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Trafikkskade
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Få en kostnadsfri
vurdering.

Kontakt oss på 64 84 00 20
eller post@halvorsen.no

A D V O K AT F I R MA E T

M E D L E M M E R AV D E N N O R S K E A D V O K AT F O R E N I N G

www.halvorsenco.no

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no

Strandgaten 18 – Bergen
Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

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.

ER DU PÅ
FLYTTEFOT?

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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

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

På vegne av meg selv og resten av styret, vil jeg
igjen takke for tilliten dere gir oss.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Hurra for landsmøtet
2017
Den andre helgen i september ble Person-

kjent med flere – det jeg tenker på som storfamilien i forbundet.

skadeforbundet LTNs landsmøte gjennom-

ført på Gardermoen. Kort oppsummert vil

Etter avsluttet landsmøte var det satt av to timer til gjennom-

jeg si at det var et godt gjennomført møte, kanskje også på

gang av forbundets nye medlemsregister. Det er gjort et omfat-

grunn av et særs kompetent og disiplinerende dirigentbord

tende stykke arbeid, og jeg både håper og tror at dette kommer

som ledet oss gjennom programmet.

til å bli et nyttig verktøy for lagene og sekretariatet i fremtiden.

Delegatene var engasjerte og til stede, noe som resulterte i

Det vil det komme fortløpende informasjon om til alle med-

mange gode innlegg og diskusjoner.

lemmene, og under ledersamlingen i november vil deltakere
få enda mer kunnskap om de ulike finessene.

Det kom også nye innspill fra lagene som det nye landsstyret
Som leder ønsker jeg å ha en åpen dør, og jeg håper virkelig at

skal jobbe videre med.

lagene engasjerer seg og sender inn saker til landsstyret. Vi er
På vegne av meg selv og resten av styret, vil jeg igjen takke for

helt avhengige av dere. Vår oppgave er å styre for oss alle, så

tilliten dere gir oss. En spesielt stor takksigelse fra meg for at dere

dette er fellesskapsjobbing.

ga meg tillit til å ta ledervervet. Jeg følte oppriktig at jeg ble tatt
godt imot og at landsmøtedelegatene ville meg vel.

Høsten og mørket er her, noe som betyr at vi aldri må glemme
å bruke refleks!

Som leder ser jeg først og fremst frem til mange nye spennende
Eli Eiklid

oppgaver de neste to årene. Men jeg gleder meg også til å bli bedre
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Landsmøte 2017
På vei til Gardermoen og Personskadeforbundet LTNs landsmøte føler jeg en blanding av spenning og glede.
Det er noe staselig ved landsmøtene i forbundet.
TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Etter noen år som redaktør for forbun-

møtedeltakere på plass på konferanse-

DE STORE OG VIKTIGE VALGENE

dets medlemsmagasin LEVE MED er

hotellet på Gardermoen. Mange har reist

Lørdagen starter med debatt rundt nav-

det mange jeg gleder meg til å treffe og

siden tidlig på morgenen, og som vanlig

net og effekten av navneskiftet i 2012.

tilbringe helgen sammen med. I tillegg

er det god stemning. Mange har, som

For ikke innvidde ble navnet Landsfore-

er det mye spenning knyttet til mange

meg, gledet seg til gjensyn med gamle

ningen for trafikkskadde endret til Per-

formelle saker som skal drøftes, avklares

kjente og til å bidra til å bringe vårt felles

sonskadeforbundet LTN i 2012. Grunnen

og vedtas. For meg, og resten av sekreta-

arbeid videre.

var og er å ha et navn som bedre speiler

riatet, men også for alle medlemmer og

medlemsmassen, men også et mål om å

lokale ildsjeler, betyr det som blir bestemt

Den første dagen er plankekjøring. Stem-

få flere med. Flere tegner seg til innlegg

i løpet av landsmøtehelgen noe for kur-

ningen er høytidelig og formell, men det

og replikk, men et ganske stort flertall

sen videre, men det gir også rammer for

er lite kontroverser. Det betyr at sak etter

stemte for å beholde det nye navnet.

jobben de nærmeste to årene.

sak klubbes gjennom, og vi kan avslutte
litt tidligere enn planlagt. God middag,

Utpå dagen er det også noe debatt rundt

EN GOD BEGYNNELSE

utveksling av erfaringer og en god natts

forslag om tilskuddsordningen, men som

Klokken 15:00 fredag den 8. september er

søvn, før vi er klare for dag to.

vanlig er det rundt valg av hovedstyre-

delegater, observatører og andre lands-

representanter og de ulike komitéene
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Vår mangeårige leder Hilde Valberg takker for seg.
Hun har gjort en stor og viktig jobb for forbundet, men
velger selv å trekke seg tilbake, blant annet på grunn
av oppstart av egen bedrift.

spenningen er størst. Vår mangeårige

Lørdagen avsluttes med en god og sosial

FORNØYD OG STOLT

leder Hilde Valberg takker for seg. Hun

middag, med tilhørende latter og flere

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad

har gjort en stor og viktig jobb for for-

gode samtaler. For de fleste er fellesska-

er svært fornøyd med et landsmøte med

bundet, men velger selv å trekke seg til-

pet og erfaringsutvekslingene som gjøres

god debatt og konstruktiv debattkultur.

bake, blant annet på grunn av oppstart

mellom slagene på et landsmøte energi-

av egen bedrift.

givende, og mange sa at de reiser hjem

- Jeg synes at det var hyggelig å møte

med et positivt fokus på arbeidet i laget.

engasjerte landsmøtedeltakere. Selv om

Etter at landsmøtet formelt er avsluttet

engasjementet og temperaturen inni-

blir de to resterende timene brukt til en

Personlig er jeg svært fornøyd. Jeg har

mellom steg, foregikk alt i høflige former

gjennomgang av forbundets nye med-

truffet en del nye og oppdatert meg på

og med god tone. Det er bra, sier hun.

lemsløsning. Som alle andre overganger

de jeg kjenner. Samtaler har gitt meg

er det litt å sette seg inn i, men målet er

noen gode ideer for videre påfyll, men

Dahl-Hilstad sier videre at hun og resten

selvsagt å lette det praktiske arbeidet

mest av alt kjenner jeg lyst til å fortset-

av sekretariatet er klare for å brette opp

mange ledere og andre i lagene i dag

te vårt viktige prosjekt om å forme et

armene og jobbe mot våre felles mål de

må gjøre, samt å ha et felles forum man

likeverdig samfunn.

neste to årene.

lettere kan kommunisere gjennom.

Landsstyre, kontrollkomité og
valgkomité
Nedenfor følger en oversikt over vårt nye landsstyre, samt komitéene. Jeg har også lagt inn hvilket lag de tilhører, slik at dere som medlemmer får en oversikt hvor i landet de befinner seg. Husk at dere som medlemmer
kan ta kontakt med enkeltpersoner dersom det er konkrete saker dere ønsker å fronte eller trenger informasjon
om. Personskadeforbundet LTN er et åpent og demokratisk organ.

DET NYE LANDSSTYRET BLIR SOM FØLGER:
Eli Eiklid (leder), Steinkjer og Namsos lokallag
Trond Mikalsen (nestleder), Finnmark fylkeslag
Eva Opshaug, Ofoten lokallag
Martin Berg, Ålesund og omegn lokallag
Guttorm Johnsen (vara), Hordaland fylkeslag
Steen Linde (vara), Sortland og Andøy lokallag

ELI EIKLID OVERTAR SOM STYRELEDER ETTER HILDE VALBERG.
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nippe av
Her er et k som tok
de mange ene under
del i debatmt øtet.
lands
KONTROLLKOMITÉ
Roger Fritjofsen (leder), Lillehammer og omegn lokallag
John B. Ottøy, Rogaland fylkeslag
Elisabeth Bøen-Johnsen, Nordre Vestfold lokallag
Håkon Nordby (vara), Østfold fylkeslag
RANDI NORDSET

CHRISTINA THANGER OG FRANK GJELSØY

RIGMOR ENDRESEN

MARIANNE NYLAND

VEDTEKTKOMITÉ
Marit Andresen (leder), Drammen og omegn lokallag
Målfrid B. Helle, Aust-Agder fylkeslag
Ola Akre, Søndre Vestfold lokallag
Bjørn Henning Bjurstrøm (vara), Asker og Bærum lokallag
ANDRÉ BERG

ELI EIKLID

MÅLFRIED BJORVATN HELLE OG STIAN SELAND

HILDE BESTVOLD
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PERNILLE VILLEKJÆR

