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Frivillighetens natur er forskjellig, men likheten er
at alle jobber for at verden skal bli litt bedre. For
enkeltpersoner og for grupper av mennesker.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Vi har kommet
halvveis i

Frivillighetsåret 2022. Et

I tillegg er det selvsagt en fantastisk anledning til å møtes på

år der fokuset nasjonalt

tvers av land og lag, lære, le og å utveksle erfaringer. Jeg må

har vært på de tusener

innrømme at jeg gleder meg til ALT.

som jobber på frivillig basis. Gjennom året har mange lokale
aviser, tidsskrifter og nettsteder løftet opp enkeltpersoner og

Ellers må det nevnes at vi har hatt en svært dårlig sommer – om

organisasjoner som har bidratt inn – og gjort noe for fellesskapet,

vi måler den i tall på ulykker og dødsfall som er trafikkrelaterte.

for barn, eldre eller sårbare grupper som trenger støtte.

En organisasjon som oss, som ble stiftet som Landsforeningen
for trafikkskadde, har mange medlemmer som vet hvor farlig

Frivillighetens natur er forskjellig, men likheten er at alle jobber

og ikke minst livskvalitetsreduserende trafikken kan være. Nå

for at verden skal bli litt bedre. For enkeltpersoner og for grupper

jobber heldigvis myndighetene både nasjonalt og på europeisk

av mennesker.

nivå for å kartlegge hvorfor man opplever en så drastisk økning
etter mange år med nedgang, for så å sette inn målrettede

Personskadeforbundet LNT er stolt av å være en organisasjon

tiltak for å redusere utviklingen.

som består av mange fine frivillige. Derfor har vi valgt å døpe om
tillitvalgtkonferansen til frivillighetskonferansen. Fint, ikke sant?

Til dere som ikke skal delta på årets frivillighetskonferanse, det er
kun fem fra hvert lag, kan jeg formidle at laget ditt vil informere

Etter pandemien blir dette den første virkelig store konferansen

og dele innholdet fra konferansen. Det vil også bli skrevet om

der vi skal møtes på tvers av landet, danne nettverk samt gi og

den i LEVE MED og delt i andre sosiale medier!

få påfyll. Først og fremst er dette en faglig og sosial konferanse
med mål om å sammen legge retningen videre for forbundet!

Alt godt!
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Hva kan intensivavdelinger
lære av Covid-19?
-Vi må utnytte ressursene i sykehuset bedre. For det første trenger vi sterke fagmiljøer ved intensivavdelingene og
det må utdannes flere intensivleger og sykepleiere, sier leder av intensivavdelingen ved Rikshospitalet, OUS.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Vi er i ferd med å bli ferdige med Covid-19,

intensivdelen av feltet, da vi var vitne til

- Det gikk egentlig forbløffende bra. Vi

og beveger oss inn i neste fase. Normalitet.

den italienske intensivlegen, Giacomo

fikk orden på utstyret og skapte en trygg

Nå er det tid for evaluering og rapporte-

Graselli, fortalte om som fortalte om

arbeidskohort. Det var ingen oppskrift

ring. Og ikke minst, læring og endring.

tilstanden i Italia. Bildene og innsikten

på noe, men etter hvert startet vi å dele

gav oss en slags «Wake up call».

erfaringer med andre helseforetak. Særlig

For oss, som privatpersoner, kan neste

pasientfaglig var dialogen tett.

fase handle om å forstå hva det gjorde

Noen få dager etter innslaget kom pan-

med oss som mennesker å måtte holde

demien hit og Norge stengte ned - og

-Tenker du tilbake på denne perioden

«meteren» og å leve med strenge restrik-

umiddelbart begynte man å tenke på

som kaotisk?

sjoner.

egne ressurser.
I starten av pandemien, ja, men etter-

På et annet nivå forskes det med mål om

Lederen for intensivavdelingen sier det

hvert egentlig ikke. Vi hadde tett dialog

å lære og å forbedre. Et felt Personska-

gikk svimlende fort. Det ble også tidlig

og regelmessig møter med alle sykehus

deforbundet LTN er særlig opptatt av

klart at de stod overfor tre utfordringer.

i helse sør-øst, hvor kompetanse og er-

er intensivkapasiteten. Altså hvordan

Den ene var å sikre ansatte, det andre

faringsutveksling var på agendaen, i

landets sykehus klarte å ivareta både co-

var å raskt etablere smittevernrutiner.

tillegg til at vi hadde et sterkt fokus på

vid-pasienter og «de vanlige» pasientene.

Rutinene måtte på plass umiddelbart

ressurssituasjonen. Å fordele belastnin-

og helst på alle steder.

gen relativt jevnt stod i høysete samt

KAOS ELLER KONTROLL?

å bruke de ressursene vi til enhver tid

Andreas Barratt-Due er leder av inten-

-Det siste var å etablere rutiner på logi-

sivavdelingen ved Rikshospitalet, OUS.

stikken rundt pasientbehandling. Man

hadde til rådighet.

Han er, naturlig nok, særlig opptatt av

diskuterte blant annet telt for å sikre

Overlegen forteller om en kollektiv inn-

hvordan intensivkapasiteten ble påvir-

både effektivitet og trygging, sier han

stilling med fellesnevner: Dette må vi få

ket av pandemien og hva vi kan lære

og legger at til at det tidspresset gjorde at

til. Det var også klart at det mest avan-

av dette.

mange av utfordringene ble løst tilpasset

serte medisinske tilbudet kun fantes på

lokale forhold, sier han.

Rikshospitalet.

demihåndtering – nøster han tilbake til

MANGE USIKKERHETSVARIABLER

-Møtene og samarbeidet var viktig. Vi

våren 2020, og debattene og kaoset som

Ved OUS var et av hovedfokusene, de

jobbet for en ensrettet og lik Covid-be-

åpenbarte seg.

første dagene og ukene, å sikre at de

handling. Definerte pandemien og ar-

hadde tilstrekkelig med smittevern-

beidet som en fellesoppgave. Særlig

utstyr.

var A-hus presset og måtte overflytte

Når han snakker om erfaringer av pan-

-Det gikk et lite sjokk gjennom hele helse
Norge, og særlig hos oss som jobber på

mange til OUS.
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ANDREAS BARRATT-DUE er leder for intensivavdelingen ved Rikshospitalet, OUS. Foto: OUS.

-Ved vanlige ulykker, som en bussulykke
eller et jordras, klarer vi å omdisponere
ressurser. Konsekvensene av dette, altså
forskyvinger, godtar også folk flest. Når
vi må omdisponere som vi gjorde og over
tid – blir regnskapet mer krevende. Flere
komponenter må inn og flere blir berørte
av omdisponeringene.
-En modell er å utnytte ressursene i sykehuset bedre. For det første trenger vi sterke fagmiljøer ved intensivavdelingene og
det må utdannes flere intensivleger og
sykepleiere. Videre må man se hvordan
man kan bredde ut kompetansen hos
de som ikke har spesialutdanninger. Her
vil en vei å gå kunne være å ha delte
arbeidsforhold internt på sykehuset som
gir en økt kompetanseprofil. For eksempel kan en sykepleier til vanlig jobbe 70
prosent på sengepost 30 prosent på
overvåkingsenhet. Man må bygge opp
EN KONTROLLERT PANDEMI

demien. Hva tenker du er viktig fra ditt

et kompetansetrekkspill som vil bidra til

Ifølge Barratt-Due har vi vært gjennom

ståsted?

å styrke beredskapen og gjøre oss bedre

en kontrollert pandemi. En pandemi som
aldri førte til kaos.

forberedt til neste pandemi eller krise.
- Sykepleiere og leger jobbet på spreng
under pandemien og det gikk så bra

-Er det mulig å få til – altså å endre

-Jeg ble egentlig ikke skremt av hel-

som det gikk. Men det er sårbart. Vel-

helsevesenet?

semyndighetenes skrekktall på antall

dig sårbart. Dette er flere interessert i,

forventet smittede. Heldigvis. Fokuset

derfor blir temaet også løftet under en

- Ja, men da må noe av skottene som

vårt var å holde fagligheten på topp. Vi

paneldebatt i regi av Dagens medisin,

ligger mellom avdelinger bygges ned.

måtte ha mange innleide vikarer, noe

under Arendalsuka (red.anm. uken 15.-19.

Det kan i seg selv være positivt. Det å

som var ekstra utfordrende fordi vi ikke

august). Temaet er: Hvordan håndtere

utvide kompetanse kan også være bra,

lenger hadde svenske og danske ressur-

intensivkapasiteten.

ansatte kan bli motiverte av å tilegne seg

ser å ta av. De flyttet nemlig hjem under
pandemien.

ny kompetanse og det kan bli lettere å
Det handler, sier lederen for intensivav-

snakke på tvers også i andre sammen-

delingen, om beredskap.

henger. Mye vinn-vinn her.

