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Frivillighetskonferansen 
2022. En tredagers kon-
feranse som foregikk på 

Kielferga, med 114 tillitsvalgte fra lokallag fra nord til sør.  I 
denne utgaven av LEVE MED kan du, både som deltok og 
som ikke deltok, lese noe av det som foregikk, noen intervjuer 
og møte flere av våre nye medlemmer. 

I forkant av konferansen ble det arrangert en ledersamling. 
Det var fokus på frivillighet, hva det betyr og hvorfor det er 
så viktig. I tillegg ble lederrollen løftet frem, om man har lyst 
og brenner for vervet – og hva som skal til for å lykkes og å 
bli mer synlig.  
 
Et tema som ble løftet frem på Frivillighetskonferansen var 
endring. For å snakke om  dette leide vi inn livsmestringsmentor  
og podcaster Isabelle Engelhart, som holdt et foredrag der 
den røde tråden var hvorfor vi som mennesker og organisa-
sjon sitter fast i gamle mønstre. Du kan lese et intervju med 
Engelhart på side 12, her deler hun noen råd på hvordan man 
kan endre slike mønstre. 

Jeg er skikkelig stolt av og glad for å være landsstyreleder for 
denne fine gjengen! 

I tillegg er jeg stolt av sekretariatet vårt i Personskadeforbundet 
LTN. Sammen med Landsstyret har de laget en flott konferanse, 
men de står også på hver dag for å fremme forbundets arbeid 
og ikke minst å møte enkeltmedlemmer som trenger oss. I 
denne utgaven finner du et portrett av Per Oretorp, en som 
svært mange kjenner godt fordi han ofte bistår medlemmer i 
juridiske spørsmål. Oretorp er også en ivrig debattant i medie- 
sammenhenger og henger seg fort på der politikk diskuteres. 
I portrettet sier han at han er opptatt av mennesker og deres 
ressurser. Jeg tror på ham! 

Vi nærmer oss tiden for statsbudsjettsforhandlinger og en 
viktig tid for forbundet. De neste ukene jobber vi for å se hvor-
dan «våre områder» blir behandlet og hva dette betyr for oss. 

Jeg vil ønske alle en fin høst, og ja, jeg gleder skikkelig meg til 
å være del av Personskadeforbundet LTN fremover. 

Eli Eiklid

Jeg er skikkelig stolt av og glad for å være 
landsstyreleder for denne fine gjengen!
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I styreleder Eli Eiklids velkomsttale for-
klarte hun bakgrunnen for navneend-
ringen.

-Vi har før kalt denne samlingen for til-
litsvalgtkonferansen, men egentlig er 
Frivillighetskonferansen et bedre navn. 
Det er nemlig de frivillige som er både 
kjernen og hjertet i organisasjonen.

-For å få til en organisasjon for frem-
tiden må dere ikke bare informeres, sa 
styrelederen, men også være aktivt med 
i utforming og ved veivalg.

Årets konferanse talte 114 deltakere, og 
fem fra hvert lag var invitert. Premisset 
var at én av de fem måtte være under 
35 år, altså ungdomsmedlemmer. 

Folk hadde reist fra nord og sør for å delta, 
og nesten alle lag var representert. Selve 
konferansen foregikk på Kielferga, noe 
som betyr at man har 48 timer samvær 
fra ombordstigning til man igjen entrer 
Oslo havn. 

Noen av deltakerne på Frivillighetskon-
feransen var nye, mens andre var gamle 
travere som har vært med nesten siden 
oppstarten for 38 år siden.

VERKTØY OG ENDRING 
Konferansen kickstartet med et foredrag 
av livsmestringsmentor  og podcaster 
Isabelle Engelhart. Det ble avholdt før 
skipet hadde kastet loss.

Ved å snakke om endring og dets natur, 

vekket foredragsholderen nysgjerrighet 
og refleksjoner både på det personlige 
plan og på forbundets status.

-Det er smertefullt å endre seg, selv om 
det innimellom er helt nødvendig, sa Isa-
belle Engelhart, som har en tilhørerskare 
på mellom 8-9 000 ukentlig.

Du kan lese mer om foredraget i et in-
tervju med Engelhart på side 12, 13 og 14 
i denne utgaven av LEVE MED. 

HVEM, HVA OG HVORFOR  
Etter en lang pandemi-nedstenging, og 
for å innvie nye medlemmer, ble det brukt 
en del konferansetid på å gå gjennom 
organisasjonen og forklare sammenset-
tingen av nivåer.

Fullt fokus fremover!
Det er ikke første gangen tillitsvalgte fra forbundet møtes og avholder konferanse på Kielferga. Det er imidlertid 
første gangen konferansen heter Frivillighetskonferansen.

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik 

Frivillighetens år
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Nestleder i landsstyret, Marie Brattbakk 
holdt en egen sesjon for de yngre med-
lemmene i Personskadeforbundet under 
konferansen. 

Personer som sitter i styret og er ansatt 
i sekretariatet ble introdusert. Deretter 
presenterte lederne for lagene seg, delte 
sin reise i forbundet – samt besvarte en 
liten humorvri om hvem de hadde ønsket 
å ta med seg på en øde øy.

En stor del av fredagen gikk med til å 
snakke om hvem vi er, og hvordan vi job-
ber. Trond Mikalsen snakket om «hjer-
tet» vårt, hvem vi er som organisasjon 
og hvem vi kan være for hverandre før 
Ingeborg Dahl-Hilstad gikk gjennom roller 
og oppbyggingen av organisasjonen.

SKADEFRI DAG 
Forbundet har gjennomført tre runder 
av kampanjen med Skadefri Dag, som 
er vår egen dag. Dette skal også gjen-
nomføres i 2022.

-For ikke innvidde er Skadefri Dag et in-
itiativ fra forbundet som handler om å 
reservere en dag i året, den 1. juni, – for å 
sette fokus på skader og skadeforebyg-
ging, forklarte Per Oretorp.

Hanne Stakseng holdt et engasjerende 
innlegg og fortalte hvordan de i Hauge-
sund hadde gjort det under årets Ska-
defri Dag. Det handlet om å invitere inn 
til konkrete aktiviteter  for å få folk til å 
stoppe opp ved standen deres, men også 

om å koble seg på samarbeidspartnere 
og medier.

-Det balla bare på seg siden mediene 
ofte går i flokk, og plutselig fikk vi omtale 
mange steder, sa hun.

Tema for neste års Skadefri Dag er tra-
fikksikkerhet.  Rett og slett fordi det har 
vært en svært traumatisk sommer der-
som vi skal telle den i antall ulykker og 
i dødstall.

Å RYDDE I ROLLER 
På tampen av konferansen ble fire roller 
og personer presentert; Remi Opsett og 
Hilde Valberg representerte lokallagene 
og likepersontjenesten, og Birte Sand 
Rismyhr og Per Oretorp representerte 
rådgiverne i sekretariatet.

 Ved å snakke seg gjennom tre ulike caser 
ble tilhørerne guidet gjennom en forstå-
else for «hvem kan svare på hva», noe 
som var fin informasjon til nye frivillige 
og god oppfriskning for de med erfaring.

SAMLING OG NY GIV
– Jeg tror det aller viktigste vi gjorde 
denne helgen, var å møtes, sier gene-
ralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad. 

– Det er lett å glemme hvor viktige vi 
faktisk er når vi har vært i «dvale» slik 
som pandemien tvang oss til, men vi har 
på ingen måte blitt uviktige.

Og helgens samling har vist oss nettopp 
hvilken kraft vi er når vi først er sammen. 

– Nå gleder vi oss til å ta fatt på høstens 
utfordringer både nasjonalt og lokal.

Ingeborg Dahl-Hilstad

– Det er lett å glemme hvor viktige vi faktisk 
er når vi har vært i «dvale» slik som pande-
mien tvang oss til, men vi har på ingen måte
blitt uviktige.

PÅ TAMPEN AV KONFERANSEN BLE FIRE ROLLER OG PERSONER PRESENTERT;  Remi Opsett og Hilde Valberg 
representerte lokallagene og likepersontjenesten, og Birte Sand Rismyhr og Per Oretorp representerte rådgiverne i  
sekretariatet..
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Nye ansikter i forbundet
For et halvt år siden ville nok Sander 
og Katarina ristet på hodet og pro-
testert dersom noen hadde sagt at 
de snart skulle reise med Kielfergen 
sammen med Personskadeforbundet 
LTN - og delta på Frivillighetskonfe-
ransen. Hvorfor skulle de det, liksom.

TEKST OG BILDE: Gunn Kvalsvik

For å forstå hvorfor Sander og Katarina 

sitter i konferansesalen sammen med 
de tillitsvalgte i forbundet, må vi spole 
tilbake til en ettermiddag i april i år. 

Sander var ute med noen kollegaer et-
ter jobb. På vei hjem hadde han dårlig 
tid og sprang for å rekke t-banen. Et 
millisekund feiltenking og manglende 
konsentrasjon gjorde at det verste av 
det verste skjedde: 

Han mistet balansen, ble sugd av vinden 
fra den kommende banen, falt ned på 
sporet og ble påkjørt. 

VÅKNET PÅ ULLEVÅL
Det tok et døgn før Sander våknet på 
traumeavdelingen på Ullevål. Han var 
mørbanka, hadde punktert lunge, brukket 
bekkenet og en arm. Og så hadde han 
mistet nesten hele høyre benet og stortåa 
på det venstre. 

Det er flere nye ansikter på årets fri-
villighetskonferanse. Noen har vært 
medlemmer lenge, andre er ganske 
ferske. En av disse er Smajli Astrit. 

TEKST OG FOTO:  Gunn Kvalsvik 

-Det er fint å være her, sier Smajli Astrit 
(32) på spørsmålet om hvordan han synes 
det er å være på konferanse. 

- På en måte blir jeg motivert til å fort-
sette kampen om å bli hørt i NAV og i 
rettsvesenet.

TRE ÅR SIDEN 
Det er tre år siden livet til Astrit endret 
seg, og hendelsen som gjorde at han 
etterhvert ble medlem i forbundet fant 
sted. 

-For tre år siden ble livet mitt snudd opp 
ned. Jeg jobbet da i kommunen, og job-

bet i perioder mye. Alt stoppet imidlertid 
opp da jeg ble rammet av en bilulykke. 

-Var det en møteulykke? 

-Nei, jeg ble påkjørt av en bil og kjørte 
ikke selv. Bilen hadde utenlandske skilter 
noe som gjør saken ekstra komplisert, 
har jeg forstått. 

Gjennom en bekjent ble han introdusert 
til Personskadeforbundet LTN og deretter 
koblet på Romerike lokallag. 

-Jeg er ikke så aktiv fordi jeg har to gan-
ske små barn hjemme. Dessuten har det 
vært pandemi. Men jeg har vært på kurs 
i erstatningsrett. Det var nyttig. 