GUNNVOR AUGLAND

MARIT ANDRESEN

VALGKOMITÉ
Svein Ove Langeland (leder), Rogaland fylkeslag
Lill Tove Pedersen, Harstad lokallag
Gunnvor Augland (vara), Lillehammer lokallag
Carl Vidar Haugan (vara), Oslo fylkeslag
Bente Norstad (vara), Romerike lokallag

TURID HENDRIKSEN

ANN AUNE

SVEIN OVE LANGELAND

MARIANNE TRYDAL SKEIE

ELIN RAGNHILD GJIKAJ

ELISABETH BØEN-JOHNSEN

– 7 –

«Vi - familien, sammen på ferie»
Familieleiren i Bulgaria 01.08 – 08.08.2017
I begynnelsen av august reiste sju familier sammen på ferie til forbundets
egne leiligheter i Sveti Vlas, Bulgaria. Ferieanlegget heter Panorama Dreams
og det er godt navn, siden oppholdet også var som en drøm.
TEKST: Pernille Villekjær
FOTO: Trond Mikalsen

Vi som reiste gjenspeiler Norges befolk-

sEn annen dag var vi i Nessebar, der vi

ning og forbundets medlemmer på en

møtte et folkehav og en strøm av busser

god måte. Det var store familier, og det

og taxier som kom og dro. Nessebar er

var små familier. Alle hadde med seg sine

en populær og flott liten by på en halvøy

styrker, men også sine svakheter. Alle var

i Svartehavet. Her er det gammel arki-

ulike, men hadde allikevel en forståelse

tektur, samt koselige og flotte kroer med

og aksept som gjorde oss like. Vi var es-

utsikt utover mot Sveti Vlas og Sunny

sensen av Personskadeforbundet LTN.

Beach og i den andre retningen mot
kysten av Bulgaria ellers.

Familier kom fra hele Norge. Det betyr
at det første møtet skjedde på Oslo

Barna og ungdommen som var med har

Lufthavn før vi fløy tre korte timer ned

en empati og forståelse for hverandre

til Bulgaria, hvor vi ble møtt av trans-

som gir store forventninger om et godt

porten som fikk oss til ferieanlegget

og inkluderende samfunn. Nettopp på

ca. 40 minutter unna Burgas og flyplas-

grunn av forståelse og aksept fra alle

sen.

ble denne leiren en suksess.

Under oppholdet var det god tempera-

Vi høstet erfaringer og tips fra hverandre;

tur, noe som innbød til bruk av hotellets

vi så og delte muligheter heller enn be-

basseng, og den korte avstanden til de

grensninger. Noen ganger møttes alle

avkjølte leilighetene for avslapning og

til lunsj eller middag, noen ganger bare

ro var ren luksus.

noen her og noen der. Mens enkelte valgte stranda, tok andre turen til badelandet

Vi hadde gleden av en fellestur til Sunny

som finnes i området. Noen bedrev også

Beach, hvor noen vandret rundt, andre

flørting i bassenget med noen jenter fra

var på stranda, noen var tøffe nok til å

Manchester.

bedrive paragliding og atter andre gikk
på «fiske-spa». Det var morsomt og se

Oppsummert: Det var Ferie med stor F.

stedet som er så hyppig omtalt i mediene
og i diverse realityprogrammer på en
varm ettermiddag, for da er det nemlig
stille og rolig med mange boder som
selger billige klær og badeleker.
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EN FIN GJENG deltok på familieleiren 2017.
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Sunnaas ønsker pasienter
velkommen med film
direkte kontakt med pasientene, sier
Hannisdal.
REHABILITERING ER HARD JOBBING
Til Sunnaas kommer pasienter i alle aldre
med ulike funksjonsnedsettelser. For de
fleste handler rehabiliteringsoppholdet
om å lære seg å mestre en ny hverdag
og dagligdagse aktiviteter, om å komme
tilbake i jobb eller utdanning og om å
delta i sosiale aktiviteter. Dette krever
mye, både fra pasientene selv og fra
helsepersonell. Ikke bare i form av timer
i treningsalen, men i alt de gjør fra de
står opp om morgen til de legger seg
om kvelden.
Og pasientenes stemme har vært sterk

Hvordan er det egentlig å være pasient på Sunnaas sykehus? Ulykker og
alvorlig sykdom rammer ofte brått og uventet. Det gjør at de færreste er
forberedt på hva et lengre rehabiliteringsopphold innebærer. Med en kort
film ønsker sykehuset å gi et innblikk i hvordan rehabiliteringshverdagen
kan være – sett gjennom pasientenes øyne.

gjennom hele produksjonsprosessen,
understreker Hannisdal.
- Vi håper vi har laget en film pasienter
kan kjenne seg igjen i. En film som formidler et riktig bilde av rehabilitering på
Sunnaas. At den informerer, motiverer og
skaper trygghet for fremtidige pasienter,

Sunnaas sykehus mottar kontinuerlig tilba-

- Film er godt egnet til å formidle pasi-

kemeldinger fra pasienter og pårørende. En

entinformasjon. Filmen «En vei videre»

sier han.

tilbakevendende kommentar er at mange

inneholder korte scener fra reelle be-

Filmen er produsert av Hyper Interaktiv

skulle ønske de visste mer om hva som

handlingssituasjoner hvor vi får oppleve

AS og Paragon Features på oppdrag fra

ventet dem, før de kom til sykehuset.

pasientenes møte med sykehuset. På

Sunnaas sykehus HF. Den er finansiert

knappe to minutter tar den opp tema vi

med støtte fra Sunnaasstiftelsen.

SYKEHUSET SETT GJENNOM

vet pasientene er opptatt av. Vi vil forbe-

PASIENTENS ØYNE

rede pasienter og pårørende på hva som

Filen finner du på websiden til Sunnaas

I en artikkel på sykehusets hjemmesi-

venter dem gjennom bilder, stemning og

sykehus. Den finnes på engelsk og norsk,

der sier kommunikasjonsdirektør Kim H.

det fortellerstemmen sier. Rehabilitering

og har en versjon for barn og en for

Hannisdal at det er viktig for Sunnaas at

krever innsats fra pasienten selv, og fil-

voksne.

pasientene får god informasjon om hva

men har en viktig oppgave i å motivere

https://www.sunnaas.no/om-oss/nyhe-

de kan forvente av sykehuset og hva et

til dette. Den er ment som et supplement

ter/sunnaas-onsker-pasienter-velkom-

opphold vil kreve av dem.

til annen informasjon, som nettsider og

men-med-film.
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Minneord for Anita Einvoll
Det var med stor sorg vi mottak beskjeden om at Anita
Einvoll var død, bare 55 år gammel, den 5. september.
For åtte år siden kom Anita inn i Søndre Vestfold lokallag.
Hun gled fort inn og ble en del av flokken. Ikke lenge etterpå
overtok hun nestledervervet og i en periode satt hun også i
styret i fylkeslaget.
Vi som kjente Anita opplevde henne som kunnskapsrik og
svært positivt. Hun var glad i mennesker og raus med klemmer.
Fokus var alltid at folk rundt henne skulle ha det bra.
Dette kom godt med når hun stod på stand og snakket med
mennesker om forbundets arbeid.
Vi i laget vil savne henne og våre tanker går til mannen Leiv
Roger og barna som har mistet sin mamma. Vi lyser fred over
hennes minne.
Søndre Vestfold lokallag

Anita Einvoll kom inn i det som var Landsforeningen
for trafikkskadde i Norge på 90-tallet. Først som
en ressurs i lokallaget i Bodø, og da hun flyttet fra
Nordnorske vintre til Holmestrand i Vestfold ble
hun raskt en del av laget der. Som det organisasjonsmennesket hun var, tok hun også en runde i
både landsstyre og valgkomité sentralt.
Anita hadde alltid en tanke for andre, og da hun skjønte
at kreft var en kamp hun ikke kunne vinne, ringte hun
for å fortelle oss hva LTN hadde betydd for henne og ga
oss sjansen til å fortelle hva hun hadde betydd for oss.
Vi kommer til å savne Anita, og våre tanker går til hennes
nærmeste.
Landsstyret og sekretariatet
ANITA OG SVEIN OVE
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Harstad Lokallag
Personskadeforbundet LTN Harstad
lokallag ble stiftet 23. november
1992. I år har altså laget 25 årsjublieum. Vi er et aktivt lag med god
kjemi i styret. Per 1. januar 2017 hadde vi 42 medlemmer.

ikke minst foreldrene til elevene. Tommy

Medlemsaktiviteter

og Bernt deltok med Tommy sin sterke

Vi avholder ca. åtte medlemsaktiviteter

historie. Fylkeskommunen, Sparebankstif-

per år som f.eks. møter, sommeravslut-

telsen, Gjensidigestiftelsen, trafikkskoler,

ning, julebord og sosiale sammenkomster.

