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Av og til er det betimelig å skrive positivt om
politikere – særlig om de gjør grep vi liker. I denne
utgaven kan du lese at regjeringen endelig har
tatt ansvar og ryddet opp i vilkårene for de som
jobber som avlastere.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Da er tiden inne for
å skrive
min siste leder. Ved Lands-

hverdagen lettere og bedre for også mange som sliter med

møtet i september takker jeg

nedsatt funksjonsevne.

av som medlem av lands-

styret etter 12 innholdsrike år med oppturer, nedturer, medgang

Av og til er det betimelig å skrive positivt om politikere – særlig

og motgang. Jeg har fått oppleve mye og kan se tilbake på

om de gjør grep vi liker. I denne utgaven kan du lese at regjerin-

mange viktige saker vi sammen har frontet i Personskade-

gen endelig har tatt ansvar og ryddet opp i vilkårene for de som

forbundet LTN både internt og nasjonalt. På side 8 og 9 i denne

jobber som avlastere. For de som trenger ordningen betyr det

utgaven av LEVE MED har jeg skrevet et avskjedsbrev der jeg

bedre ansettelsesordninger, mer stabil arbeidskraft og dermed

deler erfaringer og ser tilbake på det som har vært en viktig del

bedre livskvalitet for brukerne.

av livet mitt i svært mange år.
Nå gleder jeg meg stort til Landsmøtet i september og til å
Vi har valgt å bruke hele fire sider til en evaluering av den sit-

møte både ”gamle” medlemmer og nye. Og til dere andre: god

tende regjeringen. Her kan du lese hvordan våre hjertesaker er

lesning og god høst.

behandlet eller blitt ignorert de siste fire årene.
NB! Husk refleks nå som høstmørket kommer.
LEVE MED ønsker også å si noe positivt om velferdsteknologi.
Hilde S. Valberg

Selv om utviklingen innimellom går nesten for fort, gjør den
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Fire år ved rattet!
Siden 2013 har landet vårt blitt regjert av Høyre, Fremskrittspartiet og
Venstre. Spørsmålet er om de har gjort gode grep for Personskadeforbundet
LTNs medlemmer. Nedenfor følger en rask gjennomgang av regjeringens
håndtering av våre hjertesaker.
TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad og Per Oretorp

HELSE

•

Den sittende regjeringen har snakket

og mange av våre medlemmer får derved

mye om helse, om «Pasientens helsetje-

reduserte utgifter.

Egenandelen for fysioterapi er redusert

neste» og at pasientene skal bli hørt ved
utforming av helsetjenester. Etter fire år

Negativt:

er det likevel lite vi roper hurra for. Håpet

•

om en regjering som også hadde fokus

av tidlig og rask rehabilitering opplever

på at et reddet liv også skal leves godt,

forbundet at behandlingskjedene for

ble ikke oppfylt.

traumepasienter ofte brytes, noe som får

Tross kunnskap om nødvendigheten

store konsekvenser for pasienten. Det er
Positivt:

merkelig når ”alle” vet at kostnadene ved

•

I perioden ble Nasjonal traumeplan

å nedprioritere er enorme både for den

revidert og vedtatt implementert i alle

som blir rammet og samfunnet generelt.

helseregioner. Målet er at helseregioner
og spesialisthelsetjenesten skal ha en

•

felles kjøreplan og at alle hardt skadde

standardiserte behandlingsforløp, så

pasienter skal oppleve en sammenheng-

kalte «pakkeforløp», og man varsler

ende og sømløs behandlingskjede som

nå forløp for flere diagnoser. Innenfor

gir hardt skadde en reell mulighet til å

det traumatologiske området finnes

bli så bra som mulig

slike standardiserte forløp for rygg-

•

Regjeringen har snakket varmt om

margsskader og alvorlige ervervede

•

Samhandlingsreformen ble innført av

Ved å innføre begrepet hjernehelse

hjerneskader. Til tross for at forbundet

den tidligere regjering, og implemente-

mente regjeringen å styrke rehabilite-

både skriftlig og i møte med Helse- og

ringen skulle ferdigstilles i 2017. Status er

ringen rundt hjernens helse. NOUen som

omsorgsdepartementet har informert

dessverre at kommuner melder om mang-

ble lansert av direktoratet poengterte at

om at kun halvparten av alle pasienter

lende rammetilskudd og at flere sliter med

forløpspakker vil styrke pasientgruppen.

med alvorlige ervervede hjerneskader

å håndtere ressurskrevende oppgaver.

får den behandling de har krav på og

Andelen pasienter og brukere som har

•

Avlasterordningen er i ferd med å bli

behov for, så har situasjonen i denne

krav på å få utarbeidet Individuell plan har

ryddet opp i. Det betyr at arbeidsvilkår

fireårsperioden ikke blitt bedre. Tvertom

i lang tid vært svært lav og i regjeringspe-

reguleres, noe som på sikt vil gi mer sta-

ser vi tendenser til at utviklingen går i

rioden har den faktisk blitt enda lavere. Vi

bilitet rundt de som er avhengige av et

feil retning. Det er trist å konstatere at

konstarer at kommunene ikke i tilstrekkelig

slikt tilbud.

regjeringen har liten interesse for denne

grad tilføres økonomiske resurser i takt

sårbare pasientgruppen.

med nye og viktige oppgaver.
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Regjeringen har fjernet diagnoselisten på en rekke
fysioterapitilbud. Intensjonen var forutsigbarhet og
forenkling.

REGJERINGEN 2013-2017. Foto: Regjeringen.

den erstatningen de har krav på og at
mange blir derfor frarøvet muligheten
til å leve et så fullverdig liv som mulig.
Personskadeforbundet LTN har i mange år gitt uttrykk for at det er naturlig
og på tide å evaluere ordningen, både
organisatorisk og lovmessig slik man
nylig har gjort med en annen statlig erstatningsordning, voldsoffererstatningen. I forbindelse med høringsuttalelse
om endringer i pasientskadeordningen
gjentok forbundet dette kravet som da
også fikk støtte fra Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon (FFO) som representerer over 300.000 medlemmer. Likevel
så har Høie signalisert at han ikke vil
evaluere ordningen da han mener at den
fungerer bra. Det er trist å konstatere
at ministeren synes å lukke ørene for
pasienter og brukere som har har slitt
og sliter med pasientskader.
•

Regjeringen har fjernet diagnoselisten

på en rekke fysioteraptilbud. Intensjonen var forutsigbarhet og forenkling.
Resultatet er at tusenvis har fått økte
utgifter til nødvendig rehabilitering og
•

Pasientskadenemda (PSN) ble i lø-

Dramatisk økte saksbehandlingstider og

opptrening. Ordningen har et rettighet-

pet av perioden vedtatt relokalisert til

et utradert fagmiljø som vil ta ytterligere

smoment ved seg på den måte at man

Bergen og det nyopprettede Nasjonalt

mange år å bygge opp igjen. Vi konstan-

nå setter behovet før fysioterapi foran

klageorgan for helsetjeneste (Helseklage).

terer at regjeringen prioriterte flytting av

diagnose og at man har redusert egen-

Vedtaket ble fattet uten faglig forankring

arbeidsplasser foran hensynet til alle de

andelstaket. Uansett burde endringene

og uten at pasienter, brukere og deres or-

pasienter som opplever feilbehandling

gjort som en overgangsordning slik det

ganisasjoner ble hørt. Vårt forbund varslet

eller svikt i helsetjenesten.

ble foreslått fra mange pasient- og inte-

om de alvorlige konsekvensene et slikt

resseorganisasjoner. Mange av forbun-

vedtak ville medføre og fikk støtte fra

•

Våre pasientskadde medlemmer

dets medlemmer som ikke hadde «riktig

FFO. Likevel valgte helse- og omsorgs-

opplever at pasientskadeordningen ikke

diagnose», men som hadde minst like

minister Bent Høie ikke å høre på pasi-

fungerer som den burde. Det er en kjens-

stort behov for fysioterapi, opplever nå

entene og vi sitter i dag med situasjon

gjerning at måten ordningen praktiseres

å ha fått lavere kostnader.

som er helt i trå med vår høringsuttalelse.

på medfører at svært mange ikke får
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SAMFERDSEL

at samferdselsministeren raskt skulle

•

Den sittende regjeringen, og særlig FrP

fjerne det så kalte wirerekkverksforbudet

pekt på at det burde installeres sikker-

var offensive under valgkampen når

som alle vet, også Ketil Solvik-Olsen, er

hetsbelter i alle busser. Fortsatt kjøres

samferdsel stod på agendaen. Vi er vel

et rendyrket politisk og ikke faglig og

skolebarn på veier med 80-grense i så-

sånn passe fornøyde med det de har fått

kunnskapsbasert forbud. Dessverre viser

kalte «bybusser» uten sikkerhetsbelter.

gjennom.

denne regjering at man setter økt fart og

Personskadeforbundet LTN har lenge

fremkommelighet foran trafikksikkerhet,

•

Positivt:

liv og helse. Samtidig som helsevesenet

for syklister. Det har vært gode kampan-

Sykkelhjelm er ennå ikke blitt påbudt

•

Det har blitt bygget flere veier slik

ikke har resurser til å gi alle trafikkskadde

jer som for eksempel den såkalte «del

regjeringen lovet. Og gode veier vet vi

den behandling de har krav på og behov

veien» kampanjen, men uten påbud vil

også oftest betyr tryggere veier.

for så har regjeringen i stedet lagt til rette

vi ikke nå målet om trygghet for alle sy-

for trafikkaktivitet som vil lede til økning

klister.