-Hva tar du med deg etter denne helga?  

-Jeg kjenner jeg får ny energi og blir ra-
kere i ryggen. Å være avhengig av det 

offentlige gjør at jeg innimellom føler 
meg som en tigger, det hater jeg. Jeg 
har alltid klart meg selv. Jeg kjenner 
også på at vi trenger en organisasjon 
som Personskadeforbundet LTN – som 
snakker vår sak. 

Første gang på en 
landsdekkende samling

SMAJLI ASTRIT
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Samboeren Katarina og resten av fam-
ilien ble informert tidlig om ulykken. De 
var – naturlig nok - i sjokk, og hadde sittet 
ved sengen og sett på Sander som lå i 
respirator. 

Amputasjonen som ble gjort litt over kne-
et ble de raskt informert om, men de ble 
også fortalt at det ikke var tegn på store 
indre komplikasjoner eller omfattende 
hodeskader. Likevel var de urolige når de 
så den ellers så friske Sander ligge i koma 
og med maskiner knyttet til kroppen. 

-Jeg tror benet var så skadet at det var 
uunngåelig å ikke ta det. Sånn som jeg 
forstår det ble det amputert for at jeg 
skulle overleve. På en måte følte jeg meg 
også heldig da jeg våknet, for at det 
hadde gått så bra, sier Sander nøkternt.  

Etter oppholdet på Ullevåls traumeavde-
ling ble Sander flyttet til Sunnaas sykehus 
for opptrening, det var her han møtte Per 
Oretorp og ble kjent med Personskade-
forbundet LTN. 

-Jeg husker at Per sa til meg at med den 
type skader går livet nesten som normalt 
om en stund. Det traff meg - og jeg ten-
ker på det innimellom, sier Sander. 

EN ULYKKE PASSER ALDRI
Da Sander og Katarina ble rammet av 
sin ulykke var de midt i nedtelling for å 
overta en nyinnkjøpt leilighet. 

-Syv dager etter ulykken skulle vi overta 
leilighet og starte et nytt kapittel i livet 
vårt. På grunn av situasjonen var det 

Katarina som måtte administrere det 
hele. Jeg mistet også et par eksamener 
på grunn av hendelsen. 

-Studerer dere begge to?

-Jeg studerer og er i ferd med å avslutte 
en master i IT. Forhåpentligvis er jeg fer-
dig til våren. Sånn sett er det bra at det 
ikke var armene mine som ble amputert, 
men beinet, sier Sander tørt. 

-Jeg er ferdig utdannet og jobber innen-
for tekstilbransjen. Salg og design, for-
teller Katarina. 

-Hvordan fungerer den nye hverdagen 
– etter ulykken?

-Vi øver fremdeles, men synes det går 
greit. Jeg må for eksempel lære dette 
med å gå med protese. Nå har jeg ny-
lig fått min egen, etter noen papirmølle 
gjennomganger kom den. 
 
Han ler, før han med et smil om munnen 

påpeker at det er litt frustrerende å hele 
tiden måtte forholde seg til søknader og 
forvaltning.    

FØRSTE TUR 
Turen til Kiel er parets første etter ulykken. 
Grunnen til at de deltar er at de vant før-
stepremien i forbundets vervekampanje 
under Skadefri Dag i juni. 

Selv om alt er nytt for dem, understreker 
de begge at det er hyggelig. 

-Båten er super, med heiser og god til-
rettelegging. Dessuten blir vi inkludert 
i forbundet og det som gjøres der, sier 
Katarina. 

Sander nikker når samboeren snakker, 
og fortsetter der hun slapp: 

-Jeg må innrømme jeg ikke helt forstod 
sammenhengen da jeg fikk en tekstmel-
ding om at vi hadde vunnet en tur med 
Kielferga. Men det er fint å være her altså, 
avslutter han. 

SANDER OG KATARINA
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En av de yngste deltakerne under 
årets frivillighetskonferanse var 
Anita Kalbakken (25). Hun kjenner 
imidlertid forbundet bedre enn de 
fleste. 

TEKST OG FOTO:  Gunn Kvalsvik 

-Faren min har vært aktiv i forbundet i 
hele mitt liv. Iallfall så lenge jeg kan huske, 
sier Anita. 

-Det har liksom alltid vært snakk om 
møter, styreverv og aktiviteter i hjemmet 
vårt utenfor Skarnes. 

HUSKER IKKE SÅ MYE 
Anita forteller at da hun var tre år gam-
mel ble faren rammet av en ulykke. I en 
sving kjørte den motgående bilen rett 
på bilen pappaen satt i. Deretter smalt 
det skikkelig. 

-Jeg husker ikke noe særlig av hendel-
sen, men søsteren min - som da var 8 
år - husker mye. Det eneste jeg erindrer 
er at jeg var på besøk på sykehuset og 
var inne på rommet der pappa lå i koma. 

For mamma og resten av familien Kal-
bakken var dette starten på noen dra-

matiske uker. Først sa nemlig legene at 
det var alvorlig, og at det var store sjanser 
for at han ikke ville klare seg.  

-Heldigvis gikk det bra, og nå har det gått 
hele 22 år siden ulykken, forteller Anita. 

-Hvordan har det vært å vokse opp og 
å leve med en skadet pappa?

-Jeg har aldri tenkt på det - og jeg vet 
heller ikke om annet. Han er pappaen 
min, jobber 50 prosent og stiller alltid 
opp for meg. 

PODCAST OG CASE 
Det var særlig innlegget til Isabelle En-
gelhart om endring, Anita gledet seg til 
før konferansen. 

-Jeg hører en del podcaster og har sansen 
for temaer som handler om livet, og hva 
som påvirker våre handlinger og tanker. 
Derfor ble jeg skikkelig glad da jeg så 
Isabelle som foredragsholder på pro-
grammet. 

-Likte du foredraget? 

-Ja, det gjorde jeg. Det er spennende 
dette med endring, men ikke enkelt.

-Hva annet tar du med deg fra konfe-
ransen? 

-Jeg likte godt den delen med «caser» - 
der vi fikk innsikt i «hvem som kan svare 
på hva»? Det ryddet både opp i roller og 
ga forståelse for forbundets rolle. 

Har vokst opp med forbundet 
ANITA KALBAKKEN
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Er du blant mange av våre medlemmer som sliter med 
smerter? Ønsker du å få konkrete verktøy som kan gi deg en 
bedre hverdag? Da kan dette seminaret være noe for deg.

På seminaret får du lære mer om hva langvarig smerte er, 
få en økt forståelse for hvorfor graden av smerter varierer 
med hvordan vi har det, og hvordan håndtere smerter i 
hverdagen. Det er et praktisk-pedagogisk seminar med 
variasjon mellom forelesning, gruppearbeid, individuelt 
arbeid, fysiske øvelser og hjelpemidler til god smertemest- 
ring som bidrar til økt livskvalitet.

Foredragsholder er Ingunn Stanghelle Velarde, som er 
fysioterapeut og kommunikolog, og hun har avholdt flere 
workshops og forelesninger om smertemestring for både 
pasienter og behandlere.

Seminaret er finansiert av Stiftelsen Dam og arrangeres 
av Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag 

i samarbeid med lokallagene i Drammen, Follo, Oslo og 
Romerike.  Det er eksisterende medlemmer og nye med-
lemmer som er tilknyttet et av disse fem lagene som har 
tilgang til seminaret. 

Tid:  Lørdag 22. oktober 2022 fra kl 10 til 17
Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika. Er tilrettelagt 
 for rullestolbrukere og ligger i umiddelbar nærhet 
 til buss- og togstasjonen
Pris: Kr 200 inkl. lunsj

Seminaret er for forbundets medlemmer. For ikke-med-
lemmer – f.eks. pårørende - som ønsker å delta gjøres 
innmelding/betaling på www.personskadeforbundet.no   
(Medlemskontingenten er pr. år kr 300 for enkeltmedlemmer 
og 400 for familie.) Innmelding og betaling må gjøres før 
påmelding til seminaret.

Påmelding til seminaret: Det er «førstemann til mølla», 
og registreres på www.personskadeforbundet.no/Kurs og 
arrangementer

Innbetaling av kr 200 innbetales etter påmelding til Per-
sonskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag kontonr. 
9680 36 38583, og merkes tydelig med ditt navn og med-
lemsnummer.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Vibeke Brunsell, 
tlf. 483 02 157 eller e-post: vibbrun@hotmail.com

«FRA VONDT TIL BEDRE» 

22. SMERTELINDRENDE SEMINAROKTOBER

Dette skjer
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Smått & Viktig

Hvis du har problemer med gjeld eller 
utfordringer med å betale utgifter, 
bør du søke hjelp så tidlig som mulig. 
NAV kan gi deg råd om privatøkono-
mien din. Tjenesten er gratis. 

NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningste-
lefon er et tilbud for deg som har økono-
miske problemer. 

På telefon 55 55 33 39 kan du få veiled-
ning om din økonomiske situasjon, stille 
spørsmål om inkasso, tvangssalg av bolig, 
lønnstrekk oggjeldsordning eller bestille 
time hos økonomi- og gjeldsrådgiver på 
ditt NAV-kontor.

MØTE MED EN RÅDGIVER
På NAV-kontoret kan du få hjelp av en 
økonomi- og gjeldsrådgiver. 

Rådgiveren din kan hjelpe deg med å 
finne ut ting som hvordan du kan re-
dusere utgiftene dine, gjøre avtaler med 
dem du skylder penger, finne opplys-
ninger om dine rettigheter og plikter, 
kontakte namsmannen eller søke om 
gjeldsordning. 

• Ta kontakt med ditt NAV-kontor eller 
 ring oss for å avtale et møte. 
• Ta med dokumentasjon.

Ta med dokumentasjon på inntekter, 

utgifter og gjeld. Det hjelper veilederen 
med å få oversikt slik at du kan få gode 
råd. Under finner du eksempler på aktu-
elle dokumenter du kan ta med.

Hvis det har gått lang tid uten at du har 
betalt det du skylder, kan namsmannen 
sende brev om at de vil kreve inn pen-
gene. Dette kalles begjæring om utlegg 
eller krav om tvangsinndrivelse. Hvis du 
har fått et slikt brev, bør du ta det med 
til møtet. Hvis du har fått innkalling til 
forliksrådet, tar du med det brevet også. 

Hvis du ikke klarer å skaffe alt du tren-
ger til møtet på NAV-kontoret  går det 
også fint.

Kilde: NAV

Gratis økonomi- og gjeldsrådgivning

Personskadeforbundet LTN er avhengig av medlemmer 
som velger å bruke fritiden sin på å jobbe for forbundet. 
Derfor ønsker vi hjelp til å løfte frem årets hjertevenn. Altså 
én som har gjort en ekstra innsats i løpet av 2022.