Statens vegvesen, politi, brann, ambulanse, NAF, Solstad begravelsesbyrå,

Markedsføring

Gosh Scanmark og Expert Ness & Lind

Fremover ønsker vi å markedsføre

FANESAKER SIDEN 2009

Harstad gjorde det mulig å gjennomføre

foreningen lokalt for å spre budskapet

Setebelter i buss

Trafikksikker Russ.

om råd og hjertevarme.

Under Landsmøtet i 2009 fikk Harstad

Likepersontjenesten er høyt prioritert hos

gjennomslag for setebelter i skolebuss,

Likepersontjenesten

lokallaget og vi jobber med å få tjenesten

og i 2012 ble det bestemt i Stortinget at

Styret har deltatt på flere likepersonskurs

kjent lokalt.

alle skolebusser skal ha setebelter.

og har i dag fem godkjente likepersoner.

Trafikksikker Russ

John-Inge Karlsen har vært i likeper-

Vi håper denne presentasjonen er inspi-

sonutvalget sentralt siden 2013.

rerende for resten av landets lokal-/fyl-

Trafikksikker Russ ble etter initiativ fra

keslag og vil med dette gi stafettpinnen

Anne HK Strandbakk realisert i 2012 som

Holder opp oppdaterte

et trafikksikkerhetstiltak for avgangs-

Vi er aktivt med på kurs/konferanser som

elever ved videregående skoler i Harstad.

arrangeres.

videre til Ålesund og omegn lokallag.
Hilsen Styret i Harstad lokallag

650 avgangselever deltok. Prosjektet ble

V/Lill Tove Pedersen

veldig godt mottatt av skoler, elever og

“BLI KJENT”-STAFETTPINNE
TEKST: Lill Tove Pedersen

I 2015 ble jeg valgt inn i valgkomitéen sentralt. I den forbindelse fant jeg ut at det var
få jeg egentlig kjente. Man kjenner noen,
og noen husker man på ansikt, men ikke
hvor de kommer fra. Dette ønsker jeg å gjøre noe med.
Jeg ønsker at alle skal bli kjent med de forskjellige lag og ikke minst med medlemmene i styret. Hvem er vi, hva slags verv
har vi.
Jeg utfordrer derfor alle våre lag til å skrive
litt om hva de driver med og om styret.
TRAFIKKSIKKER RUSS er et stort og viktig engasjement for Harstad lokallag
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Pinnen går videre til
Nordre Vestfold lokallag.
Steinkjer og Namsos lokallag.
Ålesund og omegn lokallag.

Styret i Harstad lokallag
Lill Tove Pedersen

Anne Henriette Karlsen Strandbakk

Espen Solli

Leder i Personskadeforbundet LTN

Kasserer i Personskadeforbundet LTN

Vara i Personskadeforbundet LTN

Harstad lokallag

Harstad lokallag

Harstad lokallag

Meldte meg inn i 2005 etter ei bilulykke

Meldte meg inn i 2009, valgt inn som

Meldte seg inn i 2016

Skadet og pårørende

ungdomsrepresentant i 2010

Pårørende

Valgt som sekretær i styret lokalt 2009

Pårørende

Valgt som vara i 2017

og kasserer fra 2012, leder fra 2014

Sekretær i 2011, kasserer i 2014

Godkjent likeperson siden 2009

Godkjent likeperson siden 2011

André Eilertsen

John-Inge Karlsen

Thomas Arne Myhre

Sekretær i Personskadeforbundet LTN

Styremedlem i Personskadeforbundet

Vara i Personskadeforbundet LTN

Harstad lokallag

LTN Harstad lokallag

Harstad lokallag

Meldte meg inn i 2013 etter navneendring

Meldte seg inn i 2009

Meldte seg inn i 2012

Pasientskade

Pårørende/etterlatt

Pårørende

Valgt som sekretær i 2014

Medlem av Likepersonsutvalget sentralt

Valgt inn som ungdomsrepresentant i

Godkjent likeperson siden 2015

siden 2013

2013, nestleder i 2015, gikk tilbake til vara

Godkjent likeperson siden 2015

i 2016

LILL TOVE PEDERSEN

ANDRÉ EILERTSEN

ANNE HENRIETTE KARLSEN STRANDBAKK

JOHN - INGE KARLSEN

ESPEN SOLLI

THOMAS ARNE MYHRE
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Hjernen er alltid stjernen
Det er ingen av Personskadeforbundet LTNs kurs som trekker flere folk
enn de som handler om hjerne og
rehabilitering. Grunnen er at dette
angår mange av våre medlemmer.

Nordvik startet med å fortelle hvordan

og bruke den i rehabiliteringsprogram,

kunnskapen om hjernen vår har beveget

forklarer han.

seg de siste årene. Tidligere fokuserte
man på hvilken del av hjernen som ble

NY KUNNSKAP OG NYE VEIER

rammet, noe som gjerne ble gjort basert

Poenget til Nordvik er at den nye kunn-

på CT-skanning, og deretter skredder-

skapen om og fokuset på hjernens nett-

sydde man rehabiliteringen basert på

verkssystem gjør at fagfeltet må tenke

det skanningen fortalte.

nytt og annerledes.

dermoen første helg i september, tittelen

Ved å vise frem overheads med bilder

- Alle er enige om at en hodeskade er

var Mestringsstrategier etter hode- og

som illustrerte ulike måter å se hjernen

fysisk og at den oppstår grunnet ekstern

nakkeskader og ca. 40 deltakere had-

på, innviet nevropsykologen oss i et

kraft. Logikken og årsakssammenhengen

de tatt turen fra hele landet for å lære

kunnskapsfelt som i dag også er svært

er altså tydelig og klar. Slag mot hodet,

og snakke med andre som er i samme

opptatt av nettverket av nervefibrer i

skade på hjernen. Den samme logikken

situasjon.

hjernene våre.

forklarer grad av skade. Jo større kraft,

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Årets kognitivkurs ble arrangert på Gar-

jo større skade. Det betyr at et fall, for
Undertegnede var til stede på kursets

- Før studerte man hjernen utfra ren

eksempel i dusjen, vil medføre en skade

første dag som hadde fokus på hode-

anatomi, forklarte han. – Det betyr at

som er mindre enn dersom du krasjer

skader, kognitive funksjoner og hjernens

hjernen vår ble studert som et kart og

bilen i stor fart, forklarer Nordvik.

plastisitet. Nedenfor deler jeg noe av inn-

at man vurderte skaden utfra kunn-

holdet fra dagen.

skap om oppgaver hjernedelene har.

Det paradoksale, poengterer han, er at

Ved å også se på nervefibrene blir inn-

vi svært ofte erfarer at skadeomfanget

HJERNEBANER

gangen mer kompleks og viser hjernens

ikke nødvendigvis henger sammen med

Først ut var Jan Egil Nordvik. Han har en

plastisitet, men det åpner også for å

innvirkningen på livet og mestringsrom-

doktorgrad innenfor nevropsykologi og

se nye muligheter innenfor rehabili-

met over tid. Den nye kunnskapen om

er leder for regional kompetansetjeneste

teringsfeltet. Innsikten er fremdeles

nervetråder og nettverket av slike gjør at

for rehabilitering i Helse Sør-Øst.

fersk, men vi er i ferd med å omsette

vi i dag kan forstå og forklare dette bedre.