-Vi snakker mye om læring etter pan-

– 5 –

RIKSHOSPITALET JOBBET SYSTEMATISK gjennom pandemien. Det gjorde også resten av helsenorge. Foto: Wikipedia.

-Det vi har lært og erfart under pandemien

premiss for dette er at vi har måttet sten-

er at vi har ikke folk nok, og at vi derfor

ge ned endel planlagt operativ virksom-

må være kreative og skape nye modeller.

het og brukt ressurser fra de operative
enhetene, forklarer Barratt-Due.

RASKT OPPE Å GÅ
Tall fra pandemiregisteret forteller at

Overlegen sier at det ikke er så lett å

det under perioden var 1840 innlagte

sammenligne hvem som gjorde ting rett

covid-pasienter. Av disse var hele 84

eller feil, siden dataene er forskjellige fra

prosent inkubert eller mekanisk ventilert.

land til land.

Helsevesenets innsats var forbilledlig,
ifølge Barratt-Due.

-Det som er felles, imidlertid, er at alle har
hatt de samme utfordringene: Nemlig å

Han oppfordrer landets helsemyndig-

-Dersom vi måler «suksess» i antall døde,

håndtere et syndrom med en tilstand i

heter både til å trygge helsearbeiderne

og hvor mange man klarte å redde - ligger

lungene som gjør at enkelte ender opp

i fremtiden, og til å bygge videre på god

Norge på topp med en dødelighet på kun

med å trenge hjelp for å puste.

kvalitet i tilbudene.

Europeiske land. Særlig i Sverige. Beve-

Helsevesenet sitter også på data om

ANDREAS BARRATT-DUE LEDER

ger vi oss lenger vestover, til Wales og

kjønn, nemlig at nesten 70 prosent av de

FAGRÅDET I NIPAR

Nord-England er tallene enda høyrere –

som er rammet er menn. Snittalderen er

Fagrådets mandat er å «...sikre høg fag-

oppimot det dobbelte av tallene i Norge.

62 år. Både alder og antall liggedøgn (8,4

leg kvalitet i registeret. Fagrådet i NIPaR

døgn mot vanlig 2 døgn) på intensiv er

skal ha brukerrepresentasjon, bred geo-

-Dødeligheten i Norge ble ikke påvirket

forskjellig fra hvordan det er for «vanlige»

grafisk og fagleg forankring. Fagrådet

av pandemien. Ser vi på kurven over døde

pasienter.

er samansett av to representantar frå

21 prosent. Dødeligheten var høyere flere

sammenlignet med normalår – er den

medlemseiningane i kvar av dei fire hel-

flat. England hadde enormt mange folk

DET KUNNE GÅTT MYE VERRE

seregionane (åtte totalt) og ein brukar-

på intensivbehandling, og opplevde et

Selv om man kan si at norske inten-

representant. Helse Sør-Aust kan ha eitt

så presset helsevesen at de mistet kon-

sivavdelinger har «kommet gjennom

ekstra medlem oppnemnt av Fagrådet.

trollen. Dødstallene deres er svært høye.

pandemien» med mange erfaringer og

I dei nye vedtektene frå mars 2020 har

at de har gjort det bra – forklarer Bar-

i tillegg Helsedirektoratet og Folkehel-

-Hvordan forklarer du at Norge klarte

ratt-Due at uten iherdig innsats kunne

seinstituttet moglegheit for å stille med

seg så bra?

det gått mye verre.

kvar sin representant under pandemi.

Den viktigste årsaken til at det gikk så bra

-Det har kostet å omprioritere og å drive

Dagleg leiar i NIPaR rapporterer til Fag-

er at Norge hadde en effektiv nedsteng-

som vi har gjort. Vi måtte redusere elektiv

rådet. Nasjonal sekretær, er referent for

ning av samfunnet som nettopp resulter-

aktivitet for å ta disse pasientene. Det-

Fagrådet.»

te i at helsevesenet ikke ble overbelastet.

te har skapt et etterslep. Vi ser også at

Videre har vi gjennom pandemien klart

vi mangler mange intensivsykepleiere.

Generalsekratær i Personskadeforbundet

å ivareta høy kvalitet på behandlingen

Rundt 20 prosent på landsbasis og hele

LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad, sitter som

gjennom hele pandemien. Et vesentlig

40 prosent i nord.

brukerrepresentant i rådet.
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Delta i forskning:
Brå, uventet og voldsom død
Ved Universitetet i Bergen foregår
det en nasjonal studie med fokus på
psykososial hjelp og støtte ved brå,
uventet og voldsom død. Studien
heter NORHJELP-STUDIEN.

nærstående. Det handler om sorg, post-

KOMMUNENES ANSVAR OG ROLLE

traumatisk stress symptomer, fysiske

Den andre delen av studien skal se på

plager etc.

kommunene og tilbudet de har til de
mange som blir rammet av brå, uventet

-I tillegg handler det om å se hvilke behov

og voldsom død.

man har for hjelp i helsetjenesten, sånn
TEKST: Gunn Kvalsvik

som sosialstøtte og likepersontjeneste.

Målgruppene ved denne delen av studien

Det er også et poeng å se hva slags hjelp

er fastleger, medlemmer av kriseteam,

Lederen for studien, professor Pål Kristen-

etterlatte har fått, når de har fått den

psykologer og andre helsepersonell i

sen, forteller at studien utgår fra Senter

og hvorvidt man er tilfreds med hjelpen

primærhelsetjenesten.

for krisepsykologi/Universitetet i Bergen,

man har fått, sier forsker Pål Kristensen.

er finansiert av DAM-stiftelsen og skal

I denne delen av studien ser de også på

-Vi ønsker å kartlegge hva kommunene

foregå i perioden 2022 til 2025.

udekkede behov, og hva som predikerer

har av tilbud til etterlatte etter brå død

udekkede behov.

og om tilbudet matcher de behov som

Målet med studien er å undersøke hvor-

etterlatte har. Vi skal også se på kompe-

vidt etterlatte får den hjelpen de har

Målgruppen for denne delen av studien

tansebehov i primærhelsetjenesten for

behov for etter en traumatisk hendelse.

er foreldre som har mistet et barn, eller

arbeid med komplisert sorg og traumer,

voksne som har opplevd å miste søsken,

sier han.

TODELT STUDIE

i ulykke, selvmord eller drap. Aldersseg-

Konkret består studien av to deler. En

mentet er 18 til 70 år, og gjelder de som

Rent metodisk skal studien foregå via

som ser på livet til og behandlingen av

har mistet sine i perioden 2017 til 2022.

dokumentanalyser, spørreskjema, dybde-

de etterlatte, samt ett studie som ser på
tilbudet til kommunene.
Etterlatte studien skal blant annet kart-

intervju og fokusgrupper.
-Vi håper å rekruttere gjennom interesseorganisasjoner, sosiale medier eller

Studiets overordna målsetting er å samle

sorgsentre, forklarer Pål Kristensen.

inn data, systematisere disse og deret-

legge risiko for helseplager etter tap av

ter utarbeide konkrete retningslinjer for
opplæring og oppfølging av etterlatte
etter brå død.
OM DU ØNSKER Å DELTA
– TA KONTAKT MED:
• Nataskja K. Lie, post doc, prosjektleder,
epost: Nataskja.Lie@uib.no
• Pål Kristensen, professor,
epost: pal.kristensen @uib.no
tlf. 99271644

PÅL KRISTENSEN. Foto: UiB

NATASKJA K. LIE. Foto: UiB
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«Hjertesone»
rundt skoler kan bidra til bedre
trafikkultur og mindre bilkjøring
Forankring av tiltaket hos skoleledelse og fysisk infrastruktur rundt
skolene er imidlertid viktige premissgivere for at tiltaket skal lykkes.

bidratt til økt bevisstgjøring rundt bil-

for at sikkerhetskultur tiltak skal lykkes.

kjøring og trafikksikkerhet blant ansatte

Evalueringen avdekker enkelte forhold

og foresatte. Flere skoler rapporterte

ved organiseringen som kunne fungert

at flere ansatte og foresatte sykler og

bedre, først og fremst rundt forhåndsav-

går mer, og at det er blitt mindre tra-

klaring av rammer, men også utredning

fikkaos ved levering og henting etter at

av ressursbehov, både i kommunen og

skolen innførte Hjertesone. Innføring av

på den enkelte skole. En tidligere konse-

Dette viser en ny TØI-rapport laget på

gågrupper, droppsone og sanksjonering

kvensutredning ville trolig ha bidratt til

oppdrag av Trygg Trafikk, hvor man har

av unødvendig kjøring innenfor hjerte-

å tydeliggjøre hvilke ressurser prosjektet

evaluert hjertesoneprosjektet i Bergen

sonen er de elementene av tiltaket som

ville kreve og tydeliggjøre overfor sko-

kommune.

synes å påvirke trafikkulturen mest. Det

leansatte og foresatte hva prosjektet

er imidlertid variasjoner mellom skoler

skulle være.

