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Forbundet kan se positivt på at regjeringen har gitt oss et
løft og øremerket midler til barn med alvorlige hodeskadetraumer. Ellers er det lite nytt på de områdene som vi som
organisasjon har jobbet for å endre over tid.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

I skrivende stund er det
høringer
om statsbudsjettet; et

veien videre inn i framtiden som organisasjon som temaer.

budsjett som Person-

Lørdag var vi delt inn i sesjoner, hvor hver gruppe hadde eget

skadeforbundet LTN

faglig fokus, før vi dro til oljemuseet og fikk en fin omvisning.

dessverre ikke kan rope hurra for. Forbundet kan se positivt

Helgen ble avsluttet med fokus på vår nasjonale kampanje

på at regjeringen har gitt oss et løft og øremerket midler til

som ble kicket i gang. Det er med stolthet jeg ser på bilder,

barn med alvorlige hodeskadetraumer. Ellers er det lite nytt

som også deles i magasinet, fra alle dere som stod ute på

på de områdene som vi som organisasjon har jobbet for å

stand. Uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre

endre over tid.

aksjonen og å nå så mange med vårt budskap. Takk for en
god innsats til dere alle!

Vi er en liten organisasjon som står overfor utfordringer, og
forslaget som ligger på bordet gjør ikke situasjonen vår bedre.

Det er mye som skjer rundt om i landet, noe dette magasinet

Dette gjør at vi må tenke nytt inn i framtiden.

viser i alle innleggene fra lagene. Det er de viktige aktivitetene i lagene som gir medlemmene våre et tilbud der de bor.

I denne utgaven av LEVE MED kan dere lese om hvordan
det var på tillitsmannskonferansen i Stavanger. Der var

Nå er høsten kommet, og det er blitt glatte partier langs

det samlet 130 tillitsvalgte fra hele landet for faglig påfyll,

veiene. Vis hensyn som fører og fotgjenger. Husk refleks!

erfaringsutveksling og sosialt samvær både felles og i sesjoner. På fredag hadde vi brukermedvirkning, vår historie og

Hilde S. Valberg
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Nå tar vi spranget videre
Tittelen på årets tillitsmannskonferanse var ”Ta spranget videre”. Målet var å løfte blikket og diskutere forbundets rolle i fremtiden. På programmet stod faglig påfyll og intensive arbeidssesjoner, men også besøk på
oljemuseet og god tid til sosialisering.
TEKST OG FOTO : Gunn Kvalsvik

De aller fleste av de 130 deltakerne

Hun mener at helgen har bundet orga-

Det ene ble holdt av Kjell B. Johansen,

under årets tillitsmannskonferanse

nisasjonen som helhet tettere sammen

som minte oss på forbundets historie,

krysset av for at de var svært fornøyde

og gjort oss mer robuste til å møte

og landsstyreleder Hilde Valberg, som

med både det faglige og det praktiske

fremtiden.

så framover. Johansen var styreleder i

innholdet i Stavanger.

en turbulent epoke av forbundets his- Det er alltid utfordrende å skulle

torie. Deretter holdt Hilde Aasmundsen,

- Jeg er godt fornøyd med konferansen

snakke fremover, og det er selvsagt en

sosionom og forsker, et innlegg om

og vi fikk mange positive tilbakemel-

fare for at noen føler seg uttrygge fordi

brukermedvirkning. Med seg på scenen

dinger underveis. Stemningen var rett

forandring krever noe nytt. I Stavanger

hadde hun Per Inge Østberg og Eivin

og slett god, og jeg føler at vi fikk til

opplevde vi det motsatte – folk ville

Dahl, som selv hadde lang erfaring

gode prosesser. Det er selvsagt ekstra

se fremover og de ville bidra, sier hun.

som brukermedvirkere og som delte

gøy at så mange evalueringsskjemaer

sine erfaringer. Aasmundsen har jobbet

gir gode og positive tilbakemeldin-

FAGLIG FREDAG

med brukermedvirking i nærmere ti år,

ger, sier generalsekretær Ingeborg

Fredagen, da de fleste tilreisende kom

både som foreleser ved Universitetet i

Dahl-Hilstad.

litt utpå dagen, bestod av tre foredrag.