JAN EGIL NORDVIK

ANNE-KRISTINE SCHANKE
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DET ER MANGE FAKTORER som spiller inn når man skal vurdere hvor ”frisk” man kan bli.

konsentrasjon, som igjen påvirker oppmerksomheten vår. Å bruke mer energi
på tilstedeværelse gjør igjen at hjernen
vår blir sliten - og vi blir trette, forklarer
Schanke.
Selv om dette er kunnskap de fleste sitter
med er det naturlig at de fleste opplever
å bli frustrerte over misforholdet mellom
det man skal ønsker å yte og det man
har av kapasitet til. Denne frustrasjonen
kommer gjerne til uttrykk i form av stress.
- Det irriterende er at stresset vi opplever
ved å ikke strekke til ytterligere påvirker hodet vårt, og dermed øker det også
tretthetsgraden vår. Vi snakker altså om
en ond sirkel, sier hun.
Nevropsykologen mener at et enkelt, men
likevel vanskelig grep for å unngå stress,
er å godta situasjonen, endre fokuset når
Jan Egil Nordvik bruker en flyplassmeta-

eksempel Flesland og Værnes, sier han,

man ikke strekker til, og på den måten

for for å illustrere hvordan nervetrådene

og tenker seg litt om:

redusere både stress og kognitiv slitenhet.

hjernen vår og at hver hjernedel har hver

- Det jeg prøver å si er at hjernen vår

- Vi må også være klar over at trettheten

sin flyplass.

også klarer å omdirigere. Er det dårlig

ikke er konstant. Vi kan nemlig jobbe på

kapasitetet sted, kan et annet overta.

lag med hjernen vår og dermed øke kapa-

jobber. Tanken er at Norge står for hele

- Dersom en flyplass må redusere kapa-

siteten. Gjør øvelser og skap rutiner som

siteten vil det i første omgang skape en

HVORFOR ER VI SÅ TRETTE?

del kaos. Heldigvis er flyplassene våre en

Unormal tretthet og mangel på energi

del av et integrert nettverk og trafikken

er en tilstand mange sliter med etter en

vil etter hvert flyttes til landets andre

hodeskade. Dette er et tema som An-

ENN ANDRE?

flyplasser. De største konsekvensene vil

ne-Kristine Schanke, fagsjef i psykologi

Det er mange faktorer som spiller inn når

selvsagt skje dersom kapasitetsutfor-

og spesialist i klinisk nevropsykolgi, har

man skal vurdere hvor ”frisk” man kan bli.

dringene skjer på hovedflyplassen vår

vært opptatt av i en årrekke både som

I tillegg til det rent fysiske omfanget av

Gardermoen. Men tro meg, på sikt vil

terapeut og i forskningen sin.

skaden, viser forskning at alder, person-

også kaoset gi seg og flyene naturlig bli

litt etter litt øker kapasiteten, sier hun.
HVORFOR KLARER NOEN DET BEDRE

lighet, tidligere erfaringer og utdanning

omdirigerte til andre større flyplasser.

- Det er selvsagt noe helt logisk her,

Etter hvert vil det bli økt aktivitet på for

nemlig at en skade ofte fører til dårligere
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er signifikante variabler.

- Det er i dag enighet i fagmiljøet om

det er også helt vanlig med angstre-

RESILIENS – Å SE SEG SELV I EN

at kontekst, altså det vi omgir oss med,

aksjoner. Hvordan psyken utarter seg

STØRRE SAMMENHENG

er svært avgjørende for hvor bra man

varierer imidlertid. Mens noen fort snur

Å studere hvordan folk som blir utsatt

håndterer livet etter en skade. Å være seg

seg rundt og tilpasser seg livet etter en

for store traumer i livet klarer seg er et

bevisst denne er derfor avgjørende når vi

skade, bruker andre lang tid. Grunnen til

stort og voksende forskningsområde som

skal vurdere og snakke med pasienten

dette er både at vi er forskjellige og at vi

strekker seg langt utenfor det kogniti-

om forløpet videre, forklarer hun.

har ulikt utgangspunkt.

ve rehabiliteringsfeltet. Kunnskapen er
overlappende og kan deles fordi det til

Schanke mener at det finnes mye kunn-

- Spørsmål vi må stille oss som behand-

syvende og sist handler om folks evne

skap om opptrening. Fellesnevneren er

lere er følgende: når går psykiske reak-

til å håndtere og ta kontroll over livene

at det handler om å starte i det små og

sjoner over til å bli en psykisk tilstand

sine. På fagspråket kalles dette resiliens.

ta en dag av gangen. Pauser er svært

som man trenger behandling for og når

avgjørende, og kanskje fungerer du bedre

er det innenfor normalen, sier Schanke.

med skjerming på arbeidsplassen for å

- Resilens handler om å se seg selv i en
større sammenheng og om å ta kontroll

unngå støy? Det å bygge seg opp men-

Innenfor normale reaksjoner er det imid-

over det man faktisk har kontroll over;

talt er også en nyttig ting å fokusere på.

lertid store forskjeller. Jan Erik Nordvik

å sette seg selv i lederstolen, forklarer

Det er ingen hemmelighet at mange med

forteller om to pasienter han nylig har

Schanke.

nedsatt funksjonsevne sliter med dårlig

hatt i behandling.
Hun sier at resilensfokus flytter forsker-

selvbilde og har dårlig tro på egen evne
til å levere og produsere.

- For ikke så lenge siden hadde jeg en ung

blikket bort fra elendighetsbeskrivelser

gutt i behandling. Han var svært skadet

til å se på hva som går bra og finne ut

- Poenget mitt er at det lønner seg å

og alt tydet på at han måtte tilbringe

hvorfor det går bra.

snu om på fokuset og ikke tenke at all

resten av livet i rullestol. Hans psykis-

tretthet handler om skaden, men også

ke reaksjoner var minimale og han var

- Jeg er glad forskning og rehabilitering

kan komme av andre forhold. Prøv å

mest opptatt av det han fortsatt kunne

er på vei i denne retningen. Tenk, før var

snu alle bunker i livet. Sorter, ta grep

gjøre. Nesten parallelt hadde jeg en ung,

folk som hadde en skade omtalt som in-

og ikke la skaden definere hele deg,

nylig skadd kvinne. Sammenlignet med

valide – altså in valid, som på norsk betyr

rådgir hun.

gutten var hennes skader mindre. Hun

uten verdi. Det er ikke til å tro. Det som er

var imidlertid svært nedbrutt, snakket

sikkert er at de som er skadet både har

FYSISK ELLER PSYKISK SKADET?

om urettferdighet og alt hun ikke kunne

plenty av verdi, oppdrift og livskvalitet,

Den siste delen av kursdagen om-

bidra med, forteller han.

avslutter Anne-Kristine Schanke.

siske og psykiske skader. Her snakket

Nordvik forklarer at det ikke handler om

Det var også et spennende program på

både Jan Egil Nordvik og Anne-Kris-

å sette folk i kategorier, men å illustrere

lørdag, der kognitiv svikt og syn var te-

tine Schanke.

at vi er forskjellige. Likevel er det klart

maet. Jeg har intervjuet foredragsholde-

at livet vil fortone seg lettere dersom

ren og det kommer en artikkel om dette

De forklarer at det er normalt å oppleve

man klarer å se muligheter heller enn

temaet i neste nummer av LEVE MED.

en psykisk reaksjon etter en skade. Hele

begrensinger og å fokusere på andre

30 prosent får en depressiv reaksjon, og

forhold enn hvorvidt livet er rettferdig.

handler sammenhengen mellom fy-
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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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Hilde
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ANFALL

DRIVE

SLEKT NING

PÅ
GARDERMOEN 6.8.OKT.

ERKJENNER NPE

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

INSTRU MENT

UJEVN

FINNES
KIKKE

MØN STER

SVELG

34EEE

TAUS
STIRRE

HVILTE

HAVØRN

KLASSE

FASE

BRUTAL

VIFTET
LUKE

PASSER

MÅL

BRYDD
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HERJE

TALL
TONE

DRIKK

BØNNE LEDER

GRUPPE

DRIKK
STRUT SENE

LIK
KJEDE LIG

LIKE

SHOW
SMART

ARTIK KEL

50

OKSY GEN

TRØS TET

ÅPNER
REGJE RINGEN
FOR
SKUER

TEAM
GUTTE NAVN

GLANS

RUND ORMER
TONE

GRØNN SAK

AMERI KANSK
STAT

PRO NOMEN

SOLID
EIER

HASER
FOR HOLD

KRYPING

BOLIG
KUN

TELE
STEMME

MÅL
FUKTIG

GRET TEN

EN
BØRSON

FORFERDELIG

KAM PANJE

TYRKIA

KAMIN

FOR TELLE
SOLGUD

MÅLTID

ETIKK

HEST

KJEMME

RETNING
PIKE NAVN

SLEKT NING
EMNE
RED SKAP

NYTEL SES MIDDEL

KRYP DYR

GRAVE

TALL

DRIKK

SLEKT NING
ADVERB

SMÅ KRYP
TALL

KJEP PEN

ALDER

BRUK KET

FIR KANT

SEL SKAP
SPESI ELT
GLI

SMYKKESTEIN

AVIS

GRESK
BOK STAV

DRES SING

MANN

DRETT

PANNE HÅR

BLIR
SAMDE

PIKE NAVN

KJØLIGE
KARAK TER
BINDE ORD

SKAPER
TRYGT
NÆR MILJØ

HAST
PIKE NAVN

VOKA LER

OFRET
DRIKK

TONEN
SOL

LASSO

ØY

REKKE FØLGE

FUGL

FLAM MENE
IKKE
RED SKAP

UT TALTE

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

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.