KRITERIENE, PROSESSEN OG BAKGRUNNEN 
Årets hjertevenn er en person som har utmerket seg ved 
å stå på ekstra for laget og forbundet i året som har gått. 
Det er laget som nominerer vedkommende, og det er også 
laget som igjen premieres med kroner 10 000,-. 

Bakgrunnen for nominasjonen er å stimulere til aktivitet og 
å løfte fram de som gjør noe for å fremme de gode tiltakene. 

Dette er rett og slett sjansen til å 
gjøre stas på trofaste medlemmer, 
de som ikke alltid skinner mest, men 
som aldri sier nei. 

Årets hjertevenn er en lokal ildsjel. Juryen, som kårer hjerte- 
vennen, består av medlemmer i organisasjonen. Forslag til 
kandidater må leveres inn senest 01. november.

ÅRETS HJERTEVENN KÅRES ÅRLIG.
Send inn ditt forslag med begrunnelse til: 
post@personskadeforbundet.no og skriv årets hjertevenn 
i kommentarfeltet.

VERV ÅRETS HJERTEVENN



 

 

 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har 
Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere 
deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du 
snakke med en av våre likepersoner. 

Likepersontelefonen besvares av forbundets utdannede 
likepersoner. Vi er tilgjengelig fire timer i uken. 

OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer 
samtaler med en erfaren og trent samtale 
partner. Samtalepartnerne kalles likeper-
soner. Kort fortalt er dette personer som har 
erfaringsbasert kunnskap, har gjennomgått 
forbundets kurs og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt 
og er hjelpere på frivillig basis. 
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02

Først vil jeg takke Marit Andresen 
(daværende generalsekretær) og 
Svein Ove Langeland (da i lands-
styret) som hadde trua på meg og 
ansatte meg som regionsekretær i 
2009. På den tiden var det fem re-
gionsekretærer. Nå er både jeg og 
de øvrige regionsekretærstillingene 
historie i forbundet.

For meg ble det 11 år i full stilling i sekre-
tariatet. Etter 50 år i arbeidslivet følte 
jeg at tiden var inne for å pensjonere 
meg, og og heller disponere tiden som 
jeg selv vil. Og det gjør jeg med stor 
glede. I løpet av disse årene har jeg blitt 
kjent med mange hyggelige frivillige i 
lokallagene og hatt kontakt med mange 
medlemmer.  Jeg er nå i styret i Follo 
lokallag og synes det er gøy å enga-
sjere meg lokalt. Vi er en fin gjeng som 

samarbeider veldig godt.  Vi har kort vei 
fra beslutning til gjennomføring. Og vi 
har mange spennende planer fremover, 
noe jeg gleder meg til!

Tusen takk for gaven jeg fikk når jeg 
sluttet: et herlig døgn på Villa Utsik-
ten. Jeg er takknemlig for at jeg ble 
invitert på Frivillighetskonferansen nå 
i september, og det var mange gode 
ord som varmet hjertet mitt. Det var 
veldig hyggelig å treffe gamle kjente 
igjen, og stifte nye bekjentskaper. Og 
sist – men ikke minst: tusen takk til alle 
gode kollegaer gjennom disse årene.

Ønsker alle dere som leser dette en best 
mulig høst og lykke til videre!

Heller enn å si farvel velger jeg å si på 
gjensyn!

Varm hilsen til hver og en av dere fra 
Wenche Solløst

Tusen takk for meg  
MARIT ANDRESEN, WENCHE SOLLØST OG SVEIN OVE 
LANGELAND.. Foto: Privat . 
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Da programmet for Frivillighetskonferan-
sen skulle settes sammen, var arbeids-
tittelen «en ny oppstart». Det handlet 
selvsagt om pandemien, lang tid uten å 
kunne møtes – men også om det faktum 
at vi som organisasjon hele tiden må 
tenke nytt for å være aktuelle og for å 
holde på våre medlemmer. 

I prosessen ble Isabelle Engelharts navn 
og prosjekt presentert. Noen dager senere 
ble kontrakten signert.

-Jeg liker å holde foredrag og å nå ut 
til folk. Rett og slett fordi jeg føler jeg 
har noe å dele, noe å lære bort, forteller 
Isabelle Engelhart. 

PODCASTER OG COACH 
For ikke innvidde er Isabelle Engelhart 
en relativt kjent coach og podcaster. I 
januar kommer hun også med en bok om 
temaet livsmestring. Sammen med sin 
kollega snakker hun til 8-9 000 personer 
ukentlig gjennom podcasten Becoming.

-Becoming på norsk betyr noe sånn som 
«i ferd med å bli». Våre gjennomgangste-
maer er muligheter, endring og å ta livet 
på alvor, forteller hun entusiastisk. 

-Hvorfor er du så opptatt av dette te-
maet? 

- Mennesker har en tendens til å handle 
basert på gamle vaner og å bli værende 
i det samme tankemønsteret gjennom 
hele livet. Illusjonen som leder oss er ofte 
at vi tror vi er mer intelligente enn krop-
pen vår, men også at vi ikke har forstått 
det faktum at underbevisstheten og 
kroppen styrer 95 prosent av oppførselen 
vår. Ønsker du å skape en endring i livet 
så må du inkludere kroppen i prosessen.  

Engelhart forklarer at det er egne erfa-
ringer som har gjort henne lidenskapelig 
opptatt av selvutvikling, følelser, og det å 
hjelpe andre til å bli den beste versjonen 
av seg selv. 

Hun forteller om sommeren 2019 og da 
hun bodde i New York. Om et liv som var 
en evig runddans av den ene utfordringen 
etter den andre og en følelse av at det 
bare måtte være sånn. Livet altså. 

-Lite visste jeg at en pandemi lusket rundt 
hjørnet for å gjøre ting enda vanskeligere 
for både meg og mine medmennesker, og 
lite visste jeg at jeg straks skulle motta 
verktøy som skulle hjelpe meg til å bli 
den beste versjonen av meg selv.

LIVSMESTRING – MESTRING AV LIVET 
Den vanskelige pandemitiden ble fin for 
meg, forteller podcasteren. 

Hun dedikerte overskuddstiden sin til å 
lese bøker, ta kurs, og spesifisere seg innen 
livsmestring. Innsikten hun fikk på denne 
reisen gjorde at livet hennes begynte å 
endre seg. Deretter startet tanken om å 
dele kunnskapen med andre å vokse frem. 

-For om jeg, tullete, brautende, hoppen-
de, kontrollerende og rotete meg kunne 
endre livet mitt så drastisk som jeg har 
gjort, så kan hvem som helst endre livet 
sitt til det bedre.  

-Hvem er ditt publikum? 

-Alle som tenker og undrer seg over 
følgende: Skulle ikke livet vært mer enn 
dette her? Motivasjonen min er å fortelle 
folk at man faktisk kan gjøre grep der 
man kan lære at ja, du kan påvirke livet 
ditt og endre retning.  

Podcasteren, som også coacher enkelt-
personer, setter inn et ekstra gir når hun 
starter å snakke om hvordan tankene, 
handlingene og instinktene våre styrer 
oss. At vi som mennesker har glemt at 
vi er en del av naturen og at dette be-
grenser oss. 

-Instinkthjernen vår er gammel, og den 
har mye mer kontroll over kroppene våre 
enn tankene. 

Endringer er mulig
Livsmestrings mentor Isabelle Engelhart mener alle kan endre seg. Absolutt alle. Det handler om fokus og å 
bruke de rette verktøyene. Hun var en av hovedforedragsholderne på Frivillighetskonferansen.

TEKST: Gunn Kvalsvik 
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-Betyr det at vi bør lytte mer til instink-
tene våre?

-Ja og nei. Det handler om kunnskap og 
forståelse av det som faktisk skjer. At 
kroppen kommuniserer med hodet og 
påvirker det vi føler, altså at vi mennesker 
inntar informasjon gjennom alle sanse-
ne våre. Tankene våre kommer først på 
slutten, og det er disse som kan evaluere 
om dette er en god eller dårlig følelse. 

REDD FOR FORVENTNING 
Det er ifølge Engelhart følelsene våre som 
stopper oss fra å leve det livet vi ønsker 
oss. Det handler om en grunnleggende 
redsel for å bli skuffet og derfor holde 
forventninger nede.  

-Kjernen i forandring er å få kunnskap 
om hvordan tankene og tankemønster 
styrer våre valg. 

-Hvorfor mener du dette er relevant for 
oss i Personskadeforbundet LTN? 

-Jeg tenker særlig på offerdynamikken. 
Det er naturlig at man er sjokkert og 
lei seg når livet ikke blir som man had-
de tenkt seg, eller forventet. Men man 
gjør det enda vanskeligere dersom man 
begrenser livet sitt ved å la offertan-
kene dominere. Mitt budskap er at selv 
om man opplever nye begrensninger i 
livet – betyr det ikke at man ikke kan 
få til ting. 

-Offerrollen er nedbrytende fordi den ikke 

Isabelle Engelhart

-Mitt favorittverktøy er et skjema. Det er nemlig sånn 
at 95 prosent av det som styrer oss er «historie», og kun 
5 prosent er basert på fakta og rasjonalitet.

LIFE COACH ISABELLE ENGELHART. Foto: Privat . 
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gir noe handlingsrom. Kjernen i rollen er 
nemlig at det er «verden mot deg». 

-Du snakker om verktøy. Regner med det 
er metaforisk. Kan du forklare?  

-Et av mine favorittverktøy er et skjema. 
Eller en skjematisk måte å rydde hjernen 
på. Det er nemlig sånn at 95 prosent av 
det som styrer oss er «historie», og kun 5 
prosent er basert på fakta og rasjonalitet. 
Dersom man bruker dette «skjemaet» 
aktivt – i tankene og sorteringen av dis-
se - kan man avdekke hva som er hva. 

Det første man trenger for å få til endring, 
forteller podcasteren, er nemlig bevisst-
gjøring. 

-Våre tanker går ofte sånn «....den situa-
sjonen minner meg om noe». Navigerer 
du etter dette, kan det bli snevert. La 
meg ta en personlig erfaring: Dersom 
for eksempel forleggeren min sier noe i en 
koordinerende tone – blir jeg automatisk 
fem år fordi kroppen min husker hvordan 
faren min kjeftet på meg. Mitt instinkt 
snakker til følelsene og tankene mine, og 
jeg skammer meg og blir unnvikende. Når 
jeg forstår hva som faktisk skjer – kan jeg 

røske ut dette og møte innspillene som 
det det faktisk er. Gode koordineringer. 

HVEM ER JEG (VI) PÅ VEI TIL Å BLI
Becoming, tittelen på Isabelle Engharts 
podcast, er hentet fra en av hennes fa-
voritter, nemlig Michael Beckwith. 