•

Utekontrollinnsatsen er blitt styrket,

av antall skader

med blant annet fokus på ulovlige kjøretøy og kjøreadferd. Dette liker vi.
•

Med opprettelse av Nye Veier AS viser

•
•

Det er gledelig at vi opplever at færre

Flere veier har fått høyere fartsgren-

dør i trafikken, men det er trist å vite at

se, noe vi vet øker risikoen for alvorlige

antallet drepte og skadde hadde kunne

ulykker og personskader.

være enda lavere dersom regjeringen

regjeringen kreativitet og vilje til å søke

hadde satt sikkerhetshensynet i fører-

nye løsninger for å raskt få prosjektert

•

Gjennom å legge til rette for økt

setet. Vi konstaterer også at antallet

og bygget nye og sikre veier.

snø- og vannscooterkjøring uten å i

personskader i trafikken, ikke minst an-

nødvendig grad styrke krav til opplæring

tallet alvorlige skader, ikke er redusert

Negativt:

og kontrollvirksomhet har regjeringen

tilsvarende. Det er trist ettersom vi vet

•

Regjeringen gikk til valg blant an-

etter vår oppfatning bidratt til øke be-

at svært mange ikke får den beste be-

net med løfter om å fjerne så kalte

lastningen på et allerede hardt presset

handlingen.

«unødvendige forbud. Vi håpet derfor

helsevesen.

INGEBORG DAHL-HILSTAD

PER ORETORP
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JUSS

Til tross for gjentatte henvendelser har

med, er forslaget som er på høring ikke

Erstatningsrettigheter har alltid stått og

regjeringen fortsatt ikke latt dette skje.

lenger så begrenset. I dagens forslag vil

står fremdeles på høyt på pushlista til

Regjeringens har valgt ikke følge opp

alle organisasjoner som oppfyller visse

forbundet. Personskader medfører ofte

stortingets vedtak og man har fortsatt

kriterier få søke.

økonomiske tap og alvorlige skader leder

verken gitt begrunnelse for hvorfor loven

ofte til uførhet og økonomisk usikkerhet.

ikke gis ikrafttredelsesdato og man kan

NAV OG KOMMUNE

fortsatt ikke si noe om når man vil la

Sittende regjering har vært opptatt av

loven trå ikraft.

arbeidslinjen, og med det fokus på at de

Erstatningsretten legger til grunn at
skadelidte ikke skal settes i en økono-

som mottar ytelser fra NAV skal tilbake

misk vanskeligere situasjon som følge

Vi konstarer at regjeringen har brutt sitt

i jobb. Personskadeforbundet LTN har

av ulykken.

løfte ovenfor Personskadeforbundet LTN.

mange medlemmer som ønsker hjelp

Enda verre er det at regjeringen har svik-

til å finne tilbake til arbeidslivet, og det

Positivt/negativt:

tet alle de barn som skades i trafikken,

er mange gode tanker fra regjeringen.

Rettsprinsippet om «full erstatning» har

som følge svikt i helsetjenesten og som

også vært gjeldende for barn som skades

følge av voldshandlinger. Skadde barn har

Dessverre holder det ikke med gode in-

før fylte 16 år og var et bakteppe ved

vært en salderingspost på statsbudsjet-

tensjoner og et ensidig fokus på nav og

innføring av standardiserte utmålings-

tet i over et kvarts sekel og regjeringen

på å legge forpliktelser til ytelser. For å

regler for barn. Allerede i begynnelsen

har latt denne systematiske og urettfer-

få mennesker ut i arbeid må man også

av 1990-tallet konstaterte vårt forbund

dige diskriminering fortsette.

stimulere arbeidsgivere til å tilrettelegge

at regelverket ofte medførte at barn fikk

og tilpasse. Dette er ikke fulgt opp fra

en betydelig og utilsiktet underkompen-

Vi kan derfor ikke annet enn å gi re-

sasjon, og siden da har forbundet jobbet

gjeringens justispolitiske arbeid stryk-

regjeringens side.

aktivt for å få til en endring.

karakter.

Om lag et halvt år etter at den sitten-

FRIVILLIGHET

annet spesialisthelsetjenesten og kom-

de regjeringen tiltrådte hadde forbun-

Personskadeforbundet LTN er en frivillig

munen. Det positive er at det har blitt

det et møte med justisdepartementet

brukerorganisasjon og dermed avhengig

ansatt koordinatorer i flere kommuner,

som da bekreftet at saken var prioritert

av myndighetenes politikk på området.

noe som avhjelper noe. Men det er ikke

og at man tok sikte på å raskt legge

Vi opplever en generell skjerpelse og at

god nok dialog, og i flere tilfeller ser vi at

frem et lovforslag for Stortinget. Det

rammene stadig blir strammere. Dette

kommunene tvinges til å overta oppgaver

var derfor med stor glede at vi våren

har ikke endret seg under den sittende

de ikke er rustet til. De som taper på dette

2015 ble kontaktet av statssekretær i

regjeringen.

er brukere og pasienter.

Samhandlingsreformen skulle lette overføringene og dialogene mellom blant

justisdepartementet som informerte om
at lovfoslaget var ferdig og oversendt

Allikevel er det lyspunkter, da ordningen

Stortinget. Etter ordinær behandling av

med kompensasjon for tap av automat-

forslaget vedtok et enstemmig Storting

inntekter skulle avvikles gikk det mot en

loven den 18. desember 2015 og vi for-

løsning der kun de såkalte 10H skulle få

ventet at regjeringen raskt skulle følge

tilgang på midlene fra Norsk tipping. Etter

opp stortingsvedtaket og la loven trå

lengre innsats fra flere organisasjoner

ikraft.

der også Personskadeforbundet LTN var
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Kjære alle i
Personskadeforbundet LTN
Når du leser dette er det bare uker til
jeg avslutter 12 år som medlem av
landsstyret i Personskadeforbundet
LTN - de fire siste som styreleder. Det
har vært innholdsrike år, og jeg har
fått oppleve svært mye.

enda, og jeg fikk være med i det første

NAVNEENDRING 2012

ungdomsutvalget i vår organisasjon.

I 2012 satt jeg som nestleder og fikk være

Ungdommene er morgendagens LTN’ere

med å fronte navneendring. Ved å en-

og den gruppen av medlemmer er viktige

dre navn favner vi nå flere skadde selv

å ta vare på.

om enkelte føler at vi har mistet litt av
sjelen som LTN. Vi har fortsatt fokus på

LIKEPERSONKURSENE

trafikksikkerhet og fronter dette aktivt,

Likepersonarbeidet er viktig i organisa-

selv om vi nå har åpnet for å jobbe mer

sjonene vår, her kan vi nå de som tren-

opp mot en bredere medlemsmasse.

Jeg ble selv skadet i 1990 og har vært

ger noen å snakke med. Da vi dannet

Dette har vi fått gode tilbakemeldinger

medlem siden 1993. Den hjelpen jeg fikk

likemannsutvalget og det skulle lages

på. Ser bare tilbake på deltagerlisten for

via organisasjonen vår betydde så mye

kurs fikk jeg være en del av det utvalget

årets familieleir der det var deltagere fra

for meg og min familie at vi ønsket å gi

som la grunnlaget for det kurset som

ulike skader og pårørende. Jeg føler og

tilbake i form av frivillighetsarbeid.

de tillitsvalgte nå får tilbud om. Jeg

mener fremdeles at det var et rett valg.

Da jeg ble valgt inn i landsstyret ved

har fått være kursholder og fått møte

Landsmøtet i 2005 hadde jeg fått være

mange av dere som bruker deres fritid

med på å bygge opp Stjør- og Verdal

på å møte andre som har behov for

FRIVILLIGHETEN

lokallag og sitte der som leder i 10 år.

en samtale.