Løsning på forrige kryss
var:
SKOLESTART

Arve B. Ringen, Røn
Idar Johannesen, Gravdal
Frits Pedersen, Harstad

Svarfrist: 20. oktober

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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Juss
Barneerstatning og nakkeskade
Juridisk opplever vi at både standardisering i barneerstatning og utmåling etter nakkeskader skaper utfordringer
for våre medlemmer. Nedenfor presenterer vi to ganske ferske saker.
TEKST: Per Oretorp FOTO: Illustrasjonsfoto

Standardisert barneerstatning og arbeid i hjemmet
Barn under 16 år som blir skadet i blant
annet bilulykke eller ved en pasientskade,
får utbetalt standardisert barneerstatning som omfatter blant annet fremtidig
inntektstap. Det har lenge vært enighet
om at denne standardiserte erstatningen gir en underkompensasjon til barna,
sammenlignet med erstatningene som
utbetales for inntektstap til voksne.
Det har ikke vært rettslig avklart om den
standardisert barneerstatningen også
inkluderer fremtidige utgifter til å kjøpe
seg bistand til å utføre arbeid i hjemmet.

DET HAR IKKE vært rettslig avklart om den standardisert barneerstatningen også inkluderer fremtidige utgifter til å
kjøpe seg bistand til å utføre arbeid i hjemmet.

Eidsivating lagmannsrett avsa 14. august

kjenner erstatning for hjemmearbeid til

loven trå i kraft. Det er forferdelig trist å

i år en avgjørelse der det vises til at det

barn under 16 år. Saken kan få betydning

se at staten år etter år lar skadde barn

er en klar underkompensasjon for barn i

for andre barn som har pågående erstat-

være en salderingspost på statsbud-

den gjeldende standardiserte utmålingen,

ningssaker og som vil få begrensninger

sjettet.

og at hensynet til full erstatning tilsier at

i muligheten til å utføre hjemmearbeid

man må få erstattet utgifter til hjemme-

i voksen alder.

Saken ble prosedert av advokat The-

arbeid i tillegg til standarderstatningen
som skal dekke økonomisk inntektstap.

rese Lohne Boehlke fra advokatfirmaet
Dommen setter også søkelyset på det

Ness Lundin. Helseklage ved Pasient-

faktum at regjeringen fortsatt snart to

skadenemda har anket dommen som

Dette er den første dommen som tar klart

år etter at stortinget enstemmig vedtok

nå ligger til behandling hos Høyesteretts

stilling til dette spørsmålet og som til-

nye barneerstatningsregler, ikke har latt

ankeutvalg.
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Lav medisinsk invaliditet kan altså ikke i seg selv tilsi at
det ikke skulle være årsakssammenheng mellom skade
og økonomisk tap. Dessverre ser vi dog jevnlig eksempler på at selskapene argumenterer for det motsatte.
Per Oretorp

Årsaksvurdering og utmåling etter nakkeskade
Eidsivating lagmannsrett avsa 12. juni i

Eika forsikring hevdet at symptomutvik-

Om sammenhengen mellom medisinsk

år dom i en nakkeskadesak.

lingen ikke fulgte et skadebiologisk forløp

invaliditet og inntektstap konkluderer ret-

og at det såkalte forenlighetskriteriet

ten med at: Selv om det er tale om en lav

ikke var oppfylt.

medisinsk invaliditetsgrad mener imidler-

Skadelidte ble skadet i en trafikkulykke

tid lagmannsretten at det er tilstrekkelig

i 2011 og påført en nakkeskade med en
VMI på 5 prosent, noe som medførte at

Lagmannsretten er ikke enig i dette og

sannsynliggjort at skadelidte er påført

arbeidsevnen ble redusert med 20 pro-

uttaler; …sykdomsutviklingen må føl-

et visst inntektstap, og at hun også vil

sent. I dommen gjør lagmannsretten me-

ge et forløp som er «forenlig med hva

bli påført et visst inntektstap i framtida.

get gode og nyanserte årsaksvurderinger.

man ut fra anerkjent medisinsk viten
vil forvente», ved fysisk skade etter kol-

Lav medisinsk invaliditet kan altså ikke

Forsikringsselskapet Eika hevdet at det

lisjon. Retten viser videre til den så kalte

i seg selv tilsi at det ikke skulle være

ikke forelå skadeevne på tross av at has-

Ask-dommen og sier I dette ligger, slik

årsakssammenheng mellom skade og

tighetsendringen i en Rekon-utredning

lagmannsretten forstår det, ikke et krav

økonomisk tap. Dessverre ser vi dog

ble vurdert til over 10 km i timen og kan-

om at utviklingen skal følge et «vanlig»

jevnlig eksempler på at selskapene ar-

skje så høyt som 13 km i timen.

forventet skadebiologisk forløp. Poen-

gumenterer for det motsatte.

get er at det, ut fra anerkjent medisinsk
Lagmannsretten kommenterer at …vil-

viten, må kunne anses som mulig at det

For skadelidte prosederte advokatfullmek-

kåret om skadeevne i dette tilfellet er

senere sykdomsbildet er et resultat av

tig Camilla Neuberth og advokat Einar

oppfylt, i den forstand at det ikke kan

den opprinnelige skaden.

Lohne fra Langseth Advokatfirma DA.

utelukkes at kollisjonen utsatte skadelidte for krefter tilstrekkelige til å forårsake skade og man viser i tillegg særlig
til professor Nordals uttalelse om faren
ved «kategoriske grenser» ved denne
type vurderinger.
Videre i årsaksvurderingen bemerker
lagmannsretten når det gjelder brosymptomer og forenlighet at notater om
midlertidig bedring ses på som uttrykk
for naturlige variasjoner, blant annet
påvirkninger av behandlinger, bruk av
smertestillende medisiner, ulik arbeidsbelastning og svingende dagsform.
LAV MEDISINSK INVALIDITET kan altså ikke i seg selv tilsi at det ikke skulle være årsakssammenheng mellom skade og
økonomisk tap.
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Smått & Viktig
NAV har fått personvernombud
Anders Holt (51) er ansatt som NAVs
første personvernombud. Han begynte i den nyopprettede stillingen
4. september.

– Sammen med resten av organisasjonen

sonvernombudet har magistergrad i filo-

skal jeg fortsette arbeidet med å bygge

sofi fra Universitetet i Oslo og har jobbet

opp håndteringen av personvernet og

litt som frilans filosof på si’ gjennom hele

være personvernombud for både organi-

sitt yrkesaktive liv.

sasjonen og brukerne. Dette ser jeg fram
til å være med på, sier Holt.

– Ikke bare jus

Anders Holt kommer fra en stilling som

MAGISTERGRAD I FILOSOFI

– Personvern dreier seg ikke bare om

personvernombud i Telenor, en jobb han

Anders Holt har til sammen 17 års erfaring

jus, rutiner og sikkerhet, men også om

har hatt de siste seks årene. Telenor har

fra Nextra og Telenor. Han har tidlige-

verdier og moral. Det er mange ting vi

hatt personvernombud i elleve år og byg-

re hatt ansvar for Telenors forskjellige

kan gjøre sett fra jusens ståsted, men

get opp en organisering rundt personver-

websider mot bedriftsmarkedet. Han

som vi kanskje ikke skal gjøre av hen-

net både på tvers og i linjene. Dermed er

har også jobbet med intern og ekstern

syn til verdier og individet selv, påpeker

det en mann med lang erfaring som går

kommunikasjon i NRK Aktivum og vært

NAVs personvernombud Anders Holt.

løs på oppgavene i NAV:

tekstforfatter i reklamebyrå. Det nye per-

FAKTA
• I april 2016 bestilte arbeids- og
velferdsdirektør Sigrun Vågeng en
ekstern gjennomgang av tilganger
til personopplysninger i NAV.
• Rapporten ble utarbeidet av revisjonsfirmaet BDO og advokatfirmaet Wiersholm. Den viste at vi
ikke har hatt tilstrekkelig oversikt
over saker som gjelder oppslag
uten tjenstlig behov og at vi mangler et enhetlig reaksjonsmønster
overfor ansatte som foretar slike
oppslag.
• På bakgrunn av denne rapporten
har NAV opprettet stillingen som
personvernombud.

