer og at forskjellene gjerne er

en vurdering i sin erstatningssak er det

materiale. Det kommer også jevnlig perso-

større i saker der vedkommende ikke har

naturlig for oss å informere om forbundet

ner fra forbundet som oppdaterer og som

vært i kontakt med forbundet.

og de ressursene dere besitter, understre-

kan ha samtaler med pasientene her ute.
- Sykehuset får ofte telefoner fra advo-

ker Skoglund.
- Som sykehus er vi forpliktet til å in-

kater som ønsker et samarbeid, noe vi

LEVE MED møter Skoglund og rundt

formere om erstatningsrettslige forhold

selvsagt ikke kan gjøre. Da er det betryg-

15 andre sosionomer under et tretimers

og da er det naturlig å henvise videre til

gende å ha en ”tredjepart”, altså dere, å

langt kurs der Per Oretorp informerer om

Personskadeforbundet LTN. God infor-

henvise til, sier Hege Skoglund.

+
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= sant

Hva er og kan forventes av
fastlegen?
Fastlegeordningen ble innført i Norge 1.
juni 2001. Det er kommunens ansvar å
besørge nødvendig helsehjelp for sine
innbyggere. Kommunene og legene inngikk avtaler som sikret pasientene en
fast lege å forholde seg til. For å kunne
ha fastlege er det et vilkår at man er
bosatt i riket.
Innbyggerne fikk anledning til å velge seg
sin lege ved innføringen av ordningen.
Legen har som hovedregel ingen mulighet til å nekte noen å stå på hans liste.
Det er HELFO som administrativt forvalter ordningen, men ansvaret for å
inngå avtaler med legene påhviler den
enkelte kommune.
Innbyggerne har anledning til å bytte
lege to ganger per år. Man får imidlertid

MED NOEN FÅ TASTETRYKK kan du bytte fastlege. Gå inn på HELFO.no.

ett ekstra bytte dersom man flytter eller
blir tvunget til å bytte som følge av at

lege er 2 500. Når listene er fulle stenges

legene i kommunen) og i samarbeidsut-

legen slutter eller reduserer listen sin.

de for nye pasienter og åpnes først når

valget (som er et organ, opprettet med

Byttet skjer på internettsidene til HELFO,

det er 20 ledige plasser. Om man flyt-

fastlegeordningen, med representanter

eller ved å ringe HELFOs fastlegetelefon.

ter tilbake til en kommune innenfor en

fra legene og kommuneledelsen).

Det er anledning til å ha lege i en annen

tidsperiode på 3 år har man likevel rett

kommune enn den man er bosatt i.

til å komme inn på en leges liste selv

En kommune som ønsker å opprette

om den er full. Barn under 16 har også

en ny fastlegehjemmel må få dette

Legene mottar betaling per innbygger

krav på å komme inn på samme liste

vedtatt i allmennlegeutvalget, samar-

på listen (percapitatilskudd) fra kom-

som sin foresatte.

beidsutvalget, helse- og sosialutvalget,

munen. Fra 1. juli 2010 utgjør dette til-

kommunestyret, fylkeslegen og i Statens

skuddet 380 kroner per pasient per år. I

Legene kan be om å få endret sin liste-

råd for legefordeling i Sosial- og helse-

tillegg mottar legene egenbetaling fra

lengde for å tilpasse den til arbeids-

direktoratet.

pasienter og honorarer fra HELFO etter

belastning, ventetid og andre lege-

bestemte satser beskrevet i normalta-

oppgaver. Vedtak om endring gjøres i

riffen. Maksimalt antall innbyggere per

allmennlegeutvalget (som består av
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Kilde: Wikipedia.

Status på likepersontelefonene
Høsten 2015 fikk Personskadeforbundet LTNs lokal- og fylkeslag utdelt
likepersonstelefoner. Telefonene skal
gjøre det lettere å koble sammen
likepersoner og hjelpetrengende.

seg nye rutiner i likepersonarbeidet samt
startet å bruke telefonen. Ett av lagene
som er i gang er Sortland og Andøy
lokallag. Lederen for laget, Arne-Magne
Andreassen, er i utgangspunktet positiv,
men forteller at så langt har bare ett

TEKST: Gunn Kvalsvik

menneske ringt det nye nummeret.
- Bare en måneds tid etter at vi fikk tele-

Ideen om likepersontelefoner ble unn-

fonene var vi oppe å gå, likevel har vi så

fanget under en tillitsmannskonferanse

langt bare mottatt en telefon, forteller han.

på Kielferga for halvannet år siden. Etter
en felles brainstorming under temaet

Laget i Sortland og Andøy har mellom

"Hvordan løfte likepersonstilbudet" var

seks og åtte likepersoner, inkludert le-

det flere som mente på at det burde

deren selv. En av de mest aktive er Inger

lages et system som gjorde det lettere

Simensen som har vært aktiv i laget i

å nå likepersoner, for eksempel ved at

en årrekke.

likepersonene i hvert enkelt lag kunne
nås via et felles telefonnummer.

Andressen tror at grunnene til at de har
fått så få telefoner sikkert er flere, men

Forslaget om likepersontelefoner ble

tror at det viktigste er at det tar tid å

fulgt opp og iverksatt av sekretariatet,

endre folks vaner.

Arne-Magne Andrassen. Foto: Privat.