Beckwith er en av tenkerne innenfor livs-
mestringsfeltet, og sier at vi skal navigere 
med følgende utgangspunkt: Hvem er du 
på vei til å bli? 

-Svaret man får på dette spørsmålet 
forteller oss om en endring bør skje eller 
ikke, forklarer Isabelle Enghart. 

Et annet viktig grep for å få til forandring, 
er å stille oppløftende spørsmål fremfor 
nedlatende. Grunnen er det faktum at 
svaret på et spørsmål aldri vil bli bedre 
enn spørsmålet du stiller. 

-Et eksempel er spørsmålsstillingene 
«hva er galt med deg», versus «hva kan 
denne situasjonen lære deg». Det er 
mye lettere å få tilgang på muligheter, 
forståelse og empati ved å besvare den 
siste formuleringen fremfor den første. Et 
annet eksempel er valg av ord. Om du 

sier «du er der aldri for meg» versus «jeg 
trenger at du bare lytter til meg nå» vil 
opplevelsen til den du sier det til være 
ganske forskjellig. 

-Vi har alle et valg. Er det det du sier? 

-Ja, man kan grave seg ned i misnøyen 
og skyve folk fra seg. Da skjer ingenting 
og iallfall ikke endring. Vi må snu møn-
steret i tankene våre. Husk at hjernen vår, 
som samler inn alle instinktene – bare 
har som jobb å sikre at vi overlever. Det 
er derfor rusmisbrukere som sover på ga-
ten, også foretrekker gulvet når de blir 
tilbudt en seng. De følger vanene sine 
for å overleve. Det tar tid å endre disse. 

-Vi må jobbe med bevisstgjøringspro-
sesser for å få til endring.  

-Gjelder dette også for organisasjoner?

-Absolutt. Organisasjoner består av 
mennesker, og menneskers vaner. Vi gjør 
det vi er trygge på og holder avstand til 
det som er utrygt. Dette vil jeg snakke 
mye om på konferansen om noen dager, 
avslutter foredragsholder og podcaster 
Isabelle Enghart.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN PÅ SOSIALE MEDIER
Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert 

på hva som skjer i organisasjonen. 

https://www.facebook.com/PersonskadeforbundetLTN                                                    https://www.instagram.com/personskadeforb/
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Nytenking om 
rehabilitering i nord  

LEVE MED har snakket med forsknings-
prosjektets leder Cathrine Arntzen. 

-Kort forklart samler vi ressursene i 
landsdelen og involverer brukere, tje-
nesteytere og frivillige  i utvikling og 
testing av nye måter å drive bærekraftig 
rehabilitering på. 

-Det handler om å tenke ut nye måter 
som sikrer kvalitet og kontinuitet for 
langtidsrehabilitering for de som har 
ervervet hjerneskade, sier hun. 

Et viktig premiss i tjenesteutviklingen 
er de store avstandene og forskjelle-
ne i Nord-Norge. En virkelighet som 
blant annet gjør at mange må legge 
inn dagsreiser for tilgang til adekvat 
rehabiliteringstilbud. Både tid- og res-
surskrevende.  

Arntzen forklarer at digitaliseringsmu-
lighetene har gjort at vi kan tenke nytt 
og kreativt på rehabiliteringsfeltet. Men 
det skjer ikke av seg selv. 

-Å bruke forskning for å undersøke mulig- 
hetsrommet er en god start.    

EGENMOBILISERING OG 
SAMSKAPING 
I den nye hverdagen, etter å ha fått en 
hjerneskade, er egenmobilisering viktig. 
Det handler om å styrke både pasienten 
og apparatet rundt. Egenmobilisering, 
og pasienten i sentrum i utformingen, 
står derfor som premiss i forsknings-
prosjektet. 

-Dette samskapingsprosjektet anvender 
ulike metodikker fra tjenestedesignfeltet. 
Forskerne har involvert  en gruppe på 30 

personer i samskapingen, som består av 
brukere, pårørende, frivillige, tverrfaglig 
helsepersonell fra spesialist- og kom-
munehelsetjenesten,  og ansatte i NAV. 
To stipendiater og en masterstudent er 
også koblet på.   

Prosjektet, som startet i begynnelsen av 
2021, hadde kick-off i mai samme året. 
I mars 2022 avholdt de siste workshop 
med dertil datainnsamling. Det betyr at 
første fase av prosjektet er godt i gang, 
og at stipendiatene og forskerteamet 
jobber nå med analyse, formidling og 
publisering.  

-Neste fase er å koble seg på folkene ute. 
Altså praksisfeltet. Og å prøve ut ulike 
prototyper, forklarer Arntzen.

På UiT Norges arktiske universitet jobber de for tiden med et forskingsprosjekt som har som mål å utvikle en 
tverrfaglig, sektorovergripende og digitalstøttet rehabiliteringsmodell. Målet er å presentere en modell som 
ivaretar kvalitet og støtte rundt mennesker med ervervet hjerneskade – uansett hvor grisgrendt de bor.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

 VAKKERT, MEN OGSÅ langt mellom hus i nord. Foto: Unsplash. 



-Henter dere inspirasjon og kunnskap 
fra andre?

-Studien bygger primært på tidligere 
forskning hos oss. I NORDA-studien 
(2014-2019) fant vi store forskjeller i reha-
biliteringsoppfølging hos slagrammede 
som vi fulgte i Nord-Norge sammen-
lignet med de vi fulgte i Midt-Jylland 
i Danmark, og forskjellene var særlig 
store på kommunalt nivå. I motsetning 
til Nord-Norge hadde alle pasientene vi 
fulgte i Midt-Jylland en rehabiliterings-
plan. De ble fulgt opp av et tverrfaglig 
team etter utskrivelse med søkelys på 
å håndtere hverdagen med kognitive 
og psykososiale utfordringer, og støtte 
til å gjenoppta hverdagslivet, arbeid og 
deltakelse i samfunnet.  

Forskeren forklarer at de her identi-
fiserte mange hull i tjenestetilbudet 
nordpå. Blant annet så de at tjenes-
tene i Nord-Norge stort sett fokuserte 
på pasientens fysiske utfordringer, og 
ga lite støtte til å håndtere kognitive 
utfordringer, hjelpe familiene, eller støtte 
til å gjenoppta hverdagen og komme 
tilbake til samfunnet.  

NYSKAPING 
Selv om man drar veksler på tidligere 
studier, samt sammenligner med Dan-
mark – er det viktig, understreker Arnt-
zen, at man tenker nytt. 

-Vi prøver å tenke nytt, helhetlig og bru-
kerorientert. I tillegg ser vi helt klart at de 
pårørende og nærstående må styrkes og 
ivaretas. Små kommuner som mangler 
resurser og kompetanse, samt store geo-
grafiske avstander skaper utfordringer.  

Gjennom forskningsprosjektet skal 
forskningsteamet sammen med brukere 
og praksisfelt utvikle gode system for 
å dele kompetanse. Det finnes nemlig 
mye kompetanse i regionen. Deretter 
skal de skissere modeller for å bygge 

sikkerhetsnett til de som ikke klarer å 
definere behovet sitt selv. 

-Å lage og å prøve ut modeller er den 
mest interessante delen av forsknings-
prosjektet. Da får vi sett om vi klarer å 
lage et system som fungerer.  

-Det er et stort prosjekt. Er du redd for 
ikke å komme i havn? 

-Innovasjonsprosjekter er tid- og res-
surskrevende, og det involverer mange 
aktører og ulike institusjoner. Samska-
ping er krevende prosesser, men utrolig 
inspirerende og meningsfullt. Drivkraften 
til meg og forskningsteamet er å bidra 
til en bærekraftig tjenesteutvikling på 
rehabiliteringsfeltet som treffer godt 
pasientens og pårørendes behov. 

-Har dere noen preliminære funn? 

-Vi vet allerede noe. Blant annet at det 
må lages en rehabiliteringsplan tidlig 
i forløpet. Et system som fanger opp 
pasienten og ikke mister vedkommende. 
Vi har også avdekket  at det mangler 
informasjonsflyt og kommunikasjon 
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PERSONSKADEFORBUNDET 
LTN ER MED SOM BRUKERE

Fra Personskadeforbundet LTN føl-
ger Birte Sand Rismyhr prosjektet 
med interesse. Hun synes det er 
spennende. 

-Det har vært tre eller fire samlin-
ger med ressursgrupper. Målet med 
samlingene har vært å stille spørs-
mål og å sammen definere behov, 
forteller Rismyhr.

Birte Sand Rismyhr synes prosjektet 
er nyskapende og gleder seg til å 
følge med i de neste fasene som 
omhandler modellutprøving. 

 REHABLOS PROSJEKTET LEDES AV 
Cathrine Arntzen i samarbeid med Astrid Gramstad, Marianne Eliassen og Hege Andreassen. Foto: UiT. 
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mellom tjenestenivåene, noe som gjør 
overgangene sårbare. Det siste er at vi 
erfarer at fastlegene dessverre ofte blir 
en flaskehals, og at det i mange tilfeller 
er for sårbart at fastlegene skal stå alene 
i koordineringsrollen. 

-Du sa tidligere at digitaliseringsmu-
lighetene er et interessant spor. Kan 
du forklare?

-Vi har en tanke om at det bør etableres 
et kraftsenter der kompetanse samles, 
koordineres og utvikles. Kraftsentret kan 
både være et digitalt møtested, en vir-
tuell avdeling og en kompetanseportal , 
samt et fysisk eller mobilt samlingssted 
for brukere, pårørende og helsepersonell. 
Et senter der personer med ulike kom-
petanser kan møtes og være i dialog 
med praksisfeltet. I en slik modell vil 
også frivilligheten og likepersonarbeidet 
stå sentralt. 

SPREDNING AV RESSURSPERSONER 
- Et av de mer unike delene av prosjektet 
er at samarbeidet mellom helsefeltet 
og NAV. Blant deltakerne har vi en en 
jobbspesialist og en veileder.  Vi opplever 
at NAV har vært positive og ivrige, og 
at også de ønsker å jobbe frem gode 
løsninger. De har blant annet gitt uttrykk 
for at de kjenner lite til problematikken 
denne målgruppen sliter med og ser 
verdien av samhandling med rehabi-
literingsmiljøene, sier Cathrine Arntzen.  

-Hvorfor er det viktig å ha med NAV 
på laget? 

-NAVs rolle er viktig for arbeid- og sam-
funnsinkludering, fordi jobb er så viktig 
for mennesker og for samfunnet.  Å styr-
ke kommunikasjonsflatene og samhand-
lingen mellom sektorene som allerede 
er involvert i rehabiliteringsforløpene til 
denne pasientgruppen, er et viktig mål 
for prosjektet.      