ANDERS HOLT ER ANSATT som nytt personvernombud i NAV. – Personvern dreier seg ikke bare om jus, rutiner og sikkerhet , men også om verdier og moral, sier Holt.
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Over 6000 fotgjengere behandlet
for skader i Oslo
Glatt føre er den viktigste ulykkesårsaken, og nær dobbelt så mange ble skadet i vinterhalvåret som
i sommerhalvåret. Alkohol er nest
viktigst og den viktigste årsaken i
sommerhalvåret. 200 fotgjengere
ble påkjørt av kjøretøy.

– Det vi ser er at mange av ulykkene

skader fra fall, vold og andre ulykker er å

kunne vært unngått med bedre vedli-

begrense inntaket, sier Linhave.

kehold. Mange kommuner har mye å gå
på med gode systemer for belysning og

UNDERSØKELSEN VISER

gode rutiner for måking og strøing. Le-

BLANT ANNET

gevakten har etter hvert erfaring med at

•

57 % er kvinner

de kan bemanne etter værmeldingen,

•

43 % er menn

sier Linhave.

•

19 % fotgjengere var ruset

•

42 % falt på fortau

RUS EN GJENGANGER

•

9 % ble påkjørt eller falt i gangfelt

Tallene kommer fram i rapporten Fot-

Rus er en vanlig årsak til alle typer skader,

•

8 % falt på holdeplass

gjengerskader i Oslo 2016 gjennomført

også fotgjengerskader.

•

de mellom 30 og 50 år skader

av Oslo skadelegevakt, i samarbeid med
Helsedirektoratet og Statens vegvesen.

seg minst
– Inntak av rusmiddel øker risiko for
skade uansett sted og årstid. Noen av

MER HELSEFREMMENDE ENN

det viktigste man kan gjøre for å unngå

SKADELIG
Tallene betyr ikke at Helsedirektoratet
anbefaler forsiktighet rundt det å gå i
Oslo.
– 6000 skadde er selvfølgelig et betydelig tall, men flertallet av skadene er lite
alvorlige, sier avdelingsdirektør Jakob
Linhave i Helsedirektoratet. – Helsegevinsten ved å gå er så utrolig mye større
enn helserisikoen som de fleste av disse
skadene utgjør.
ULYKKER SOM KAN UNNGÅS
Det er et høyt antall skader som kommer
som følge av glatt føre, og andelen skadde er nesten dobbelt så stor om vinteren
som om sommeren.
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Kilde: Helsedirektoratet

Landet rundt
Ofoten lokallag er klar
for høst og vinter
TEKST OG FOTO: Kjersti Bergvik

Lørdag den 26. august dro Ofoten lokallag på tur til kapellet på Bjørnfell,
et stort hytteområde ved grensen
til Sverige.

smake av hverandres medbrakte niste.

minst andre verdenskrig. Også han kom
med ny kunnskap til oss.

Ingvar og Berit fortalte oss historien om
kapellet, som har nådd en alder av 65 år.

Vi var enige om at vi hadde hatt en flott

Til tross for at det er fysisk nært oss, fikk

og interessant tur som start på vårt nye

vi høre masse nytt.

Personskadeforbundet LTN-år.

hadde Ingvar og Berit kommet tidligere

Ola Sollie var kommet for å fortelle oss litt

Flere tok seg også "en tur over grensa"

og varmet opp, slik at vi møttes i et varmt

om kampene som var i dette fjellområdet

for å handle litt.

kapell. Vi nøt medbrakt mat og alle fikk

under unionsoppløsningen 1907 og ikke

Etter en 45 minutters kjøretur fra Narvik,
var vi sultne når vi kom frem. Heldigvis
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Det skjer mye i Personskadeforbundet
LTN Vest-Agder
TEKST: Marianne Trydal Skeie

GØY
å se hvor flinke vi er i Personskadeforbundet LTN Vest Agder fylkeslag til
å ha stand og aktiviteter hver måned.
Vi møter på flotte medlemmer og andre
som stopper for å ta en prat med oss, for
veiledning, hjelp eller en god samtale. Vi
oppfordrer medlemmer i vårt område til
å ta kontakt med oss for å hjelpe til på
arrangementer.
Vi arrangerer medlemskveld og treff i
Mandal, Kristiansand og Flekkefjord i
løpet av 2017.
PIZZAKVELD I LYNGDAL 29.06.17

RALLY

STAND I

Sørland i Kristiansand mai 2017. Person-

gågaten i Kristiansand den 15. juni.

skadeforbundet hadde stand på Sørlandets Travpark.

ASBJØRN LILLEGUTT OLAUSSEN, AILIN VICTORIA
JOHANNESSEN OG ROAR MAGNE NORHEIM.

– 23 –

Dette skjer

24.-26.

GARDERMOEN

NOVEMBER

LEDERKURS PÅ GARDERMOEN
Personskadeforbundet LTN
inviterer til lederkurs på Østlandet helgen den 24. til 26.
november.
På landsmøtet i september ble
det presentert et nytt medlemssystem som vil gi den valgte
lederen i laget, samt et styremedlem som styret velger, tilgang til lagets sider. Landsstyret
inviterer de to i laget som har
tilgang til medlemsregisteret
til ledersamling og kurs for at vi
skal få utnyttet systemet på en
best mulig måte for alle parter.
Før samlingen er det fint om de
som har tilgang logger seg på
det nye systemet og titter litt på
hvilke funksjoner som ligger der.
Det blir ikke et to dagers datakurs, selv om godt med tid skal
vies praktisk læring. Lagene har
blitt tilskrevet for å be om innspill til aktuelle temaer, og styret
håper på godt med svar slik at
et annet aktuelt tema også kan
behandles.

personskadeforbundet.no

personskadeforbundet.no

Vi minner om at styret må gjøre
vedtak på hvilket annet styremedlem som skal ha tilgang til
lagets sider.
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1.

OSLO

DESEMBER

INVITASJON TIL JULEBORD 2017
Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag har igjen gleden av å invitere
til julebord for alle våre medlemmer
fredag 1. desember 2017 på Wallmans.
Vi gjentar suksessen fra de siste 8 årene og tilbyr 4-retters meny, show og
nattklubb. Prisen er egentlig kr 1 300,-,
men laget dekker kr 850,-, slik at du
betaler kun kr 450,-. Annen drikke enn
vann betales av hver enkelt. Lokalet er
tilrettelagt for rullestolbrukere, men vi
må ha beskjed på forhånd om hvilke
dette gjelder. Om du er følsom for høye
lyder så ber vi deg ta med ørepropper.
Lydnivået er ganske høyt.

Wallmans ligger langs Akerselva, Øvre
Grünerløkka. Nærmeste holdeplass er
Birkelunden og Sannergata.
Egenandelen på kr 450,- betales når
vi har fått din påmelding, ved at du
fører over pengene til konto nr: 1602.
58. 32101. Fint om du oppgir medlemsnummeret ditt ved påmelding.
Spesialprisen på kr 450,- gjelder pr.
person og gjelder for 2 personer ved
familiemedlemskap og for 1 person ved
enkeltmedlemskap. Det er bindende
påmelding; om du ikke møter opp, så
sender vi en faktura på hele beløpet på
kr 1300,-. Om du er syk, så må du sende
oss en legeattest på at du har vært syk.
Se mer på hjemmesiden for info! www.psf-oslo.no

Frist for påmelding er Onsdag 15. november kl 23.59
Vi har 20 plasser, første mann til mølla.

Wallmans ligger langs Akerselva, Øvre Grünerløkka. N
Sannergata.

Egenandelen på 450 kroner betales når vi har fått d
egenandel til konto nr: 1602. 58. 32101. Fint om du
Sted:
Wallmans
Spesialprisen på 450 kroner gjelder pr. person og g
for 1 person ved enkeltmedlemskap. Det er bindend
Adresse:
Mølleparken 6, 0459 Oslo.
en faktura på hele beløpet 1300 kr. Om du er syk, s
Påmeldingsfrist: Onsdag 15. november kl. 24.00 på sms eller telefon til Andre Berg, mobil 920 15 574 eller
vært syk. Se mer på hjemmesiden for info! www.ps
e-post oslo@personskadeforbundet.no
Tid:

Fredag 1. desember kl. 17.45

Slik kommer du deg dit:
Nærmeste holdeplass er i Sannergata. Buss 21, Frist
31 og 33
her. er Onsdag 15. november
forstopper
påmelding
Hvis du er god til beins kan du også gå fra Birkelunden.
Trikk 11, 12 og 13 har stopp i Birkelunden.
Vi har 20 plasser, første mann til mølla.
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kl 23.5

Tid:

Fredag 1. desember kl.