Stavanger og som tilrettelegger i det
praktiske liv.
Siste mann ut var Andreas Melvær, kreatør og daglig leder i et av Stavan-

HILDE AASMUNDSEN, sosionom og forsker, holdt ett innFORBUNDETS VETERAN KJELL B. JOHANSEN gav oss

REKLAMEMANNEN ANDREAS MELVÆR snakket om

legg om brukermedvirkning. Med seg hadde hun brukerne

et tilbakeblikk på lagets historie.

hvordan vi selger ett budskap.

Per Inge Østberg og Eivin Dahl.
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DELTAKERNE i brukermedvirkningsgruppen.

ORGANISASJONSGRUPPEN.

UNGDOMSGRUPPEN.
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gers største reklamebyrå. Han holdt et

sier mye om stemningen som rådet i

er nesten ingen som klager. Dette står

foredrag der han delte hemmeligheter

Stavanger:

det respekt av. Alle kan melde seg inn
i Personskadeforbundet. Du behøver

om hvordan man kan ”pakke inn” et
”Hva jeg tenker på i dag? Jo, i dag

ikke å ha noen skade. Det koster nesten

tenker jeg på hvor heldig jeg har vært

ingenting, men det betyr mye for oss.

SESJONSLØRDAG

som har fått lov til å delta på denne

Jo flere vi er, dess større hjennomslag-

Lørdag ble deltakerne delt inn i se-

tillitsmannkonferansen for Personska-

skraft har vi overfor politikerene. Meld

sjoner, basert på fem fagfelt: Organi-

deforbundet, her i Stavanger. Jeg har

dere inn. Vi håper at dere aldri trenger

sasjon, brukermedvirkning, ungdom,

truffet mange herlige mennesker, som

oss. Men vi trenger dere. Sammen er vi

marked og likeperson. Målet var at

alle har kjempet en tøff kamp for å

sterkere enn vi er alene.”

deltakere skulle hente inspirasjon og

komme dit de er i dag. Noen kjemper

få nye tanker fra de fem områdene,

fortsatt og kommer til å kjempe hele

P.S. Vi har uten hell prøvd å finne for-

for deretter å dele kunnskapen med

livet. På tross av sine egne problemer,

fatteren bak sitatet, men det ble delt

resten av lagets medlemmer når de

så bruker de masse tid på å hjelpe

som en ”farsott” på nettet. Derfor til-

kom hjem.

andre og prøve å gjøre livet bedre for

later vi oss å dele det med resten av

andre mennesker som trenger den-

våre medlemmer i LEVE MED.

budskap for å få flere til å høre etter.

En melding som mange av deltakere

ne hjelpen. Jeg har sjelden sett så

delte på facebook etter konferansen

mange livsglade mennesker. Og her

MARKEDSGRUPPEN.
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Mye Fokus på likepersontjenesten
i Stavanger i september
TEKST: Wenche Soløst

for deltagerne til å finne ut om dette

hjelpere ved Hilde Valberg og innlegg

Og det er kanskje helt naturlig? Likeper-

kan være noe for dem. Gjennomført

om likepersontjenesten i Kreftforeningen

sontjenesten er høyt flagget i forbundet

grunnkurs er en av forutsetningene for

ved Kristin Mohn. Det var interessant

vårt og er forankret i formålsparagrafen,

å bli likeperson i vårt forbund. Det var

å høre om både likheter og forskjeller i

fordi vi i forbundet vet at det er mange

18 meget godt fornøyde deltagere, fra

tjenesten hos dem og oss. Sesjonen ble

der ute som er berørt av skade og som

Agder i sør til Finnmark i nord. De fikk

avsluttet med litt generelt om tjenesten;

