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vurdering.
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Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene
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Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,  
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

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.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har siden 1980-tallet 
bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og er blant  
de fremste fagmiljøer på området.  
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0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00
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helgen i september 
gav meg tillit til å 
styre Personskade-

forbundet LTN i to nye år. Fremdeles kjenner jeg på energien 
av helgen, det er nemlig en spesiell stemning når engasjerte 
folk fra hele landet møtes.   

Jeg vil gjerne si noe om mine to år foregående år. Det er ingen 
hemmelighet at det har vært en bratt læringskurve siden jeg i 
2017 inntok ledervervet uten å ha gått veien gjennom et styreverv. 
Helt ærlig hadde jeg aldri turt å si ja uten en solid arbeids- og 
organisasjonserfaring i ryggen. Det er nemlig utrolig mye ansvar 
å være leder. Plussiden er at det er veldig spennende og lærerikt. 

Først og fremst har jeg blitt kjent med en organisasjon som 
jeg er stolt av å være en del av. Det inkluderer å ha respekt 
for og innsikt i alle deler. Med den kunnskapen jeg besitter i 
dag føler jeg meg sterkere og bedre rustet til å være med på 
å stake ut kursen videre.

Som leder har jeg ansvar for lagene, og derfor alle medlemmene, 
men også for de ansatte i administrasjonen. Jeg har derfor deltatt 
på personalmøter, gjerne i kombinasjon med styremøter i Oslo. 

Som styreleder har målet mitt vært å være åpen og tilgjengelig 
for medlemmer og for lagene. Det er nemlig medlemmene 
som er fotfolket og som danner grunnmuren i organisasjonen 
vår.  For meg er det viktig å jobbe på lag, skape en god og 
positiv kultur, å stå sammen og å være enige om de større 
målene våre. 

De neste to årene håper jeg vi får til en tettere dialog og jeg 
ønsker meg flere henvendelser i konkrete saker. Vi må dele 
engasjement for å vokse og bli større, og dermed sterkere. 
Etter å ha vært med i to dødsulykker, vet jeg at livet er skjørt. 
For meg betyr det at jeg bruker mer tid på det positive enn 
det som er negativt. 

Det jeg ønsker meg aller mest de neste to årene, er at vi skal ut-
vikle en mer positiv organisasjon. Ja, jeg vet at det er motbakker 
– men vi må også se på det som er bra. Og nei, vi trenger ikke 
å være redde for å være uenig med hverandre, det handler om 
konstruktive og gode samtaler for å utvikle oss videre og gjøre 
oss sterkere for fremtiden.  

Nå gleder jeg meg til å ta fatt! 

Eli Eiklid

Som styreleder har mitt mål vært å være åpen og 
tilgjengelig for medlemmer og for lagene. Det er nemlig 
medlemmene rundt om i lagene som er fotfolket og 
danner grunnmuren i organisasjonen vår.
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Klar ferdig gå, 
to nye år!

Takk til Landsmøtet,  
som første           
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Pasientskadeerstatningsordningen: 
Vi må ikke gå i feil retning!  
Regjeringen vurderer for tiden å 
gjøre endringer i pasientskadeer-
statningsordningen, og har sendt 
på høring et forslag om å innføre en 
ny forskrift om menerstatning ved 
pasientskader. I den forbindelse har 
Personskadeforbundet LTN levert en 
høringsuttalelse.

TEKST:  Gunn Kvalsvik

Pasientskadeerstatningsordningen er 
et viktig tema for Personskadeforbun-
det LTN og det er derfor brukt både tid 
og ressurser for å gå grundig gjennom 
forslaget. 

- Vi har nedsatt en høringsgruppe for 
gjennomgang, analyse og konsekven-
svurdering, forklarer assisterende gene-
ralsekretær Per Oretorp. 

I tillegg til han selv har gruppen bestått 
av Vibeke Brunsell, Personskadeforbundet 
LTN’s pasientskadeutvalg, Therese Lohne 
Boehlke advokat fra advokatfirma Ness 
Lundin, Janne Larsen advokat fra advo-
katfirma Roander & Co, Cecilie Sethil Stu-
berg advokat fra advokatfirma Simonsen 
Vogt Wiig, Gry Pedersen, pasientrådgiver, 
Norsk Pasientforening og Live Kroknes 
Berg, leder av rettighetssenteret, Funk-
sjonshemmedes Fellesorganisasjon.

KRITISKE TIL DEN NYE 
INVALIDITETSTABELLEN 
Kort oppsummert er forbundet , sammen 
med resten av høringsgruppen, svært kri-
tiske til forslaget. Personskadeforbundet 
LTN  mener at det hverken er nødvendig 

eller hensiktsmessig med en egen forskrift 
for menerstatning ved pasientskader. I 
tillegg er gruppen skeptiske til store deler 
av innholdet i punktene  i tabellverket 
som blir foreslått. Dette kommer frem i 
tilbakemeldingene som nylig ble sendt  
til Helse- og omsorgsdepartementet.

«Personskadeforbundet LTN er enig i at 
det er behov for en revisjon av den medi-
sinske invaliditetstabellen. En slik tabell 
må være tilpasset de skader som oppstår 
i samfunnet i dag og må være generell for 
utmåling av erstatning ved personskader 
og ikke knyttes til et særskilt ansvars-
grunnlag som pasientskader.» 

Her er et par sitater fra våre innspill:
«Personskadeforbundet LTN mener at 
det er uheldig og uhensiktsmessig med 
en egen forskrift og en egen medisinsk 
invaliditetstabell for menerstatning i pa-
sientskadesaker. Vi mener det åpenbart 
er mer hensiktsmessig med en revisjon av 
den allerede eksisterende tabellen slik at 
medisinsk invaliditet og menerstatning 
kan vurderes og utmåles ut fra én tabell, 
uavhengig av ansvarsgrunnlag.»

«Vi er av oppfatning at en utvikling med 
ulik utmåling av menerstatning, med for-
skjellige invaliditetstabeller og forskrifter 
for forskjellige ansvarsgrunnlag, vil virke 
kompliserende, uoversiktlig og ikke minst 
forvirrende for skadelidte.» 

HVEM HAR SITTET VED RORET? 
Som det fremgår av høringsbrevet er 
det gjeldende forslaget utarbeidet av 
forvaltningen selv. Det betyr at ingen 

utenfor forvaltningen har vært oppnevnt 
i arbeidsgruppen og, etter hva vi erfa-
rer, har heller ikke tabellforslaget blitt 
behørig drøftet med eksterne uhildete 
leger, brukerrepresentanter fra relevante 
bruker- og pasientorganisasjoner eller 
skadelidteadvokater. 

- Dette er svært uheldig og ikke trå med 
brukermedvirkningsprinsippet og Helse-
ministerens mantra om at pasientene 
skal involveres i endringer og prosesser 
som gjelder dem  I tillegg er vi også kri-
tiske til rollen Finans Norge har hatt i ar-
beidet rundt utviklingen av tabellverket, 
fastslår Oretorp.  

- Hva mener du med det?

- Finans Norge representerer forsikrings-
bransjen som har økonomiske interesser 
i personskadesakene. Det å involvere en 
skadevolderrepresentant i arbeidet mens 
man utelukker representant for pasienten 
og relevant pasientorganisasjon leder 
selvfølgelig til et legitimitetsproblem. 
Slik vi tolker forslaget på det punkt i ta-
bellverket som Finans Norge har deltatt 
i, vil menerstatning bli lavere etter det 
nye tabellforslaget enn hva som i dag 
er tilfelle. Det vil kunne forståes som at 
man også fra forvaltningen sin side er 
interessert i å holde menerstatningen 
nede, forklarer Oretorp.  

FORSLAGET VIL GJØRE DET 
VANSKELIGERE FOR PASIENTER 
Høringsgruppen og forbundet mener 
at en grunnregel må være at utmåling 
av erstatning etter en pasientskade må 
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PERSONSKADEFORBUNDET LTN MENER at en  
utvikling med ulik utmåling av menerstatning, med forskjellige  

invaliditetstabeller og forskrifter for forskjellige ansvarsgrunnlag, vil virke 
kompliserende, uoversiktlig og ikke minst forvirrende for skadelidte.
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følge de alminnelige reglene for skades- 
erstatningsrett. Altså er man kritisk til 
forslaget som man mener foreslår å inn-
skrenke skadelidtes rett til menerstatning, 
sammenlignet med dagens rettstilstand 
og rettigheter etter øvrige ansvarsgrunnlag. 