Sted:

Wallmans

Adresse:

Mølleparken 6, 0459 O

Selius & kidza

- Kjører trimmet moped
Hvorfor er det egentlig ulovlig å trimme mopeden sin? Kan jeg få noen
straff for det, og hva skjer hvis jeg
blir tatt?
HVA SIER LOVEN

forskrift om forenklet forelegg i vegtra-

Grunnen til at det er ulovlig å trimme

fikksaker. Etter regler innført med virkning

mopeder er at mopeder ikke er konstruert

fra 1. juli 2011 fører det at man blir tatt

for å kjøre i høy fart. Det er derfor farlig å

for trimming av moped også med seg

kjøre moped i den farten man kan oppnå

at man blir registrert med prikk som på

ved å trimme den.

lang sikt kan føre til tap av førerkortet.

Trimming av mopeder er forbudt etter
vegtrafikkloven § 13 femte ledd.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare
Etter forskrift om prikkbelastning får

å straffe når unge mennesker begår

man i utgangspunktet 3 prikker for å

lovbrudd.

HVA KAN STRAFFEN BLI

bli tatt med trimmet moped. Førere i

Blir du tatt med trimmet moped får du

prøveperioden, altså de to første årene

et forenklet forelegg på kr 4200 etter

man har førerkort, får dobbelt
straff. Det vil si at du får

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET
Forenklede forelegg havner ikke på
politiattesten.

6 prikker for å kjøre med
trimmet moped. Hvis man

HVEM KAN HJELPE DEG?

får 8 prikker i en periode
på 3 år, mister man fø-

STATENS VEGVESEN: På vegvesen.no

rerkortet for 6 måneder.

finner du informasjon om regler for vei

I utgangspunktet må du

og veitrafikk, samt bestemmelser om

også ta mopeden på

førerkort og kjøretøy.

trafikkstasjon for å
vise at mopeden er

HELSESØSTER: Du kan snakke med

i forskriftsmessig

helsesøster på skolen eller nærmeste

stand. Det vil si

helsestasjon for ungdom om alt som du

at trimmutsty-

strever med. Helsesøstre forteller det ikke

ret skal være

videre til noen. De har taushetsplikt så

fjernet.

fremt det ikke er fare for liv og helse.
Kilde: Ung.no
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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
Hvoruten
høyt
skall
kan du
komme?
Noen musikkinstrumenter, som
Vet
du hvordan
du kan få et
fløyter,
lager høye,
lyseuttoner.
Andre,
egg
av skallet
uten å
som en
tuba, lager
knuse
skallet?
Du løser
dype,
toner.
det
opp.mørke
Slik gjør
du det:
Hvordan påvirker
musikkinstrumentets
Du
trenger
form lydene det lager?
• Hardkokt egg
• Rått
egg
Du trenger

• Eddik
• Plastglass
• Plastsugerør
med
tett lokk
• Saks
• Linjal
• Tusj
MCT/Bulls • En hjelper

1

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
skjedde?
Gjør dette:
Hva
Klippog
av den ene enden av sugeLegg et egg i plastglasset
1 røretegget
Et grunnprinsipp
for universell utforming
på vanskeligere.
skrå for å lage en fløyte
fyll på eddik til det dekker
Da du holdt det opp
Hver
sugerøret
mot
lyset,
kunne
duengang
er
at
omgivelser
og
produkter
skal
ha
utforming
som
Skru lokket godt Hold
på og
den avklippede enden av
klippes, blir tonen lysere
se
plommen
i
det
rå
sugerøret
mellom
leppene
og
la det stå på 2
bordet
gjør dem tilgjengelige for
flest mulig. Målet er å forenkle
egget
blås. Du
Når du blåser gjennom
Se etter endringer
i må kanskje prøve noen
ganger før
du klarer
å lage
lyd
sugerøret, vibrerer både luften
livet
og
øke
livskvaliteten
for alle.
glasset flere ganger
1
2

3

om dagen

3
2

i sugerøret og selve røret. Jo
mindre vibrerende luft det er i
sugerøret, jo høyere
blireggene
tonen
Begge

Når du har klart å lage lyd, be
hjelperen din klippe et stykke
av enden av sugerøret.

spretter når du
slipper dem
ned på bordet

Etter to dager tar du egget forsiktig
Få hjelperen
til å
ut og skyller
det i kaldtdin
vann

4

3

klippe av stadig nye

stykker
sugerøret
Hold
eggetav
opp
mot
lyset og se på det

4

2

3

Hold egget ca. 5 cm
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

5

Hør på hva som
skjer hver gang
Gjenta
sugerøret
blir trinn 1-3
med hardkokt egg
klippet over

4

– 27 –

Disse virker på samme måte:

Eddik er en svak syre som kan
løse opp mange ting som
Xylofonkalsium Harpe
inneholder
og piano

Den minste
Eddiken
løste opp eggeskallet,
Den
korteste
slik platen
at barelager
den myke
hinnen
den lyseste
strengen lager
innenfor skallet var tilbake
tonen

den lyseste tonen
© MCT/Bulls

Centrum
Bil & Karosseri AS

Vormsund Auto AS
Kjølstadv 1, 2160 VORMSUND
Tlf. 982 02 334

Sortland
Entreprenør AS

Dreyfushammarv 10, 8012 BODØ
Tlf. 75 58 67 00

Wist Last & Buss AS

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

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER

Nor Autoshine AS

Nygårdsveien 30, 1400 SKI
Tlf. 400 55 098

Tlf. 74 16 05 10

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

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå,
Fagernes, Heggenes og Beitostølen
Tlf. 03 202

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

www.viva-iks.no

Langøen Bilverksted

www.lier.kommune.no

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

3412 LIERSTRANDA
Tlf. 32 22 58 00

Block Watne AS

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

www.bilia.no
Bilia Personbil as - Risløkka

Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 08 555

OPPLAND
LENA & CENTRUM Trafikkskole AS

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

ROGALAND

Møre og Romsdal
fylkeskommune

KÅRE EKRENE Trafikkskole

Samferdselsavd.

Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND..........................Tlf. 52 71 75 66
E-post: post@ekrene.no
www.ekrene.no

Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

SOGN OG FJORDANE

Fjellvegen 10, 6800 FØRDE............................................Tlf. 57 82 02 08
E-post: torekirk@frisurf.no

SØR-TRØNDELAG

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no

RØROS Aut. Trafikkskole

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

TROMS
HENRIKSEN Sjåførskole AS

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

SPESIALIST PÅ
PERSONSKADEERSTATNING
Tlf: 400 03 660 - E-post: post@tonset.no
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Mickelson Karosseri AS

Handz On Ski

Gubberudveien 117
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 40 96 00 / 62 57 73 10

Jernbanesvingen 6
1400 SKI
Tlf. 959 21 934

Høgskolevegen 1, 7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Frode Utsi AS
Grendeveien 18
9845 TANA
Tlf. 78 92 52 50

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

HH Bilskade AS
Nedre Hagaveg 15 A
2150 ÅRNES
Tlf. 417 30 423

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

Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

Erstatningsadvokatene i Telemark
Elin Folseraas
Stein Martin Helland
995 03 070
905 83 692

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil
Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Trygt på skoleveiene
Eidskog
kommune

fet.kommune.no

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Træna
kommune
trana.kommune.no

Tynset
kommune
gjovik.kommune.no

Øyer
kommune
sor-varanger.kommune.no

Våler
kommune

Austevoll
kommune

valer-of.kommune.no

austevoll.kommune.no

lillesand.kommune.no

oyer.kommune.no

Alstahaug
kommune
alstahaug.kommune.no

tynset.kommune.no

molde.kommune.no

frana.kommune.no

masfjorden.kommune.no

Sørum
kommune

v/Kommunalteknikk
sorum.kommune.no

Hitra
kommune
hitra.kommune.no

lunner.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

Ringerike
kommune

ostre-toten.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune
giske.kommune.no

Masfjorden
kommune

ringerike.kommune.no

Vinje
kommune

aurskog-holand.kommune.no

Økonomi, Plan og Utvikling

tingvoll.kommune.no

bremanger.kommune.no
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vinje.kommune.no

Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ing.