- I vår del av landet er det mest vanlig at

ken ti til fem alle hverdager, og om kvel-

folk tar kontakt etter at de har hørt om

den har jeg koblet nummeret videre til

- Dette er helt enkle telefoner og i praksis

tjenesten og konkrete likepersoner via

min egen. Den manglende aktiviteten

fungerer de som et slags ” sentralbord”

bekjente. Dørstokken er nok mye høyrere

handler altså ikke om at vi ikke har vært

der samtaler kan viderekobles dersom en

dersom de skal ringe en fremmed.

tilgjengelige, sier Arne-Magne Andressen,

og høsten 2015 ble telefoner delt ut under
Landsmøtet.

annen av lagets likepersoner bør brukes,

LEDER FOR SORTLAND OG ANDØY LOKALLAG,

og legger til:

forklarer Frank Gjelsøy i Personskade-

Lederen for laget forteller at de har gjort

forbundet LTN.

alt de kan for å markedsføre telefon-

- Vi har ikke tenkt å gi opp tjenesten og

tjenesten. De har hengt opp plakater,

har stor tro på likepersontjenesten, men

Gjelsøy har stått for det praktiske rundt

snakket om det til medlemmene og an-

kanskje vi går over til kontaktkort fordi

innkjøp og organisering.

nonsert det nye telefonnummeret på

det er billigere.

websidene sine.
SORTLAND OG ANDØY LOKALLAG
Halvannet år senere har flere lag laget

- Telefonen har vært skrudd på fra klok-
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Dette skjer

23.-24.

VI TAR SPRANGET VIDERE

September

I slutten september, nærmere
bestemt 23. til 24. september,
er lagene i Personskadeforbundet LTN inviterte til å delta i en
landsomfattende kampanje som
har som mål å synliggjøre og rekruttere.

eller veiledning, og ikke minst tilgang

over hele landet. Hvor man står av-

til et nettverk som har forståelse for

hengig av avtaler og tilgjengelighet.

situasjonen.

Erfaringsmessig vet vi at mange står
i nærheten av kjøpesentre, i gågaten

- Vårt viktigste markedsføringsgrep

eller ved et helsesenter.

er faktisk å dele og å fortelle vår egen
historie. Altså, å si hva som fikk livene

- Vi har en tradisjon på å dele ut en liten

våre til å bli snudd opp ned, og hvorfor

ting for å komme i snakk med poten-

- Kampanjen handler om bevisstgjøring

medlemskapet i Personskadeforbundet

sielle medlemmer eller interessenter.

og rekruttering. Særlig ønsker vi å bli

LTN er viktig. Det er ikke ofte man ten-

Det skal også være utgangspunktet

sett av folk som ikke selv er skadet,

ker at min egen historie er viktig, men

denne gangen. Til høstens kampanje

men som ønsker å støtte arbeidet vårt,

det er faktisk den beste markedsførin-

har vi reflekser, plakater, plaster, første-

støttende medlemmer, sier general-

gen forbundet har, sier Dahl-Hilstad.

hjelpsmasker, Selius og penner. Alle lag
får eller har fått tilsendt en liste hvor

sekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.
For de som ikke er så bekvemme med

lagene kan bestille artikler, understreker

Ved å ha et landsdekkende arrange-

å dele sin personlige historie vil det bli

generalsekretæren.

ment håper forbundet at det blir et

trykket et ekstra opplag av LEVE MED

økt fokus på kampanjen. Det er derfor

nr. 8. Det er et temamagasin som er i

- Om du ikke tidligere har vært aktiv i

viktig at flest mulig av lagene deltar.

produksjon og som vil bestå av fem

lokallaget og kjenner at du har lyst til

intervjuer der ulike medlemmer deler

å bidra, kan dette være en god mulig-

MARKEDSFØRING

sin historie og motivasjon for å være

het. Ta kontakt og still opp. Kanskje din

Svært mange har gjennom årene fått

medlem.

historie er akkurat den som skal til for
å få et støttende medlem til å melde

hjelp av forbundet til å klare livet videre
etter en ulykke. Det kan ha vært hjelp

KAMPANJENS INNHOLD

i en erstatningssak, hjelp til å forstå

Målet med kampanjen er å synliggjøre

NAV, kunnskap om egen skade via kurs

Personskadeforbundet LTN via stander
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seg inn, avslutter hun.

24.

September

ØSTFOLD

ER DU USIKKER PÅ HVILKE RETTIGHETER DU HAR ETTER EN SKADE ELLER
SYKDOM?
For å bidra til økt kunnskap om egne
rettigheter arrangerer vi foredrag om
hovedtrekkene i NAV-rettigheter og erstatningsrettigheter. Kunnskap bidrar til
økt mestring og kontroll over egen sak.
Foredraget er gratis og åpent for alle.

eralsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.
Pga. lunsjservering ønsker vi påmelding innen 16.9., til: Hege Thue Hansen,
tlf. 917 14 167 eller e-post:
ostfold@personskadeforbundet.no.

Tid/sted: Lørdag 24.9.2016 fra kl. 10 til
ca. 17, Quality hotell, Bjørnstadveien
20, 1713 Grålum
Arrangør: Personskadeforbundet LTN
Østfold fylkeslag

Kunnskap bidrar til økt mestring og
kontroll.
Foredragsholder er rådgiver Birte Sand
Rismyhr og seniorrådgiver/ass. gen-

Velkommen til nyttig foredrag!

NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE
Etter at sykdom eller skade dukker det ofte opp bekymringer om egen økonomi. Å få kunnskap om dette er viktig og
nødvendig for å oppnå riktig erstatning, samtidig som det bidrar til økt mestring og kontroll i egen rehabiliteringsprosess. Foredraget er gratis og åpent for alle. Alle foredragene starter klokken 1800 og slutter ca. 2100. Foredragsholder er
seniorrådgiver/ass. generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

19.