- Dette mener vi strider mot intensjonen 
med pasientskadeerstatningen, der det 
i lovforarbeidene har vært presisert at 
erstatningen skal utmåles i samsvar med 
alminnelig erstatningsrett, sier Oretorp 
og legger til at:  

- Dersom lov om pasientskader ikke len-
ger gir samme rettigheter som i erstat-
ningsretten for øvrig, vil den som er ska-
det måtte vurdere å gå til erstatningssak 
mot den enkelte lege helsepersonell ved 
uaktsomhet, og mot produsent av teknisk 

utstyr osv etter lov om produktansvar. 
Dette vil være i strid med intensjonen 
med personskadeloven.

Hensikten med en særlig erstatnings-
ordning for pasientskader, er på den 
ene siden å verne helsepersonell mot 
personlige erstatningskrav, og på den 
annen side gjøre det enklere for den som 
er skadet å fremme sine krav. Myndig-
hetens lovforslag vil kunne innby til en 
tosporet ordning, der man fremmer krav 
om menerstatning overfor skadevolder 
og krav om erstatning for øvrig overfor 
Pasientskadeordningen. 

- I tillegg øker også lovforslaget behovet 
for den enkelte skadelidt til å søke bistand 
fra advokater eller andre med juridisk 
kompetanse, for å vurdere om erstatnin-

gen fra NPE gir «full» erstatning, eller om 
det er aktuelt å søke erstatning basert 
på andre ansvarsgrunnlag, sier Oretorp.  

- Har du en kort oppsummering på hvil-
ke innspill høringsgruppen har gitt til 
departementet? 

- Kort oppsummert har vi sagt at forsla-
get dersom det implementeres vil bety et 
vesentlig tilbakeslag for pasienter som 
har krav på pasientskadeerstatning. Det-
te fordi endringene vil medføre begrens-
ninger i skadelidtes rett til erstatning. 
Videre har vi anbefalt at arbeidet med 
revisjon av gjeldende menerstatningsta-
bell videreføres, men under andre former.
At tiden for en revisjon av den medisinske 
invaliditetstabellen er overmoden er nok 
alle enige om, avslutter Per Oretorp.

Invitasjon til medikamentforedrag for medlemmer i Personskadeforbundet LTN Harstad og tilhørende lag.

Vi har gleden av å invitere til medikamentforedrag den 
17. oktober klokka 1800 på Clarion Collection Hotel  
Arcticus (ved kulturhuset).

En farmasøyt vil holde foredraget på ca 1 time med tid til 
spørsmålsrunde etterpå. Temaet medikamentbruk og bil-
kjøring (førerkort) vil bli tatt opp, siden det er kommet nye 

regler for dette. Det vil bli enkel servering under foredraget.

Påmeldingsfrist er satt til 13. oktober, slik at beregning av 
servering kan gjøres. Foredraget med servering er gratis. 

Påmelding til: Lill Tove Pedersen 
lilletove@live.no -  952 86 470

17.
 

OKTOBER HARSTADMEDLEMSMØTE I HARSTAD
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ÅPENT OG GRATIS FOREDRAG 
MED SIMEN ALMÅS: 
«TILBAKE TIL LIVET»

Personskadeforbundet LTN 
Akershus fylkeslag arrangerer 
foredraget «Tilbake til livet» 
med Simen Almås

Når: tirsdag 29. oktober fra 
kl 1830 til ca. 1930. 

Sted: Sandvika videregående 
skole, auditoriet, Elias Smiths  
vei 15, 1337 Sandvika (gode  
parkeringsmuligheter i  
parkeringshuset). 

Hvem kan komme: Medlemmer 
i lokallagene i Asker & Bærum, 
Follo og Romerike har gratis 
adgang. Andre betaler kr 100, til 
Personskadeforbundet LTN  
Asker & Bærum lokallag -  
konto 9680 36 38583. 

Det blir servert kaffe og kaker.

Påmelding innen: 20. oktober
til Vibeke Brunsell, tlf. 483 02 157,
e-post: vibbrun@hotmail.com

29. OKTOBER SANDVIKA, BÆRUM
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Etter en bilulykke for snart 10 år siden ble hverdagen min snudd opp ned. Siden den gang har livet mitt bestått 
av mye smerter, av opp- og av nedturer. Men så har jeg alltid tenkt at jeg vil styre mine smerter, de skal ikke få 
styre meg. Derfor valgte jeg et aktivt liv.  

TEKST: Linn-Jeanette Krogstad Johansen 

Jeg driver mye med hund. Vi har to ja-
panske spisshunder, og en chihuahua. Vi 
trener og konkurrerer innen rallylydighet, 
lydighet, agility og deltar på utstillinger. 
I tillegg trener vi også på blodspor. Vi er 
medlemmer i Rakkestad hundeklubb, 
der vi har det utrolig sosialt og har gode 
trenings- og konkurransekompiser. 

Jeg er også nestleder i Personskade-
forbundet LTN Østfold fylkeslag. Person-
lig er jeg veldig takknemlig for at jeg kom 
inn i denne gjengen. De er fantastiske 
mennesker, både lokalt og i hele landet, 
som har gitt meg mye. 

En høstdag for tre år siden kom det en 
utrolig snill og god gutt inn i livet mitt. 
Jeg kunne vel ikke vært mer heldig, han 
tar meg for den jeg er, dømmer meg ikke 
og heier meg over målstreken. Stian, som 
han heter, og jeg har vært gift i to år. 

Stian sykler, det var han som fikk meg 
hekta på sykling. Etter å ha holdt på en 
periode – opplever jeg at det er en fin type 
trening som ikke gir meg alt for mange 
utfordringer og «smeller» sånn som annen 
trening og aktiviteter kan gjøre. 

 «Smeller» er det som skjer når jeg har 
gått over streken på hva kroppen min 
tåler. Jeg kan ikke si det er gøy å få disse 
smellene som gjør at jeg får veldig vondt 

i nakke/rygg. Det innebærer sterke smer-
ter.  

Poenget mitt er at det ikke bestandig er 
lett å ha skjulte skader og smerter. Det 
ingen ser, er ikke lett for andre å forstå. 
Men selv om jeg tråkker over streken, selv 
om smertene til tider er store, så har jeg 
valgt og kunne gjøre ting jeg vil. 

Jeg var med på mitt første sykkelritt, der 
vi syklet 2,5 mil på Ladies Tour of Norway 
i august 2017, i Halden. Et ritt som kun er 
for damer. Jeg kan fremdeles huske hvor 
stolt jeg var da jeg passerte målstreken. 
For en mestringsfølelse! 

Da rittet igjen skulle arrangeres i 2019, 
nærmere bestemt i august, valgte jeg å 
stille. Denne gangen med støtte fra mitt 
lokallag, Personskadeforbundet LTNs 
Østfold.

LADIES TOUR OF NORWAY – 
LADIES PÅ TUR!
Rittet arrangeres i samarbeid med Skandi-
navia’s eneste UCI WorldTour-arrangement, 
Ladies Tour of  Norway. Mosjonsrittet går i 
deler av proffenes løype, og har målgang 
samme sted – midt i Halden sentrum!

Det er to typer løyper, en kort og lang. 
Den korte er ca 2,9 mil, mens den lange 
er ca 6 mil. 

Mitt valg ble den korte, da jeg sykler på 
terrengsykkel og ikke landeveissykkel. 
Da vi kjørte nedover søndag 25. august 
var jeg spent og litt nervøs. Jeg skulle 
sykle nok et ritt, og de hadde byttet løype 
siden 2017.

I tillegg kjente jeg på et håp om å in-
spirere og motivere andre til å fullføre 
sin drøm. Dele gleder ved å kjenne på 
mestring, ta tilbake litt kontroll over sin 
kropp etter en ulykke eller skade.

Jeg kom på tredje plass og syklet 2.9 mil 
på 1 time og 13 minutter. Hurra, for en 
mestringsfølelse og for en glede. 