-Det er et stort arbeid for en relativt 
liten målgruppe. Tenker dere at model-
len kan passe på flere pasientgrupper? 

-Absolutt. Vi tar utgangspunkt i  én grup-
pe, men tenker at den gjelder mange 
rehabiliteringsgrupper med behov for 
hjelp over en lengre periode. 

-Det handler om å bygge opp et hel-
hetlig tilbud i landsdelen som treffer 
brukernes behov, som styrker kognitiv 
og psykososial rehabilitering og som 
fremmer deltakelse i samfunnet. Det 
rurale perspektivet og å bygge rehabi-
literingsmodeller som ivaretar pasienter 
og pårørende uansett hvor man bor, har 
også stor overføringsverdi til flere grup-
per, avslutter forskeren.  

Målet med forskningsprosjektet er å 
utvikle en tverrfaglig, sektorovergripen-
de og digitalstøttet rehabiliteringsmo-
dell som styrker egenmobilisering og 
samfunnsinkludering for voksne med 
ervervet hjerneskade.

Metodene som anvendes i prosjektet 
bygger på grunnprinsippene fra Expe-
rience-based co-design (EBCD), hvor 
brukere, tjenesteytere og andre aktører 

samarbeider for å identifisere og over-
komme utfordringene for å videreut-
vikle tjenesten. Forskningsgruppen vil 
derfor samarbeide tett med brukere og 
pårørende, tverrfaglig helsepersonell 
fra spesialist og kommunesektoren, 
jobbspesialister fra NAV og frivillige 
organisasjoner.

RehabLos prosjektet ledes av Cath-
rine Arntzen i samarbeid med Astrid 

Gramstad, Marianne Eliassen og Hege 
Andreassen. Tre stipendiatstillinger er 
tilknyttet prosjektet og finansieres av 
HelseNord, Fysiofondet – fond til etter 
og videreutdanning for fysioterapeuter 
og Institutt for helse- og omsorgsfag 
ved UiT Norges arktiske universitet. 
Forskningsprosjektet er forankret i 
Forskningsgruppen Senter for omsorgs-
forskning, nord ved UiT Norges arktiske 
universitet.

Om RehabLos
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I Personskadeforbundet LTN er Per 
Oretorp kjent som vår «juss-mann». 
Ikke rart; han snakker utrettelig om 
erstatningsrettigheter for mennes-
ker som blir skadet – men også om 
plikter og ansvar, og om hvordan 
lover og reguleringer kan bidra til å 
forebygge og redusere skader. 

TEKST:  Gunn Kvalsvik // FOTO: Privat

Om man spør folk i forbundet om hva 
som kjennetegner personen Per Oretorp, 
vil mange – både kollegaer, fagfolk og 
medlemmer – si engasjement. 

Når han blir konfrontert med dette svarer 
han: 

-Det handler nok om at jeg alltid har vært 
opptatt av mennesker og menneskers 
evne til å mestre og overvinne vanskelige 
livssituasjoner, gitt at de opplever å få 
god støtte og riktig informasjon. 

BAKGRUNN 
Man trenger ikke å snakke lenge med 
Per Oretorp for å forstå at han har røtter 
fra vårt naboland, Sverige. Hans svorske 
kraftige røst er også en sentral del av 
kontorets lydbilde. Enten han snakker i 
telefonen eller sitter i møter – høres han. 

-Jeg er født i Sverige, men ble lokket 
til Norge av en vakker norsk kvinne for 
nesten 30 år siden. Nå har jeg føttene 
godt plantet både her og i gamlelandet 

– og er pappa til to voksne barn som 
er på god vei å bli ferdige med sine ut-
danninger. Og ja, jeg har en uvane for å 
snakke litt høyt når jeg blir engasjert. Noe 
som kanskje har bidratt til at kontoret 
ved siden av mitt som regel står tomt, 
humrer han.

-Hva er din faglige bakgrunn?

-Jeg er utdannet fengselsbetjent og før 
jeg flyttet til Norge jobbet jeg i den sven-
ske kriminalomsorgen. Etter å ha flyttet 
til Norge så hadde jeg lyst å gjøre noe 
nytt, men jeg ønsket å fortsette å jobbe 
med mennesker. Derfor begynte jeg å 
jobbe på rusinstitusjon og etter hvert tok 
jeg sosionomutdanning. Deretter fikk jeg 
jobb som sosionom ved kirurgisk avdeling 
på Oslo universitetssykehus Ullevål der 
jeg i hovedsak hadde oppfølging av kreft- 
og traumepasienter og deres pårørende, 
forteller han. 

Det var i jobben på Ullevål sykehus at 
Per Oretorp ble kjent med forbundet og 
forbundets arbeid. Som sosionom fulgte 
han opp traumapasienter. Her ble han 
også introdusert for Tom Eitvedt (red 
adm. Tom var en ildsjel, en helt sentral 
person i forbundet i mange år). 

-Det var Tom som lærte meg grunnene 
i erstatningsretten og som tydeliggjorde 
det for meg at rehabilitering ikke kun er 
et medisinsk begrep, men at det i like 
stor grad må forstås ut fra et sosialt, 

psykisk og ikke minst økonomisk per-
spektiv. Erstatningsretten har altså en 
meget viktig betydning og rolle for gode 
rehabiliteringsprosesser.

-Kan du forklare hva du mener? 

-Det handler om et bredere perspektiv 
der man ikke bare tenker «fysioterapi» 
når man snakker om rehabilitering. Store 
skader eller livskriser rammer ikke bare 
den enkelte, men i aller høyeste grad 
også pårørende og ofte får man ekstra-
ordinære utgifter samtidig som man kan 
oppleve redusert inntekt. Men regnin-
gene kommer uansett og må betales. 
Derfor må vi i tillegg til fysisk, psykisk 
og sosial rehabilitering også tenke øko-
nomisk rehabilitering når vi skal hjelpe 
skadde til å bli så bra som mulig så raskt 
som mulig.

PER OG PERSONSKADEFORBUNDET 
LTN 
Da Tom Eitvedt dessverre døde og stil-
lingen hans i forbundet ble utlyst, var 
ikke Per Oretorp i tvil. Han likte det Tom 
gjorde og det han og forbundet stod for. 
I tillegg hadde han hørt fine og positive 
ting om forbundet gjennom pasienter.  
Dessuten tenkte han at hans bakgrunn 
fra helsevesenet var relevant. 

-Det er nå 16 år siden jeg ble tilbudt en 
jobb som rådgiver og sa ja. Tiden går 
fort, og kjedelig har det iallfall ikke vært. 

Engasjert og interessert 
i mennesker
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-Kan du beskrive en vanlig arbeidsdag 
for deg? 

-Det er litt vanskelig siden det skjer så 
mange uforutsette ting. Når det ikke er 
planlagte møter, er det umulig å forutsi 
hvordan dagene vil bli og hvilke henven-
delser som vil komme. Det er for eksem-
pel sjelden stille på telefonen og plutselig 
er det en sak som må fokuseres særlig 
på. Å følge med på uttalelser fra medier, 
politikere – og høringer og utvalgsarbeid 
inngår også i jobben. 

-Jeg vet du jobber mye politisk, hvorfor 
må dette prioriteres? 

-Å forebygge ulykker og personskader 
samt å styrke rettighetene til de som 
likevel rammes er vårt mandat. Det er en 
viktig del av arbeidet å kommunisere til 
de rette instansene det våre medlemmer 
har erfart. Dialog og deltakelse i prosesser 
med politikere, beslutningstakere, be-
handlere, forsikringsbransjen, advokater, 
media og forskere er sentrale oppgaver 
i forbundets interessepolitiske arbeid.

Å GJØRE EN FORSKJELL 
Per Oretorp forteller at han er stolt av å 
være del av en anerkjent organisasjon 
og at det motiverer ham til å fortsette 
å kjempe for de viktige sakene. 

-At forvaltning og politikere er lydhøre 
når vi ytrer oss, og at forskere opplever 
oss som gode og viktige samarbeidspart-
nere forteller meg at vi fremstår som en 
seriøs, troverdig og ryddig organisasjon, 
og det er nødvendig for å nå frem med 
vårt budskap. Det hjelper meg å være 
tålmodig og holde engasjementet oppe 
– selv når det tar tid å få til det vi mener 
er nødvendig.  

-Har du et eksempel? 

-Å jobbe frem en ny barneerstatningslov 
var en uhyre lang prosess. Forbundets 
arbeid med denne loven startet allerede 
på 1990-tallet, da vi gjorde myndighetene 
oppmerksomme på at den da gjeldende 
loven gjorde at barn som regel fikk svært 
lav erstatning. På tross at det var bred 
enighet, både i bransjen og i det sentrale 
politiske miljøet, så drøyde det helt frem 
til 2018 før loven ble endret.

-Hvordan jobbes det med en sånn sak? 

-Forbundet hadde jobbet med denne 
problemstillingen før min tid. Akkurat 
i denne saken jobbet vi tett med Pro-
fessor Asbjørn Kjønstad og advokat 
Jan Gunnar Ness. På oppdrag fra for-
bundet utarbeidet Professor Kjønstad 
et forslag til ny lov som ble overlevert i 
forbindelse med møte med daværende 
justisminister Knut Storberget, Sammen 
med utvalgte advokater fra forbundets 
juridiske faggruppe hadde vi også tett 

PER ORETORP ER EN IVRIG MC-KJØRER. Han kjører til og fra kontoret hver dag, unntatt på vinteren. 

-At forvaltning og politikere er lydhøre når vi ytrer oss, og at forskere 
opplever oss som gode og viktige samarbeidspartnere forteller meg 
at vi fremstår som en seriøs, troverdig og ryddig organisasjon, og det 
er nødvendig for å nå frem med vårt budskap. 

Per Oretorp
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kontakt med det lovutvalget som etter 
hvert ble nedsatt. 

-Det paradoksale, sier Oretorp, var at da 
utredningen og lovforslaget endelig kom 
i 2011 så gikk det fire år før lovendringen 
ble vedtatt av Stortinget. Deretter ble 
saken liggende hos Justisdepartementet 
i nesten tre år før den endelig ble gjort 
gjeldene i 2018.

I disse tre årene, mellom 2015 og 2018, 
jobbet vi for at det ikke skulle glemmes. 
Det gjorde vi ved å ved gjentatte anled-
ninger purre på departementet, forklare 
konsekvensene av den manglende lovend-
ringen i møter på Stortinget, og vi involver-
te faktisk også diskrimineringsombudet i 
forbindelse med møte med statssekretær 
i Justisdepartementet. 

DET HANDLER OM ENKELTMENNESKER 
Selv om det jobbes på ulike plan og med 
ulike virkemiddel handler alt vi gjør i Per-
sonskadeforbundet LTN om å bidra til 
å gjøre livet bedre for enkeltpersoner. 
Samtalene med medlemmene er derfor 
en viktig del av arbeidet. 