TEKST: Gunn Kvalsvik

I 2016 vedtok bystyret at alle kommunens

i forhold til hvor godt man opplever at

66 barneskoler skulle etablere Hjertesone

hjertesonen fungerer. På noen skoler var

En klar fordel med at prosjektet var ini-

innen utgangen av bystyrets periode.

infrastrukturen og trafikkmiljøet rundt

tiert ut ifra et politisk vedtak er at man

Hjertesone er et tiltak for å skape tryg-

skolen godt tilrettelagt for å etablere

har oppnådd sterk forankring både hos

gere skolevei for barn ved at det oppret-

en hjertesone uten store fysiske tiltak,

ledelsen på de ulike skolene og i det of-

tes en geografisk sone rundt skolen – en

mens andre steder var infrastruktur, veier

fentlige apparatet i kommunen. Dette

hjertesone – som skal fungere som en helt

og trafikkmiljøet i nærheten en hindring

har resultert i at Hjertesone har blitt

eller tilnærmet bilfri sone. Hensikten er å

for å få til en hjertesone som oppleves

innlemmet i kommunens planverk. Det

redusere foreldrekjøring til og fra skolen,

funksjonell og trygg. Resultatene peker

innebærer at Hjertesonekonseptet inngår

og få flere til å sykle og gå.

videre på at en sterk forankring hos sko-

i planleggingen av alle nye framtidige

lens ledelse er en viktig forutsetning for

skolebygg.

Resultatene viser at Hjertesone kan være

vellykket implementering av Hjertesone.

et godt tiltak for å bedre trafikkulturen

Dette er i tråd med tidligere forskning

Kanskje noe andre kommuner også kan

rundt skoler, og for å begrense bilkjøring

som viser at engasjement fra topple-

lære av!

i skolenes nærområde. Hjertesone har

delsen er en svært viktig forutsetning
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Dette skjer
1.-2.

SEPTEMBER

FRA DIAGNOSE TIL KLINISK PRAKSIS

NASJONAL KONFERANSE OM TRAUMATISK HJERNESKADE:
PROGRAM
Torsdag 1. september 2022

Fredag 2. september 2022

11.00-12.00 Lunsj

08.30-09.00 Brukererfaringer og refleksjon over gårsdagen

12.00-12.15 Åpning ved fagdirektør v/SSHF, Susanne Hernes

09.00-09.45 Hvordan FHI jobber med å vurdere kunnskaps-

12.15-12.45 Traumatisk hjerneskade; vår tids hovedårsak

grunnlaget for forskning i helsetjenesten med
eksempel fra hjerneslagfeltet v/Geir Smedslund

til tap av funksjonsfriske leveår. Forekomst,

09.45-10.30 Kunnskapsbasert rehabilitering etter TBI ved

diagnostikk og rehabilitering v/ Cecilie Røe
12.45-13.00 Pause

Sunnaas sykehus; presentasjon av reviderte

13.00-14.45 Parallellsesjoner - Pågående/nye TBI-prosjekter

rehabiliteringsprinsipper. v/Marianne Løvstad

i Norge (her kan man velge mellom tre sesjoner)

& Angelina Sergeeva

14.45-15.15 Pause

10.30-11.00 Pause

15.15-17.00 Key note speaker: Joe Giacino

11.00-11.45 Mild TBI En oppdatert forståelse av mild TBI og

15.15-16.05 Transforming Research and Clinical Knowledge
in TBI: What have we learned from TRACK-TBI

post-traumatisk hjernesyndrom v/Toril Skandsen
11.45-12.00 Oppsummering/avslutning

over the last 10 years?
16.05-16.15 Pause

PRAKTISK INFORMASJON

16.15-16.45 Functional Outcomes Over the First Year After

Konferansested: Scandic Bystranda hotell (Kristiansand)

Moderate to Server Brain Injury

Konferanseavgift: Medlemmer i brukerorganisasjoner

16.45-17.00 Spørsmål

Kr 2 000 (ikke inkl hotell)

19.00

Konferansemiddag: Torsdag 1. september 2022 kl.19.00 - kr 675

Konferansemiddag

Reise: Nærmeste flyplass er Kjevik, cirka 20 minutters busstur
til Kristiansand sentrum. Tog og buss går regelmessig fra Oslo.

Skann QR-kode og få mer deltaljer om programmet.

SPØRSMÅL ELLER PÅMELDING:
Send e-post til anne.kari.thomassen@sshf.no

JOSEPH T.

CECILIE

GEIR

MARIANNE

ANGELINA

TORIL

GIACINO

RØE

SMEDSLUND

LØVSTAD

SERGEEVA

SKANDSEN
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Dette skjer
HØST 2022
Det blir to parallelle smertekurs i høst, ett for «Håndtering av smerter i hverdagen» og ett for «Mindful
Movements med nøkler for håndtering av en hverdag
med smerter».

DIGITALE SMERTEKURS
(som ble arrangert i vår), men at hun var litt uheldig med
annonseringstidspunktet. Noe som førte til at flere ikke fikk
det med seg. Derfor er hun tidlig ute denne gangen.
Datoene for mandagskurset («Håndtering av smerter i hver-

Hver bolk er på ca 60 minutter.

dagen»): 31. okt – 7. nov – 14. nov – 21. nov

-Begge vil være over fire kvelder à ca 1 time og begynne uken

Datoene for torsdagskurset («Mindful Movements med

etter dagsseminaret. Prisen er 800,- pr deltaker og med 20%

nøkler for håndtering av en hverdag med smerter»):

avslag for medlemmer av forbundet, forteller Ingunn Stang-

27. okt – 3. nov – 10. nov – 17. nov

helle Velarde som er kursholder.
For spørsmål eller påmelding, send en melding til:
Hun sier at det var gode tilbakemeldinger fra forrige kurs

ingunn@theeverydayphysio.com
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09.-11.

SEPTEMBER

FRIVILLIGHETSKONFERANSEN 2022

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

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

FRIVILLIGHETSKONFERANSEN 2022
9.- 11. SEPTEMBER

– 11 –

Smått & Viktig
Nå skal et ekspertutvalg se på
fastlegeordningen
LILLY ANN ELVESTAD. Foto: FFO

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal se
på og vurdere dagens fastlegeordning. I utvalget sitter
blant andre generalsekretær i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon, Lilly Ann Elvestad.

– Jeg gleder meg til å komme i gang. Fastlegeordningen må
fungere godt for hele befolkningen, og jeg er glad for at pasient- og brukerorganisasjonene er en del av utvalget, forteller
Elvestad.
Utvalget skal gi konkrete forslag som skal være med på å gjøre
fastlegeordningen bedre, med spesielt fokus på organisering

forsterke todelingen i helsetjenesten. Denne utviklingen må

og finansiering.

snus. Nåværende handlingsplan har flere gode tiltak, men de
har ikke hatt ønsket effekt. Da må vi tenke nytt, og vi må ta

STORE UTFORDRINGER

nye grep. Vi kan ikke fortsette i samme spor og håpe situa-

Hovedmålet er å gjøre ordningen til en ordning som dekker

sjonen løser seg over tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol i en

de utfordringene og behovene som er per dags dato. I dag

pressemelding.

ønsker blant annet ikke unge leger å søke seg til ordningen,
det er for høy arbeidsbelastning som går utover oppfølgning

Første rapport fra utvalget skal leveres innen 1. desember 2022.

av pasienter, og mange kommuner melder om at det er van-

Regjeringen skal ta med seg vurderingene inn i arbeidet med

skelig å få ansatt fastleger. Per dags dato er det rundt 175.000

statsbudsjettet i 2024.

innbyggere som står uten fastlege.
Personskadeforbundet LTN er del av FFOs paraply av ideelle
– Det går særlig utover de mest sårbare pasientene og kan

organisasjoner.

Har du tips til LEVE MED?
Vi ønsker å møte lesernes ønsker og behov – og vil derfor ha en åpen dialog med medlemmene våre.
Har du tips til innhold, intervjuer eller fagstoff, ta kontakt med redaktør Gunn Kvalsvik,
på epost: levemed@personskadeforbundet.no.
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Det er ikke farten som har skylden
En oversikt viser at ingen har mistet livet på veiene som har de høyeste fartsgrense i Norge.