LINN-JEANETTES HVERDAGSHELT 
For meg har Anett Bjørnødegård Hång-
mann, fra Trøgstad fysioterapi, vært en vik-
tig ressurs. Rett og slett min hverdagshelt. 
Vi møter hverandre en til to ganger per uke. 

Uten henne, og den jobben hun gjør, had-
de ikke jeg fått leve slik jeg gjør. Hun er 
alltid blid, stiller opp på kort varsel, vi har 
gode samtaler, ler mye og hun er positiv 
til det jeg gjør. Jeg vil gjerne takke henne 
så mye for den jobben hun gjør, og at hun 
ikke har «gitt» meg opp.

Les mer om hvordan Linn-Jeanettes  
fysioterapi tenker rundt smerte og trening 
på neste side.

Ladies Tour of Norway - 
sykkelritt kun for damer 
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Da rittet igjen skulle arrangeres i 2019, nærmere 
bestemt i august, valgte jeg å igjen og stille. Denne 
gangen med støtte fra mitt lokallag, Personskade-
forbundet LTNs Vestfold. 

LINN-JEANETTE SAMMEN med sin mann Stian. Det var han som introduserte henne for sykkelsporten. Foto: privat.
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TEKST: Linn-Jeanettes fysioterapeut Anett Bjørneødegår Hångmann

 

I min jobb som fysioterapeut møter jeg 
mennesker med smerter daglig. Noen 
med akutte skader som raskt kommer 
tilbake til sitt opprinnelige funksjonsni-
vå, og noen med langvarige smerter og 
sykdomstilstander som vil påvirke helsen 
over lang tid.
 
Linn-Jeanette er ei jente som gir ansikt 
til det å LEVE med smerter. Gjennom å 
holde på med aktiviteter som gir henne 
mening og mestring, gir hun livet og hver-
dagene innhold og livskvalitet. 

 Min erfaring er at det er fort gjort å slutte 
med ting man liker når man får en kronisk 
sykdom eller et langvarig smerteproblem. 
Ofte blir man redd for å gjøre ting verre 
hvis man provoserer smertene. Til slutt 
ender man opp med en hverdag som 
handler mest om å få dagene til å gå. 
 
Smerte er en «output» i hjernen – en 
opplevelse som hjernen produserer et-
ter analyse av mange ulike signaler fra 
kropp og hode og basert på tidligere er-
faringer. Gjennom å ha oppmerksomhet 

på noe vi liker og noe som betyr noe for 
oss, kan vi påvirke smerteopplevelsen. For 
Linn-Jeanette er det viktig å utfordre seg 
selv både fysisk og mentalt. Hun legger 
ned mye tid i trening med hundene, og 
holder også kurs for andre hundeeiere. I 
Ladies tour fikk hun vist seg selv at hun 
også får det til på sykkelsetet. Gjennom å 
bruke tid på det som er lystbetont og gir 
mestringsfølelse, blir hverdagene, ukene 
og livet meningsfullt selv om hun har 
smerter, og smerteopplevelsen blir mindre 
altomfattende enn den hadde vært hvis 
hun hadde sittet hjemme i sofaen.

Så selv om Linn-Jeanette opplever å 
«tråkke over streken» og får dager med 
mer smerter og stivhet, har aktivitete-
ne hennes en positiv helseeffekt. Mitt 
bidrag blir å være en diskusjonspartner 
på hvordan hun kan balansere aktivitet 
og hvile, hvilke øvelser og bevegelser som 
kan være lurt, og jeg hjelper til å med å 
løse opp når muskulaturen har strammet 
seg for mye. 
 
HVA ØNSKER DU DEG MER AV I 
HVERDAGEN?
Sett deg et mål og start i det små. Krop-
pen trenger litt tid til å venne seg til ny 
aktivitet – ikke gi opp hvis du får mer 
vondt i starten. Husk at ved langvarige 
smerter betyr ikke økte smerter at du er 
i ferd med å skade kroppen. Snakk med 
en fysioterapeut hvis du er usikker på 
hva du kan gjøre. Å leve med smerter 
er ikke det samme som å la smertene 
bestemme over hele livet.» 

Aktivitet og smerter

ANETT BJØRNØDEGÅR HÅNGMANN, Foto: privat. 
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Vi inviterer til gratis foredrag torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00 på Skjeestua, Stokkeveien 152 i Stokke.

SIMEN ALMÅS
For Simen var livet bekymringsløst inntil den 6. august 2007. 
Simen, som da var 13 år, ble denne høstdagen livstruen-
de brannskadd i en eksplosjonsulykke . Tross dårlige odds, 
overlevde han en omfattende brannskade. Etter mange 
dager i koma, våknet han opp. 13-åringen var da en person 
med både psykiske og store fysiske skader. Veien tilbake til 
hverdagen ble svært tøff. 

 Etter mange motbakker, begynte Simen med “riktig tan-
kesett”. Dermed greide han å ta fatt på livet og møte de 
utfordringene han sto overfor.

Livet begynte å smile for Simen, men noen år senere, nærmere 
sagt 2011 drar Simen på en politisk sommerleir for ungdom. 
I dag er han en av de heldige som overlevde tragedien på 
Utøya. Med sin livshistorie som grunnlag, reiser han nå rundt 
i Norge. Med sine foredrag ønsker han å inspirere og motivere 
mennesker til å ta vare på øyeblikkene – og LEVE. 

Til tross for Simens unge alder, har han nå blitt en av lan-
dets mest ettertraktede foredragsholdere inne livsglede 
og psykisk helse. 

Påmeldingsfristen er tirsdag 4. oktober og påmeldingen 
skjer til: Hilde B. Norøm  tlf: 942 80 665.

Det blir enkelt bevertning av kaker, kaffe og mineralvann.

Velkommen til et foredrag om livsglede og det å ta 
vare på Livet! Ta gjerne med venner og bekjente!

Hilsen styrene i Søndre og Nordre Vestfold lokallag

10.
 

OKTOBER STOKKEGRATIS FOREDRAG

Dette skjer

HVEM ER DIN HVERDAGSHELT? 
Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har betydd mye for deg og dine da du trengte det. 

Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen som alltid henter posten for deg, eller hva med en 
god venn som inspirerte deg?

Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt. 

Vi oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg. 
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 
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Smått & Viktig

For en måned siden lanserte hjer-
nerådet sin podcast Hjernepodden. 
Gjennom flere episoder kan du lære 
om hjernen, og ikke minst hvordan 
du kan ivareta hjernen din på en best 
mulig måte. 

Flere som sliter med kognitive utfordrin-
ger, har også problemer med å lese lengre 
tekster. For enkelte er derfor lyd og tale 
en fin løsning. I den lydbaserte verden 
åpner podcaster et hav av muligheter, 
nærmest en jungel. Etterhvert finnes det 
så mange såkalte podder at det nesten 
er umulig å finne frem. 

Vi i Personskadeforbundet LTN kan gå 
god for er podcasten til Hjernerådet. Her 

tar de opp temaer som hva sunn mat, 
søvn, fysisk kan gjøre for hjernen din. 

Programmet, som ledes av Ragnhild Ås 
Harbo, kan lastes ned i Spotify, iTunes 
eller der du elles finner podkastene dine. 

Hva med å begynne med en podcast 
om mat? Har du noen gang lurt på hvil-
ke kostholdsråd som gir best effekt for 
hjernen? Og har maten du putter i deg 
noe å si for personligheten eller kan den 
forebygge hjernesykdom? I Hjernepod-
dens episode om kosthold snakker for-
fatter og journalist Anne Gunn Halvorsen, 
klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejlbo 
Sundfør og programleder Ragnhild Ås 
Harbo om dette. 

Her er link til Hjernepodden. https://pod-
tail.com/no/podcast/hjernepodden/. 
Om du ikke ønsker å lære om kosthold, 
kan du sjekke om det er noen andre  
episoder som er interessante for deg.

Hjernepodden

Er du berørt av skade og ønsker en 
god samtalepartner, setter vi deg 
gjerne i kontakt med en av våre  
likepersoner! 