H. Asmyhr A.S
Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Tollbodbryggen
Flekkefjord

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Dråbelia 3
4843 ARENDAL
Tlf. 970 85 673

Navarvegen 11
7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 09 00

Sollia Fjellstyre
Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 96 00

Dråbelia
Tjenester AS

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Gulvlegger

Øyvind Nystein

2477 SOLLIA
Tlf. 474 62 881

Joker Vallset

Moss
Bilsenter as

2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

Riksheim Fisk AS

O. & Westad Sønner AS

8312 HENNINGSVÆR
Tlf. 76 06 84 00

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Janki
Transport AS

Bremanger
Hamn

Namdal
Maritime AS

Broen
Rørservice AS

Einersvika 8
4912 GJEVING
Tlf. 976 49 861

Strandg 25
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 17 80

Granden
6723 SVELGEN
Tlf. 57 79 63 00

7288 SOKNEDAL
Tlf. 911 22 775

Kristian H Stensland
Konsvikosen
8754 ØRESVIK
Tlf. 992 94 901

- ingen last er for liten eller stor!
froya-transportsenter.no

Lastebiltransport
Langbakken 22
1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

Toten
Dekksenter

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

Vålerveien 65
1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

Mur- og
Skjærgårdstjenester AS

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10
toten-dekksenter.no

Bil-SpesialistenAS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

www.polarbadet.no

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Skrifthuset AS
Vonheimvegen 14
6630 TINGVOLL
Tlf. 414 74 794

Optiker Wøllo AS

Furnesvegen 12
2382 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 00 06 61

Hensmoveien 31
3504 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 22 00
www.smurfitkappa.com

Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84
Mobil 951 99 446

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

Strømsoddveien 123
3534 SOKNA
Tlf. 911 92 966

Herbjørn Nilssen AS

Bilbyen
Bilpleie AS

Villa Skaar AS

Biristrandvegen 937
2837 BIRISTRAND
Tlf. 61 18 46 72

Sokna Sand
og Pukk A/S

Bil-Huset a.s

Trønderfrakt AS

Husevåg
Transport

Båt & Motor
Senteret AS

Hommersåk
Bil AS

Kirkegaten 50
4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 80 00

Biristrand
Camping

Eidskogveien 48
2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 82 14 60

Toyota Drammen
avd Lier

Sankt Hallvards vei 10
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 22 95 95

Olav Ingstadsv 12
1351RUD
Tlf. 67 17 19 30

Strandveien 98-100
7042 TRONDHEIM
Tlf. 73 50 35 90

Rolf Wee
Transport AS

Frakkagjerdveien 127
5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 982 18 201

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Maurstad Nedre
6711 BRYGGJA
Tlf. 928 33 884

Vassbotnen 13
4313 SANDNES
Tlf. 51 57 95 32

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM
Tlf. 901 11 170

Mirawa
Restaurant

Lin Hu Zhang
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00
hallingdal-kraftnett.no

Bogøy
Dagligvare

Olav Gunnheim MNA

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Nils Ivar Braathen AS
3188 HORTEN
Tlf. 33 07 07 50

Aut. maskinentreprenør

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

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

Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

ANONYM
STØTTE
2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14

Advokat

Torggata 10, 5. etg.
0103 OSLO
Tlf. 22 33 20 10

Prøven Bil
Oppdal AS
Vikavegen 2
7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 04 20

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

Haarcompagniet AS
Storgata 6
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40
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Auto Service
Lillestrøm AS

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,
reparasjner og EU-kontroll

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 60 90
www.alfhansen.no

3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00
Karosseri - Lakk - Kran

Hansnes
Småbåthavn

Midt-Tromshallen AS

Trond Hovland AS
Hvalsveien 7
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 64

Esseveien 2, etg. 1
4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

T. Høyland
Bilverksted AS

Meny Holmestrand

Hvittingfossveien 123
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 96 00

Nordhellinga 2
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

9134 HANSNES
Tlf. 916 33 610

VBK AS

Rådhuset
9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 18

Vik
Transport AS

Askim
Bilglassenter AS
Osloveien 31
1831 ASKIM
Tlf. 69 00 63 93

Telemarksvegen 61
3734 SKIEN
Tlf. 24 03 55 50

Autobjørn A/S

Byåsen
Bilskadesenter AS

Grenland
antirust AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

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

Pilaro AS

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

Hasle Bilservice
Rune Hasle
Lundberg
2040 KLØFTA
Tlf. 63 82 04 77

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Harald
Tømmerbakk
Haugevegen 49
6133 LAUVSTAD
Tlf. 928 22 706

Vr Maskin AS

Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Tømrer

Kjell Arne Olsby
Billitsvegen 32
2848 SKREIA
Tlf. 414 00 490

Nils Uhlin Hansens veg 70
7026 TRONDHEIM
Tlf. 72 55 70 04

Borgedal
Bilservice AS
Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Kiwi Kalstad

Frydenborgveien 4
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 91 80

Steinar Leistad

Iver Bil AS
Skansen 18 A
2670 OTTA
Tlf. 465 23 540

Grenland
Billakkering

Torgersen
Lakkering AS

Svein Egils
Bilverksted AS

Leikanger
Auto AS

Langsæveien 2
4846 ARENDAL
Tlf. 37 03 39 00

Hanahaug 10
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Lambertseter
Bilverksted AS

Sandnes
Bilverksted AS

Floodmyrvegen 21
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 51 06

Cecilie Thoresens vei 7
1153 OSLO
Tlf. 22 74 04 33

Mekonomen
Bilverksted
Servicesenteret
Finnsnes AS

Caravan og
Bilpleie AS

9300 FINNSNES
Tlf. 911 19 515

Pers Auto og Deler

Myhres Bygg
& Kalkulasjon

Kuben
Bilservice AS

Langestrand
Fysioterapi

Namdal
Pukkverk AS

Manndalen
Bil og Karosseri AS

Ryum
7900 RØRVIK
Tlf. 913 60 241

Tømra
Bilverksted AS

7584 SELBUSTRAND
Tlf. 479 33 060
www.tomrabil.no

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Levanger
videregående skole
Kirkegata 1
7600 LEVANGER
Tlf. 74 11 40 00

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 69 60

Kong Rings gate 1
3510 HØNEFOSS
Tlf. 968 00 521

Vestreg. 28
3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

Garver Hansensveg 3 etg
9144 SAMUELSBERG
Tlf. 77 71 63 89

2802 GJØVIK
Tlf. 61 13 80 80

Ottestad
Billakksenter AS

Glass Senteret
Eiker AS

Gubberudvegen 118
2312 OTTESTAD
Tlf. 922 60 041

Sandsgata 1-3
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 87 22 50

Røra Bilverksted
Jætåsen Bil AS

Bavaria
Stavanger AS

Auto E-14 AS

Steglet Auto AS

Hyllavegen 4
7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Moksnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Fabrikkveien 38
4033 STAVANGER
Tlf. 51 96 50 00

Mjelde Sveis
og Montasje AS
Granittåsen 72
3480 FILTVET
Tlf. 906 04 254

Husby
Bilverksted A/S
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Sola Auto AS
Arabergvegen 2
4055 SOLA
Tlf. 902 71 400

Norstrand Bil AS

Vollan
9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 81 59

Sandhorngata 39
8008 BODØ
Tlf. 75 52 56 00

Skotterud
Motorsenter AS

Påskefjellveien 7
1658 TORP
Tlf. 905 57 987

Skjoldavegen 285
5519 HAUGESUND
Tlf. 52 71 34 32

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Svelvikveien 10
3040 DRAMMEN
Tlf. 32 80 13 52

Sandøybotn
9664 SANDØYBOTN
Tlf. 959 32 704

DpPerformanceAS
Mølleveien 25
3440 RØYKEN
Tlf. 905 23 142

Raset 63
3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00

Bilredning Sør
Falck Arendal

Bilverkstedet
i Nittedal

Meny indre havn AS

avd. Skytta AS

Meny Åneby

Kapp
Bilverksted AS

Ånebyveien 17
1484 HAKADAL
Tlf. 67 06 20 00

Kveldsroveien 40
2849 KAPP
Tlf. 61 16 90 04

Hønefoss AS

Aurland Bil
og Maskin AS

Kilgata 25
3217 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 27 50

Osloveien 4
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 05 00

Kiwi Mjøndalen
Arbeidergata 17
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 04

Industriveien 3
1481 HAGAN
Tlf. 67 06 18 00

Onstadvegen 5
5745 AURLAND
Tlf. 57 63 35 10

Elvebyen
Bilpleie AS

Neumannsgate 17
3044 DRAMMEN
Tlf. 975 08 888

Ski Bildekk
og Bilpleie AS
Strandgata 16
2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 31 00

Industriveien 11
1400 SKI
Tlf. 928 00 484

Tenden Advokatfirma
Sandsværveien
221 ANS har lang erfaring med erstatningssaker
3615
KONGSBERG
ved personskade,
og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
5430 BREMNES
Tlf. 32 72 50 40
Tlf. 53 42 89 00
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.
Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker
ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

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.

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