September

29.

September

MOSJØEN

Sted: Milano i Mosjøen. Arrangør/påmelding til: Personskadeforbundet LTN Mosjøen og omegn lokallag v/Maj-Britt Justad,
tlf. 466 85 838 eller Bente Hyttebakk, tlf. 481 22 274, innen 11.9., eller e-post: mosjoenomegn@personskadeforbundet.no

FOLLO

Sted: Waldemarhøy, Ski. Arrangør/påmelding til: Personskadeforbundet LTN Follo lokallag v/Bernt Flekstad, innen 22.9.,
tlf. 997 40 600, e-post: follo@personskadeforbundet.no
Kunnskap bidrar til økt mestring og kontroll. Velkommen til nyttig foredrag!
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Dette skjer
ER DU USIKKER PÅ HVILKE RETTIGHETER DU HAR I
NAV-SYSTEMET ETTER EN SKADE ELLER SYKDOM?
For å bidra til økt kunnskap om egne rettigheter arrangerer vi foredrag om hovedtrekkene
i NAV-rettigheter. Kunnskap bidrar til økt mestring og kontroll over egen sak. Foredraget er
gratis og åpent for alle. Alle starter klokken 1800 og er ferdig rundt 2100. Foredragsholder
er rådgiver Birte Sand Rismyhr i Personskadeforbundet LTN.

6.

September

NORDRE OG SØNDRE VESTFOLD

Sted: Skjeestua, Stokke. Arrangør/påmelding til: Personskadeforbundet LTN lokallag i Nordre og Søndre Vestfold
v/Adelheid Bøen, tlf. 911 61 919, e-post: nordrevestfold@personskadeforbundet.no

14.

September

MIDT-/NORD-HEDMARK

Sted: Myklegard veikro, Løten. Arrangør/påmelding til: Personskadeforbundet LTN Midt-/Nord-Hedmark lokallag
v/Lennart Kristmoen, innen 5.9., tlf. 938 46 575, e-post: hedmark@personskadeforbundet.no

20.

September

DRAMMEN

Sted: Drammen sykehus, v/foajeen ved apoteket. Arrangør/påmelding til: Personskadeforbundet LTN Drammen og omegn
lokallag v/Anne Hauan, innen 13.9., tlf. 915 73 381, e-post: drammenomegn@personskadeforbundet.no

21.

September

OSLO OG ASKER & BÆRUM

Sted: Scandic Solli Hotel, Oslo. Arrangør/påmelding til: Personskadeforbundet LTNs lag i Oslo og Asker & Bærum
v/André Berg, innen 14.9., tlf. 920 15 574, e-post: oslo@personskadeforbundet.no

26.

September

LOFOTEN

Sted: Klubbhuset, Gravdal. Arrangør/påmelding til: Personskadeforbundet LTN Lofoten lokallag
v/Leif Helge Hansen, innen 18.9., tlf. 957 34 615, e-post: leihelg@online.no
Kunnskap bidrar til økt mestring og kontroll. Velkommen til nyttig foredrag!
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19.

Oktober

TROMSØ

Å LEVE MED KONSENTRASJONSVANSKER OG REDUSERT HUKOMMELSE
ETTER SKADE ELLER SYKDOM
Hjernen er vårt mest fascinerende
og komplekse organ, ansvarlig for
personlighet og selvbevissthet og
alt det som kjennetegner mennesket.
En skade på hjernen er selvsagt dramatisk, men med god rehabilitering
og tilpasning går livet videre både
for den skadde og de som lever med.
Personskadeforbundet LTN Tromsø og
omegn arrangerer et åpent foredrag
om dette temaet den 19. oktober 2016
fra klokken 18:00-21:00 ved St. Elisabeth Hotell og Helsehus, Mellomveien
50, 9007 Tromsø.
Foredragsholder Frøydis Hatland, kog-

9.-11.

September

Tillitsmannskonferansen 2016 arrangeres i år i Stavanger. Årets temaer er
brukermedvirkning og hvordan bruke
egne erfaringer for å nå ut.
Fredag blir det felles program for alle
deltagerne. Lørdag vil vi starte med
parallellsesjoner og avslutte med en
felles samling.
Dagen bryter vi opp med en felles utflukt som selvfølgelig går til Norsk Olje-

Foredraget er gratis og åpent for alle,
enkel servering – bindende påmelding.
Foredraget vil bli holdt med forbehold
om minst 10 påmeldte.

nitiv utvalg vil gi innsikt og gode ideer
om veien tilbake til det gode liv. Stikkord
for foredraget er: symptomer, utfordringer og mulige følgeskader ved kognitiv
svikt. Praktiske råd og tips til en bedre
hverdag.
Det gis anledning til å stille spørsmål
under foredraget.

Påmeldingsfristen er 2. oktober, og
påmeldinger sendes på e-post til:
tromsoomegn@personskadeforbundet.
no eller SMS til 995 84 843 med navn.
Følg oss gjerne på vår Facebook side
for oppdateringer: Personskadeforbundet LTN Tromsø og omegn
Velkommen til nyttig foredrag!
Kunnskap bidrar til økt mestring og
kontroll!