Personskadeforbundet LTN sin over 
30-årige erfaring tilsier at mange per-
soner som selv blir skadet, er pårørende 
eller etterlatt har et stort behov for å 
snakke med noen som virkelig skjønner.

Vi har derfor gode samtalepartnere som 
du kan ringe. Dette er personer som selv 
¨har gått litt av samme veien¨ og har noe 
lik erfaring. Derfor kalles de for likeper-
soner og de ønsker å være til støtte og 
hjelp i prosessen videre fremover.

Forbundets likepersoner har taushetsplikt 
og har undertegnet taushetserklæring. 
De har selv erfaring som skadet, er på-
rørende eller etterlatt og er hjelpere på 
frivillig basis.

Dersom du ønsker å få mer informasjon 
eller kontakt med en likeperson så ring 
gjerne sekretariatet på telefon 22 35 71 
00 og snakk med Wenche Solløst.

Trenger du noen å snakke med?
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Alle kan! er en reportasjebok for barn i 
alderen 5 – 10 år. I boken blir du gjennom 
Christina Skreibergs fotografier og tekster 
kjent med tolv barn som bor rundt om 
i Norge. Alle som er med i boken har en 
funksjonsnedsettelse. Det de også har til 
felles, er at de har en hobby de digger. At 
de står på, de gir seg ikke! Denne boken 
handler om at alle kan. For alle kan noe, 
selv om ingen kan alt.

Mange barn med funksjonsnedsettelser 
opplever å bli kikket litt ekstra på. Noen 
ganger merker de at folk snur seg etter 
dem eller at noen sier ting til dem eller 
om dem. Det er ikke alltid så lett, for når 
du har en kropp som ser litt annerledes 
ut, så kan du ikke gjøre deg usynlig. Ka-

jsa (11) forklarer at «det er ikke alle dager 
jeg takler det like bra. Det spørs hvilket 
humør jeg er i. De har kanskje ikke sett 
en rullestol før og noen blir redde for den. 
Jeg har lært meg å ikke bry meg om det, 

og holder litt avstand. Når de blir litt vant 
til stolen min, slapper de mer av, og da er 
de klare til å bli kjent med meg».

- Alle kan! Ny reportasjebok for barn  
av Christina Skreiberg

Hurra! 
Endelig har vi fått nye og oppdaterte brosjyrer. 

Personskadeforbundet LTN har fått nye informasjons- og 
vervebrosjyrer. Om ditt lag trenger brosjyrer - ta kontakt med 
sekretariatet - så kan vi sende noen til deg.

     personskadeforbundet.no   

Vi er der når 
hverdagen blir 
snudd på hodet

personskadeforbundet versjon 1.indd   1 26/08/2019   16:11
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Den første helga i september møttes delegater, æresmedlemmer, landsstyremedlemmer og sekretariatet til 
landsmøtehelg. Det ble en helg med fokus på Personskadeforbundet LTNs fremtid.  

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Fredagen, som var dagen før Landsmøtet 
offisielt ble åpnet, startet med et spen-
nende innlegg fra Hjernerådets daglige 
leder Aud Kvalbein. Hjernerådet er en 
paraply for 58 organisasjoner og fag-
miljøer, der fellesnevneren er et fokus på 
hjerneforskning. Personskadeforbundet 
LTN har vært medlem siden 2016. 

Kvalbein holdt et interessant foredrag 
om hvordan forståelse og kunnskap om 
hjernen har forandret seg de siste årene. 
Vi vet rett og slett mye mer. Dette har 
gjort at myndighetene har tatt noen grep, 
for eksempel ved å lage en omfattende 
strategiplan for hjernehelse. 

- Mens andre kroppsdeler, for eksempel 
hjertet, til dels kan byttes ut, er det umulig 
å få en ny eller brukt hjerne. Den kan rett 
og slett ikke byttes ut,  fordi i hjernen din 
ligger også personligheten din, forklarte 
Kvalbein.

Etterhvert som vi har fått ny kunnskap 
om hva hjernen vår faktisk er, har man 
funnet at stadig flere lidelser og sykdom-
mer i samfunnet vårt faktisk er relaterte 
til hjernen. Det samme gjelder dødsfall. 
En ganske fersk statistikk forteller at 1/4 
av alle dødsfall er relatert til hjernen og 
at 1/3 av alle sykdommer har noe med 
hjernen å gjøre.  

Lederen for Hjernerådet sa også at 

midlene som er bevilget til forskning, 
rehabilitering og andre tiltak rundt hjer-
nehelse ikke står i forhold til de «nye» 
tallene. 

- Hjernerådet jobber nå aktivt med å 
gjøre politiskere og myndigheter opp-
merksomme på hvor omfattende syk-
domsbildet er, og at vi trenger både mer 
forskning og mer penger til rehabilitering. 
Nå snakker også psykologene mer og mer 
om hjernen, og at psyken ligger der. Da 
blir vi enda flere. 

INVITERTE GJESTER
Under helgen var familien Løkstad fra 
Ofoten lokallag inviterte som gjester. De 
har vært medlemmer nesten fra begyn-
nelsen av forbundets historie, altså i 35 
år. De har altså valgt å forbli medlemmer 
selv om «saken deres» for lengst er ferdig 
behandlet. 

Her er deres historie:    
Ronny (50) ble alvorlig skadet da han 
ble påkjørt av bil under en joggetur som 
12-13-åring. Bilulykken var alvorlig. Ronny 
var skadet i både hjernen og kroppen. 
Han lå på intensiven på sykehuset hjem-
me i Narvik et halvt år, før han kom til 
Sunnaas sykehus og var der et halvt år. 
Far Eirik var med han på Sunnaas hele 
tiden, mens Aud månedspendlet og gle-
det seg over Ronnys framskritt fra gang 
til gang.

- Når vi ser tilbake, har Ronny likevel hatt 
et godt liv. Som familie har vi hatt mange 
gode opplevelser og møtt mennesker som 
vi ellers ikke ville blitt kjent med, fortalte 
mor Aud Løkås. 

De var på stiftelsesmøtet to og et halvt 
år etter at Ronny ble skadet. Da hadde de 
sett en annonse i Dagbladet at nå skulle 
det stiftes en organisasjon for barn med 
hodeskader. Familien har vært aktive i 
sitt lokallag siden den gangen. 

Foreldrene er glad gutten deres overlev-
de. Han bor nå for seg selv i egen bolig, 
men de er stadig sammen. Ronny er vel-
dig glad i musikk, så det blir ukentlige 
konserter på familien. Dessuten er han 
glad i naturen. Han feiret sin 50 års dag 
på toppen av Saltfjellet sammen med 
mange venner. 

Familien fortalte at deres kontakt med 
Personskadeforbundet LTN har gitt dem 
kontakt med mennesker som har opplevd 
tilsvarende vanskelige ting.

– Personskadeforbundet LTN har vært 
viktig for Ronnys sosiale liv og kontakt 
med mennesker. Vi ville være med i en 
organisasjon med engasjement, og det 
har vi virkelig funnet, understreket Aud 
Løkås. 

Klar ferdig gå - to nye år!   



–  15  –

GODE SAMTALER, GJERNE MED EN KOPP KAFFE.
GAMLE OG NYE RELASJONER BLIR ETABLERT 
UNDER EN  LANDSMØTEHELG.

CHRISTINE THANGER HADDE HURTIGOPPLÆRING I 
MIN SIDE.

FAMILIEN LØKSTAD I SAMTALE MED INGEBORG DAHL-HILSTAD PÅ SCENEN. 
TRE KANDIDATER BLE TAKKET AV SOM STYREMEDLEMMER.  
PERNILLE VILLEKJÆR, GUTTORM JOHNSEN OG STEEN LINDE.

HILDE VALBERG FORTALTE INTERESSERTE OM LIKEPERSONTJENESTEN. HJERNERÅDETS AUD KVALBEIN HOLDT INNLEGG. 
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DEN FORMELLE DELEN – 
SELVE LANDSMØTET 
Som vanlig var landsmøteprogrammet 
tett. Klokken 0900 var alle deltakerne 
på plass, og sakene ble behandlet etter 
en liste som var sendt ut i forkant. For-
men var formell, og møtet ble ledet av to 
valgte ordstyrere. Debatter og innspill fra 
deltakere ble notert i en egen protokoll 
som ble godkjent i etterkant. 