trenger noen å snakke med. Og ikke bare

en god gjennomgang av kurslederne

bl.a. taushetsplikten, lokallagenes invol-

en hvem som helst, men noen som har

Aina Åsli Sòdoma og John-Inge Karlsen,

vering av likepersonene sine og hvordan

lignende erfaring, som selv har følt noe

som selv er likepersoner i forbundet og

gjøre vår tjeneste godt kjent i hele lan-

av det samme på kroppen, som har

medlemmer i det sentrale likepersonut-

det. Her har vi fortsatt en stor utfordring;

kommet seg videre i livet og som gjen-

valget, og god orientering fra rådgiver

tjenesten må gjøres kjent lokalt. Vi har

nom gode samtaler kan gi andre håp

Birte Sand Rismyhr.

mange gode likepersoner, men det er

og fremtidstro.

fortsatt altfor få som vet om dem.
På likepersonsesjonen på tillitsmanns-

På fredag formiddag, før tillitsmanns-

konferansen lørdag var det en fin miks

Derfor en oppfordring til alle lagene: Ta

konferansen, arrangerte vi grunnkurs

blant de totalt 21 deltakerne - nye og

umiddelbart kontakt med sekretariatet

om likepersontjenesten. Grunnkurset gir

erfarne likepersoner og noen som bare

og bestill plakaten for oppslag i alle

en innføring i hva tjenesten i vårt for-

ville vite litt mer om hva tjenesten går

kriker og kroker i hele landet!

bund går ut på og skal danne grunnlag

ut på. Hovedtemaene var: Vi er frivillige

LIKEPERSONGRUPPEN i Stavanger.

VI HAR LAGET EN LIKEPERSONPLAKAT som kan brukes for å informere om tjenesten.
Plakaten kan bestilles fra sekretariatet.
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PANELDEBATT LEDET AV ASLAK BONDE. F. v. professor Mats Svensson, docent Olle Bunketorp, professor Audun Stubhaug, dr. med. Ole Jørgen Kirkeby, advokat Mildrid Felland og
advokat Einar Lohne. Foto: Gunn Kvalsvik.

Nakketraumer er stemoderlig behandlet:

Vi er langt fra målet om nok
kunnskap og rettferdig behandling
Svært mange i landet vårt blir sykemeldt eller uføretrygdet på grunn av plager fra skjelett og bevegelsesapparatet,
blant disse nakkeskader. Likevel er dette et område som på mange måter kan anses å være stemoderlig behandlet.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Til tross for enorme samfunnsmessige

Ønsket om dialog med helsepersonell,

- Siden forbundets fremvekst har nakke-

kostnader og personlige lidelser som

forskere, forsikringsbransjen og person-

traumer vært et at de viktigste arbeids-

kan assosieres med nakkeskader, så er

skadeadvokater, samt en nyansering av

områdene fordi det angår så mange

det dessverre lite interesse for å avsette

hva forståelsen av denne type skader

av våre medlemmer. Noe har skjedd i

midler til forskning på feltet. Dette leder

medfører, var motivasjonen da Person-

løpet av de siste 30 årene, men svært

også til at det blir store sprik i både den

skadeforbundet LTN i begynnelsen av

mye gjenstår. Dessverre. Vi vet fremde-

juridiske og medisinske forståelsen av

september inviterte til medisinsk-juridisk

les for lite både om hvilke skader som

hva slik skader kan medføre, og dermed

nakketraumeseminar.

faktisk oppstår og hvordan disse kan

også store forskjeller i erstatningssakene.

diagnostiseres. Det er et paradoks at
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Det er uforståelig at en skade som rammer så mange
ikke blir høyere prioritert. Det koster samfunnet millioner
av kroner og reduserer livskvaliteten til altfor mange
mennesker.
Per Oretorp

bare seks prosent av helseforsknings-

Programmet for dagen var todelt. Den

Det er også denne manglende forstå-

midlene går til forskning på muskel- og

første delen ble avsatt til ingeniører og

elsen av henholdsvis akutt og kronisk

skjelettlidelser når slike lidelser er den

medisinere som snakket om skademeka-

tilstand som gjør at mange opplever

største enkeltgrunnen til uførhet innledet

nismer og belastninger på nakke og hode

at de har problemer med å nå fram i

Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp,

i forbindelse med ulykker. Den siste delen

rettssystemet.

etter at han hadde ønsket de rundt 100

bestod av juridiske tolkninger knyttet til

deltakerne velkommen.

særlig skadeevne og årsakssammenheng.