DET HAR VÆRT MYE ULYKKER med alvorlig utfall i sommer. Foto: Unsplash.

Per 12. august i år har 82 personer mistet
livet i ulykker langs norske veier. Men ingen av dødsulykkene i år har skjedd på
firefelts motorvei der fartsgrensene er
høyest. Det bekrefter Statens vegvesen.
Dødstallene i 2021 var historisk lave med
80 døde i trafikken.
FLERE ULYKKER
Mellom 2012 og 2021 døde i gjennomsnitt 123 mennesker i trafikken hvert år.
Fortsetter dødsfrekvensen som har vært
på norske veier hittil i år, kan man ende
opp med 130 døde i 2022.
Direktør Ingrid Dahl Hovland i Statens
vegvesen, sier at de ser at man nok vil
ende på vesentlig høyere nivå i 2022 enn
de to foregående årene. Men hun forteller
at de ikke finner noen årsakssammenheng mellom trafikkmengden på veiene
og antallet trafikkulykker.
Tall fra Statens vegvesen forteller at
sommertrafikken i år har vært lavere
enn i fjor. Kanskje grunnet pandemien.
Ulykkestallet for denne sommeren er
imidlertid høyere enn i fjor.
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VI VET MER OG MER om hvordan vi skal hjelpe en skadet hjerne. Foto: Unsplash.

Ny kunnskap om hjernen
I september avholdes den Nasjonale konferansen for traumatiske hjerneskader. Hjernen er fortsatt et stort
mysterium, men vi vet mer enn før - også om hvordan man skal gjenvinne hjernens kapasitet etter skader. Under
konferansen deles kunnskap og erfaringer.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Tittelen på årets konferanse er Fra

hjerneskader, og Personskadeforbundet

under årets konferanse. Hun er spesialist

diagnose til klinisk praksis. Og som

LTN har vært med siden begynnelsen.

i fysikalsk medisin og rehabilitering, og

vanlig inviteres både fagfolk, klinikere

For å bistå med vår brukerkompetanse.

er avdelingsleder ved Oslo Universitets-

og brukere.

Vår rolle som interesseorganisasjon er å

sykehus. I tillegg forsker hun og er leder

bistå inn med vår brukerstemme.

av CHARM.

Professor Cecilie Røe skal holde foredrag

LEVE MED har snakket med henne, bedt

Dette er den tiende nasjonale konferansen som setter søkelys på ervervede
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henne fortelle om det som skjer på feltet,

av hodeskader bør starte raskt. Har de

i jobb og hverdag. Da kan krav til tempo,

jobben hennes - og spurt hvorfor denne

siste årenes kunnskap om skader i hodet

konsentrasjon og parallellkapasitet være

konferansen er viktig.

endret seg fra sånn det var tidligere, eller

vanskelig å møte.

er det fremdeles blålysmedisinen som
LIVET MED EN TRAUMATISK

kommer først?

Professor Røe understreker at massive

HJERNESKADE

traumer mot hodet, det vil si store ska-

Røes forsking er sentrert rundt blant

-Nja, noe er endret og man tenker mer

der, oftest blir oppdaget fordi ulykkens

annet rehabilitering etter traumatiske

helhetlig. Men uansett, det ene må ikke

karakter gjør det opplagt at hodet må

hjerneskader.

gå på bekostning av det andre. Proble-

være skadet.

met når det gjelder behandling av kogPå spørsmål om hva det betyr, svarer hun:

nitive skader er at kunnskapen blant

-De massive hodeskadene får nok opp-

helsefolk varierer. Det gjør at kartlegging

merksomhet sånn som situasjonen er i

-Traumer forårsaker skader på ulike deler

av hodeskader kan glippe og dermed

dag. Da blir man gjerne også kjørt til et

av kroppen. Den som gir størst funk-

også behandlingen. Dette gjelder særlig

større sykehus der man har bred kom-

sjonssvikt over tid, og den viktigste en-

dersom det er snakk om lettere hode-

petanse og umiddelbart kan starte ade-

keltårsaken til funksjonssvikt hos unge

skader.

kvat behandling. De milde til moderate

voksne, er når man opplever kognitiv

skadene derimot, kan oppleves å komme

svikt. Det er derfor viktig å kartlegge år-

FORTRENGING, MEN OGSÅ STRESS

snikende. Dermed er de lettere å overse,

saker til at skadene skjer slik at vi kan

-Grunnene til at moderate og milde trau-

sier hun.

forebygge dem.

mer ikke blir oppdaget varierer. Kanskje
er de fysiske skadene så dominerende

-Ved de alvorlige skadene, forklarer Røe,

Det er også, ifølge forskeren, sentralt

at man tenker det er effekten av disse

trengs det mer kompetanse og kapasitet

å utvikle kunnskap om hvordan vi skal

som påvirker hodet, og at kognisjonen

for rehabilitering. Ved milde og moderate

behandle og rehabilitere slike skader slik

vil bli bedre når kroppen er mer på plass.

traumer trenger man mer kompetanse

at best mulig funksjonsnivå gjenvinnes.

Dessuten påvirker både medikamenter

blant helsepersonell som ikke jobber

og smerter hjernefunksjonen.

med rehabilitering. Dette for å fange

-I helseverden og i akuttfasen er det uan-

opp hodeskadene blant mange andre

sett blålysmedisinen som er prioritert,

-En annen grunn kan være at man ikke

forklarer hun.

orker å ta stilling til det man kjenner på.

traumer.

Altså at man fortrenger symptomene.
-Blålysmedisin, hva er det?
- At folk later som de ikke opplever
-Det er betegnelsen vi har i helsevesenet.

hjernesvikt?

Begrepet handler om at helsefolk først
må lappe folk sammen, altså sette søke-

-Selvsagt kan det å ikke «ha hodet med

lyset på sår, organer og bein. Dette skjer

seg» være skremmende og fortrenges,

før kartlegging av kognitive utfordringer.

men først og fremst er det nok mer at ved
lettere skader oppdager mange tapet

-Nyere forskning viser at rehabilitering

først etter at man for eksempel er tilbake
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CECILIE RØE er en av foredragsholderne på den Nasjonale
konferansen om ervervede hjerneskader.

HVORDAN HJERNEN FUNGERER OG KAN REPARERES ER ET MYSTERIUM. Men ny kunnskap utvikles hele tiden. Foto: Unsplash.

- Jeg regner med at det er geografiske

rehabiliteringen basert på en medisinsk

forstå hva som gir effekt. I sin forskning

forskjeller her?

vurdering.

arbeider Cecilie Røe med å utvikle må-

-Sett at pasienten befinner seg i en kom-

-Hvordan snakker man med pasienter

forløps- og effektstudier innenfor reha-

mune uten kompetanse på kognitiv feltet,

om hodeskader etter en hendelse eller

biliteringsfeltet.

eller at fastlegen ikke forstår grunnen til

ulykke? Jeg regner med det er sensitivt?

leinstrumenter i tillegg gjør hun kliniske

pasientens plager. Da kan det ta lengre

-Det meste av det jeg måler er basert på

tid før pasienten er oppe å gå. Det er altså

-Det er ikke alltid like lett å snakke om

selvrapporterte funksjonsmål. Det betyr

særs viktig at kunnskapen når ut. At folk

og å forklare når man ikke helt vet hvor

det pasienten selv forteller, rapporterer

får hjelp, og ikke minst blir forstått når

alvorlig det kommer til å bli på sikt. Det

eller noterer av erfaringer. Innimellom

de beskriver sine symptomer.

er også en avveiing, fordi man ikke ønsker

tester vi også ut via nevropsykologiske

å stresse pasienten unødig. Når folk er

instrumenter – da i hovedsak synsinn-

stresset, blir de iallfall ikke bedre.

trykk, grad av oppfatning og hørsel.

ver det som innenfor medisinske termer

Røe mener det er særs viktig å forstå hvor

- Er det noe målingene forteller som

omtales som samtykkekompetanse. Det

sentralt samarbeidet mellom behand-

er nytt?

betyr at pasienten må ville samarbeide

ler og bruker er for å oppnå maksimal

og gjøre en innsats for å oppnå resul-

rehabilitering.