Ved å sitte i landsstyret har jeg fått møte

Når jeg skal se tilbake på min tid i lands-

KONFERANSER

Det er dere som er grasrota og limet i

styret har jeg mange ting jeg vil huske

På disse 12 årene har jeg arrangert og

Personskadeforbundet LTN og uten dere

spesielt og som jeg vil trekke fram. Jeg

deltatt på mange konferanser, både rundt

vil vi stoppe opp i utvikling.

har vært innom alle utvalg i organisa-

om i landet og i utland. Det har vært

sjonen og fått arbeide sammen med en

Landsmøter, regionkonferanse, ungdoms-

Jeg er takknemlig og stolt over den job-

rekke medlemmer og ansatte. Noen har

konferanse, likepersonkurs og ulike leire

ben som legges ned rundt om i landet.

satt dype spor i meg uten at jeg velger å

i Bulgaria. Alle de medlemmene jeg har

Jeg vet at det er mange som har behov

nevne navn, men Tom Eitvet kan jeg ikke

møtt under disse arrangementene har på

for oss og den kompetanse vi har og kan

komme utenom. Han var en klok mann

sitt vis satt spor hos meg. Jeg har gitt

gi av.

og hadde mye visdom å lære bort. Til

av min erfaring, men også fått enormt

tross for aldersforskjellen hadde vi gode

mye tilbake fra dere.

LOKAL- OG FYLKESLAG,

mange av de frivillige i organisasjonen.

samtaler. Noe av det siste han sa til meg

LANDSSTYRE
Det å ha vært medlem i landsstyret si-

før han gikk bort var at «jeg ser at du vil

BULGARIA

den 2005 har vært lærerikt. Jeg ble godt

bli leder av forbundet en dag, ha tro på

I 2007 åpnet Panorama Dreams i Bulga-

mottatt av alle, og gjennom disse seks

det du står for og du vil nå langt». Jeg har

ria. Her har jeg vært aktivt inne i hele pro-

periodene har det vært utskiftinger og

tenkt på ordene flere ganger og tatt de

sessen, og deltatt på generalforsamlinger

jeg har vært i styret med tre forskjellige

fram som min motivasjon i frivillighetsar-

for å passe på at vi har et godt medlem-

ledere før det ble min tur til å sitte i le-

beidet for Personskadeforbundet LTN.

stilbud. Vi hatt flere ungdomskonferansen

derstolen. Alle som jeg har vært i styret

og familieleirer, og jeg har vært leder flere

med har lært meg noe, som igjen har gitt

UNGDOMSUTVALGET

ganger og delt fine stunder med mange

meg den kompetanse jeg nå innehar. Vi

I 2005 hadde vi ikke ungdomskontakt

av våre medlemmer.

har lagt ned mange timer med arbeid,
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HILDE VALBERG ble valgt til å lede hovedstyret i Personskadeforbundet LTN i 2013. Etter to perioder takker hun for seg.

grubling, diskusjoner og tildels krangling

av den kompetansen som de ansatte har.

før vi har landet på et standpunkt som

ordinært i 2014 har det vært mange lærerike og gode opplevelser. Landsstyret

vi har blitt enige om, og på de fire årene

LEDERVERVET

og sekritæriatet har klart å få gjennom

som jeg har sittet som leder har vi ikke

Det å bli valgt som leder i 2013 var en stor

mange positive saker og avholdt gode

hatt protokolltilførsel ved landsstyremø-

utfordring. Det var uro i organisasjonen

konferanser.

tene. Det å ha takhøyde for at alle skal

og hadde det ikke vært for at jeg hadde

få si sin mening har gitt oss i landsstyret

erfaring og var omgitt av et kompetent

Da vil jeg avslutte med å takke for 12

styrke og samhold.

styre, ville jeg nok valgt å gå. Det var mye

lærerike år, jeg er glad for at jeg takket

personhets og usannheter som ble fortalt

ja den gangen jeg ble spurt om å stille
til valg.

SEKRETARIATET

rundt om kring. Med riktig fokus til det

Vi har et dyktig sekretariat med en sta-

beste for organisasjonen valgte vi ”å stå

bil stab. De arbeider målrettet mot at

den av”, selv om vi til slutt måtte kalle

Ønsker det nye landsstyret lykke til med

alle skadde skal få lik behandling og like

inn til ekstraordinært landsmøte. Med

arbeidet.

vilkår. I de 12 årene jeg har vært i lands-

målrettet arbeide har vi fått framdrift

styret har vi sammen fått igjennom og

til det beste for medlemmene. Som jeg

satt viktige saker på dagsorden. Jeg er

sa innledningsvis så har det vært noe

glad for å få oppleve å arbeide og lære

motgang som leder, men etter ekstra-
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Alt godt, Hilde S. Valberg

Trygghetsvandring – for deg
som ønsker et tryggere nærmiljø
Et trivelig nabolag kommer ikke alltid av seg selv; noen ganger må det
litt arbeid til for å skape et nærmiljø som føles trygt. Å gjennomføre
trygghetsvandringer er en måte å
skape det nabolaget du selv ønsker,
samtidig som du forebygger skader
og ulykker.

Vi har alle et ansvar for å skape et nær-

verktøy, og det kan brukes som sosial

miljø vi selv ønsker å leve i. Det finnes

møteplass, brobygger og samlingspunkt

mange måter å skape et trygt nærmiljø

velegnet for inkludering og integrering.

på. Et av verktøyene har Risikorydding

Alle kan utføre en trygghetsvandring!

utarbeidet: Trygghetvandring. Dette er
en vandring som kan gjennomføres av

ULIKE GRUPPER DELTOK PÅ TRYGG-

en gruppe mennesker eller individuelt.

HETSVANDRING I SKI SENTRUM
Det er allerede blitt utført mange trygg-

Det hele starter med å velge ut et om-

hetsvandringer rundt omkring i landet.

råde som skal undersøkes nærmere.

En av dem fant sted i Ski. I Ski kommune

Her ser man etter potensielle farer og

jobbes det mot at det skal være færre

Over en halv million nordmenn skader

risikoforhold som kan endres. Disse fa-

biler i sentrum. For at innbyggerne skal

seg hvert år, men mange av disse ulyk-

remomentene noteres ned og forslag til

kunne forestille seg et Ski sentrum uten

kene er unødvendige og kunne enkelt

løsninger blir gitt.

biler har kommunen satt i gang et pro-

TEKST: Karoline L. Sandvold og Tina Hveem

vært unngått. De fleste av skadene skjer
i hjemmene våre eller i nærområdet vårt.

sjekt kalt Skiliv. Hvert år tar Skiliv vekk
Trygghetsvandring er et medvirknings-

deler av en parkeringsplass i sentrum, gjør

TRYGGHETSVANDRINGER KAN OGSÅ være en måte å legge press på andre, som kommunen, politiet, skolen og vegvesenet, til å gjennomføre tiltak.
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Over en halv million nordmenn skader seg hvert år,
men mange av disse ulykkene er unødvendige og
kunne enkelt vært unngått.
Karoline L. Sandvold og Tina Hveem

den bilfri og inviterer folk i alle aldre til

at de bilene som fortsatt skal parkere på

en vandring i et område som de ønsker

aktivitet. I år skal plassen fylles med bl.a.

plassene rundt torget må ha nok plass

skal utbedres, eller den kan startes av det

boder, kafébord, hengekøye, minibibliotek

slik at ingen blir påkjørt. De nevnte også

lokale idrettslaget, bydelen, politiet eller

og et ønsketre.

viktigheten av at det som er stilt opp

ildsjeler som ønsker et godt nærmiljø.

ikke står så tett at folk som trenger litt
Folkehelsekoordinator i kommunen, Liv

mer plass enn andre, ikke kommer frem.

Det som er viktig å tenke på er at trygg-

Marit Bølset, er opptatt av medvirkning

Dette kan for eksempel være noen med

hetsvandringer skaper forventninger.

og trygghet. Hun inviterte fire ulike

krykker eller i rullestol.