TILLITSMANNSKONFERANSEN 2016
museum. Der deler vi opp i grupper og
vi får oppleve hvordan oljen har smurt
Norge. Søndag tar vi et hyggelig farvel og forbereder oss til den nasjonale
kampanjen.
Laget kan melde på en deltager i hver
av disse kategoriene, men ikke flere enn
en deltager per kategori:
• Brukermedvirkning – Hva er det
• Organisasjon - Roller og styreansvar
enkelt forklart
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• Markedsføring - Lære å selge forbundet; vit hvem vi er og hva vi står for
• Likeperson - Vi er frivillige hjelpere
som kan lytte, hvordan rekruttere og
hvilken rolle vil vi ha i fremtiden
• Ungdom – ungdom og påvirkning,
brukermedvirkning – Dine muligheter
(NB. Deltageren må være mellom
18-35 år)
Egenandelen er på kroner 500
per deltager.

Landet rundt
Båttur med Rigmor
personer som bodde der og hva stedene
var kjent for.
Rett og slett en meget dyktig og kunnskapsrik guide! Nydelig servering bestående av fingermat var det også underveis.
En 4-timers seilas som vi nøt fra først
til sist.
Etter ansiktene å dømme var det ikke
bare undertegnede som koste seg denne
sommerkvelden på sjøen. Vi takker Bjørn
og hans mannskap og alle dere flotte
mennesker i LTN for en strålende kveld.

Med nydelig sol møtte en gruppe
medlemmer fra Personskadeforbundet LTN opp ved Rigmorbrygga i
Sandvika en onsdag ettermiddag
i begynnelsen av juni.

Skipper Bjørn tok imot oss, og sammen
med sitt mannskap ønsket han oss varmt
velkommen til en strålende kveld på
Oslofjorden.
Han gikk igjennom sikkerhetsrutinene

TEKST: Kristin Levinsen Sporild,
Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum

før vi gikk om bord.
EN STRÅLENDE KVELD

33 påmeldte fra fire lag, Asker og Bær-

Og en strålende kveld ble det virkelig.

um, Drammen, Romerriket og Oslo, men

Bjørn fortalte om de ulike stedene vi

dessverre uteble noen på tampen.

kom til, om små og store hytter, kjente
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Oslolaget på
Tusenfryd
I juni var laget på Tusenfryd, en årlig
begivenhet.
TEKST OG FOTO: Andre Berg

Det kom rundt en 20 medlemmer og
både store og små hadde det gøy. I
to-tida møttes vi på kafé for å spise
og drikke - i sola!

Østfoldlaget på tur til Kristiansand
Her kommer noen ord om østfoldlagets tur til Kristiansand. Vi var 20
medlemmer, med stort og smått,
som tok turen den 24. juni 2016.
TEKST OG FOTO: Linn Jeanette Krogstad

Vi bodde på Clarion Ernst hotell, som
ligger flott til i sentrum av byen og med
kort vei til både gågata og havneområdet, altså mye fint å se på i gangav-

stand. Lørdag tok vi turen til dyreparken

bussturen tilbake til Østfold igjen med

hvor vi hadde en super dag. Heldige med

en sliten, men fornøyd gjeng.

været var vi også!
Vi vil takke bussjåførene Bjørn Østereng
Både fredag og lørdag hadde vi satt

og Hans Olav Hansen samt vår "Co-

av tid til egendisposisjon, mens vi tok

pilot" og maskot Henriette som fraktet

middagene i fellesskap. Søndag gikk

oss trygt tur/retur Østfold Kristiansand.
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Selius & kidza
Barns rettigheter
FNs barnekonvensjon handler om dine

• barns rett til medvirkning: barn har

og andre barns rettigheter. Den ble en-

rett til å få informasjon i saker som

stemmig vedtatt av alle landene i FN

gjelder dem og si sin mening og bli

20.november 1989. Barnekonvensjonen er

tatt alvorlig

en slags lov som sier at alle barn har rett

• barns beste: i alle avgjørelser som

til å være trygge og ha det de trenger.

gjelder barn, skal en ta hensyn til hva

Den sier at staten har ansvaret for barna

som er best for barnet

i landet, slik at de ikke blir mishandlet,
BARNEOMBUDET

utnyttet eller har det vondt.

I Norge skal Barneombudet passe på at
Barnekonvensjonen gjelder i alle si-

de som bestemmer følger barnekonven-

tuasjoner og for alle under 18 år. Bar-

sjonen. Les mer om Barneombudet på

nekonvensjonens riktige navn er ”FNs

Barneombudets nettsider: www.barne-

konvensjon om barnets rettigheter”. En

NØDTELEFON FOR BARN OG UNGE

konvensjon er en avtale mellom flere

Hvis du opplever vold, mishandling eller

land og folk.

hvis de voksne ikke tar vare på deg, kan

KLAGERETT

ombudet.no/om-barneombudet/

du ringe dette nummeret gratis: 116 111.

Det er skrevet et tillegg til barnekon-

Barnekonvensjonen består av 42 artikler

Telefonen er åpen fra kl.15.00 til 08.00 på

vensjonen, en såkalt tilleggsprotokoll,

med rettigheter. Nedenfor er noen av

hverdager og hele døgnet i helgene og

som gir barn som ikke får oppfylt sine

rettighetene.

på helligdager. Voksne som er bekymret

rettigheter i landet de bor, mulighet til

for barn, kan også ringe hit.

å klage til FNs barnekomité. Flere land

Alle barn...

har ratifisert protokollen allerede, men

... er like mye verdt.

FIRE HOVEDOMRÅDER

... har rett til et navn og en nasjonalitet.

Rettighetene i barnekonvensjonen hand-

... har rett til beskyttelse.

ler om fire hovedområder:

... har rett til helsehjelp og nok mat og
drikke.
... har rett til å si sin mening og bli tatt
på alvor.
... har rett til å gå på skole.