Man gikk igjennom budsjett og hand-
lingsplan, samt innholdet i vedtektene. 
Det ble noe debatt, særlig rundt hand-
lingsplanen. 

Et punkt som fikk litt ekstra oppmerksom-
het var spørsmålet rundt hvordan forbun-
det skal rigge seg etter regionreformen. 
Altså, hvordan skal lagene organisere seg 
når landskapet rundt endrer seg. Lands-
møte ble til sist enige om å invitere til et 
ekstraordinært landsmøte i forbindelse 

ledermøte til våren for å lage en plan for 
dette.

Det ble også snakket om økonomi og 
hvordan vi skal ordne oss fremover, og 
ikke minst hvordan man kan «spare» og 
samtidig drive organisasjonen effektivt. 
Her ble det noen ordvekslinger, men man 
landet på forslaget fra styret som først 
og fremst handler om å fortsette med 
en nøkternt pengebruk. 

Den siste delen av Landsmøte besto, tra-
disjonen tro, av å stemme over kandidater 

til forbundets landsstyre og komiteer. 
Noen små justeringer ble gjort i forhold 
til de foreslåtte personene. 

SISTE DAG 
Søndagen var det duket for torgdag. I prak-
sis betydde det at utvalgene stilte med 
egne «boder» der man kunne lære og få 
innsikt i hvordan man jobbet. I tillegg var 
det opplæring i det nye medlemssystemet. 

Det ble to positive og lette timer, med 
læring og mingling, utveksling av erfa-
ringer og gode samtaler.  

Her er det «nye» landsstyret for perioden 2019 - 2021: 
Styreleder:  Eli Eiklid, Steinkjer og Namsos lokallag  
Nestleder:  Trond Mikkalsen, Finnmark fylkeslag  
Styremedlem:  Martin Berg, Nordvestlandet lokallag  
Styremedlem:  Marinne Nyland, Nord/Vest Buskerud lokallag
Styremedlem: Marie Brattbakk, Ofoten lokallag  
Vara:  André Eilertsen, Harstad lokallag  
Vara:  Perpetua Azavedo, Oslo fylkeslag

KONSENTRERTE LANDSMØTEDELTAKERE. 
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Hvert år er der noen som deltar på Landsmøte for første gang. Et nytt ansikt i 2019 var Laila Edvardsen (56), hun 
stilte som observatør for Troms- og omegn lokallag.

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

- Jeg har vært medlem i Personskade-
forbundet LTN siden 2015, og i vår gikk 
jeg inn i lokallagets styre. Og nå er jeg 
altså her, forteller Laila og ler. 

- Men altså, jeg burde blitt medlem og 
aktiv før. Bilulykker danner nemlig en rød 
tråd i livet mitt og rettighetene man har 
etter å blitt påført en skade, er noe jeg 
virkelig brenner for. 

BAKGRUNNEN
Et ordtak lyder som følger: En ulykke 
kommer sjelden alene. Etter en rekke 
bilulykker, samt endel andre «trøkker», 
passer dette ordtaket perfekt på Laila 
Edvardsen.

Hun ramser opp hendelser: Den første i 
1981, deretter fem nye bilulykker. Hun var 
uføretrygdet først i 50, deretter 100 pro-
sent tidlig på 2000-tallet. Det er bekkenet 
som har vært det største problemet. Det 
har vært smerter, som også har beveget 
seg til andre deler av kroppen. Det har 
ført til problemer med å gå langt, og der-
for ble hun avhengig av rullestol i 2003.  

- Om jeg er bitter, nei – det er alltid de 
som har det verre. Jeg tilpasser meg, gjør 
det som jeg synes gir mening. Som for 
eksempel å gå på kafé med venninner, 
og ikke minst å delta aktivt i interesse-
organisasjoner, sier hun. 

Det siste viser seg i merittlisten over or-
ganisasjoner Edvardsen har deltatt aktiv 
i. Her er noen: Norges Handikapforbundet 
(NHF) Tromsø, Diabetes forbundet og 
Landsforeningen for bekkenløsning. 

- I tillegg sitter jeg i brukerutvalget til 
UNN, altså Universitetssykehuset i 
Nord-Norge. Brukerkompetanse mener 
jeg er svært viktig og relevant. Heldigvis 

har også landets myndigheter innsett 
dette, forklarer hun. 

FORBUNDET OG FREMTIDEN
Laila Edvardsen ble i vår økonomiansvar-
lig i Personskadeforbundet LTN Troms og 
omegn lokallag. Og ikke nok med det 
– hun takket også ja til, og ble valgt til, 
å bli med i forbundets kontrollkomite. 

Nytt ansikt på Landsmøtet

LAILA EDVARDSENS ERFARINGER fra andre interesseorganisasjoner, gjør at hun, mer enn andre nye, har meninger om 
organiseringenog innholdet.
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Motivasjonen er «at hun ønsker å ta i et 
tak», som hun selv kaller det. 

- Jeg blir ekstra motivert når jeg treffer 
fine folk. Og det har jeg gjort i lokallaget 
mitt. Det har vært litt utskiftninger og nye 
koster, og nå vi sitter seks stykker som 
jobber bra sammen, sier hun. 

Målet nå er å få flere av de 78 medlem-
mene som tilhører laget, til å bli mer ak-
tive. Laget har flere strategier, forteller 
Edvardsen, blant annet arrangerer de 
en konferanse i løpet av høsten og et 
julebord på Sommerøy står i kalenderen 
for november.

 Laila Edvartsens erfaringer fra andre 
interesseorganisasjoner, gjør at hun, mer 
enn andre nye, har meninger om organi-
seringen og innholdet. 

- Det er alltid interessant å møte en ny 
organisasjon. Det slår meg at formalitetene 
er ganske like, selv om oppbyggingen er 
ulik. Noen forskjeller er det selvsagt, fordi 
organisasjoner har ulik størrelse. Jeg har 
holdt meg ganske «lavt», og tenkt at jeg 
må lære og forstå organisasjonen. Men alt i 
alt opplever jeg Personskadeforbundet LTN 
som en profesjonell organisasjon. Dessuten 
har jeg møtt mange hyggelige mennesker.  

- Har du noen tanker og drømmer for 
forbundets fremtid? 

- Jeg tror Personskadeforbundt LTN i 
fremtiden må jobbe mer på tvers. Det 
er egentlig unaturlig at alle vi som job-
ber gjennom ulike organisasjoner for å 
fremme rettigheter til de som har ned-
satt funksjonsevne ikke samarbeider 
mer. Blant annet politisk, med kurs og 
konferanser og med hensyn til å frem-
me våre saker offentlig. Vi må tenke på 
hvordan vi kan bli sterkere, og da trenger 
vi hverandre, avslutter Edvardsen. 

Som medlem i Personskadeforbundet LTNs har du 
flere fordeler gjennom FFO. For eksempel gode 
hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels 
Scandinavia og Thon Hotels.

Foruten et samarbeid om pris, har avtalene en inten-
sjon om å gjøre hotellene mer tilgjengelig for funk-
sjonshemmede og kronisk syke.

Avtalene er landsdekkende og gjelder for FFOs med-
lemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i 
FFO og besøkende til FFO.

For å oppnå de beste betingelsene lønner det seg 
å booke tidlig, også i perioder med lavt belegg. Ved 
planlegging av større arrangement anbefaler vi å ta di-
rekte kontakt med FFOs kontaktpersoner i den enkelte 
hotellkjede.

Les mer om denne avtalen på www.ffo.no og søk på 
hotellavtaler. Eller på vår hjemmeside, under medlems-
fordeler. 

Bo billigere på hotell
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Gulljenta
Birgit Skarstein (30) har gjort det 
igjen. Nylig vant hun en ny gullmedal-
je i VM, i roing. For oss «normale», tar 
vi av oss hatten og jubler. I forbundet 
roper vi litt ekstra hurra – fordi hun er 
medlem og derfor en av oss. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN har tidligere 
portrettert Skarstein i vårt medlemsma-
gasin LEVE MED, og har også ved flere 
andre anledninger skrevet om hennes 
meritter. Både som sportsutøver, men 
også som et forbilde. 