Kommuner eller andre aktører som tar

grupper til å gjennomføre en trygghets-

initiativ til en vandring bør være forbe-

vandring på torget for å si noe om sine

De ansatte i kommunen prøvde å sette

redt på å følge opp med tiltak og innsats.

behov, ønsker og tanker for det kommen-

seg inn i de ulike gruppenes behov og

Trygghetsvandringer kan også være en

de Skiliv-prosjektet.

kom frem til mye av det samme som de

måte å legge press på andre, som kom-

andre, blant annet at det er viktig med

munen, politiet, skolen og vegvesenet, til

Ungdom, pensjonister, ansatte i kommu-

nok sykkelparkering og at kantene rundt

å gjennomføre tiltak.

nen og medlemmer i rådet for funksjons-

torget er universelt utformet.
TRYGGHETSVANDING -

hemmede fikk alle komme med innspill
om hva de mener gir økt trygghet. Det var

– Dette var svært nyttig, og jeg blir gjer-

NÅ PÅ MOBILEN

tydelig at de ulike gruppene hadde ulike

ne med på trygghetsvandring igjen et

Det er nå blitt mulig å registrere funnene

synspunkter og perspektiver på hva som

annet sted, sa en av pensjonistene etter

dine på mobilen, mens du gjennomfører

burde gjøres. Alle gruppene fikk presen-

at vandringen var ferdig. Pensjonistene

trygghetsvandringen. På www.trygghets-

tert et kart over hvordan det er planlagt

var enige i at det var godt å bli hørt av

vandring.no kan du samle alle funnene

at torget skal se ut under Skiliv, før de

kommunen, da de ikke alltid føler at de

dine og videresende dem til de som måtte

vandret ut og inspiserte torget.

når frem.

være ansvarlige – eller printe de ut for din

ULIKE GRUPPER – ULIKE INNSPILL

ALLE KAN STARTE EN VANDRING

Ungdommene var opptatt av det burde

Hvem som helst kan iverksette en trygg-

være mulighet for strømuttak ved bor-

hetsvandring. Det kan være kommunen

dene, mens pensjonistene var opptatt av

som inviterer frivillige til å gjennomføre

egen skyld. Verktøyet er gratis og svært

OM RISIKORYDDING
Risikorydding er en kampanje for å fore-

ulykker som medfører personskader.

bygge ulykker og skader. Det er Skade-

Prosjektet legger til rette for at ulike ak-

forebyggende forum som har tatt initi-

tører i samfunnet - offentlige, private

ativ til kampanjen. Gjensidigestiftelsen

og frivillige, samt enkeltpersoner - kan

bidrar med grunnfinansiering.

ta tak og starte en dugnad der de bor
og lever.

Risikorydding er et tiltak for å mobilisere
til felles innsats for å redusere faren for

Les mer på risikorydding.no

– 11 –

enkel å ta i bruk.
God trygghetsvandring!

Smått & Viktig
Sosialhjelpsmottakere får bedre
hjelp på nav.no
I sommer ble det lansert en ny veiviser for økonomisk sosialhjelp på
nav.no.

kan du finne gode svar i veiviseren og

i og utenfor NAV er med, for eksempel

være bedre forberedt når du tar kontakt

bostøtte gjennom Husbanken, som er

med oss, sier Camilla Dahl i prosjektet

aktuelt for mange.

Digisos.
– NAV får mange henvendelser fra

– Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få fra

personer som har spørsmål om søkna-

Du finner den nye veiviseren via bok-

NAV og andre instanser. Vi håper veivise-

den og hva de trenger å legge ved. Nå

sen «Hva er din situasjon» på forsiden

ren vil inspirere til å finne nye muligheter,

av nav.no. Se veiviseren for økonomisk

sier Dahl.

sosialhjelp.
Veiviseren er laget spesielt for de som
ANDRE MULIGHETER

søker økonomisk sosialhjelp for første

I veiviseren finner du også informasjon

gang, ungdom og barnefamilier.

om andre muligheter enn økonomisk
sosialhjelp. Både ordninger og stønader

Les mer om prosjektet på nav.no/digisos.

Mer makt til kommunene gir
mindre frihet
Det foregår nå en forflytning av helse- og omsorgsoppgaver fra stat
til kommune. FFO sier nei til denne
overføringen.

nisk sykdom, der bruker selv organiserer

uavhengig av

sine assistenter. BPA ble rettighetsfestet

kommune, et

i 2014 begrunnet i et ønske om å sikre

godt og vel-

mennesker med stort behov for praktisk

fungerende tilbud.

bistand en større mulighet til å leve aktive
Vi sier ikke nei fordi vi er prinsipielt imot at

og selvstendige liv.

Til høsten er det stortingsvalg. Neste

kommunene skal ha et større ansvar, men

regjering vil få makt til å bestemme om

fordi kommunene i altfor mange tilfeller

Vi får mange henvendelser som tyder på

kommunene fortsatt skal kunne være en

viser at de ikke er ansvaret verdig. Det

at man kjemper daglige frihetskamper

barriere mellom funksjonshemmede og

ser vi blant annet når personer som har

for å få det BPA-tilbudet man har krav

deres rett til BPA. Kommende regjering

behov for brukerstyrt personlig assistanse

på. Mange funksjonshemmede, kronisk

kan velge å følge opp BPA-ordningen

(BPA) kjemper for å få ordningen.

syke og pårørende sliter seg ut i kam-

tettere og styrke den. Vi anbefaler dem

pen for å få tjenester de har krav på fra

å gjøre det.

BPA er en ordning spesielt tilpasset per-

kommunen. Derfor er det nødvendig å

soner med funksjonshemming eller kro-

utbedre BPA-ordningen for å sikre alle,
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Kilde: FFO.no

Det nye er at det stilles krav til at arbeidstakerne
får utvidet hvile før og etter de lengste avlastingsperiodene.

Regjeringen åpner for fortsatt avlastning
I en pressemelding, som kom rett
før fellesferien, melder arbeids- og
sosialminister Anniken Hauglie at de
har fått på plass en ordning som gjør
det mulig for de aller fleste å beholde
et tilbud om avlasting.
TEKST: Gunn Kvalsvik

med den avlastingen som de har hatt

en annen stilling i samme virksomhet.

tidligere, sier generalsekretær Ingeborg
Dahl-Hilstad fornøyd.

- Regjeringen melder at forskriften åpner
for at man kan arbeide 56 timer sammen-

I pressemeldingen fastslår statsråden at:

hengende. Dette gjør at det er mulig å
videreføre et tilbud om helgeavlasting,

- Avlasting er et viktig tilbud for mange

slik det er mest vanlig i dag og som vi

personer og familier med særlig tyngende

vet mange av våre medlemmer bruker,

omsorgsarbeid, og kommunene må ha

forklarer Dahl-Hilstad.

Gladmeldingen fra regjeringen kommer

et rammeverk som sikrer at de kan or-

etter at det i en periode har hersket usik-

ganisere et godt tjenestetilbud. Samtidig

Det nye er at det stilles krav til at arbeids-

kerhet om framtiden til avlastingstilbudet

må det tas høyde for vernebehovene til

takerne får utvidet hvile før og etter de

i kommunene.

de som arbeider som avlastere.

lengste avlastingsperiodene.

- Departementet har heldigvis klart å

ÅPNER FOR HELGEAVLASTNING

Ifølge pressemeldingen fortsetter de-

rydde opp i dette ved å ha fastsatt en

Forskriften utvider også arbeidstiden

partementet å arbeide med løsninger

forskrift om arbeidstid for avlastere. Den-

for avlastere, noe som betyr at det er

som kan gi enda større muligheter for

ne åpner for at de fleste kan fortsette

mulig å arbeide som avlaster i tillegg til

fleksibilitet, inkludert ferieavlasting.

ARBEIDS- OG SOSIALMINISTER ANNIKEN HAUGLIE. Foto: regjeringen.no.
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Økt trygghet og mestring med
velferdsteknologi
Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. Dette konkluderer en rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning med.

17 familier med til sammen 18 barn i

• Hvis brukeren settes i sentrum og

individuell utvikling av selvstendighet,

kommunene Drammen og Horten har

teknologien tilpasses alder, behov og

deltakelse og mestring, språk og sosial

prøvd ut 22 ulike teknologier i alt fra en

interesse, blir teknologibruk menings-

kontakt og normalisering.

uke til ett år. Nasjonalt senter for e-hel-

fullt og lystbetont og fremmer moti-

seforskning har fulgt utprøvingen. Pro-

vasjon, engasjement og samarbeid.

Barna og ungdommene som deltok

sjektrapporten «Velferdsteknologi for

Dette krever at man unngår stigma-

var i alderen 9-26 år. Forskerne har in-

barn og unge med funksjonsnedsettelser.

tiserende teknologiutforming og gir

tervjuet foreldrene og noen av barna

Erfaringer med utprøving av velferdstek-

god opplæring, oppfølging og har et

om erfaringene. Både barn og foreldre

nologi i kommunene Drammen og Hor-

langsiktig perspektiv for utprøving.

opplevde teknologien som overveiende

ten» oppsummerer at velferdsteknologi
har et stort potensial for barn og unge
med funksjonsnedsettelser.

positiv.
• Hvis beslutningstakere blir bevisste på
at suksess og effekt måles gjennom

MESTRING MED
VELFERDSTEKNOLOGI
Utprøvingen er en del av Nasjonalt program for velferdsteknologi, på oppdrag
fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Målet var å identifisere og prøve ut
kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger som kan bidra til at
barn og unge med funksjonsnedsettelser
enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skulle støtte hvert
enkelt barns eller hver enkelt ungdoms
habilitering og rehabilitering og bidra til
at foreldrene kunne kombinere arbeid
med omsorg.

VELFERDSTEKNOLOGIEN HAR GITT barna og ungdommene bedre oversikt over tid og gjøremål, hjulpet
dem til å utføre aktiviteter selv, bidratt til at de i større
grad kunne være alene hjemme eller på andre arenaer og
styrket deres språklige ferdigheter.
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TEKNOLOGIENE SOM ER PRØVD UT

ringer, og han kan ringe oss hvis det er

NORMALISERING

DEKKER FIRE OMRÅDER:

noe han vil.»