-Selv om jeg har jobbet i mange år – og 
sikkert har snakket med mange tusen 
som er rammet av ulykker og skader, 
kjenner jeg meg heldig som får hjelpe 
og kanskje gjøre en forskjell. Det å kunne 
bidra når livet er snudd opp ned føler jeg 
er et privilegium. 

-Er det noen personer du har snakket/
hjulpet - som du husker særlig godt? 

-Ja, det er det selvsagt. Det er ikke alltid 
jeg husker navn, men enkelte ulykker og 
saker kommer jeg aldri til å glemme. Det 
er også noen prosesser, for eksempel 
der vedkommende har måttet kjem-
pe i mange år for å nå frem, jeg husker 
særlig godt.  

-Du snakker med mange, og gjerne flere 
ganger i løpet av en prosess. Klarer du 
å skille sakene fra hverandre? 

-Det er innimellom komplisert, ja. Særlig 
fordi vi ikke har lov til å føre journal. En 
annen utfordring – når man har mange 
saker – er å huske detaljene. Mange saker 
har betydelige likhetstrekk og da kan det 
være fort gjort å blande saker sammen, 
men jeg føler vi møter stor forståelse fra 
de som henvender seg når vi forklarer 
hvorfor vi noen ganger må begynne med 
en rekapitulering av saken.

Én av forbundets store utfordringer er 
å få medlemmer til å bli, også etter at 
saken deres er ferdigbehandlet. 

- Jeg har forståelse for at noen velger å 
melde seg ut etter at saken er over og at 
man kan ha behov for å «bli ferdig med 
ulykken», men å være med enten som 
aktive eller passive medlemmer er viktig 
for vår eksistens og påvirkningskraft, sier 
Oretorp og fortsetter: 

-Jeg tror vi derfor i enda større grad må 
kommunisere hvorfor folk bør forbli med-
lemmer. Gjennom medlemskapet gir du 
andre mulighet å få den hjelp og bistand 
du selv fikk, og du bidrar til forbundets 
retts- og interessepolitiske arbeid og til 
viktig medisinsk forskning. Men fremfor 
alt får du som medlem mulighet til å 
møte mange av forbundets fantastiske 
medlemmer. 

PER ORETORP SAMMEN MED Vibeke (kona) og barna Andrea og Alexander.   
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En hedersmann er gått bort.  

Jack sovnet stille inn 02.08.2022 med sine 
nærmeste ved sin side. Han giftet seg med 
Turid i 1967 og de fikk to barn, Svein og 
Gunnhild. Senere ble det tre barnebarn, 
tre bonus barnebarn og to oldebarn. Han 
hadde et nært og godt forhold til alle, og i 
hans siste uke fikk han tatt farvel med alle.

Jack var en aktiv person som startet karri-
eren tidlig. Allerede 12 år gammel fikk han 
kontakt med korpsmusikken, noe som ble 
en stor del av hans liv. 

Som arbeidsmann var han først innom 
elektro, deretter var han ansatt hos Revold 
i 13 år før han i 1983 startet eget firma, 

Verktøy og Maskin. Han var styreleder 
i firmaet og satt som leder til 2022 hvor 
han overførte ansvaret til sønnen Svein.

I 1990 ble Turid skadet, noe som førte til 
at han fikk mye ekstra ansvar i forbin-
delse med dette. Vi som er skadet eller er 
nærmest den skadde vet hva dette betyr 
når du plutselig har et «nytt» menneske 
å forholde deg til.

I 1993 ble Ofoten lokallag LTN  stiftet. 
Her var Jack og Turid de som viste vei 
og uten dem hadde det nok ikke blitt noen 
forening den gang.

Lokallaget var veldrevet og utviklet seg 
gjennom kurs og møter hvor Jack også 
spilte en sentral rolle. Han var gladelig med 
i arrangementskomiteen og hadde som 
regel en historie eller en vits som han ser-
verte med glimt i øyet eller en god latter.

Han kunne gjerne finne på en utflukt for 
kurs/kursholdere, hvor Tysfjord nok var 
hans favorittplass.

Der kunne han ordne fisketur for de som 
ønsket en tur på sjøen, og dersom det ble 
fisk, kunne han tilberede den ved behov 
da han var en habil kokk også. 

Jack hadde både lokale og sentrale verv 

i LTN og Personskadeforbundet LTN. Han 
var stolt over å være medlem i foreningen 
og satte pris Hederstegnet han fikk i 2004.  

Han var med på de fleste arrangementer, 
som personskades dag hvor han var fast 
i kirka på foreningens stand i alle år. Det 
siste oppdraget han var med på var i 2022 
hvor han stekte vafler på stand en dag i 
vinterfestuka, så han var aktivt medlem 
selv da han var.

Jack ble valgt til æresmedlem i 2011.

Jack fikk en mengde blomsterhilsener 
som etter hvert ble dandert ved graven.
At han var en person som var godt likt av 
mange, så vi også på oppmøtet i kirka 
under begravelsen. Det var mange folk 
som ønsket å ta farvel med Jack, deriblant 
musikkorpset han var medlem av. De spil-
te for ham, og det var godt gjennomført 
både ute og inne.

Deretter ble han kjørt til Håkvik hvor han 
ble stedt til hvile.  

Hvil i fred.

For Personskadeforbundet LTN Ofoten 
lokallag.

Kjell B. Johansen    

Jack Hallstein Henriksen

Vi er mange som vil savne Jack Henriksen i Personskadeforbundet LTN, en rolig stemme 
i stormen og alltid med et lunt smil. Jack meldte seg inn sammen med sin Turid i 1990, 
og etter lang og tro tjeneste i forbundet ble de begge to æresmedlemmer i 2011.
 
Landsstyret og sekretariatet Personskadeforbundet LTN 
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Landet rundt

Fredag 2. september til søndag 4. 
september arrangerte vi i Person-
skadeforbundet LTN i Solør/Odal 
en helgetur til Karlstad i Sverige for 
alle medlemmer hos oss.     

TEKST OG FOTO: Anita Kalbakken

Dette ble en flott og sosial tur med man-
ge fine mennesker, både nye og gamle 
medlemmer. Vi hadde ikke planlagt noe 
stort opplegg for turen, men ønsket at 
alle skulle få være med å bestemme litt 
hva man ønsket å gjøre disse dagene. 

På fredag ankom vi Karlstad, og møttes 
til felles middag på hotellets restaurant. 
Så reiste noen på ishockeykamp, mens 
resten samlet seg i baren på hotellet og 
koste seg der. 

Lørdag møttes vi til felles frokost, før vi 
gikk ut i gatene i Karlstad og utforsket 
byen, butikkene, kafeene og et museum. 
På kvelden hadde vi bestilt bord til felles 
middag for alle sammen. 

Vi var totalt 10 stykker fra laget som rei-
ste på tur denne helgen. Det var veldig 
koselig å endelig kunne få muligheten til 
å samle medlemmene igjen etter noen 
år med pandemi og mye restriksjoner. 

Vi gleder oss allerede til neste tur vi reiser 
på sammen!

På tur til Sverige  
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Tidlig i høst gikk den gikk den tiende 
Nasjonale konferansen om trauma-
tisk hjerneskade av stabelen. Tittelen 
denne gangen var Fra diagnose til 
klinisk praksis. Personskadeforbundet 
LTN var absolutt til stede.

TEKST: Gunn Kvalsvik

-Det var en innholdsrik konferanse som 
faglig sett var nyttig. Ved å delta får en 
ikke bare knyttet kontakter, men jeg 
opplever også hvor sentrale vi er for en-
kelte forskings- og fagmiljøer, sier gene- 
ralsekretær i Personskadeforbundet LTN 
Ingeborg Dahl-Hilstad.

Sammen med 136 andre deltakere 
valgte hun, sammen med kollegaene 
Per Oretorp og Birte Sand Rismyhr, å 
prioritere todagers-konferansen som 
denne gangen var lagt til sørlandsbyen 
Kristiansand.

-Deltakerne var som vanlig en god 
blanding av forskere, helsearbeidere og 
brukere. Og siden jeg har vært noen år 
i denne verden, var det både gamle og 
nye mennesker som deltok, forteller hun.

MEDLEMMER OG BRUKERE
Fra Personskadeforbundet LTN Vest-Ag-
der lokallag deltok Margrete Tofte og 
Elisabeth Gjevang. Sistnevnte er pårør- 
ende til en datter som ble rammet av 
en alvorlig hodeskade for fem år siden. 

-For meg som pårørende var det godt å 
oppleve interessefellesskapet på kon-
feransen. Dessuten fikk jeg enda mer 
innsikt i de mulighetene som finnes også 
for de som er hardt skadet. Når man står 
i det hver dag er det godt å vite at det 
er håp. Både det som ble formidlet fra 
ressurspersoner fra Sunnaas og det Joe 
Giacino (red.anm. amerikansk forsker) 
var av interesse, forteller Gjevang.

-Det bruker å være et ganske fagtungt 
miljø på den Nasjonale konferansen 
om traumatisk hjerneskade. Hvordan 
opplevde du dette? 

-Jeg følte meg inkludert. Det samme 
vet jeg Margrete Tofte gjorde. Men jeg 
er utdannet og jobber innenfor syke-
pleien, så det kan være at det gjorde 
at jeg lettere kan knekke både språk 
og sjargong. 

Å VÆRE MED
Et av målene med konferansen var de-
ling av ny kunnskap, noe som primært 
skjedde gjennom presentasjon av for-
skingsprosjekter. I år var svært mange 
av de nye prosjektene «våre». Det vil si 
at de enten driftes av midler som er søkt 
gjennom Personskadeforbundet LTN, fra 
Stiftelsen DAM, eller at vi er involvert fra 
brukersiden.

-Vi opplever at vi er en relevant sam-
arbeidspartner og vi opplever også at 
forskningsspørsmålene er viktige for oss, 
sier Dahl-Hilstad.

Den skadde hjernen i sentrum

INGEBORG DAHL-HILSTAD.

ELISABETH GJEVANG. 
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Selius & kidza

Å ha søsken med en funksjons- 
nedsettelse
Det er mange sider ved det å være 
søsken til en som har en funksjons-
nedsettelse. Mange er positive, og 
noen er litt vanskelige.  

Noen tar mye ansvar for at broren eller 
søsteren har det bra. 

Det er ikke uvanlig å føle seg litt tilside-
satt, og noen kan føle sinne eller sjalusi 
overfor det familiemedlemmet som ofte 
får mest oppmerksomhet. Dette kan 
igjen gi oss dårlig samvittighet. 