• barns rett til ikke-diskriminering: alle
barn har de samme rettighetene uansett hvem de er
• barns rett til liv og utvikling: alle barn

... har rett til lek, fritid og hvile.

har rett til å leve og få mulighet til å

... har de samme rettighetene.

utvikle seg mest mulig
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Norge er ikke blant dem.

Finn seks feil

RINGEREN I OPERAEN!

Sudoku

En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du
se hvem det er.

MÅNEDENS APP
APP: Maily
Alder: 4-9
Pris:
Gratis
Utgiver: goodnews.is

Kryssord

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!

Visuelt barneaktig epost-app
som skal stimulere små barn til
å sende og motta meldinger.
Det er mulig å håndskrive meldingene og å ta bilder som kan
legges inn i meldingene. Svært
gode omtaler, for eksempel i
mashable.com.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

Versjoner: Apple Ipad

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper

Egg
Finnuten
finger-1
skall
avtrykk!
Pilitiet gransker et åsted
etter skjulte fingeravtrykk
etterlatt av forbryteren.
Slik gjør de det:

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
Legg
et egg
i plastglasset og
Gjør
dette
Hva skjedde?
2
vanskeligere.
Et
grunnprinsipp
for universell utforming
fyll på eddik til det dekker egget
Da du holdt det opp
Hånden din etterlot små
Åpne avisen på et bord er at omgivelser og produkter
mot lyset,skal
kunne
1 Skru
haduenolje
utforming
lokket godt på og
mengder
fra håret ditt som
på
se
plommen
i
det
råPudderet klebet seg
laStryk
det stå
på bordet
glasset.
fingrene
gjennom håret
gjør dem tilgjengelige for
flest
mulig.
Målet
er å forenkle
egget
til oljen, og du kunne ta
2 ogSegnietter
demendringer
mot hodebunnen
1
i
fingeravtrykkene med teipen
glasset flere ganger livet og øke livskvaliteten for alle.
om dagen3

2

Vet du hvordan du kan få et
egg ut av skallet uten å
knuse skallet? Du løser
det
Slik gjør du det:
Duopp.
trenger

Stryk forsiktig litt
Hold egget
opp mot
pudder
på glasset

lyset og se på det

Hvis pudderet fester seg til
glasset noe sted, trykk den
klebrige enden av en
teipbitca.
på5flekkene
…
Hold egget
cm

6

med tett lokk

Avis
MCT/Bulls

Sett glasset

6

Ark med mørkt eller svart papir
Forstørrelsesglass

5

3

badepulver eller Maizena
• Hardkokt
egg
Et veldig rent og tørt drikkeglass
• Rått egg
Pudderkvast eller myk
kost• tilEddik
ansiktspudder
• Plastglass
Gjennomsiktig
teip

7

over et. bord
og slipp det
. . og klistre så
7 teipbitene
Deretter
slipper du
det fra 10 cm
på det
mørke papiret

8

Er du heldig, kan du se hvite
fingeravtrykk som
hånden
din
Begge
eggene
satte igjen på glasset
spretter når du

4 på
Etter
to dager
avisentar du egget forsiktig
ut og skyller det i kaldt vann

3

DuTalkum/babypudder,
trenger

Hold glasset i ett
minutt i hånden du
hadde i håret

Studer teipbitene i
forstørrelsesglasset

4

25 ––
–– 27

Gjenta trinn 1-3
med hardkokt egg
© MCT/Bulls

slipper dem

5

4

Er du veldig heldig, kan du
ned på bordet
se små, buede linjer i
avtrykkene

Er du IKKE så heldig, får du
ikke se noen fingeravtrykk.
Eddik er en svakKanskje
syre som
kanditt var for rent
håret
ikke festet seg.
løse opp mangeeller
tingpudderet
som
inneholder kalsium Prøv igjen med en annens
hånd eller et annet pudder

Eddiken løste opp eggeskallet,
Nå forstår du noe av
slik at bare den myke hinnen
problemene politiet kan
innenfor skallet var tilbake

8

ha når de ser etter
fingeravtrykk

Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten

Rugile
Lapinskaite

e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
PRE STERER

FELLE

FACE BOOK GRUPPE

TURNER
GREP

EKKEL

DRIKK

SKALL DYR
TITTER

SNÅL

FASE

RETT
ORK

LITE
STILLAS

MINE

TEKKE
INSEK TER

TALL
PIKE NAVN
MÅLE ENHET
ÅPNET I
HAUGE SUND I
MAI

KLOK KEN

TALL
FRUE

SÅR SKORP ENE

TONEN
SOL

FRYSE

MERKE
SPISTE

DONOR

HER SKER
GOD

TRE
SKRYT

KULØ RER

FOR SYNT

ANTA

PREPO SISJON

SPRÅK

ARTIK KEL

TALL

OPP VIGLER

MATER
SIVBÅT

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

ARVE ANLEGG

NESTEN
BLINK
MANG LER

KLORER

KNA

RISTET
BRØD
STRUTS

DA

BYDEL
GUTTE NAVN

HUMRET
TOPP

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

FJERN SYN

UTSIKT

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.
Svarfrist: 10.09. 2016

Løsning på forrige kryss
var:
KJØR PENT I
SOMMERTRAFIKKEN

Gunn Magni Køste, Fåvang
Torill Nordhus, Stord
Martin Solberg, Molde

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Hammerfest
9610 RYPEFJORD
Tlf. 78 40 77 70
www.sargruppen.no