Foreldrene opplevde at de gradvis kunne
tørre å gi barna mer frihet, takket være

• Språk og kommunikasjonsteknologi
• Teknologi til tid, planlegging og struktur

STYRKET SPRÅKFERDIGHETENE

teknologien. De uttrykte også at barna

• Lokaliseringsteknologi

Begrenset muntlig språk er en barriere

opplevde økt trygghet når de var alene.

• Samhandlingsteknologi

for å delta og mestre gjøremål utenfor

I tillegg bidro teknologien til en normali-

• Økt selvstendighet

hjemmet for mange av barna og ung-

sering sammen med jevnaldrende, ved at

dommene. Ensomhet og mangel på sosial

barnet eller ungdommen hadde telefon

Prosjektrapporten viser at teknologien

kontakt med jevnaldrende kan bli en ut-

slik som alle andre. Teknologien ble også

har økt barnas selvstendighet. Velferd-

fordring. Foreldrene til barna som prøvde

springbrett til lek, underholdning og å

steknologien har gitt barna og ungdom-

språk- og kommunikasjonsteknologi,

lære nye ting. Noen lærte seg klokken,

mene bedre oversikt over tid og gjøremål,

opplevde disse som betydningsfulle for

andre brukte Google, de laget album, las-

hjulpet dem til å utføre aktiviteter selv,

deltakelse og mestring.

tet ned spill og laget spillelister – dermed

bidratt til at de i større grad kunne være

fikk teknologien også nytteverdi utover

alene hjemme eller på andre arenaer, og

«Han har begynt å sende meldinger til

styrket deres språklige ferdigheter. En av

meg på telefonen. Det er ganske stort

foreldrene som har prøvd ut lokaliserings-

for oss. Det er som julaften! Det er ikke

Rapporten kan leses på Helsedirektora-

teknologi, sier i rapporten:

mange uker siden. Og det er sånn 'Wow',

tets hjemmesider på denne linken:

jeg trodde det ikke når jeg så det engang.

https://helsedirektoratet.no/Documents/

«Forventningene var jo det at han skulle

Vi var stolte i flere dager, vet du. Jeg

Velferdsteknologi/NSE-rapport.pdf

kunne være mer selvstendig, og det har

trodde ikke det kom fra han engang, og

jo blitt innfridd. For det ser vi at han fak-

da hadde han sendt med et bilde sam-

tisk kan. Han kan klare mer ting nå, og

tidig. Jeg var så overrasket og sa: 'Var

vi tørr å slippe ham, for vi vet at vi kan

det fra deg? Var det fra deg?' Jeg har

ringe ham og han svarer faktisk når vi

spart på den meldingen enda.»

å være et praktisk hjelpemiddel.

Kilde: Helsedirektoratet.

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.
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NPE BEHANDLER ÅRLIG 6000
søknader om erstatning for pasientskader. Av disse får vanligvis en av tre
medhold, og to av tre får altså avslag.

Forbedringspotensial
i NPE
Den 11. mai presenterte Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) resultatet
av en brukerundersøkelse blant dem
som har søkt om erstatning for pasientskader. Svarene er interessante
og NPE erkjenner at de har et forbedringspotensial.

at han ønsker å ta resultatet på alvor.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Et av virkemidlene er mer omfattende bruk

skikkelig vurdert. Og 64 prosent mener

av digitalisering for å øke brukertilfreds-

at de ikke ble tatt på alvor av Norsk

heten og få ned saksbehandlingstiden.

Pasientskadeerstatning.

bli tatt på alvor. I tillegg melder nesten

– Og vi må jobbe mer med å gjøre språ-

Nesten ni av ti fikk en sakkyndigvurdering

halvparten at innholdet i avslaget ikke

ket mer forståelig og begrunne avslag

før vedtak ble fattet, og bare seks av ti

er forståelig. Det er også mange av de

bedre, sa han.

forstod innholdet i denne.

de er misfornøyde med den lange saks-

70 PROSENT FÅR AVSLAG

Tilfredsheten og forståelsesgraden er

behandlingstiden. Direktøren for NPE sa,

NPE behandler årlig 6000 søknader om

imidlertid høyere hos dem som fikk

da undersøkelsesresultatet ble presentert,

erstatning for pasientskader. Av disse får

medhold. Mens åtte av ti som fikk med-

vanligvis en av tre medhold, og to av tre
får altså avslag. I sum dreier det seg om

– Det er bra å få innsikt i hva som er viktig

utbetalinger på rundt en milliard årlig.

for brukerne. Noen inntrykk har vi fått
gjennom medieoppslag. Men det har en

Flertallet av dem som ikke får medhold,

egen verdi å be brukerne om deres erfa-

opplever at de ikke har fått en ordent-

ringer, sa direktør Rolf Gunnar Jørstad.

lig vurdering av saken. Hele 72 prosent
svarte at saken deres ikke hadde blitt

En av tilbakemeldingene er at halvparten
av de som har fått avslag, opplever å ikke

som faktisk får medhold, som melder at
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For at en pasient skal få medhold må det være ansvarsgrunnlag for skaden og årsakssammenheng mellom
behandlingen pasienten har fått og skaden.
NPE

ALTFOR LANG

portal der søkerne skal få tilgang på brev,

halvparten av dem som fikk avslag at de

SAKSBEHANDLINGSTID

sakkyndigerklæringer og andre doku-

ikke forstår innholdet i den sakkyndige

NPE kan i dag skilte med en behand-

menter i saken sin. I tillegg skal det lages

vurderingen.

lingstid på rundt 13 måneder, og det tar

digitale løsninger for hurtigere kommu-

22 måneder i snitt å få utregnet størrelsen

nikasjon.

hold skjønte vurderingen, oppga nesten

NPE har ikke spurt brukerne om hva det

på erstatning for dem som får medhold.

er de ikke forstår.

For ett medlem hos Personskadeforbun-

Samtidig ønsker NPE å innføre et system

det LTN tok det betraktelig lenger.

med større enheter i møte med kom-

Direktør Jølstad antar at mange av dem

plekse saker.

som har oppgitt at de ikke forstår, er

Vibeke Brunsell kjempet nemlig i åtte

uenig i selve avslaget. Eventuelt kan

år før hun omsider fikk erstatning for en

det komme av at de ikke kjenner seg

fødselsskade i 2006.

igjen i hendelsesforløpet, eller at det er

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
SETTER PRIS PÅ MØTER MED NPE
Resultatene fra brukerundersøkelsene er

– Saken tok nok ekstra lang tid fordi de

interessante, sier Per Oretorp, ass. gene-

sakkyndige gikk tilbake 28 år før fødselen

ralsekretær i forbundet. Det tyder på at

IKKE ALLE PASIENTSKADER GIR RETT

og hevdet at mine skader ikke hadde

NPE har et forbedringspotensial og vi

TIL ERSTATNING

årsakssammenheng med fødselsdra-

setter pris på at dette også erkjennes.

For at en pasient skal få medhold må

maet, forteller hun. Etter en omfattende

det være ansvarsgrunnlag for skaden

prosess som endte med en rettssak, fikk

- Samtidig mener jeg at man må være

og årsakssammenheng mellom be-

hun forlik.

klar over at slike undersøkelser har be-

for mye faguttrykk i svaret.

handlingen pasienten har fått skaden.

grenset verdi og at resultatet ikke må

Hovedårsakene til avslag er, ifølge di-

Brunsell er enig i mange av de kritiske

tas for å speile sannheten, men som et

rektøren i NPE, enten at sykehuset ikke

momentene som brukerundersøkelsen

utgangspunkt for å kunne måle resultater

har ansvar for skaden, det vil si at det

kaster lys på. Hun mener også at under-

av innsatser og endringer på enkeltom-

var en påregnelig skade, eller at det

søkelsen ikke er god nok.

råder vil det kunne ha en verdi, mener

ikke er funnet en årsakssammenheng

Oretorp.

mellom behandlingen og skaden eller
lidelsen.
Direktøren vedgår at misnøyen skal tas

– Mange spørsmål er ledende, og flere

At NPE jevnlig inviterer Personskade-

av temaene burde vært fulgt opp med

forbundet LTN og andre aktører på

oppfølgingsspørsmål, sier hun.

området setter vi stor pris på, og vi vil

på alvor og at han ønsker å gjøre mer for

fortsette å bidra konstruktivt med sikte

å få saksbehandlerne og de sakkyndige

NY FORM I SAKSBEHANDLINGENE

på bedret kvalitetssikring i alle ledd av

til å bruke et mer forståelig språk.

Jørstad varslet under presentasjonen at

saksbehandlingen i pasientskadesaker,

NPE vil starte på en ny retning i saksbe-

avslutter han.