Bakteppet, og hennes skadehistorikk, er 
en stygg stupeulykke i Asia som skjedde 
rett etter videregående, i 2008. 

Birgit Skarstein ble fløyet hjem til Norge 
og innlemmet i norsk helsevesen. 

Etter flere måneder som bestod med 
operasjoner, bakterieangrep og lange 
sykehusopphold var hun svært svak i 
kroppen. Hodet hennes var imidlertid 
på plass, sammen med viljestyrken - og 
sakte, men sikkert, startet hun å trene seg 
opp til å bli en av våre fremste idretts-
utøvere. 

ET GODT FORBILDE 
Resultatene har ikke latt vente på seg. 
Og vi snakker ikke smågreier. 

I 2014 vant Birgit Skarstein sitt første 
VM-gull i roing. Det samme skjedde i 
2017 og 2018. I tillegg fikk hun VM-sølv 

i langrenn i 2017. Samt noen sølvme-
daljer i både roing og langrenn. I tillegg 
fikk hun tidligere i år Egebergs Ærespris. 
Begrunnelsen bak de som deler ut prisen 
er at Skarstein er sterk i begge idrettene, 
men også fordi hun står for gode verdier. 

For alle som kjenner at livet har tatt en 
sving man helst ville ha unngått, er Skar-
stein en viktig skikkelse og et godt for-
bilde. Ikke fordi vi alle kan vinne gull eller 
sølv, få klarer det, men fordi hun gjennom 
sine prestasjoner viser oss at vi kan så 
mye mer enn vi kan forestille oss. 

Personskadeforbundet LTN gleder oss 
til å følge idrettstalentet i fremtiden og 
heier utrettelig på gode forbilder.  

BIRGIT SKARSTEIN er aktiv både i idretten og politikken. Foto: flickr.



VENDER FLOKKEN SEG mot jegeren, er det ingen tvil om hvem som er sterkest. 
Jakt krever tålmodig utholdenhet, og det er tildelt et kvotebestemt antall dyr  
per jaktløyve. Som en slags metafor til våre politikere og oss velgere.
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Fra valgflesk 
til viltkjøtt og fårikål
Valgflesket er knapt nok fordøyd før 
vi tar ladegrep på rifler og gevær. Vi 
er ute av valgtåka og beveger oss 
inn på nye jaktmarker. Av og til er 
forandring positivt.  

TEKST: Randi Nordset

Etter politisk ordspill, hvor utestemmer ble 
brukt inne, i løfterike tirader om gull og 
grønne skoger, skal valgflesket tilberedes. 
Politisk samspill skal kokes inn til smak-
fulle løsninger, i en tilmålt tid på fire år. 
Velgerne følger dem med argusøyne fra 
sidelinja, mens vi graver frem jaktutstyr 
og dekker bordet.

DEN SJETTE SANS
Rett nedenfor huset mitt er det en stor 
innmark hvor hjorten har beitet seg gjen-
nom sommeren, men nå er det ikke en 
hjortesvans å skue i skogbrynet. Er den 
utstyrt med en sjette sans? For kalender 
har den neppe. Klokt av den er det i alle 
fall, å trekke seg unna denne ikke helt 
ufarlige arenaen, men heller på avstand 
følge årvåkent med på hva som rører seg 
i busker og kratt. 

Dette majestetisk flotte, skye og likevel 
nysgjerrige hjortedyret, som på ett eller 
annet vis kjenner farene ved å være for 
synlig under jakta, i skarp kontrast til 
sauenes uforstyrrede beiting. Jeg er så 
heldig å ha hjorten på nært hold hele året, 
og lar meg stadig gripe av dens naturlige 
og underlige væremåte. 

DEN STERKESTES RETT
Jaktsesongen er også en forventningens 

tid, der jeger og vilt måler krefter. For-
ventning om full kvote i år også vitnet 
om en sunn optimisme. Men kommer du 
for brått på viltet, kan det angripe, så det 
gjelder å holde stand og ha det i siktet 
før du fyrer av. 

Vender flokken seg mot jegeren, er det 
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krever tålmodig utholdenhet, og det er 
tildelt et kvotebestemt antall dyr per 
jaktløyve. Som en slags metafor til våre 
politikere og oss velgere. Valg handler 
ikke om enkeltindivider, men om hva 
partiet samlet kan tilby oss av mulig-
heter. Som å skape vekst, ta vare på de 
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ivareta muligheten våre og fremtiden vår.

På beitemarkene, på oppsiden av huset 
mitt, går en fredelig gjeng. Den er helt 
uberørt av all ståhei rundt valg og jakt-
sesong. I motsetning til hjortens skyhet, 
beiter saueflokkene slik den har gjort si-
den de kom ut på beitemarkene i vår. De 
søker ly mot de verste regnbygene og 
venter tålmodig til skyllene har gitt seg. 
De aner lite om fårikålgryter, pinnekjøtt 
og fenalår. De er fritatt for valgets kvaler, 
og tar livet som det kommer.

FORANDRINGER PÅ GODT OG VONDT
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men like sikkert som banken er det at 
den kommer. Med to-års-intervaller kan 
henholdsvis kommune- eller stortingsval-
gets politikere hvert fjerde år bære sine 
salgsvarer til torgs. Dette er vår eneste 
mulighet til å påvirke resultater i den ret-
ningen vi som velgere ønsker oss dem. 

For her, som alle andre steder i livet, står 
makteliten temmelig fritt når avgjørelser 
tas bak lukkede dører.

Om vi ikke søker forandringen, søker den 
sannsynligvis oss. Vi kommer ikke uten-
om endringer i livet, uansett om vi vegrer 
oss for det nye og ukjente. Jeg har selv 
opplevd forandring som smertelig, og 
det er det naturlig å prøve å beskytte 
seg. Likevel kan det på sikt vise seg at 
forandringen faktisk var til det gode. Eller 
i hvert fall kan den bli det. 

Akk ja sann, om vi bare ikke hadde så 
mye å velge i ville det kanskje vært let-
tere? Men å ha valgmuligheter vitner 
vel også om en underliggende velstand? 

Jakten, som før var en nødvendig kil-
de til næring, har mer og mer blitt en 
sport, og julebordets overflod er i større 
grad tilgjengelig hele året. Så tidene har 
forandret seg siden oljen, som for bare 
noen tiår tilbake sto himmelhøyt over 
et land med langt magrere kår. La oss 
samles rundt bordets høstlige gleder, i 
trygg forvisning om at det alltids kommer 
en ny valgmulighet. 
 
Ha en fargesprakende fin høst!

PÅ SKRÅ MED RANDI
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Aldri før tryggere i norske sykehus — 
men fremdeles langt igjen
TEKST: Helsedirektør Bjørn Guldvog

Jeg har selv høstet erfaringer både som 
pasient og som lege i helsetjenesten. Ved 
et par anledninger har jeg vært innlagt 
på sykehus, blant annet til bypasskirurgi, 
og har kjent på uroen om dette går bra. 
Det gjorde det heldigvis. En sykehusseng 
og behandling på et norsk sykehus burde 
være noe av det tryggeste som finnes. 
Og for de aller fleste oppleves det trygt 
og godt. Men som pasient oppdager 
man hvor ufattelig avhengig man er av 
andres vurderinger og kunnskap. Som 
pasient opplever du å være prisgitt an-
dres kompetanse og holdninger. Som 
lege og helsedirektør tenker jeg at alle 
vi som jobber i helsetjenesten kanskje 
av og til skulle reflektere litt over dette:

Pasientene er helt avhengig av at vi 
som ledere og helsearbeidere gjør vårt 
ytterste for å unngå skade.

Fremdeles oppstår det skader av mer 
eller mindre alvorlig karakter ved hver 
tiende innleggelse på sykehus. Heldigvis 

opplevde pasientene i 2018 en nedgang 
i spesielt alvorlige pasientskader. Tallene 
fra GTT-undersøkelsene antyder en ned-
gang fra målingene startet opp i 2010. 
Det er flotte resultater, og totalt er det om 
lag 30 000 færre skader ved innleggelser 
i 2018 enn det var i 2010. Det gjelder blant 
annet bedre legemiddelhåndtering, færre 
infeksjoner, blødninger og komplikasjoner 
ved kirurgiske inngrep. Samtidig viser 
beregninger foretatt blant annet i Sverige 
at det er mulig å forebygge langt flere 
skader, kanskje så mange som 50%.