AKERSHUS
EIDSVOLLS trafikkskole

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

Tlf. 63 96 47 20

BUSKERUD
Eliesons gate 4, 3044 DRAMMEN....................................Tlf. 32 89 50 00
E-post: bajram@drivingtrafikkskole.no
drivingtrafikkskole.no

KONGSBERG Trafikkskole A/S

Skolegata 17, 3611 KONGSBERG...................................Tlf. 32 73 55 90
E-post: post@kongsberg-trafikkskole.no
www.kongsberg-trafikkskole.no

NORD-TRØNDELAG

Yamaha Motor Europe N.V. Filial Norge
Sjøskogenveien 5, 1407 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Galaniittuluodda
9520 KAUTOKEINO
Tlf. 78 48 43 30
www.juhls.no

Hamarvik Båtforening

TREKANTEN Trafikkskole

Abel Meyers gate 21, 7800 NAMSOS...............................Tlf. 74 27 11 60
E-post: bentare@trekantentrafikkskole.no
www.trekantentrafikkskole.no

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Vallset
Skallervegen 2
2330 VALLSET

ØYVIND’s Trafikkskole

Finn Christiansensv 10, 7800 NAMSOS.............................Tlf. 911 28 430
E-post: oeyvinha@online.no

NORDLAND

Tlf. 62 58 72 01
www.joker.no
Ranheimsvegen 1 - Tlf. 73 80 40 00 - www.okkenhaug.no

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S

Sjøveien 7, 8370 LEKNES..............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

OSLO
ALNA Trafikkskole AS

Risløkkveien 51 A, 0583 OSLO.......................................Tlf. 22 72 02 32
E-post: post@alnatrafikkskole.no
www.alnatrafikkskole.no

ROGALAND
Tlf. 38 34 50 90
Holbergsg. 15, 4306 SANDNES.......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
www.stfk.no

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 10 00

RØROS Aut. Trafikkskole

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

Bertel O. Steen Møre og Romsdal
avd. Molde

Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

TROMS

Skipsholmvegen 22
9110 SOMMARØY
Tlf. 77 66 40 00
www.sommaroy.no

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

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS - Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no
Vestregata 27/31, 9008 TROMSØ....................................Tlf. 77 65 55 90
E-post: tsenter@tsenter.no
www.tsenter.no

Stora Enso Skog AS
Vestsivegen 269
2411 ELVERUM
Tlf. 905 72 901
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Holmestrand Regnskapssentral AS
Autorisert regnskapsbyrå

Langgt 23, 3080 HOLMESTRAND - Tlf. 33 05 14 30
E-post: trude@regnskapssentral.no

Arbor-Hattfjelldal AS

Brisk Kompetansesenter AS
Breivikv 5, 6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00 - www.brisk.no

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no - www.midtgaardtransport.no
Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Nyland Maskin AS

Eggen Anleggsdrift AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Sagene Ring 43, 2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Gaustad
Transport AS
Majorstuv. 17, 0367 OSLO
Tlf. 909 05 000
Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Trygt på skoleveiene
Kvalsund
kommune

Tønsberg
kommune

Båtsfjord
kommune

tonsberg.kommune.no

batsfjord.kommune.no

kvalsund.kommune.no

Tønsberg
kommune

Eidskog
kommune

Lavangen
kommune

eidskog.kommune.no

lavangen.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Oppvekst og Læring

Masfjorden
kommune

Fræna
kommune

tonsberg.kommune.no

Hitra
kommune
hitra.kommune.no

Helse og Sosial

Bydrift Vann/Avløp

masfjorden.kommune.no

frana.kommune.no

os.kommune.no

flekkefjord.kommune.no

hvaler.kommune.no

Halden
kommune
halden.kommune.no

froya.kommune.no

Tynset
kommune
tynset.kommune.no

Vefsn
kommune
vefsn.kommune.no

Hvaler
kommune

Flekkefjord
kommune

Sektor kommunal utvikling

trysil.kommune.no

vagsoy.kommune.no

strand.kommune.no

meraker.kommune.no

Lørenskog
kommune
Teknisk
Forvaltning

Rus og
Psykisk Helse
lorenskog.kommune.no

spydeberg.kommune.no
larvik.kommune.no

re.kommune.no
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tysver.kommune.no

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS
Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 79 02 13 75

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390
www.industrienergi.no

Varanger
Auto AS

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30
www.mtf.no

Billakkering
Kokstad AS

Sund
Bilservice AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Øraveien 15 B
1630GAMLEFREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 50 00

Trysil
Septikservice AS

Helge’s Bil AS

Entreprenørselskapet

AKO
Transport AS

Johs Granås AS
Teiealleen 7
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

Brødrene

Treaskjæret
4200 SAUDA
Tlf. 52 78 54 00

Hamar
Pukk og Grus AS

Transportoppdrag
Bergen AS
Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK
Tlf. 55 15 41 40

Bil Kokstad AS

Haugesund Taxi

TINE Meieriet
Tretten

Kara
Transport AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Føykåsveien 8
3213 SANDEFJORD
Tlf. 489 90 161

Spannavegen 1
5521 HAUGESUND
Tlf. 52 80 80 80

Furnesvegen 12
2382 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 00 06 61