MYE Å LÆRE OG ERFARE
Det er ikke tvil om at søsken også lærer 
mye og vokser på å være i familie med 
en som har en funksjonsnedsettelse, 
selv om det noen ganger kan være ut-
fordrende. Det er mye glede å hente i et 
søskenforhold, og mye å lære.
 
Som søster eller bror til en med funk-
sjonsnedsettelse, er du en støttespiller 
og ressurs i nærmiljøet. Det kan være 
fint og berikende, og det kan føles litt 
slitsomt noen ganger. 

TAR DU MYE ANSVAR?
Forskning viser at mange som må ta 
mer ansvar hjemme, blir tidligere voksne. 
Du har selvsagt også andre erfaringer 
enn ungdom som ikke har søsken med 
funksjonsnedsettelser. 

Kanskje dette kan gi bedre samhold 
innad i søskenflokken? Dette kan du 
se på som en styrke. 

DET ER VANLIG Å BLI SINT ELLER FLAU
Det er helt normalt å føle seg sint eller 
flau fordi noen glaner eller oppfører seg 
kjipt overfor søsteren eller broren din. 

Det kan føles tungt å kjenne på disse 
følelsene. 

Det kan være veldig fint å snakke med 
noen om dette, for eksempel helsesy-
kepleier, foreldre eller en annen voksen 
du stoler på.

Kilde: Forskningsrapport fra NTNU: 
”Som alle andre? Søsken til barn og 
unge med funksjonsnedsettelse." 
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Detektiv Rev

Usynlig 
kraft
Usynlig 
kraft
Disse begrene blir ikke 
påvirket av tyngdekraft, 
magnetisme eller noen 
annen kraft. Det er 
lufttrykket som gjør 
jobben.

© MCT/Bulls

Lim 
enden 

av hver tråd 
fast til bunnen 
av et beger

Teip den 
andre 

enden av 
trådene 
fast til 

bordet slik 
at begrene 

henger 
4-5 cm fra 
hverandre

Blås 
jevnt i 

rommet 
mellom 

begrene 
og se 

hva som 
skjer.

3

1

Du trenger

To små beger av 

papp eller isopor

Teip

To 30 cm lange 

tråder

Bord

2

lavere
trykk

Begrene 
beveger seg 

mot hverandre 
hele tiden 
mens du 

blåser

Luften i bevegelse senker 
lufttrykket mellom begrene

Lufttrykket rundt begrene 
presser dem sammen

Be en voksen forsikre 
seg om at teipen ikke vil 

skade bordet

Hva skjedde?

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Ti kjappe
Hvor sykler alltid syklistene i Tour 
de France i mål på siste etappe?
Hvem bor i et kloster?
Hva heter de tre døtrene til 
Märtha Louise og Ari Behn?
Greide de romerske keiserne å 
erobre Skottland også?
Hvor mange Mosebøker  
inneholder Bibelen?
Hva slags dyr var mammuten, 
som nå er utdødd?
Hvor mange spillere har et  
fotballag på banen samtidig?
Hva er egentlig EU?
Hva heter megleren i tegneserien 
om Knoll og Tott?
Hva heter tv-serien om brødrene 
Dal der de reiser med en  
tidsmaskin som heter  
Stjernegris?

1. I Paris 2. Munker eller nonner 3. Maud 
Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah 
4. Nei, bare England 5. 5 6. En slags elefant 
med pels 7. 11 8. Et politisk og økonomisk 
forbund av land 9. Megler Smekk 10.  
Brødrene Dal og spektralsteineneSvar:

Eksperimentet

©
 B

ul
ls
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Kryss meg på krykka

Sett sammen boksta-
vene i de fargede rutene 
(i rekke følge ovenfra og 
ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. oktober

Løsning på forrige kryss 
var:
SKOLESTART

Elisabeth Ø. Sandhåland, Torvastad

Torill Torgrimsen, Risør

Arne Haugen, Spydeberg

OPPGAVE VINNERE

BARNE - 
BARN

NEON KAR - 
TONGER

PIKE - 
NAVN

GAVEN ØMT

KAN GI 
BEDRE

TRAFIKK-
KULTUR

PLAS - 
SEN

VESEN

FLY - 
TYPE

KORN - 
BAND

FLOKK
VERN

SPISE

KNA TALL
FLUKT

REKKE
KRY

TRENDY
RETNING

MATT -
ENE

GRUPPE

PUFFE
SPOT - 
TENDE

GRESK
BOK - 
STAV

SMERTE FORENE FUGL

SPISE - 
KART

STAD ÅPENT
PARTI

ORGA - 
NER

FRUKT FENG - 
SEL

LEDD

ROM SIRLIG MÅLTID SLIT

ARRAN - 
GERES
I  HØST

KJEMME SKUE

BIBEL - 
NAVN

STENG - 
TE

BRUTAL
REDD

TALL
INDISK
BRØD
TAUS

SKJØT
= LUFT

GNOM - 
ENE

OPP - 
TRINN

UNIVER - 
SITETS - 
STUDIE

GRUN - 
NEN

BIBEL - 
NAVN
SIKT

FUGLER

HEST DREIER ARTIK - 
KEL

UT  AV MYNTER
KJØRE

HULE
HAV - 

ØRNER

STRUT - 
SER
NYN.

PRON.

ANMODE
ADELS - 
MANN

HOVED - 
STAD

HUMRE
ELV

GUTTE - 
NAVN

RETT - 
FERDIG

VIDDE
EIME

TEKKE
ANTA
DAN - 
MARK

LYKKE - 
LIG

LIKE

TRO - 
FASTE

BELÆRE

BØNN
EN - 

GELSK
BY

FRI FOR BAD - 
STUE

ULER
FJES

PUSSIG FUGL SETER - 
HUS

HØYDER

BUE - 
SKYT - 

TER
FISK KAN ÅTE VASE

TVILE

VÅPEN
FASE

FORHØY-
NINGENE

SMERTE
DET ER 
(LATIN)

URAN FIRTE
DELEN

RETNING PRAKT BLÅØYD
TYSK BY

NORD - 
MANN

YNDIG GUTTE - 
NAVN

BAKKEN

INVI - 
TERER

GERMA - 
NIUM

SLETTE ELV
ARGON

BYRÅ
UTROP

SLAG
NYN.

PRON.

SKAL EK-
SPERT - 
UTVALG
SE PÅ

LIKE GÅTE LITT PIKE - 
NAVN

MÅL

Eli Charlotte 
Staurset-Bakke

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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Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

•  JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 
•  Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
•  JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL). 
•  Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å  

velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
•  JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.

Alle har rett til å bli hørt!

JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I 
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og  
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse. 

Nitschke
Vollsveien 17B
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 77 00

Åseral maskin 
og transport AS

Røyddansvegen 46
4540 ÅSERAL 
Tlf. 992 78 444 3632 UVDAL

Tlf. 32 74 30 84 www.sivingamundsen.no 

Sundeveien
4993 SUNDEBRU 

Tlf. 916 55 444 
Holmfossveien 12

3282 KVELDE 
Tlf. 33 15 65 00

Andreas Bottolfs Verksted AS 

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

Rødmyrsvingen 94, 3735 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Enter              
Kompetanse AS                                                                                                                 

Tømmerkrana 20                                                                                                                      
3048 DRAMMEN                                                                                                                        
Tlf. 32 27 61 00                              

Sundretunet
Sundrejordet 4, 3570 ÅL 

Tlf. 417 99 417 

Tømrer
Roger Myra AS 

SSS-veien 1612
4990 SØNDELED 

Tlf. 913 05 241 

Best 
Bilsenteret AS

Hotvetalleen 3
3018 DRAMMEN
Tlf. 939 19 783 

Lars E. Strand Malermester            
og Entreprenørforretning AS                                                                              

Hvamsvingen 11B                                                                                                                     
2013 SKJETTEN                                                                                                                       
Tlf. 901 26 631                  

Reddalsveien 47                                                                                                                     
4886 GRIMSTAD                                                                                                                       
Tlf. 37 25 70 70                              

Rana                     
Industriterminal A/S                                                                                                           

Terminalv 25(8624)                                                                                                                  
PB 500    

8601 MO I RANA       

Per A. Øren 
Transport AS                                                                                                            
6993 HØYANGER                                                                                                                       

Tlf. 57 71 45 00                                                  

Ekra Gartneri og 
Hagesenter AS                                                                                                      

Melhusvegen 82                                                                                                                      
7083 LEINSTRAND                                                                                                                     

Tlf. 72 59 42 20                                                                             

Sør-Varanger     
Bilteknikk AS                                                                                                          
E. K. Andersonsv 1                                                                                                                  

9912 HESSENG                                                                                                                        
Tlf. 78 99 33 58    

Smiuhagan 25                                                                                                                        
2323 INGEBERG                                                                                                                       
Tlf. 917 71 400                  

Hansen &       
Justnæs AS                                                                                                                 

Buråsen 13                                                                                                  
4636 KRISTIANSAND S                                                                                                                 

Tlf. 38 14 45 00                                           

Mrexx Motor AS
Barstølveien 30 

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Mesterbygg     
Ringerike AS                                                                                                             

Tyrimyrveien 2
3515 HØNDEFOSS                                                                                                      

Tlf. 32 12 03 20               

Lasta 2   
4405 FLEKKEFJORD                                                                                                                    

Tlf. 38 32 47 00                                                                                                                    

Nonslid           
Bilservice AS                                                                                                               
Skjoldavikvegen 178                                                                                                                 

5574 SKJOLD                                                                                                                         
Tlf. 52 76 21 00      

Meca Norway avd. Drammen
Ingvald Ludvigsen gate 21, 3027 Drammen

Tlf. 32 89 57 20  •  www.meca.no
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6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00

Valhallavegen 12, 2060 GARDERMOEN                                                                                                                     
Tlf. 400 46 000                                            

Kirkegata 9 A, 3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Rognan           
Fargehandel                                                                                                                  

Strandgata 11                                                                                                                       
8250 ROGNAN                                                                                                                         
Tlf. 75 69 06 50                                                                             

Bremsnes  
Bilverksted AS 

6530 AVERØY 
Tlf. 71 51 11 90

Active  
Services AS

Sagaveien 66C 
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Brødr.            
Gomnæs ANS                                                                                                                   

Bygata 2  
3530 RØYSE

Tlf. 913 73 211           

Nummedal           
Gravferdsbyrå AS                                                                                                           

6893 VIK I SOGN                                                                                                                     
Tlf. 57 69 57 55                                     

Lastebilsenteret AS                                                                                                                 
Moen Industriområde 38                                                                                                              

3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19                                                                                 

Sjøveien 101                                                                                                                        
8370 LEKNES                                                                                                                         
Tlf. 76 05 41 00

Høybråten          
Glasservice AS                                                                                                            

Micheletveien 54                                                                                                                    
1053 OSLO 