SAMTYKKEKOMPETANSE
Rehabilitering av en skadet hjerne kre-

-Vi gjør stadige nye oppdagelser. Det

tater. Når det er snakk om en alvorlig

siste er for eksempel en større forståelse

hodeskade der pasienten ikke er bevisst

MÅLING AV TILSTAND OG EFFEKT

av coma-rescovery scale (red.anm. folk

er det umulig å få til samtykkekompe-

En viktig del av hjernerehabiliteringen

som ligger i dyp koma og er bevistløse).

tanse. Naturlig nok. Da begynner man

er å få innsikt i grad av skade, samt

Kunnskap gjennom målinger gjør at vi
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En viktig del av hjernerehabiliteringen er å
forstå grad av skade, samt forstå hva som
gir effekt.
Cecilie Røe

kan sjekke hvem som responderer på lys

Covid, som statistisk er knyttet særlig til

rus. Særlig er det viktig å poengtere at

og lyd. Denne kunnskapen hjelper oss til

den økende bruken av el-sparkesykler.

alkohol og høy alder gir dobbel negativ

å skille mellom de som gir respons og har

-Da de nye reguleringene rundt el-spar-

effekt.

noe bevissthet, og de som ikke har det.

kesykler trådte i kraft den 1. juni i år, som

Dette gir oss gode indikasjoner på hvor-

blant annet forbyr nattekjøring og al-

-Kommunene bør også øke sin kompe-

dan vi kan stimulere og rehabiliterere.

koholkjøring, så vi nedgang i innkomne

tanse og være flinkere til å gi folk råd på

hodeskader nesten over natten.

hvordan de bør innrette hjemmet sitt

-Måleinstrumentene gir oss også hjelp

for å unngå skader. Dette blir enda mer

til å følge opp effekt av behandling. Vi

-Forebygging av traumatiske hjerneska-

aktuelt nå som gjennomsnittlig leveal-

har også flere nye medisiner og tiltak

der kan altså reguleres ved forebygging

der øker. Dørstokker og tepper, og sånne

som hjelper pasientens funksjonsnivå,

og ved regulereringer, forklarer Cecilie

ting, bør passes på. Det er fremdeles i

forklarer forskeren.

Røe, og referer til reguleringen av bruk

hjemmet de fleste ulykker skjer.

av elsparkesykler. Det handler om foreNASJONAL KONFERANSE FOR

bygging og reguleringer i form av påbud

-Hvordan kan folk flest endre adferd

TRAUMATISKE HJERNESKADER

på områder i samfunnet der vi ser det

gitt dagens kunnskap?

Cecilie Røe svarer fort og tydelig på

skjer hyppige skader, sier Cecilie Røe.
-Alder er sentralt. Reaksjonsevnen blir

spørsmålet om hvorfor vi trenger en
Nasjonal konferanse for rehabilitering

Hun peker på at det også er manglende

dårligere med alderen, og etter rundt

av traumatisk hjerneskade:

reguleringer blant annet rundt bruken av

70 år bør man være ekstra på vakt. Vær

vannskutere og hurtiggående båter samt

ekstra forsiktig dersom du drikker, eller

-Hjerneskader er vår tids hovedårsak til

at flere veistrekninger burde utstyres

bruker medikamenter.

tap av funksjonsfriske leveår. Vi trenger

med midtstoppere.

mer kunnskap om forekomst, diagnostikk

Selv ønsker forskeren å bruke tid på det-

og rehabilitering, og vi må ha en arena

Dessuten må folk få en større forståelse

te – altså å få folk til å forstå at det er

for kunnskapsdeling. Konferansen er en

av sammenhengen mellom alkohol og

regulering av de små tingene som gjelder.

viktig møteplass der forskere, klinikere

skader.

og brukerorganisasjoner kan møtes, diskutere og lære av hverandre.

-Det er irriterende å få livskvaliteten re-Nesten halvpartene av de som kom-

dusert etter et fall som fører til en hode-

mer inn med hodeskader, har promille i

skade fordi man absolutt for eksempel

blodet. Faktum er at når vi har drukket

må henge opp gardiner selv. Et annet

et glass vin eller to, har vi alle litt dår-

råd er å hele tiden tenke seg om – og å

-Jeg skal forsøke å gi et oversiktsbilde

ligere beslutningsevne. Det gjelder alle,

gjøre oppgavene når man er uthvilt og

over utviklingen av feltet. I den sammen-

fastslår hun.

edru, er rådene fra Røe.

-Det er vel vanskelig å forby alkohol?

TALL:

-Hva skal du snakke om på konferansen?

hengen er det interessant å si noe om at
vi etter en periode med nedgang i antall

Hvert år er det om lag 10 000 som er i

traumatiske hodeskader hos yngre igjen
har sett enn oppsving.
Forskeren forteller om en økning under

-Ja, men myndighetene bør være tyde-

kontakt med helsevesenet på grunn av

ligere og mer offensive i informasjons-

hodeskader.

flyten rundt konsekvenser av alkohol og
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Rutiner er viktig
Vår nye kommunikasjonssjef ønsker
å modernisere Personskadeforbundet LTN. For at budskapet og jobben
som gjøres skal nå frem – må vi jobbe annerledes, sier hun.

For Eli Charlotte er fleksibilitet er viktig.

tydningen av god intern kommunika-

Hun har tre barn og bor litt utenfor byen.

sjon og hvor utslagsgivende det er for

At det er en fleksibel arbeidsplass både

produktivitet og resultat. Det handler

med hensyn til arbeidssted og tid gjør at

om hvordan kommunikasjon beveger

hun føler på god mestring i jobbhverda-

mennesker, men også om hvordan det

gen og mindre stress.

påvirker konkrete ting som resultat, noe
som er utrolig spennende!

TEKST: Gunn Kvalsvik // FOTO: Privat

STRUKTUR, PROSESSER OG BALANSE
Eli Charlotte sier arbeidshverdagen hen-

Stillingen er nyopprettet og hun fortel-

PÅ LETING ETTER MENING

nes varierer en del alt etter om hun jobber

ler at hun bruker mye tid på struktur og

CVen til Eli Charlotte forteller om mange

ved kontoret i byen eller på hjemme-

prosesser, blant annet gjør hun en del

år i privat næringsliv. Primært innenfor

kontor.

research.

større internasjonale selskaper.

- Vanligvis starter jeg rundt 08.30 og

-Å opparbeide kommunikasjon som et

Motivasjonen for å jobbe for en organi-

leser gjennom e-poster samt lager en

fagfelt i sekretariatet, og på samme tid

sasjon som Personskadeforbundet LTN

grov plan for dagen. Dagen avsluttes

helst være operativ snarest mulig, er en

sier hun bunner i et ønske om å jobbe

rundt 16-17.00, avhengig av hva som

balanse, sier hun. Og legger til:

med et mer medmenneskelig fokus enn
i bedrifter som kun måler suksess i tall.

skjer og hvilke behov som må leveres
på. Er det ting jeg ikke rekker å avslutte

-Mye av fokuset mitt er å linke kommu-

-Jeg lette etter et arbeidssted der man

eller som haster logger jeg meg gjerne

nikasjonsarbeidet strategisk med det

jobber med noe som betyr noe for noen.

på igjen på kvelden.

overordnede formålet til organisasjonen.

Noe som gjør en forskjell. At det var per-

For å få til dette er det viktig å forstå

sonskade, var helt tilfeldig for meg.

behovene og måten organisasjonen
-Det er ti måneder siden du startet, hva

jobber på.

er status?
-Hva brenner du særlig for faglig sett?
-Jeg opplever at forbundet har et utrolig
-Jeg liker å jobbe strategisk og å hol-

viktig og et relevant budskap. Det gjør

de fokus på retningsbasert kommu-

jobben min så utrolig spennende! Konkret

nikasjonsarbeid. Jeg er glad i all form

opplever jeg at modernisering er nøkke-

for kommunikasjonsarbeid, men intern

len. Vi må også jobbe systematisk for å

kommunikasjon ligger nok mitt hjerte

nå ut; det er ikke nok å ha et bra produkt

nærmest og det er også det jeg brenner

(eller budskap) hvis folk ikke vet om det.

aller mest for.

Akkurat dette siste – mener jeg er vår
største utfordring.

KOMMUNIKSJONSSJEF I PERSONSKADEFORBUNDET
LTN Eli Charlotte Staurset-Bakke.