Kolhusvegen 1
2635 TRETTEN
Tlf. 03 080

Thingstad Pall- og
Kassefabrikk AS

Trøgstad
Elverk AS

Østli
Servicesenter AS

Skoleveien 6
1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 49 50

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Viuno AS

Automek AS

Floodmyrveien 17
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 55 76

4808 ARENDAL
Tlf. 020 30

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Nettec AS

RPT Production AS

Amdals
Maskin AS

Lundev 116 b
4640 SØGNE
Tlf. 38 05 09 33

0668 OSLO
Tlf. 22 30 60 60

Ramlo
Sandtak AS

Helsesenteret
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Rognan
Fargehandel

Brusestien 15
2150 ÅRNES
Tlf. 909 75 265

Bil-Spesialisten AS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Nedre Tomtegate 2-4
1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Moses Transport
- Warsame

Skogmo
7863 OVERHALLA
Tlf. 74 28 28 33

Haugerudveien 72
0674 OSLO
Tlf. 958 03 670

Markhus
Transport AS
Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988
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Sjøkrigsskoleveien 15
5165 LAKSEVÅG
Tlf. 55 94 78 78

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Skammelsrud
Sag og Utsalg
Sandbekkveien 510
1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

Andreas Bottolfs
Verksted AS

BT Fysioterapi

Region sør

Søgne
Bilservice AS

Figgenveien 34
4332 FIGGJO
Tlf. 51 66 33 22

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Statens vegvesen

Terje Melby
Transport AS

Vognveien 23 Ørn
Industriområde
2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Figgjo
Autoservice

Fanøy
6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Dalemoen 25
2670 OTTA
Tlf. 480 15 300

Storg 19
3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

L R transport AS

Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Kolbotnv 14
1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 85 50 40

Lesja Rep og
Servicesenter AS

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Moen Industriområdet
3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Stensrud Musikk

Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Selvik AS

Kausland
5381 GLESVÆR
Tlf. 56 98 80 80

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Toyota
Ørland Bil AS

Svene
Lakkering AS

Sar AS

Gunnar Aasen
Taxisjåfør
7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

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

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Engeveien 1
1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

0106 OSLO
Tlf. 63 92 94 20

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Valldal
Bilsenter A/S

Paul Messa AS

Thon
Gardermoen AS

6701 MÅLØY
Tlf. 911 33 787

Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

Vikersundgata 27
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

E. V.
Tak & Bygg AS
Tunvollveien 46
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

Transport

Rolf Bratthammer
Bratthammervegen 24
5541 KOLNES
Tlf. 970 80 022

Telemarksveien 61
3734 SKIEN
Tlf. 24 03 55 50

ANONYM
STØTTE

Dalby Autosalg
Gustavsen
Dales veg 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 70

Sped Trans AS

Auto Øst AS

Aniksdal
Maskin AS

Lundvoll
Maskinstasjon AS

Titang. 13
1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 01 38 89

Nymannsvegen 12
4362 VIGRESTAD
Tlf. 982 21 033

Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 21 05 64 55

Eidebakken Industriområdet
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Elstad
Oljesenter as
Dyrskuevegen 34
2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

EXPONORWAY

Robert Sathiaseelan
Gnanapragasam

Erik Michael Murphy

Utne
Transport AS

Ramstadsletta 46 A
1365 BLOMMENHOLM
Tlf. 952 50 338

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 23 00

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

KMS
Arkitekter AS

Tor Ivar Martinsen
Transport AS

Nordre Enggate 13
3187 HORTEN
Tlf. 406 29 225

Østhellinga 31
3370 VIKERSUND
Tlf. 918 61 533

Bryn
biloppretting AS

Flaten Bil AS

Grorudveien 55
0976 OSLO
Tlf. 22 90 10 00

Ringveien 3
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 62 70

Transportkontoret AS

Ola Flateland
Transport

Weidemanns g 10
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 92 50

Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Nettbuss

Kran og Transport AS

Snekkerlaget AS

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Halland
3630 RØDBERG
Tlf. 940 12 061

Aker Brygge
Marina AS

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS

Geir Gaaserud

Stranden 30
0250 OSLO
Tlf. 928 12 447

Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 19 16

Kråkstad
Bilverksted

IP Huse AS
Mek. Verksted

Trygg Takst AS

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Kanalgata 3
3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Solstad
Gruppen AS

Holmen
Motorservice AS

Slemdalsveien 70 A
0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 09 80

S R Bilradio

Jørgensens
Hageservice

Lindealléen 19 A
0487 OSLO
Tlf. 469 64 107

Ryensvingen 11 B
0680 OSLO
Tlf. 22 67 00 30

Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Mix Go'biten Kiosk

Buskerud
Anleggstransport AS

Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

Vik
Transport AS

Hadsel
videregående skole

Aaserud
Møbler A/S

Hallingdal Billag AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Rally
Bilverksted AS
Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Nedstrand Taxi

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Bernhard & Elise

Cargotron
Transport AS

Maridalsveien 15 E
0178 OSLO
Tlf. 942 77 696

v/Erik Hunnestad
Frydenbergveien 48
0575 OSLO
Tlf. 467 96 444

Grønne Fingre
Linjeveien 39
1087 OSLO
Tlf. 924 08 848

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn

S B Minigraver

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS
Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 415 03 460

Gull og Sølv

Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00
www.caverion.no

Ole Vigs gate 18
0366 OSLO
Tlf. 406 31 270

Christen Øygard

Jan-Olav Hagen

K2 prosjekt AS

Fosen
Verkstedservice AS

Smedbakkvegen 3
2386 BRUMUNDDAL
Tlf. 951 31 925

Karihaugveien 89
1086 OSLO
Tlf. 991 14 200

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Pec
Installasjon AS

Halfdan Wilhelmsens alle 48
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 70 00