– Vi må jobbe mer med å begrunne av-

handlingen. Målet er blant annet kortere

slag, sa Jørstad. Ifølge ham blir saksbe-

saksbehandlingstid og bedre brukertil-

Les NPEs presentasjon av brukerunder-

handlerne oppfordret til å skrive mest

fredshet.

søkelsen her: Brukerundersøkelser.

mulig forståelig, med minst mulig faguttrykk.

En av lovnadene han gav er en bruker-
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Uføre forteller hvorfor de
ikke jobber
To år etter at uførereformen trådte
i kraft, viser tall at regjeringen ikke
har lykkes med å oppnå høyere sysselsetting.

faktisk nedgang i uføre som jobber på

samling med 42 uføretrygdede med 50

et halvt prosentpoeng fra 2015 til 2016.

til 100 prosent nedsatt arbeidsevne, hvor

Dette er selvsagt positivt, men nedgan-

et hovedtema var å få svar på hvordan

gen er langt lavere enn forventningene.

det fungerer å kombinere uføretrygd

De ferskeste tallene fra NAV viser en

FFO gjennomførte i 2016 en erfarings-

med arbeid. I rapporten kommer også
frem brukernes opplevelse av inntektsendringer og deres kontakt med NAV og
Skatteetaten frem.
Personskadeforbundet LTN, som er en
av mange organisasjoner under FFOparaplyen, mener at rapporten er nyttig
og håper at myndighetene vil bruke erfaringene i videre politikkutforming.
Kilde: nav.no

LIVET SOM UFØR
– ERFARINGER MED
NY UFØRETRYGDORDNING
Samtaler med 42 uførepensjonister
som ble uføretrygdede i 2015
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten

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

STIVNE
NAFTA

ENSLIG

SIFRENE
FJELL

SMIL ENDE

SVAR

55

EKSI STERER

SLAMP

DYRET

HANN FUGL
SMERTEROP
DANSK
ØY
SLEM

ARISTO KRATI
PARTI

ARTIK KEL

DRETT
DRIKK

ANDEL

DANS
OMRÅDE

SERE MONI
ALDER
SKUE
OMSLAG

FORE NING

REKKE

HOL LAND

SVENSK
TALL

TONE

FISK

GRØNN SAK

TØNNE

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

BYRÅ

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.
Svarfrist: 12. september

Løsning på forrige kryss
var:
NÅ ER DET SOMMERFERIETID

Anne Kristin Grønning, Mo i Rana
Ove Grøtheim, Melhus
Ellen-Marie Krohg, Stathelle

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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Landet rundt
Gåtur i Stjør- og Verdal
Hilde Valberg melder at Stjør- og
Vedal lokallag i løpet av sommeren
har arrangert flere gåturer.

- Vi har vært på Levanger, Frosta og

Laget har lagt opp til lette turer som er

Verdal, forteller hun.

tilpasset alle. Laget har spandert kaffi
og lagt vekt på sosialt samvær.

En demokratisk organisasjon
I år er det landsmøte, det betyr at vi
som organisasjon utøver vår høyeste
form for demokrati. På landsmøtet
er det stemmegivningen fra lagene
som bestemmer hva som skal være
viktig for vår organisasjon de neste
to årene.

Til landsmøtet kan alle lokal- og fylkeslag

I alle demokratier er det flertallet som

med direkte medlemmer sende forslag.

bestemmer, slik er det også i Personska-

Disse forslagene skal behandles på lage-

deforbundet LTN. Hvis noe blir vedtatt

nes årsmøter, og alle medlemmer har rett

av landsmøtet er det ikke sikkert at alle

til å tale og stemme på årsmøtet til laget

stemte for det, det kan være noen er kraf-

de tilhører. I praksis betyr det at du som

tig i mot det. Allikevel er det slik i demo-

medlem kan fremme et forslag for ditt

kratiet at mindretallet må føye flertallet,

lags årsmøte. Dersom det vedtas blir det

men det vil være flertallets oppgave å

Personskadeforbundet LTN er det som

sendt til landsmøtet for behandling der.

bygge bro slik at man er en organisasjon

beskrives som en demokratisk med-

På landsmøtet har alle lokal- og fylkeslag

også etter landsmøtet.

lemsorganisasjon. Det betyr at vi driver

med medlemmer tale og stemmerett. Da

etter vedtekter og handlingsplan som

behandles ditt forslag av representantene

er vedtatt på landsmøte, og mellom

fra de andre lagene, og det kan bli en

landsmøtene er det et landsstyre valgt

vedtektsendring, et tillegg til handlings-

på landsmøtet som styrer.

plan eller et annet landsmøtevedtak.
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Sommeravslutning i NORD
10. juni møttes mange medlemmer
i Ofoten Lokallag til årets sommeravslutning.
TEKST OG FOTO: Kjersti Bergvik

I år gikk turen til Evenes syn- og mestringssenter. Vi fikk ei flott innføring i hva de
driver med på senteret og omvisning. Maten var god og vi tok like godt påfølgende
kaffe i "fjæra". Derfra kjørte vi videre mot
Vegglandet og stoppet ved et fantastisk
utsiktpunkt over Ofotfjorden, Narvik og
tilhørende fjorder og fjell.
Vi krysser av for en fantastisk dag der
værgudene var med oss og på sitt beste.
Takk til våre to medlemmer som foreslo
turen og sto for arrangeringen.
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Landet rundt
Follolaget i Ekebergparken
Lørdag 17. juni beveget Follofolket
seg inn til storbyen og målet var
Ekebergparken. Vi møttes utenfor
Ekebergrestauranten og vandret
fritt rundt i området for se på de
forskjellige skulpturene. Rusleturen
var fortere unnagjort enn beregnet
og mat fristet, så lunsjen ble litt tidligere enn planlagt. Vi hadde ikke
bestilt bord, noe vi burde ha gjort,
men fikk en stort rundt bord litt avskjermet, så alle kunne se og prate
med hverandre.

og flott anrettet - nesten så vi ikke turte

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Så dro vi hver til vårt, men noen av oss

å spise maten, bare nyte synet! Fiskesuppen var den beste jeg har spist og
desserten en nytelse for øyet. Hovedretten var ikke borte den heller. Her leverte
restauranten varen på en perfekt måte.
Så ruslet vi ned til Karlsborg spiseforretning for en kaffe på en rolig uteplass.
Kaffen var ganske fort unnagjort, men
praten og gleden ved det fine været
gjorte at vi ble sittende og prate ganske lenge.

gikk på den fine gangstien ned til byen.
En fantastisk treretters lunsj på Ekeberg-

Varmen og avstanden gjorde at det ble

restauranten, trolig den beste lunsj både

en liten stopp på Grønland for påfyll av

jeg og de andre har spist! Deilige smaker

væske.

– 22 –

Dette skjer

6. 8.
TIL

GARDERMOEN

OKTOBER (fra lunsj til lunsj)

LIKEPERSONKURS FOR BÅDE NYE OG ERFARNE LIKEPERSONER
Kurset bidrar til økt kunnskap, motivasjon, engasjement og erfaringsutveksling om den viktige likepersontjenesten i
forbundet vårt – både for nye og erfarne
likepersoner.
FREDAG DELES DELTAGERNE INN I
2 GRUPPER:
Hvem:
Nye likepersoner og/eller erfarne som
ikke har gjennomført vårt eget grunnkurs.
Tema: Grunnkurs, som gir en god innføring i Personskadeforbundet LTNs
likepersonarbeid.
Hvem:
Erfarne likepersoner, som har gjennomført vårt grunnkurs tidligere.
Temaer:
* Hvordan bearbeide vanskelige
opplevelser/følelser som kan oppstå
i rollen som likeperson
* Hvordan forholde oss til taushetsbelagte opplysninger

LØRDAG OG SØNDAG ER ALLE
SAMLET, OG HOVEDTEMAENE ER:
* Hvordan være en glitrende likeperson
* Hvordan være trygg i seg selv og i
rollen
* Hvilke kommunikasjonsferdigheter
bør jeg kunne praktisere
* Hvordan «selge» likepersontjenesten
til mediene og hvilken nytte kan
tjenesten ha av mediene
* Presentasjon av nytt, nettbasert
introduksjonskurs for likepersoner
* Likeperson-vakttjenesten på
Universitetssykehuset i Nord-Norge
* Hvordan godt samarbeid mellom
flere organisasjoner i FFO fremmer
likepersontjenesten
FOREDRAGSHOLDERE:
Eva Marie Larsen, sosionom/veileder
Maj Back, sykepleier/kognitiv terapeut
Gunn Kvalsvik, redaktør i Leve Med
Ann-Kirsti Brustad, koordinator i
Bikuben
Aina Åsli Sòdoma, John-Inge Karlsen

og Wenche Solløst i det sentrale likepersonutvalget
KURSOPPLEGG
Kombinasjon av foredrag, diskusjoner,
gruppearbeid, rollespill og erfaringsutveksling. Eget engasjement er en viktig
del av kurset.
Hyggelig samvær!
PÅMELDING ETC.
Alle påmeldinger skal være forhåndsgodkjente av deltagers lokale styre, og
påmeldingen skal sendes derfra.
Egenandelen er kr 500 pr. deltager.
Deltageren kan søke sitt lokale styre om
evt. dekning av egenandelen.
Forbundet sentralt dekker reise og hotellopphold, helpensjon og enkeltrom.
Deltagerantallet er begrenset. Derfor
påmelding så snart som mulig.