Tlf. 920 23 503      

Bertelsen &     
Garpestad AS                                                                                                            

Hovlandveien 70                                                                                                                     
4374 EGERSUND                                                                                                                       

Tlf. 51 46 10 80                                                                   

Reinsvegen 50                                                                                                                       
5643 STRANDVIK                                                                                                                      

Tlf. 56 58 16 49                      

Buss og           
Reiseservice AS                                                                                                             

Modumveien 42                                                                                                                       
3410 SYLLING                                                                                                                        
Tlf. 32 84 88 02                                                     

Kranstad          
Glassmontasje AS                                                                                                           

Holtungveien 1126                                                                                                                   
3174 REVETAL                                                                                                                        
Tlf. 412 32 902                                                                                               

Motorsenteret 
Heidal AS                                                                                                             
Ysterivegen 5                                                                                                                       
2676 HEIDAL                                                                                                                         

Tlf. 61 23 34 00                                                                                                                    

Rs Bilservice AS                                                                                                                    
Sørbyveien 603                                                                                                                      

3178 VÅLE 
Tlf. 33 06 02 13                                     

Mr. Pukk AS
avd Høland                                                                                                              
Nyveien 797

1963  FOSSER)                                                                                                           
Tlf. 22 64 64 00                                          

Mobile Jarlsberg                                                                                                                    
Travveien 4                                                                                                                         
3170 SEM  

Tlf. 33 20 50 05                                                                                                           
Åsaunvegen 5                                                                                                                        

7609 LEVANGER                                                                                                                       
Tlf. 74 02 88 40                                                

Rustad         
Transport AS                                                                                                                 

Storfjellveien 16                                                                                                                   
8530 BJERKVIK                                                                                                                       
Tlf. 76 96 38 80                                     

Husby  
Bilverksted AS   

6630 TINGVOLL 
Tlf. 71 53 12 43

Johnsen           
Transport AS                                                                                                                

Grantunvegen 14                                                                                                                     
4760 BIRKELAND                                                                                                                      

Tlf. 918 46 710                                                                                                           

Jensen                           
Transport AS                                                                                                                 

Ajertangen 16                                                                                                                       
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 73 74                            

Rana Bilservice as                                                                                                                  
Søderlundmyra 32                                                                                                                    
8622 MO I RANA                                                                                                                      
Tlf. 75 15 33 66                              

Gamle Drammensvei 107                                                                                                               
3420 LIERSKOGEN                                                                                                                     

Tlf. 32 85 32 85                            

Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO 
Tlf. 22 16 21 30                                                      

Optimera AS    
Monter Stormarked Forus                                                                                                 

Maskinveien 7                                                                                                                       
4033 STAVANGER                                                                                                                      

Tlf. 476 03 300

Speiderveien 2                                                                                                                      
8008 BODØ 

Tlf. 75 50 02 60                                  

Terje Markussen 
Transport                                                                                                           

Krokstadjordet 8                                                                                                                    
3055 KROKSTADELVA                                                                                                                   

Tlf. 938 17 731                                           

Agder                
Garasjer AS                                                                                                                   

Randulf Hansens vei 49                                                                                                              
4870 FEVIK

Tlf. 932 77 550                                                                                                                     

T Fjeld Biltransport AS                                                                                                             
Engaveien 6                                                                                                                         

3425 REISTAD                                                                                                                        
Tlf. 913 67 126                                                                                                                     

Bærum Eltek AS                                                                                                                      
Gruvemyra 61                                                                                                                        

1354 BÆRUMS VERK                                                                                                                    
Tlf. 67 56 37 38                                                                                                                    

Ola Flateland 
Transport                                                                                                             
Ytre Lauvrak                                                                                                                        

4830 HYNNEKLEIV                                                                                                                     
Tlf. 957 32 118             

Jakobsen Rør AS                                                                                                                     
Aurebekksveien 106                                                                                                                  

4516 MANDAL                                                                                                                         
Tlf. 476 58 939           

Øvregangen 7                                                                                                                        
3058 SOLBERGMOEN                                                                                                                    

Tlf. 32 89 80 80                                                                                                                    

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

Norspray AS                                                                                                                         
Maskinveien 10                                                                                                                      

4033 STAVANGER                                                                                                                      
Tlf. 51 22 07 00                

Johanssons 
Auto AS                                                                                                                  

Gistads vei 10                                                                                                                      
3511 HØNEFOSS                                                                                                                       

Tlf. 934 84 919
Gamlev 6  
3550 GOL  

Tlf. 905 05 704                       

Austsidevegen 72                                                                                                                    
3539 FLÅ  

Tlf. 32 05 38 10

Peter Løvaas 
Transport AS                                                                                                           

Silurveien 74                                                                                                                       
4656 HAMRESANDEN                                                                                                                    

Tlf. 952 10 500                     

Norefjell          
Hytteservice                                                                                                              
Skinnestoppen 9                                                                                                                     

3535 KRØDEREN                                                                                                                       
Tlf. 901 47 300             

Veggli Bil og 
Maskin AS                                                                                                             
Bakkevegen 74                                                                                                                       
3628 VEGGLI                                                                                                                         
Tlf. 922 93 142                                       

TT                    
Næringsbygg AS                                                                                                                   

Doneheia 138                                                                                                                        
4516 MANDAL                                                                                                                         
Tlf. 38 28 95 00          

Franzefoss Gjenvinning AS          
Hareid                                                                                                    

Brandalsvegen 204                                                                                                                   
6060 HAREID                                                                                                                         

Tlf. 70 03 94 00                                                                       

Rongved          
Mekaniske AS                                                                                                                

Vevlevegen 325, Rongved                                                                                                             
5286 HAUS 

Tlf. 56 19 10 85                                                                                                                    
Vigeland Brugs veg 21                                                                                                               

4708 VENNESLA                                                                                                                       
Tlf. 38 15 26 00             

3261 Larvik
33132800
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Halden kommune 
halden.kommune.no

Hamar kommune 
hamar.kommune.no

Bamble kommune 
bamble.kommune.no

Våler kommune 
valer-of.kommune.no 

Fitjar kommune 
fitjar.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Austevoll kommune
austevoll.kommune.no

Modalen kommune
modalen.kommune.no

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

•  JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 
•  Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
•  JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL). 
•  Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å  

velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
•  JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.

Alle har rett til å bli hørt!

JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I 
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og  
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse. 

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00

Strandgata 59
6150 ØRSTA

Tlf. 57 69 86 50

Din lokale forhandler av

Mobile Jarlsberg

Velkommen til

Mobile Jarlsberg

Les mer på mobile.no/jarlsberg
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Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1

6826 BYRKJELO 
Tlf. 957 06 000

Advokatfirmaet 
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER 

Tlf. 72 48 79 90

Siffer  
Økonomi AS 

Busterudgata 11 
1776 HALDEN 
Tlf. 69 21 17 50

Grefsen  
Eiendom AS
Henrik Bulls veg 48 

2069 JESSHEIM 
Tlf. 63 98 64 00

Romerike  
Maskin AS

Nedre Hagaveg 19
2150 ÅRNES

Tlf. 63 90 91 42

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

NorthSea  
Terminal AS
Tangenvegen 40

3950 BREVIK 
Tlf. 35 57 37 50

Agder 
Entreprenør AS 

Strømsbusletta 9B
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Støget 74 
4760 BIRKELAND

Tlf. 37 27 61 08

Ruud
Transport DA 

Granløkka 9 
3320 VESTFOSSEN 

Tlf. 906 89 656 

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

Sundbrei  
Transport AS 

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL 

Tlf. 481 71 721

RPT  
Production AS 

Orstadveien 114 
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

Kallerudlia 3 
2816 GJØVIK 

Tlf. 61 18 49 47

H Trans og  
Anl Power K-A Nicolaisen 

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Bogøy Dagligvare 
8288 BOGØY

Tlf. 75 77 72 07

Søren Øvretveits veg 9
4350 KLEPPE 
Tlf. 51 78 51 00

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO 
Tlf. 23 17 02 00

Tonstad         
Bakeri AS                                                                                                                   

Tonstadveien 20A                                                                                                                    
4440 TONSTAD                                                                                                                        
Tlf. 38 37 01 22  

Birger N. Haug AS  
Drammen 

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 24 15 00

Apex Fysioterapi                                                                                                                    
Helsesenteret, Sandvågshaugen 1                                                                                                     

9180 SKJERVØY                                                                                                                       
Tlf. 918 03 315                                                                     

Birkedalsveien 55
4640 Søgne                                                                                                       

Tlf. 38 05 18 80             

Glassmester1 
Arendal                                                                                                                

Strømsbuveien 61                                                                                                                    
4836 ARENDAL                                                                                                                        
Tlf. 37 02 41 88          

Eiksenteret     
Målselv                                                                                                                 
Andslimoen

9325 BARDUFOSS                                                                                                                      
Tlf. 77 83 40 50     

Proff1 Montasjemateriell 
Tønsberg AS                                                                                                

Kilengaten 17
3117 TØNSBERG                                                                                                                       
Tlf. 33 38 18 90                                   

Grenland Havn IKS                                                                                                                   
Strømtangvegen 39                                                                                                                   

3950 BREVIK                                                                                                                         
Tlf. 35 93 10 00                

Fineide         
Transport AS                                                                                                                

Nordsjøvegen 27                                                                                                                     
8642 FINNEIDFJORD                                                                                                                   

Tlf. 75 19 51 45                                                

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

•  JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 
•  Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
•  JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL). 
•  Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å  

velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
•  JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.

Alle har rett til å bli hørt!

JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I 
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og  
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse. 
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Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Mathias T. Rengård
Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Mathias T. Rengård

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Mathias T. Rengård

Martine Rygg

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

VI GIR DEG EN KOSTNADSFRI 
VURDERING AV DIN SAK

Advokatfirma Hald
telefon 37 00 49 70

post@haldco.no
www.haldco.no

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

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

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

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi er et landsdekkende advokatfirma med 
praksis innen de fleste rettsområder. Vi har lang 
erfaring med behandling av personskadesaker, 

herunder erstatning etter yrkesskader, 
trafikkulykker og pasientskader m.m.

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

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

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

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

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargskader 

• Nakkeskader 

• Forsørgertap 

• Skadelidtes medvirkning 
 (f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende 

• Pasientskader 

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate 34
2003 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN er et av landets ledende 
firmaer innen erstatnings- og 
forsikringsrett.

Firmaet har 14 ansatte, hvorav 10 advokater 
og 2 advokatfullmektiger.

Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker 
for norske og internasjonale domstoler og 
bistår skadelidte i hele landet i saker om 
erstatning. I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder:

Fast eiendoms rettsforhold, familie- og 
arverett, og strafferett, herunder oppdrag 
som bistandsadvokat.

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 
Besøksadresse: 
Universitetsgata 8, 0164 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00, Faks: 23 29 90 01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no