Hun sier at hun er overrasket over hvor
mange ledere som undervurderer be-
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Hun forteller at det for tiden jobbes med

- Vi må gjøre det attraktivt å være medlem.
Folk må oppleve at de er stolte av å være med
samt i større grad fortelle om oss til andre.
Eli Charlotte

en ny innpakning som skal reflektere ti-

-Vi må gjøre det attraktivt å være med-

oss til andre. I tillegg er det avgjørende at

den vi lever i. Særlig håper vi å appellere

lem. Folk må oppleve at de er stolte av å

vi har fokus på nye digitale måter å nå

til yngre segmenter av befolkningen.

være med samt i større grad fortelle om

mennesker, utvikle nettstedet vårt for å

PERSONLIG OG PRIVAT. Hverdagen til organisasjonens ferske kommunikasjonssjef er travel. Eli Charlotte er gift, har tre barn og en stor Golden Retriever på fire år. Så timeplanen er ofte
full. -Om det er tid til overs tid prioriterer jeg trening og «slow living» på hytta i Valdres. Jeg må også innrømme at jeg har en lidenskapelig interesse for interiør og innredning, og at jeg er
en uhelbredelig sko- og veske-freak. Siden jeg er over gjennomsnittet opptatt av ‘ordning og reda’ så (til familiens fortvilelse) bruker jeg også en del tid på å rydde, omorganisere og å lete
etter det perfekte oppbevaringssystemet, forteller hun.
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ELI CHARLOTTE kommer fra privat næringsliv. Hennes
motivasjon for jobbskifte var jakten på å jobbe med mening.

rekruttere flere nye medlemmer. Vi har

-Først og fremst et par «friske» øyne.

så mange fine mennesker i organisasjo-

Mange i organisasjonen har vært med i

nen som kan være ambassadører ved å

mange år og har kanskje funnet sin måte

fortelle sine historier og hva forbundet

å gjøre ting på og som over lengre tid

har betydd for dem.

har fungert godt. Så endrer ting seg og
plutselig er ikke måten å løse den samme

-Er det stor forskjell å jobbe for en ideell

utfordringen på like bra lengre. Da er det

organisajon versus å jobbe for et større

lett at man blir stående stille, hvis man

internasjonalt selskap?

da ikke hele tiden er bevisst på dette,
og sørger for å få nye impulser og inspi-

-Noe er likt. For eksempel er jeg vant

rasjon fra utsiden. Konkret håper jeg å

med å jobbe med struktur og i rammer.

bidra til å ufarliggjøre endring gjennom

Endring og effektivisering skjer i alle or-

blant annet tydelig og mer inkluderende

ganisasjoner, selv om dokumentasjon av

kommunikasjon.

resultater er noe jeg merker er litt annerledes. Den største forskjellen er kanskje

-Først og fremst frivillighetskonferansen.
-Hvorfor er endring så viktig?

at jeg er vant til en kortere avstand fra
idé til gjennomføring.

Selv om jeg ikke skal delta selv på grunn
av en konfirmasjon, så har jeg vært in-

Fordi verden hele tiden er i stadig end-

volvert i planleggingen av tema. Jeg får

ring. En klok mann har tidligere sagt

heldigvis med meg det eksterne foredra-

Kommunikasjonssjefen mener imidlertid

«det eneste konstante i verden er be-

get om endring, som avholdes før avreise

at hun liker å jobbe i en bedrift som er

hovet for endring». Vi skal aldri endre for

og dette gleder jeg meg til.

drevet av mykere verdier enn profitt.

endringens skyld, men for at vi hele tiden
skal følge med på, utvikle og tilpasse oss

Eli Charlotte er overbevist om at kon-

-Det er noe av følelsen av at det man

markedet og medlemmene sine endrede

feransen vil gi inspirasjon, og skape

gjør, og bidrar med, har en større verdi

behov. Medlemstallene viser at vi må trå

samhold og bedre synergier i arbeidet

og betydning. Det er veldig inspirerende

til. For å få til endring må alle med – først

fremover.

å se hva enkeltmennesker får til i kraft

da får vi gode synergier.

av ønsket om å hjelpe andre. Jeg heier
voldsomt på disse menneskene som bru-

- Jeg får også mye energi av å tenke på
-Hva motiverer deg?

ker tiden sin til å være frivillige. Det er jo

prosessen rundt arbeidet med ny visuell
identitet samt et påfølgende funksjonelt

dette som er selve essensen og livskraften

-Jeg får energi av teamjobbing og ide-

og moderne nettsted. Vi er allerede i gang

i organisasjonen vår.

myldring. Det er utrolig spennende og

med anbudsrunde. Dette blir første pri-

gøy å jobbe sammen med andre for å

oritet denne høsten.

FRISKE ØYNE, ENDRING OG

lete frem gode ideer fra grunnen, og gjøre

MOTIVASJON

dem til effektive, levedyktige løsninger.

På spørsmål om hva hun som person

Det er også svært viktig at mandatet er

kan tilføre forbundet, svarer Eli Charlotte

tydelig og peker i en klar retning.

følgende:
-Hva gleder du deg særlig til akkurat nå?
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Gode nyheter om
arbeidsavklaringspenger
Personskadeforbundet LTN, sammen
med flere andre brukerorganisasjoner, kjempet for å få omgjort regelverket på arbeidsavklaringspenger.
Nå kan vi endelig juble.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Den forrige regjeringen innførte i 2018 en
maksgrense for stønaden, med et karensår, før en igjen kunne motta ytelse.
Reglen gjaldt uavhengig av om en var
ferdig avklart medisinsk eller opp mot
arbeid.
Dette førte til at mange ble tvunget til
å søke sosialstønad, selge eiendeler eller
låne penger av familie for å klare seg

VARIG FJERNING AV KARENSÅRET

me tilbake til en ny hverdag, forklarer hun.

økonomisk.

OG FORLENGELSE

Videre ble det bekreftet at det foreslås

I februar ble karensåret midlertidig fjernet,

en ny unntaksbestemmelse som gir rett

STORE PROTESTER OG NY

men for noen måneder siden ble ble det

til forlenget periode, utover tre år, dersom

REGJERING

endelig bekreftet at det blir varig fjernet!

en fortsatt har uavklart arbeidsevne, men

Flere organisasjoner, deriblant Personska-

anses som nær ved å søke arbeid.

deforbundet LTN, har siden innføringen i

Rådgiver hos Personskadeforbundet LTN,

2018 vært kritisk til regelverket. Hoved-

Birte Sand Rismyhr, sier hun er takknemlig

Mange av de som går på AAP, i dag, har

grunnen er at ordningen har skapt yt-

og glad for endringen på vegne av alle

stønad frem til 30.juni 2022. Dette på

terligere utfordringer og bekymringer for

de skadelidde som har vært berørt av

grunn av flere runder med forlengelse

syke, skadde og familiene rundt. I praksis

regelverket.

grunnet pandemien.

«For mange blir utgiftene større og inn-

Den 1. juli implementerte regjeringen de

tektene mindre etter at man blir skadd.

nye reglene. Det blir imidlertid en over-

Når den nye regjeringen var på plass i

Å da i tillegg skulle miste inntekten gjør

gangsordning fra 1.juli til 31.oktober slik

høst ble det kommunisert at de ønsket

at en settes i en krisetilstand som på-

at ingen skal bli stående uten ytelse inntil

å gjøre endringer i regelverket om ar-

virker psykisk og fysisk helse», sier Sand

en har fått mulighet til å vurdere saken

beidsavklaringspenger samt at de som

Rismyhr.

sin etter nytt regelverk.

-At man får fjernet karensåret gjør at de

For syke og skadde er dette en stor seier

skadde nå får mye større mulighet til å

– og det betyr enormt mye på veien til å

fokusere på rehabilitering og det å kom-

komme tilbake til en ny hverdag.

har også få fått den oppfølgingen som
de har krav på fra NAV.

ikke var ferdig avklart innen tre år skulle
gis mulighet for forlengelse.
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Landet rundt
Personskadeforbundet LTN
Midt- og Nord-Hedmark

I slutten av august, den 28. inviterer
lokallaget medlemmene i Innlandet
fylke til en avslutning av sommeren
ved Kolboden, Rokosjøen.

vi oss sammen. Her er det muligheter for

Sted: Kolboden, Vestre Skogbygd veg

å sitte både inne og ute.

1413, 2340 Løten

Tlf. 38 04 10

Romdalsgata
MOLDE........................................Tlf.
71 25
30 15
også kastearmen med en omgang med
Det3,vil6413
være
følgebil fra Myklegard,
Løten
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

kil/kubb.

kl 13.45 for de som vil det.