Rapporten Pasientskader i Norge 2018 
viser at ting er i ferd med å bli bedre, 
men det har tatt litt tid. Og vi har enda 
ikke nådd målet i Pasientsikkerhetspro-
grammet (2014–2018) om å redusere pa-
sientskader med 25 %.

Det er naturligvis mange grunner til at 
vi ikke har nådd målet. En helt kritisk 
faktor for å komme videre er enda ster-
kere engasjement fra ledere. Skal vi få 

ned antall pasientskader er vi avhengig 
av engasjerte ledere som ser forbedret 
pasientsikkerhet som en kjerneoppgave.

Fra Helsedirektoratets side har vi satt 
i gang et arbeid for å gjøre det mulig 
å sammenligne resultatene bedre for 
helse- og sykehussektoren. Vi må ha den 
samme forståelsen og vi må ha det sam-
me grunnlaget.

Enten du er leder eller utøvende helseper-
sonell i helsetjenesten, er det dine valg 
og din kompetanse som utgjør forskjellen 
på et trygt eller utrygt behandlingsmiljø 
for pasientene.

“Primum non nocere”

Fremfor alt ikke skade “primum non 
nocere”, som har vært prinsippet fra 
helsetjenestens spede begynnelse. Det 
gjelder fremdeles.

Kilde: Helsedirektoratet.no

RAPPORTEN PASIENTSKADER I NORGE 2018 viser at ting er i ferd med å bli bedre, men det har tatt litt tid.
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Landet rundt

Brukertorget på Sunnaas 
Den 19. juni ble brukertorget ar-
rangert på Sunnaas sykehus. Fle-
re organisasjoner var også denne 
gangen representert. Fra Person-
skadeforbundet LTN avdeling Follo 
lokallag var styreleder Bernt Flek-
stad og styremedlem Kirsten Grav-
dal tilstede.

TEKST: Bernt Flekstad

Presentasjonen ble holdt i kantinen. 
Dette var meget vellykket, siden det 
hele tiden var et tilsig av brukere. Flere 
av disse kom innom standen vår. Den 
inneholdt både noe å putte i munnen, 
«duppeditter» til å ta med seg og selv-
sagt informasjon om forbundet og det 
arbeidet vi gjør.

Det dukket opp flere spørsmål fra bru-

kere om hvordan tiden etter oppholdet 
ved Sunnaas sykehus artet seg. Selv om 
personalet ved Sunnaas har orientert 
og informert om tilbud etter oppholdet, 
var brukerne likevel «sultne» på videre 
informasjon.

Det var svært gledelig at så mange opp-
søkte standen vår. Det er alltid kjekt å 
være til hjelp og støtte.
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Advokatseminar i Vestfold
Nordre Vestfold lokallag hadde 
møte den 27. mai. Der inviterte vi 
Brex Advokatfirma AS fra Oslo, som 
ble representert av Jan Willy Hagen 
og Bernt Kleiven Usterud. 

TEKST: Simen Krogh

Temaet for møtet, altså erstatning og 
jus, var tydeligvis svært populært og ble 
godt mottatt av engasjerte medlemmer.  

Det er uten tvil et behov for mer kunn-
skap når det gjelder saksgangen i en 
personskadesak. 

Brex startet med en presentasjon av 
seg selv, for deretter å si noe om hvilke 
erfaringer han har gjort seg rundt per-
sonskadesaker. 

Etter foredraget var det satt av tid slik at 
alle i salen kunne stille spørsmål, samt ha 
egne samtaler med advokatene. 

Brex har også laget en livsløpsplan for 
helse, som medlemmene kan bruke som 
en overordnet veileder når det gjelder 
både før, og etter personskadesaker.

Feiring av 30 år!
Personskadeforbundet LTN lokallag 
i Søndre Vestfold har eksistert i tre 
tiår. Det må selvsagt feires!

TEKST: Hilde Bostad Norøm

Lokallaget i søndre Vestfold feiret 30 års 
jubileum den 11. mai. Det gjorde de på 
Wallmans i Oslo. Vi var 20 personer som 
dro avgårde med innleid buss. Vi hadde 
en stopp på Grelland, hvor vi fikk litt å 
spise og drikke. 

Vel fremme på Wallmans ble vi guidet 
til de beste bordene og servert en deilig 
fire-retters middag med drikke - og et 
flott show ved siden av. 

Ola Akre og Erik Norøm, som har vært med 
helt fra starten av, er fremdeles aktive med 
i styret. Det vil vi gjerne takke dem for! 

Vi dro alle fornøyde hjem etter en flott 
kveld! 

Landet rundt
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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 10. oktober

Løsning på forrige kryss 
var:
SKOLESTART

Margaret Breivik, Haugesund

Oddbjørg Gunderstad, Kopervik

Randulf E. Stürtzel, Oslo

OPPGAVE VINNERE

DANSK
ØY

GJEN - 
LYD

FEKTET

HAR
REGJE - 
RINGEN

LANSERT

GUTTE - 
NAVN

FJERN - 
SYN

MOBBE

USTYR - 
LIG

FELLER

LIKE

KUTTET LIKE STUMME

STAR - 
TER

FLERE
LAND

PIKE - 
NAVN

FOR - 
STYR - 

RET

VARIE - 
RER  I

KOMMU - 
NENE

PLAGE
BLANDE

UT
SKÅNE

TONEN
SOL

TOMTER
OPP - 
FØRE
TRÆL

PIKE - 
NAVN

STEMME
RAGER

MUSLING STANG SVENSK
SKANSE

TONE PUSSE
VENDE

OFRET SKUE
EKKEL

3,14 1000

HAST FÆLT
MINE

LITEN
DEL

SYSTEM KRE - 
ERTE

KOM - 
MUNE
PARTI

NY - 
NORSK
PRO - 

NOMEN

BIBEL - 
NAVN

SPIONER DUK
ARTER

UTROP
PLANTE

SVI
ROT - 

VEKST - 
ENE

EKSI - 
STERER

DRIKK
NESTEN

BLINK
SKRED

GUTTE - 
NAVN

TABELL

REKKE
SLEKT - 

NING

INSEKT PASSER PIKE - 
NAVN

SMYKKE
MUNN - 
INGENE

KRIBLER

MINI - 
MALE

BOL
ALDER

STIVNER LEVERE

FASE SENE
FUGL

JURDEL
MERK

DEN
ELDRE

KLOKKE

BRONSE-
VINNERE
GUTTE - 

NAVN

DYRET ALV

POR - 
SJONER

SIDE
PURKE

SØL
INSPI - 
SERTE

SMERTE

RO - 
BÅTER

FINNES
TER - 
RENG

BLOM - 
STER

VELDIGE

PER - 
FEKT
FETT

HA

DYRE - 
HAGE

HYLE STRØM MORENE GRIPE SPISE

FISK FUGLER UEKTE SVAR
NYSS

STAND PRO - 
NOMEN

GRØNN - 
SAK

NORD - 
MANN

KAME - 
RAT

PLATE
KRYD - 

DER

SLUT - 
TET

STYRTE
GÅ

RUNDT
PÅLEGG ULNE TEPPE

SINT
PUSS SLIT

GUTTEN
SINN

I  DET 
SENIOR

50 ELV
NEVNE

SNÅLT
TALL

RUSTEN
SJOKO - 
LADEFA-

BRIKK
FRYSER

DYR

Sonia
Muñoz Llort

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

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

Unge funksjonshemmede tilbyr et 
e-læringskurs for unge med funk-
sjonsnedsettelser og kroniske syk-
dommer. 

FORMÅL MED E-LÆRINGSKURSET
Prosjektet Sex som funker skal bidra til 
økt kunnskap om seksuell helse og om 
eksisterende informasjonstilbud for unge 
med funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer.

E-læringskurset skal øke kompetansen 
hos tjenestetilbydere som jobber med 
ungdom, deriblant helsepersonell i skole-, 
primær- og spesialisthelsetjenestene, 
pedagoger (inkludert seksualundervisere), 

ansatte i organisasjoner, og ansatte ved 
ulike informasjonstjenester om seksua-
litet for ungdom.