Ta kontakt med Wenche i sekretariatet for tilsendelse av
påmeldingsskjema eller hvis
du har spørsmål!
Tlf. 22 35 71 00 eller på e-post:
wenche@personskadeforbundet.no
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Selius & kidza

Kosthold for ungdom
Ungdom er avhengig av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for
å vokse og utvikle seg optimalt. Et
sunt og variert kosthold behøver
ikke være vanskelig å få til. Her er
noen tips til hvordan ungdom kan
oppmuntres til å spise sunt.

og næringsstoffer og gjør det lettere å

lage en frokostmatpakke man kan ta

holde seg unna småspising. Fullverdige

med og spise når matlysten melder seg.

måltider består av mat og drikke med
de energigivende næringsstoffene fett,

Et tips for dem med dårlig tid på morge-

karbohydrater og proteiner.

nen er å lage frokosten kvelden før. Lag
for eksempel:

Norsk ungdom får generelt i seg for mye

•

en sandwich

sukker fra både mat og drikke. Et høyt

•

kjøleskapsgrøt toppet med bær

For barn og unge gjelder de samme

inntak av sukkerholdig mat og drikke

kostrådene som for voksne. Helsedirek-

har uheldig innvirkning på helsen og kan

toratet anbefaler et variert kosthold med

føre til karies (hull i tennene) og utvikling

mye grønnsaker, frukt og bær, grove korn-

av overvekt. Godteri og snacks kan med

produkter og fisk og begrensede mengder

fordel begrenses til helgen eller andre

Ha frukt og grønnsaker lett tilgjengelig,

bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

spesielle anledninger.

da er det enklere å spise mer. Ta gjerne

Vann er en god tørstedrikk. Helsedirek-

og nøtter
•

en smoothie med havregryn
eller toppet med grov kornblanding

med oppkuttede grønnsaker eller frukt

toratets råd kan brukes til veiledning og

FROKOST

inspirasjon for sunn matglede.

Frokost er et viktig måltid etter mange

i matpakken.

timer uten mat. Å spise frokost gir krop-

VANN SOM TØRSTEDRIKK

HVOR MANGE MÅLTIDER BØR

pen energi og bidrar til økt konsentrasjon

Vann er nødvendig for å opprettholde

UNGDOM HA?

gjennom en lang skoledag.

normale kroppsfunksjoner. Vanlig vann

Ungdom bør ha et regelmessig måltids-

dekker væskebehovet uten å bidra med

mønster med fire hovedmåltider hver

En frokost bør bestå av grove kornvarer

unødvendige kalorier og er derfor den aller

dag; frokost, lunsj, middag og kveldsmat.

som brød eller rundstykker med myk

beste drikken når du er tørst.

Dersom man har behov for mer mat kan

margarin og pålegg, grove kornblandin-

man inkludere ett eller to mellommåltider.

ger med mager melk eller grøt av grove

Sukkerholdig drikke som for eksempel

Spis omtrent hver tredje til fjerde time.

kornslag. Ved dårlig matlyst bør man

brus, saft og iste øker risikoen for over-

likevel forsøke å få i seg en frukt, yoghurt,

vekt og karies eller syreskader på ten-

Regelmessige, fullverdige måltider bi-

et glass mager melk eller juice før man

ner. Inntaket av sukkerholdig drikke bør

drar til et tilstrekkelig inntak av energi

går hjemmefra. Et annet alternativ er å

derfor begrenses. Kunstig søtet drikke
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kan også gi syreskader på tennene, og

ker behovet for kalsium hos ungdom og

per dag. En halv liter energidrikk gir mer

bør ikke drikkes ubegrenset. Ved å innta

voksne. Kostholdsundersøkelser viser at

koffein enn det som er anbefalt for en

syreholdig drikke sammen med et måltid,

særlig unge jenter står i fare for å få i seg

ungdom på 60 kg.

reduserer man risikoen for syreskader.

for lite kalsium.

Vann med smak eller kullsyre kan være et

Ved å velge ost som pålegg på matpak-

kan gi ubehag som økt puls og søvnfor-

godt alternativ til vanlig springvann. Velg

ken, drikke mager melk til brødmat og

styrrelser. Ved større inntak kan det gi for-

varianter med lite salt (ofte betegnet som

ha mager melk eller yoghurt på grove

bigående plager som økt irritabilitet, uro

natrium (Na) eller natriumklorid (NaCl)).

kornblandinger, vil man dekke kalsium-

og nervøsitet. Koffein er vanedannende,

Springvann kan bli enda mer fristende

behovet. Se gjerne etter Nøkkelhullet når

og man kan oppleve abstinenssympto-

med oppkuttet agurk, sitron, lime, urter

du velger meieriprodukter!

mer med kroppslig ubehag og hodepine.

Inntak av koffein hos barn og ungdom

eller bær som gir en frisk smak.

Koffeinholdige energidrikker har i tillegg
DRIKKE MED KOFFEIN

ofte et høyt innhold av sukker som man

MELK OG KALSIUM

Koffein finnes i blant annet kaffe, ener-

bør ha et begrenset inntak av.

Et tilstrekkelig inntak av kalsium er viktig

gidrikker, brus og sportsdrikker. Barn og

for å få et sterkt skjelett. En halv liter

ungdom anbefales å ikke få i seg mer

melk og et par skiver ost hver dag dek-

enn 2,5 mg koffein per kilo kroppsvekt

Kilde: Helsedirektoratet

HA FRUKT OG GRØNNSAKER lett tilgjengelig, da er det enklere å spise mer. Ta gjerne med oppkuttede grønnsaker eller frukt i matpakken.
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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
uten
De tre
bondeskall
gårdene

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
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Hva skjedde?

Begge eggene

Herr Bs gård er «halvparten så stor som» herr
du
As gård, hvis man snakker om spretter
lengden når
på sidene

slipper dem

Men fru Cs gård er «halvparten
ned på bordet
så stor» som herr As gård hvis
man snakker om kulørte
firkanter
En gårds «areal» er hvor
mange firkanter som skal til
Eddik
er enden
svak syre som kan
for
å dekke

løse opp mange ting som

Den
beste måten
å beskrive
inneholder
kalsium
disse gårdene på, er:

Eddiken løste opp eggeskallet,

«Arealet
påden
fru myke
Cs er hinnen
slik at bare
halvparten
av arealet
innenfor skallet
var tilbake
på herr As gård»

© MCT/Bulls
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3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420

Nye OP Fure AS
2001 LILLESTRØM
Tlf. 22 11 01 10
www.tryggogsikker.no

MAFO AS

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

Øverbygdsvegen 926
2656 FOLLEBU
Tlf. 404 02 119

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Ola Flateland
Transport

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Lomovegen 2, Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 21 60 60

Automek AS

TerminalserviceAS

Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Jan Kjønnås

8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501
Vi utfører:
- Rørinspeksjon - Kosting
- Høytrykksspyling
- Slamsuging

Møller Bil Gran
Tlf. 924 11 210
tangendyrepark.no

Mohagalia 2
2770 JAREN
Tlf. 24 03 37 50

Vinstra
Karosseri AS

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Tlf. 78 42 48 80

Gjemnes Taxi
7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Gagnat
6637 FLEMMA
Tlf. 911 26 077

BL Anlegg AS

Prestegardsskogen
4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033
www.blanlegg.no.hjemmesidehuset.no

Sortland
Entreprenør AS
Markveien 18
8402 SORTLAND
Tlf. 951 94 950
www.s-ent.no

Per Try Maskinentreprenør AS
Kleplandsveien 80
4640 SØGNE
Tlf. 38 05 39 07 - www.pertry.no

AKERSHUS
EIDSVOLLS trafikkskole

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

Reint AS

Onstadvegen 25, 5745 AURLAND
Tlf. 907 49 388

Tlf. 63 96 47 20

MØRE OG ROMSDAL
ROGNE Aut. Trafikkskule AS

Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

www.viva-iks.no

NORD-TRØNDELAG

www.lier.kommune.no

ØYVIND’s Trafikkskole

3412 LIERSTRANDA
Tlf. 32 22 58 00

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

OPPLAND
LENA & CENTRUM Trafikkskole AS

Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

Betong - Mur - Flisarbeid

SØR-TRØNDELAG

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

RØROS Aut. Trafikkskole

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

Strandgata 58
8445 MELBU

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

TROMS
HENRIKSEN Sjåførskole AS

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

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no - www.midtgaardtransport.no
Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport
Vegsundbakken 22
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03
nakkens-bilverksted.no
Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no
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Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Turbopower AS
Trollveien 3
3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