Oslo Bilsen

Grenseveien
0663 OSL
Tlf. 23 17 02

Vi fyrer opp grillen, og stiller med kaffe
og te. Ta med dere noe å grille, så koser

Andslimoe
9325 BARDUF
Tlf. 77 83 40

Søndag 28.08 kl 14.00.
Det blir en vennskapelig dyst med en liten
MØRENår:
OG ROMSDAL
natursti med noen spørsmål. Vi tester

FOTO: Jan-Tore Egge

Eiksente
Målsel

Det vil
være
tilgjengelig.
Kan
medlikepersoner
fordel plasseres
på enTRØNDELAG
tekstside

RØDSJØ Trafikkskole AS

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

Andslimoe
9325 BARDUF
Tlf. 77 83 40

VIKEN
EIDSVOLLS trafikkskole

Eidsvolls eldste trafikkskole
MØRE
ROMSDAL
Kontortid:
man-freOG
0900-1500

Rødmyrsvingen 94
3735 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Tlf. 63 96 47 20

Eidsvoll Trafikkskole A/S

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no
Flaenbakken 2, 2080

Mix Go“biten
Eiksente
Lilleåsgata
1, 334
Tlf.Målselv
32 78 36

EIDSVOLL

Tlf. 63 3,
966413
47 20
Romdalsgata
MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

Mosterøyveie
4156 MOSTE
Tlf. 478 21

Tlf. 38 04 10

Oslo Bilsent

Granmoveien
Grenseveien
0663
OSLO
3300
HOKKS

TRØNDELAG
RØDSJØ Trafikkskole AS

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no
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Tlf. 23 17 02

Vinstra
Begravelsesb

Rustvegen
2640 VINST

995 82
MixTlf.
Go“biten

Lilleåsgata 1, 334
Tlf. 32 78 36

VIKEN

Sirdal

Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
SØR LEND INGER

SPIONER

STROP PER

REGNING

LETTE

SPESI ELL
FUGL

Ingeborg
Dahl - Hilstad

ALAR MER

FASE

BØR
PUGGES
OG
FØLGES

KLISTER

DRIKKE
SNORER

UKE BLAD

BLE
ARRAN GERT
1.JUNI

BØR
PUGGES
OG
FØLGES

DRIKK

MIDJE

SKJØT

KIKKER

EKSI STERER

SVULME
BLOMST

SVAR

PASSE

PARTI

VARM

DYRET

ÅTE
HOL LAND

DRYS SER

HAVØRN

MORENE

PUS
NOMADE

KOS

PIKE NAVN

EIME

MERKET
DÅRLIGE

SNU
SMERTE

VAR PÅ
PLASS
15.JUNI

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

PIKE NAVN

GUTTE NAVN

MORENE
TRÅKK

MERK

LIKEVEL

UDUGE LIG

SKUE

TEKKE
GUD

POR SJON
HISTO RIE

VOKA LER

ATOM

STRØM

NY NORSK
PRO NOMEN

PREPO SISJON

FUGL

MYNTER

INN FØRER
MYNTER

SMULE

DYR

I DET

DIKTET
ARTE

MÅL

TANKE
STIRRER
VILT
PÅ CO LOR FANTASY 9.11.SEPT.

GUMMI SKYVER

FORBILDENE

BYGE

KROPPSVÆSKE
STOFF

KRIBLE
TALL

SIDE
NEON

STIV BEINT

UTLØP

ORGA NER

FØR
BY OG
ELV

LOTT LAG

OGSÅ
KALT

TIDLI GERE
JERN BANE

GNÅLER

BLOD MANGEL

SPOR

DANSK
NAVN

STAD

RAGET

TALL

FUGLE LÅT

GLANS

DYR
TEVLING

ORDNE

FOR TELLE

MÅLE ENHET

TILLATE

INSTRU MENT

LEDER

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

OMRÅDE

HYGGE

INVI TERER

LØSNE

TONE

HUNN DYR

ANFALL

GRAVE

STATER

FINNES
SVI

FAR KOST

ELV

HOVED STAD

STIRRE
KARAK TER

SOMME

SKRIK

PLAGG

FATTIG

MØN STER

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.
Svarfrist: 15. oktober

Løsning på forrige kryss
var:

SOMMEREN ER
ENDELIG TILBAKE

Ruth Våpenstad, Trondheim
Trine Abrahamsen, Alta
Arne Einungbrekke, Rjukan

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

Hvorfor er søvn viktig?
HVOR MYE SØVN TRENGER VI?
Ungdom mellom 14 og 18 år trenger mer
søvn enn yngre barn og voksne. De trenger litt over 9 timer søvn per natt. Ellers
er hovedregelen at voksne trenger 7 ½
til 8 timer søvn.
Når det gjelder barn, bør 8-åringer legge
seg kl. 20.00, og så kan man legge seg
et kvarter senere for hvert år, men ingen
skolebarn/ungdom bør legge seg senere
enn kl. 21.30.
HVA SKJER HVIS DU FÅR FOR LITE

Nok søvn, og god søvn, er viktigere
enn mange tror. Det må du faktisk
ha for å leve og fungere godt hver
dag. Mange tar søvn som en selvfølge og sover lenge og godt mens
andre syns det er kjedelig å sove
bort tiden.

øker og produksjon av hormonet leptin

SØVN?

som regulerer metthetsfølelse øker.

På kort sikt kan du bli irritert fortere og
følelsesmessig mer ustabil. Du blir min-

Å få lang nok sammenhengende søvn er

dre oppmerksom og mindre konsentrert,

viktig for innlæring av fysiske ferdigheter,

noe som i stor grad påvirker hvor bra du

derfor er det spesielt viktig å sove nok

gjør det på skolen eller på jobb. Reak-

når man driver med idrett. I tillegg blir

sjonstiden din reduseres.

man bedre på å tenke kreativt og å se
løsninger på ting. Så å sove godt foran

Mer langsiktige konsekvenser av for lite

eksamen er superviktig.

søvn er stress, utmattelse, utbrenthet,

Kroppen er helt avhengig av søvn for at

atferdsvansker, emosjonelle problemer,

kroppens funksjoner skal være på topp.

Fornying av kroppens celler foregår i stor

kronisk hukommelsestap, psykisk usta-

Vi kan si at kroppen og hjernen din re-

grad om natten,- så begrepet "skjønn-

bilitet, og sosiale problemer. Med for lite

parerer og vedlikeholder seg selv når du

hetssøvn" har mer sannhet i seg enn

søvn over tid er du mer utsatt for infek-

sover. Immunforsvaret styrkes av god

man tror.

sjoner og andre sykdommer, overvekt

søvn, produksjonen av veksthormoner

og tidligere aldring.
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Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet
1

Slik snur du en
flaske fylt med vann
opp ned uten å søle
en dråpe.

Du trenger
Tom vann- eller
brusflaske
Liten papirlapp som
dekker flasketuten
Vann
(uten kullsyre)
Kjøkkenvask

Papiret kleber
seg til tuten
og vannet
slipper
ikke ut

Fyll flasken helt
med vann, slik at
overflatehinnen
stikker opp over
tuten

2

3

(Hvis du ikke
var forsiktig
nok da du
snudde
flasken, kan
vannet renne
ned i vasken –
i så fall,
prøv igjen)

Sett lappen
på tuten og
klapp lett
på den
Snu flasken
langsomt og
rolig over
vasken, slik at
tuten peker
ned

Lufttrykket mot
papiret er
større enn
tyngdekraften
som trekker
vannet ut av
flasken

© MCT/Bulls

Tiger

Ti kjappe

1. Hvilken sjokolade kalles ofte
tursjokoladen?
2. Hvilken dag feirer vi til minne om
St. Lucia?
3. Hvem har laget alle de store
nakne steinskulpturene i
Frognerparken i Oslo?
4. Hva slags fisk er en håkjerring?
5. Hva heter broren til Jostein Flo
og fetteren til Håvard Flo, som
også var fotballspiller og spilte 76
landskamper for Norge?
6. Ved hvilken by ligger flyplassen
Torp?
7. Hva går Ole-Brumm-pinne-leken
ut på?
8. Hva er spesielt med den lille øya
Surtsey utenfor Island?
9. Hvilken karamell er oppkalt etter
hovedpersonen i et folkeeventyr?
10. Hva gjør en bil som akselererer?

Marvin

Sudoku

Svar:

1. Kvikklunsj 2. 13. desember 3. Gustav Vigeland 4.
En hai 5. Tore André Flo 6. Sandefjord 7. Man slipper
hver sin pinne i elva på den ene siden av en bru, og
så ser man hvilken pinne som først kommer fram på
den andre siden av brua 8. Den er laget av en vulkan
som hadde utbrudd 9. Smørbukk 10. Øker farten
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Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6.
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

Opp
ned

Hva
skjedde?

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!
PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

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

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

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

og er godkjente av sine lag.

nå snakke med en av våre likepersoner.
Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig
Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en

basis.

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

21 40 32 02
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TRENGER DU ADVOKAT?
Som medlem kan du rådføre deg med oss
før du velger advokat.
Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00.

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

VI GIR DEG EN KOSTNADSFRI
VURDERING AV DIN SAK

Dersom din mailadresse allerede er registrert i
vårt system kan du selv gjøre endringer. Gå inn
på www.personskadeforbundet.no, deretter på
Min side. Brukernavnet er din mailadresse.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00
eller: medlemmer@personskadeforbundet.no
hvis spørsmål.