Sex som funker har avdekket at fagper-
soner som jobber med seksuell helse kan 
føle at de mangler kompetanse på hvor-
dan nedsatt funksjonsevne kan påvirke 
seksualitet. Samtidig kan fagpersoner 
som jobber med ungdom som har ned-
satt funksjonsevne og kronisk sykdom 
mangle kompetanse om hvordan de 
skal ta opp seksualitet og hvordan de 
kan henvise videre til fagpersoner som 
kan feltet.

Derfor ønsker vi å vise hvordan seksuell 

helse og fysisk eller psykisk helse gjensi-
dig påvirker hverandre. Som en brukeror-
ganisasjon har Unge funksjonshemmede 
et unikt innblikk i hvordan det kan være å 
ha en funksjonsnedsettelse, samtidig som 
man er ung og utforsker egen identitet 
og seksualitet.

SLIK VIRKER DET
Kurset er gratis. Du velger selv om du vil 
fullføre alle kapitler eller gå til direkte til 
temaene som er mest relevante for deg.

Gå inn på ungefunksjonshemmede.no 
og søk på «sex som funker». 

Sex som funker
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Dette eksperimentet viser 
hvorfor de største nøttene i en 
boks med blandete nøtter alltid 
ser ut til å legge seg øverst.

«Paranøtt-
effekten»

Hva skjedde?

1

2

3
Du trenger

Gjør dette

• 1 kopp små, tørre 
bønner, som svarte 
bønner eller soyabønner

• 1 kopp middels 
store tørre bønner, 
som kidney- eller 
pintobønner 

• 1 kopp store, 
tørre bønnner, som 
limabønner eller 
store favabønner

• Stort glass (med plass
 til minst seks kopper)

• En voksen hjelper

Hell først de store bønnene 
over på glasset, så de 
middels store, så de små

Se på siden av glasset. 
Bønnene vil mer eller 
mindre være skilt i lag, 
med litt blanding her 
og der

Sett glasset på et bord og 
begynn å riste det forsiktig 
fra side til side. Se hva 
bønnene gjør mens du 
rister på glasset

De store bønnene vil stige 
til topps, mens de små vil 

synke til bunns

Hvis du vil, kan du helle ut 
bønnene, sortere dem og prøve 
å riste glasset på en annen måte

Dette kalles «paranøtt-
effekten», fordi når en boks 

blandete nøtter blir ristet, 
havner de små nøttene 

nederst, de middels 
store i midten, 
mens de store 

paranøttene 
«fllyter til 

topps”

Forskere har lansert mange forklaringer 
på hvorfor dette skjer. Hva er din teori?

Hvis du skyller bønnene og 
legger dem i vann over natten, 
kan den voksne krydre dem og 
koke bønnesuppe til deg av dem!

© MCT/Bulls
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

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?

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

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

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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 
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Det er mulig å håndskrive mel-
dingene og å ta bilder som kan 
legges inn i meldingene. Svært 
gode omtaler, for eksempel i 
mashable.com.

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

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

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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 
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Holte Industri a.s
Håtvetvegen 13

3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Overhalla
Transport

Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 911 56 646

Gundersen
transport AS

Arhusmoen 12
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 52 22

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Gamle Kragerøv. 24
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 59

Drammen Kino AS
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

AB Maskin
Bjerkhoeltunet 1
7802 NAMSOS
Tlf. 74 27 61 05

Simonsen
Begravelsesbyrå as

Storgata 21
8370 LEKNES
Tlf. 401 02 828

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Auto Skade
& Lakk AS

 Gamle Snarøyvei 55
1367 SNARØYA
Tlf. 67 53 10 40

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Øyaveien 25
6524 FREI

Tlf. 71 52 86 53

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Linneruds
Biltransport AS

Løkenvangen
2072 DAL

Tlf. 905 45 735

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

www.jobbhuset.no
Tlf. 400 28 200

Asker Elektro
Diesel AS
Bleikerveien 8
1387 ASKER

Tlf. 977 97 097

Lura
Auto Service AS

Luramyrveien 21
4313 SANDNES
Tlf. 51 12 33 40

Sentrumsvegen 15
2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Norvest
Trafikkskole
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Ski Bygg AS
 Kjeppestadveien 44

1400 SKI
Tlf. 64 85 46 00

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Berg Service AS
Klakkjeveien 5
8920 SØMNA

Tlf. 75 02 84 77

Svendsen
Maskin AS

Brøstadbakken 51
9311 BRØSTADBOTN

Tlf. 917 27 778

KM Grunnmur AS
Ringeriksveien 28

3414 LIER
Tlf. 32 70 00 77

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN

Tlf. 67 80 06 00

Forland
Autosenter A/S

Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Tech’s AS
Finnmarksveien 50

9602 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 16 16

MB Kran &
transport AS
Skattøravegen 77

9018 TROMSØ
Tlf. 469 20 450

HH Bilskade AS
Nedre Hagaveg 15 A

2150 ÅRNES
Tlf. 417 30 423

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Finn’s
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Møre og Romsdal
avd. Molde

Gammelseterlia 4
Tlf. 71 24 93 00

Sulland Tromsø
Alkeveien 12

9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

T Fjeld
Biltransport AS

Engaveien 6
3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126

Haras
Eiendom AS

 Saura
8485 DVERBERG

Tlf. 952 57 610

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Vinstra
Karosseri AS

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

Skalleberg
Graveservice
Gokstadryggen 17

3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420

Trysil Bil AS
Mosanden Næringspark

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Norsk
Gjenvinning AS

Lysaker torg 35
1366 LYSAKER

Tlf. 09 700

Sletta Auto AS
Slettafeltet 10

1870 ØRJE
Tlf. 916 80 626

Ask
Industrimontasje AS

Hellenvegen 1
2022 GJERDRUM
Tlf. 63 93 80 90

Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Leikanger
Auto AS
Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 47 60

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Speiderveien 2
8008 BODØ

Tlf. 75 50 02 60

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

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Åskollen
Tverrliggeren 4

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Gudbrandsdal
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

Elcom AS
Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

www.bilskadesenteret.no

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00
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AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

MØRE OG ROMSDAL

BONDHUS Trafikkskule
Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA.....................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

Furene 29, 6105 VOLDA...............................................Tlf. 70 07 44 30
E-post: postmaster@aam-trafikkskule.no
www.aam-trafikkskule.no

ROGALAND

SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 56 73 10
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

SOGN OG FJORDANE

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

TROMS

Skippergata 18 B, 9008 TROMSØ.....................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

Human Care AS
www.humananorge.no

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S

Tlf. 815 00 194

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30  -  www.mtf.no Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

Bøgata 69, 3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 00 90  -  www.mtregnskap.no

Anleggsgartnermester
Svein Erik Johansen AS

Garnveien 38, 8013 BODØ
Tlf. 75 56 24 80

Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD
www.skadeoglakk.no

Spesialist innen oppmåling
Evjenveien 118, 9024 TOMASJORD
Tlf. 456 60 720 - www.norsurvey.no

Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

Stemmane 2, 4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 05 60 00 - www.toyotasor.no

Harstad
Maskin AS

Stangnesterminalen 1A
9409 HARSTAD
Tlf. 480 57 777

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Tlf. 52 84 62 00
www.utvik-auto.no

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Ramlo
Sandtak AS

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 962 25 300

Firda Billag Buss AS
Storehagen 4, 6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Kanalgata 3, 3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060
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Trygt på skoleveiene

kristiansand.kommune.no

tydal.kommune.no ralingen.kommune.no oppegard.kommune.no

Roan
kommune

roan.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no

Drift og Næring
halsa.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

steinkjer.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og
Forebyggende

nesset.kommune.no

Hammerfest
kommune

hammerfest.kommune.no

Eidskog
kommune

eidskog.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Våler
kommune

valer-of.kommune.no
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For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,  
mobilnummeret og mailadressen. 

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.

Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan 
holde deg orientert!

HAR DU NY ADRESSE?



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

TRENGER DU ADVOKAT? 
Rådfør deg med oss før du velger advokat. 

Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.