Debattleder: Aslak Bonde
Programkomité: Tor Ingebrigtsen, Sven

- Det er uforståelig at en skade som

Kort oppsummert kan man konkludere

Knagenhjelm, Øyvind Vidhammer og

rammer så mange ikke blir høyere pri-

med at fagmiljøene fremdeles leter etter

Per Oretorp.

oritert. Det koster samfunnet millioner

årsakene som fører til at noen nakke-

av kroner og reduserer livskvaliteten til

slengspasienter blir friske, mens andre

Nedenfor får du en kort oppsummering

altfor mange mennesker, poengterte

utvikler en kronisk tilstand. Denne kunn-

av hva de ulike foredragsholderne snak-

Oretorp.

skapsmangelen gjør at gruppen spriker

ket om.

og at tilstanden blir behandlet forskjellig.

PROFESSOR MATS SVENSSON CHALMERS TEKNISKA UNIVERSITET, GÖTEBORG
Professor Mats Svensson ved Chal-

er de særlig opptatt av nervetrådene

Et annet viktig poeng i Svenssons

mers Tekniske Universitet i Göteborg

og ryggmargskanalen som strekker

foredrag var kjønnsaspektet. På Chal-

utvikler kompliserte matematiske mo-

seg når vi bøyer hodet fremover og

mers prøver de nå å få mer kunnskap

deller som forteller hvordan trykket i

blir kortere når vi bøyer oss bakover.

om hvorfor flere kvinner sliter med

ryggen, og særlig i øvre del, beveger
seg ved et sammenstøt.

nakkeproblemer, noe de gjør blant
- Hva denne sammenpressingen fak-

annet ved å bruke dukker som er lik-

tisk fører til vet vi ikke nok om, men

ere kvinnekroppen når de simulerer

Metodisk brukes simuleringsdata-ma-

det er en viktig årsakssammenheng

et sammenstøt.

teriale, noe som i praksis innebærer

som igjen kan forklare hvorfor noen

det at de utsetter dukker, som er så

utvikler kroniske smerter, sa han.

like menneskekroppen som mulig, for
ulike former for sammenstøt.

- En japansk kvinnelig forsker ved
Chalmers jobber spesielt med kvin-

En typisk whiplash skjer ved påkjøring

neaspektet i nakketraumer. Kanskje

bakfra, men den kan like gjerne skje

må bilseter og lignende bygges om

Svensson viste skisser som forklarte

ved sammenstøt sidelengs. I følge

for å ikke bare være sikre for menn,

hvordan et sammenstøt beveger seg

professor Svensson ser man at symp-

sier Svensson.

i en slags s-form, som ender opp med

tombildet varierer og at slett ikke alle

en sammenpressing mellom rygg-

får smerter umiddelbart eller følger en

virvlene. Ved Chalmers, fortalte han,

fast utvikling.
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OLLE BUNKETORP – DOCENT SAHLGRENSKA AKADEMIEN, GÖTEBORG UNIVERSITETET
Docent Bunketorp startet sitt fore-

skjer ved et sammenstøt, sa den ivrige

nismene for å forstå og stille gode

drag ved å peke på et viktig premiss:

foredragsholderen.

diagnoser.

sammenheng mellom hastighet og

Newtons analyser kan altså, i følge

- Spinalskader er kompliserte og kan

grad av skade; altså at stor fart ikke

Bunketorp, forklare hvorfor en person

oppstå på grunn av mange årsaks-

automatisk skaper større skader og

som utsettes for sammenstøt ved høy

sammenhenger. Det gjør det ikke

liten fart mindre.