Advokatfirma Hald & Co er et av
Sørlandets største advokatfirmaer.
Vi har betydelig erfaring med å
håndtere personskadesaker.
Ta gjerne kontakt for en
uforpliktende samtale.

Takk for at du holder oss
oppdatert, slik at vi kan holde
deg orientert!
Advokatfirma Hald
telefon 37 00 49 70
post@haldco.no
www.haldco.no
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4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

www.jagassistanse.no

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

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

Banken med kundeutbytte
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Grefsen
Eiendom AS

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

Transport
Ola Flateland
Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Hansen &
Justnæs AS

Buråsen 13,
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 45 00

TT
Bærum Eltek AS
Næringsbygg AS
Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Graveservice
Kragerø AS

Storg. 21, 3520 Jevnaker
Tlf. 61 31 11 99

Best
Bilsenteret AS

Malermestrene
BMV AS

Hotvetalleen 3
3018 DRAMMEN
Tlf. 939 19 783

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

Rustad
Transport AS
Storfjellveien 16
8530 BJERKVIK
Tlf.: 76 96 38 80

Kjemprud AS

Valhallavegen 12
2060 GARDERMOEN
Tlf. 400 46 000

Kirkegata 9 A
3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Jevnaker
Elektriske
Forretning A/S

Heglandsveien 8
3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

Birger N. Haug AS
Drammen

Verkstedveien 25A,
1400 SKI
Tlf. 64 87 67 00

Gruvemyra 61
1354 BÆRUMS VERK
Tlf. 67 56 37 38

Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

BilSpesialisten AS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Høybråten
Glasservice AS
Micheletveien 54
1053 OSLO
Tlf. 920 23 503

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Austad
Elektro AS

Smedveien 1B
3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Husby
Bilverksted AS
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA

Jahr
Bilservice A/S

Franzefoss Gjenvinning AS Hareid

3950 BREVIK
Tlf. 35 93 10 00

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Skinnestoppen 9
3535 KRØDEREN
Tlf. 901 47 300

Nyveien 797
1963FOSSER
Tlf. 22 64 64 00

Bertelsen &
Garpestad AS

LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Rogaland
Bilverksted AS
Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Vestvollv 30 B
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Prost Stabels vei 8
2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 404 94 992

Vigeland Brugs veg 21, 4708 VENNESLA
Tlf. 38 15 26 00

Port-Service
Øst AS

Ticon
Utvikling AS

Byggmester
Øyvind Bakkevold AS

Elveveien 136
3271 LARVIK
Tlf. 995 82 244

Rallevegen 164
3804 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 00

Sørlandets
Bilsenter A/S

Strømsø torg 9
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 21 36 00

33 30 70 00 | tonsberg@eie.no

Mrexx Motor AS

Asplund
Transport AS

Flisa Taxi DA

Borrie
Transport AS

Gudbrandsdal
Frakt AS
Dahlemoen 39
2670 OTTA
Tlf. 61 23 10 29
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Teglveien 16, 1400 SKI
Tlf. 64 97 69 69

Hurum
Bilsenter AS

Åsveien 14
3475 SÆTRE
Tlf. 45473090 / 95875033

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Birkedalsveien 57
4640 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41

EIE eiendomsmegling
avd. Tønsberg

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Sarpsborgveien 2
1640 RÅDE
Tlf. 915 53 268

Brandalsvegen 204
6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

Heggenveien 9, 3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81 • post@bottolfs-verksted.no

Jarveien 96
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Negardssvingen 8
2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

Norefjell
Hytteservice

EIE eiendomsmegling

Mr. Pukk AS
avd Høland
Langelandsvegen 1
6010 ÅLESUND
Tlf. 70 31 41 00

SSS-veien 1612
4990 SØNDELED
Tlf. 913 05 241

Andreas Bottolfs Verksted AS

Bergum & Skogli
Oljeservice AS Systemblokk AS
Postmannsfaret 7
2817 GJØVIK
Tlf. 970 28 094

Tømrer
Roger Myra AS

Eidsbotnvegen 49
7603 LEVANGER
Tlf. 950 33 472

Tiltaksveien 1, 7300 ORKANGER
Tlf. 72 47 11 00

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

Multirent AS
Skjåholmen
9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Rigedalen 8, 4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 18 30 93

Kvaenveien 7
1529 MOSS
Tlf. 69 23 56 00

Dyrud
Elektro AS
Vekanvegen 3
3840SELJORD
Tlf. 35 05 80 80

NorthSea
Terminal AS

Trosby Båt og
Motor Trosby
Motorverksted
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Tonstadveien 20A
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Nordre gate 10
8622 MO I RANA
Tlf. 977 89 869

Tele-Tur AS

Johnsen
Transport AS

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 84

Sundeveien
4993 SUNDEBRU
Tlf. 916 55 444

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

Aurebekksveien 106
4516 MANDAL
Tlf. 476 58 939

Tonstad
Bakeri AS

Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Kåsmyra
3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

Jakobsen
Rør AS

Grantunvegen 14
4760 BIRKELAND
Tlf. 918 46 710

Høgskolevegen 1
7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Nummedal
Gravferdsbyrå AS
6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Glassmester1
Arendal
Skolmar 30
3232 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 70 00

Strømsbuveien 61
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 41 88

Eiksenteret
Målselv

Nyhus
Transport AS

Andslimoen,
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Sundbrei
Transport AS

Roaveien 6
3534 SOKNA
Tlf. 414 56 705

Bakkevegen 74
3628 VEGGLI
Tlf. 922 93 142

Helge Klyve AS
Bergheimveien 9
3269 LARVIK
Tlf. 33 11 58 44

3413 LIER
Tlf. 32 24 41 80

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Bil og
Mekaniske Vigra

Borge
Installasjon AS

Sør-Varanger
Bilteknikk AS

Semsveien 46
3302 HOKKSUND
Tlf. 32 25 01 00

Arctic Trucks Norge AS
Øvregangen 7
3058 SOLBERGMOEN
Tlf. 32 89 80 80

RPT
Production AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Kyrkjevegen 429
6040 VIGRA
Tlf. 70 18 36 35

Gumpens Auto Grenland AS
Melkevegen 10, 3919 Porsgrunn. Tlf. 24 03 55 00
E-post: gumpen.grenland@gumpen.no
grenland.volkswagen.no

Veggli Bil og
Maskin AS

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Selbu
Kulelagerhuset AS
Bil og Bensin AS
Teglverksveien 9 B

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

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

Nitschke

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00

Vollsveien 17B
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 77 00

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Nils Heglands veg 69
4735 EVJE
Tlf. 37 92 92 00

El Ringen AS

Per A. Øren
Transport AS

Torsbyveien 1
3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

PB 33
6991 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Kolltjernvegen 12
2316 HAMAR
Tlf. 951 10 38

Buss og
Reiseservice AS
Modumveien 42
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 88 02

Rønnings
Bilverksted A/S
Otnesøyen 3
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Røyddansvegen 46
4540 ÅSERAL
Tlf. 992 78 444

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

Enter
Kompetanse AS
Tømmerkrana 20
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00

Ruud
Transport DA

Sundretunet
Sundrejordet 4, 3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

Åseral maskin
og transport AS
Kallerudlia 3
2816 GJØVIK
Tlf. 61 18 49 47

www.sivingamundsen.no

Granløkka 9
3320 VESTFOSSEN
Tlf. 906 89 656

Agder
Entreprenør AS
Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

Strømsbusletta 9B
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Takstpartner AS Lastebilsenteret AS
Njorunsvei 3
1920 SØRUMSAND
Tlf. 414 40 341

Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19
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Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO

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

Trygt på skoleveiene

Takringen AS
Austevoll kommune
3005 DRAMMEN
austevoll.kommune.no
Tlf. 32 20 29 00

Hitra kommune
Syljuåsen AS
Kallerudlia 15 hitra.kommune.no
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Vardø kommune
www.vardo.kommune.no

Molde kommune

Fitjar kommune

molde.kommune.no

fitjar.kommune.no

Våler kommune

Steinkjer kommune

Notodden kommune

Modalen kommune

valer-of.kommune.no

steinkjer.kommune.no

notodden.kommune.no

Halden kommune

Sollund kommune

Schweigaardsgate
14
Bjerkreim
kommune
0134 OSLO

Seljord kommune

halden.kommune.no

sollund.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

modalen.kommune.no

seljord.kommune.no

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Alle har rett til å bli hørt!
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.
• Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
• JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL).
• Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å
velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
• JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse.
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

t navn til:

ng,
ik

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

Spesialområder:

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

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

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

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

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader

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

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

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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

Ta kontakt for en gratis og
uforpliktende samtale

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