Sondre L. Orra
Mekanisk &
Transport

Torgg 2, 4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 34 43

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Knivedalen
3330 SKOTSELV
Tlf. 992 07 421

Bjørn Jensvoll
Myreveien 105
3330 SKOTSELV
Tlf. 950 53 500

Rana
Industriterminal A/S
Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

4

Brødrene

Katrud AS

Gosenveien 9
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 901 22 437

Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 62 33

Voss Auto og
Servicesenter AS

Tvemo
Transport DA

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

Edgar Berthelsen AS

Buskerud
Bilsenter AS

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Nore og Uvdal
Næringsselskap SA
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 13 90

Ole’s Bil- og
Mcskole AS

Vestre Linnesv 7
3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Skolegata 17
3611 KONGSBERG
Tlf. 901 41 849

Es Eiendom AS

John Haugerud
Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND
Tlf. 35 97 35 46

Atlantico AS

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 958 56 744

Sydama AS

Syljuåsen
Oppland AS

K. Kleven AS

Smedsbuktveien 16
3770 KRAGERØ
Tlf. 975 74 421

Sokna
Sand og Pukk A/S
Strømsoddveien 123
3534 SOKNA
Tlf. 911 92 966

Berg-Hansen
Nord-Norge AS
avd Sortland

Strandgata 13
8400 SORTLAND
Tlf. 76 11 00 00

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Verftsgata 6 A
6416 MOLDE
Tlf. 71 25 10 00

Kårhaugen 1
6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Reinholdtsen
Maskin AS
8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Skjeberg
Auto AS

Høysandv. 12
1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91
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Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

Øystein Møylas veg 25
7031 TRONDHEIM
Tlf. 919 01 046

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Elveveien 54
3262 LARVIK
Tlf. 33 13 79 00

Nordre Kongsveg 113
2372 BRØTTUM
Tlf. 900 66 958

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Vikavegen 17
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 44 33

Vårveien 51
1182 OSLO
Tlf. 414 14 105

Seven Seas
Marine-Parts

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Brødrene Halland

Tor Erik Jovall
Transport

12.08.2016, 08:53

Moss
Bilsenter A/S
Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

ANNONSER

ER DU PÅ FLYTTEFOT?

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker
ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

trafikkskadde. ann.indd 2

2/13/09 12:44 AM

HVEM ER DIN
HVERDAGSHELT?
Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har
betydd mye for deg og dine da du trengte det.
Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen
som alltid henter posten for deg eller hva med en
god venn som inspirerte deg.
Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt.
VI oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no.

VI TRENGER AKKURAT DEG!
Et medlemskap i Personskadeforbundet
LTN koster lite, men betyr mye. Kjenner du
noen som bør være medlem eller som kan
tenke seg å støtte forbundets arbeid?
Gå inn på www.personskadeforbundet.no,
her kan du lese om medlemsfordeler og om
hvilke saker vi jobber for.

– 31 –

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Spesialområder:

et navn til:

ning,
slik

strøm:
egt. 11
Lillestrøm
63 89 20 20
s: 23 29 90 01

NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
NESS LUNDIN
LUNDIN er
firmaer
innenfirmaer
erstatningsdets ledende
innen og
forsikringsrett.
erstatnings- og forsikringsrett.
Firmaet består
består av
Firmaet
av 45 partnere,
partnere:
Jan
Gunnar
Ness,
Jan Gunnar Ness, Erik
Erik Johnsrud,
Johnsrud, Christian
Christian
Lundin
og Tom
Sørum.Hauge.
Lundin,
Tom
Sørum
og Anders

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap

Skadelidtes medvirkning
Vihar
har prosedert
prosedert en
Vi
en rekke
rekke prinsipielle sak(f.eks promillekjøring, høy hastighet)
prinsipielle
saker
for
norske
er for norske og internasjonale domstoler,
ogbistår
internasjonale
domstoler,
og i saker
og
skadelidte
i hele landet,
• Erstatning til næringsdrivende
bistår
skadelidte
i
hele
landet,
etter ulykker. I tillegg kan vi bl.a. tilby
i saker etter
ulykker.
• Pasientskader
bistand
innenfor
følgende rettsområder:
I
tillegg
kan
vi
bl.a.
tilby
bistand
Fast eiendoms rettsforhold, familie- og
innenfor og
følgende
rettsområder:
Ta gjerne kontakt for en
arverett,
strafferett,
herunder oppdrag
fast eiendoms
rettsforhold,
som
bistandsadvokat.
uforpliktende samtale
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag
HOVEDKONTOR
OSLO som
Besøksadresse avdelingskontor:
Postadresse
for alle kontorer:
bistandsadvokat.

Lakkegata 3, 0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00,Tromsø:
Faks: 23 29 90 01
Haugesund:
firmapost@nesslundin.no
Haraldsgt.
140
Seminarbakken 4
5527www.nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: 52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

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

Lillestrøm:
Voldgata 1
2000 Lillestrøm
Tlf.: 52 72 30 80

Haugesund:
Haraldsgata 140
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80

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

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele
landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på
• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade
Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Ett av Norges største og mest erfarne advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatningsrett og tilknyttede
fagområder. Vi bistår klienter fra hele landet.
11 erfarne advokater med spesialkompetanse i
erstatnings- og forsikringsrett.
25 års erfaring!

Gratis forhåndsvurdering av din sak!
Sandvika
Ski
Halden

67 23 46 90
64 91 72 90
69 01 56 30

E-post: post@advhi.no

www.advhi.no
www.dinerstatning.no