Toyota Nordfjord
og Førde AS
Hegrevegen 16
6783 STRYN
Tlf. 57 87 60 00

Norefjell
Hytteservice

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 14 85 14

Anton Jenssen
Transport AS
Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Storlinna 65
2760 BRANDBU
Tlf. 911 02 311

Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Trygt på skoleveiene
Eidskog
kommune

froya.kommune.no

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Nes
kommune

Hvaler
kommune
hvaler.kommune.no

nes-bu.kommune.no

Øyer
kommune
oyer.kommune.no

gjerstad.kommune.no

steigen.kommune.no

tydal.kommune.no

ullensaker.kommune.no

steinkjer.kommune.no

royken.kommune.no

Høylandet
kommune

Gjerstad
kommune
molde.kommune.no

Teknisk Drift

hoylandet.kommune.no

Ringerike
kommune

Ullensaker
kommune

Våler
kommune
valer-of.kommune.no

lillesand.kommune.no

fet.kommune.no

hoyanger.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

Søndre Land
kommune
sondre-land.kommune.no

frana.kommune.no

stange.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

tysver.kommune.no

kvam.no

Austevoll
kommune
austevoll.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret

ringerike.kommune.no

rodoy.kommune.no

Oppvekst

sor-varanger.kommune.no

Kvalsund
kommune

Helse og Sosial

kvalsund.kommune.no

oygarden.kommune.no

rollag.kommune.no

seljord.kommune.no

Kvam Herad

eidfjord.kommune.no

lunner.kommune.no
hamar.kommune.no

Psykiske Helsetjenester
rollag.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget

strand.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

kongsvinger.kommune.no

namsos.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no
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Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune
www.kautokeino.kommune.no

ralingen.kommune.no

Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Transport Nord AS
www.hoelvvs.no
ARENDAL

Andslimoen
9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630
www.transportnord.no

Langbakken 22
1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

Møllevegen 1
2340 LØTEN
Tlf. 62 50 89 89

Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Andersen & Mørck AS

Braute
Maskin AS

Herbjørn Nilssen AS

6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Øyvind Nystein

Lars Tore Hulinder
Johannessen

Plantax AS

Utne
Transport AS

Rosten
Bilverksted AS

Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Skade og Lakk AS

Norstrand
Bilservice DA

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Kragerø
Naturstein AS
Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Lønneveien 14
3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Trønderfrakt AS

Vallset

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Strandveikaie nr. 53,
Strandveien 98-100
7042 TRONDHEIM
Tlf. 73 50 35 90

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Sandtransport AS

Trafikkskolen
i Surnadal AS

Porsgrunnsvegen 192
3735 SKIEN
Tlf. 909 93 028

Hamnesvegen 100
6650 SURNADAL
Tlf. 932 32 202

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

Mosserødhjemmet

Maskinentreprenør

Valldal
Bilsenter A/S

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Trygve Knutslid
Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Brustad
Busstrafikk A/S
Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

BILU Kjøreskole

Johan Valstads vei 18 B
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 922 63 434

Plutosv 24
3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Sverre Wiken
Transport

Solheimv. 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

T. Høyland
Bilverksted AS
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Snekkerlaget AS
1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00
hansenprotection.no

Nordre Kongsveg 113
2372 BRØTTUM
Tlf. 900 66 958

Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

O. Westad & Sønner AS

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Vollan
9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 81 59

Frank Kjosbakken AS

Rådhuset
9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 18

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

Stabburveien 1
1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40

Midt-TromshallenAS

Ørav 16
1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 35 85 00

Gulvlegger

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 08 00

Alt innen service,
reparasjner og EU-kontroll

ANONYM
STØTTE

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

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

2067 LILLESTRØM
Tlf. 08 899

Lagervegen 15
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 09 20

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Adamsrødveien 102
3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43

Jørstad
7760 SNÅSA
Tlf. 908 83 358

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

Jan Olaf Olsen
Transport
Furumoen 2
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 29 90

Kokkimbråtan 10
1735 VARTEIG
Tlf. 970 60 636

Elcom AS

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Nogva
Motorfabrikk AS
6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Vik
Transport AS

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Lillehammer
Bilskadesenter AS

Autobjørn A/S

Caverion Norge AS

Jotron AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

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

Sollia
Fjellstyre

2477 SOLLIA
Tlf. 474 62 881

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

Aut. maskinentreprenør

Skedsmogata 3 a
2000 LILLESTRØM
Tlf. 905 91 132

Bygger’n Lofot
Entreprenør
Sjøveien 101
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Bøhaugen
Transport AS

PK Strøm
Auto AS

Adamsrød
Ferdigplen AS

BT Fysioterapi

Lastebiltransport

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

avd. Porsgrunn

Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Bjørn Tøraasen AS
Doktor Sjursensveg 8
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 900 74 122

Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 56 60

Østbyveien 1
3280 TJODALYNG
Tlf. 33 13 97 00
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Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 62 33

Kiwi Nannestad
Teiegården
2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 72 50

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR
Tlf. 62 52 00 70

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport
Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Østli
Servicesenter AS
Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

2660 DOMBÅS
joramalerservice.no

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

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
• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade

Ett av Norges største og mest erfarne advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatningsrett og tilknyttede
fagområder. Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

11 erfarne advokater med spesialkompetanse i
erstatnings- og forsikringsrett.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

25 års erfaring!

Advokatene Leiros & Olsen as

Gratis forhåndsvurdering av din sak!

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

personskadeadvokatene

Sandvika
Ski
Halden

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

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

E-post: post@advhi.no

www.advhi.no
www.dinerstatning.no
Tingvoll
Fjordhotell
Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Joker Bulandet

Krog Transport

E. V. Tak & Bygg AS

Moserudveien 8
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Tunvollveien 46
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

Car Craft
Bilverksted AS
Østre Rosten 4 A
7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Rostein AS

Støholmvegen 47
6487 HARØY
Tlf. 71 27 56 50

Bojavegen 191
5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00
www.olenbetong.no

Tlf. 63 87 05 50

Vikersundgata 27
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

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

A W Karlsen AS

Våleveien 29
3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 18 31

Eidsberg
Regnskapslag

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Rørlegger

Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Meny Heimdal
Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

Fimreite
Bergboring AS
Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

ANONYM
STØTTE

Tlf. 38 34 50 90

www.bilia.no
Bilia Personbil as - Risløkka

Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 08 555

Økonomitjenester Innlandet AS
Audheimgården, 2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30

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

J. L. Transport AS

Linjeveien 31, 2344 ILSENG
Tlf. 62 58 00 00 - www.hedalm-anebyhus.no

Gjelstadveien 40, 3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370
jost-gl@online.no
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Block Watne AS

2203 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 10 00 - www.blockwatne.no

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Spesialområder:

dret navn til:

atning,
at slik

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

NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningserstatnings- og forsikringsrett.
forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet
består
av Erik
5 partnere:
Jan Gunnar
Ness,
Johnsrud,
Jan
Gunnar
Ness,
Christian Lundin ogErik
TomJohnsrud,
Sørum. Christian
Lundin, Tom Sørum og Anders Hauge.
Vi har prosedert en rekke
Vi
har prosedert
prinsipielle sakprinsipielle
sakeren
forrekke
norske
er
norske og internasjonale
ogfor
internasjonale
domstoler, og domstoler,
og
bistår
skadelidte
i hele
landet, i saker
bistår
skadelidte
i hele
landet,
etter
ulykker.
I tillegg kan vi bl.a. tilby
i saker
etter ulykker.
bistand innenfor følgende rettsområder:
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
Fast
eiendoms
rettsforhold,
familie- og
innenfor
følgende
rettsområder:
arverett,
og
strafferett,
herunder
oppdrag
fast eiendoms rettsforhold,
som
bistandsadvokat.
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
HOVEDKONTOR
OSLO

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

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta gjerne kontakt for en
uforpliktende samtale

Besøksadresse avdelingskontor:
Trondheim:
Lillestrøm:
Fjordgata 43
Bjørnsonsgate 34
7010 Trondheim
2003 Lillestrøm
Tlf.: 73 87 02 50
Tlf.: 52 72 30 80

Personskade
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området.
Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:
▪
▪
▪
▪

Trafikkskader
Yrkesskader
Pasientskader
Andre ulykker

▪ Voldsoffererstatning
▪ Oppdrag som bistandsadvokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Øyvind Vidhammer (H)
Marte Randen von Hirsch
Faruk Resulovic
Mari Grefslie
Cecilie Sethil Stuberg
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00
personskade@svw.no www.svw.no/personskade

www.svw.no/personskade

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

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