fart ikke nødvendigvis opplever kronisk

lettere at skadene sjelden sees på

At det faktisk ikke finnes noen klar

nakketraume, mens en som utsettes

røntgen. Av 245 nakkesmertepasien-

- Her må vi lene oss mot gamle Isaac

for et akselarasjonsdult kan ende opp

ter fant man i en undersøkelse at bare

Newton, som sa at kraft alltid er lik

med en alvorlig whiplashskade.

fire av skadene kunne lokaliseres via

akselerasjon pluss fart. Akselerasjonen

røntgen. Man klarer rett og slett ikke å

er altså en like stor variabel som selve

Bunketorp understreket at vi er

se farsettskader via røntgenmaskiner,

farten når vi måler hvilken kraft som

forpliktet til å borre dypere i meka-

forklarte Olle Bunketorp.

PROFESSOR AUDUN STUBHAUG, SMERTEKLINIKKEN VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL
Den røde tråden og det underliggende

te går over til å bli kronisk. I dag vet vi

underbygge sine argumenter fortalte

budskapet i Stubhaugs foredrag var

bare litt om dette og vi jobber etter

han om kroniske smerter som inntar

at smerter oppleves individuelt og er

flere modeller for å få mer innsikt. For

samme mønster på tvers av land og

individuelle. Når man i tillegg ikke kan

eksempel vet vi at det er ulike smerte-

skadeforløp.

fastslå hvorfor en pasient faktisk har

terskler mellom kjønn, der kvinner har

smerter og hvor smerten faktisk kom-

økt smertefølsomhet. Dette skyldes nok

- Faktum er at en som blir voldtatt kan

mer fra, er det vanskelig å finne gode

høyst sannsynlig østrogen, sa han.

ha samme kroniske smerteproblema-

behandlingsmetoder.

tikk som en som har vært utsatt for
Et annet interessant faktum er at unge

en bilulykke, sa Stubhaug, og la til at:

Professor Stubhaug er særlig opptatt

i større grad opplever smertesentivering

av smertesensitivering, altså smerte-

enn eldre. En forklaringsmodell, i følge

- Det er derfor interessant å prøve å

overfølsomhet, der smerten lever sitt

Stubhaug, er at smerten kan komme

finne ut hva i hjernen som forsterker eller

eget liv og tar sitt eget mønster. For

av en følelse av å være utsatt for noe

reduserer smerte. Dette gjøres for tiden

enkelte kan dette være så dramatisk

urettferdig og ”noe man ikke har kon-

ved en stor undersøkelsen i Tromsø. Der

at bare en enkel berøring fører til store

troll over”.

tester vi 20 000 mennesker som vi også

smerter. Professoren argumenterte for

skal følge over tid. Målet er å lære noe

at dette kunne være et av svarene på

Smerteprofessoren ved Ullevål under-

om hva som skjer når de blir utsatt for

hvorfor enkelte nakkepasienter sliter.

streket flere ganger at opplevelsen av

smerte og hvordan dette vil påvirke

smerte i stor grad er genetisk betinget

livene deres i fremtiden, forklarte han.

- Å forstå sentral smertesensitivering

og at det handler om følelser og psyk-

kan løse gåten om når en aktuell smer-

iske reaksjoner, altså biokjemi. For å
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DR. MED. OLE JØRGEN KIRKEBY, SPESIALIST NEVROKIRURGI
Tittelen på Ole Jørgen Kirkebys fore-

om den ble påført ved den konkrete

påstanden om at det skal være en

drag var Nakketraumer og medisinsk

hendelsen. En måte å unngå dette på

sterk sammenheng mellom nakke-

kunnskap. Han understreket at det er

er å kartlegge hva som gjør at noen

sleng og sentral smertesensitivering

problematisk at nakkeslengskader er

blir kroniske smertepasienter mens

er overdreven.

vanskelig å definere ut fra en konkret

andre blir friske.

hendelse, og det er dette faktumet

Hans poeng var at så lenge det ikke

som gjør det vanskelig å diagnos-

Ifølge Kirkeby vet vi en del om dette,

er mer kunnskap og gode diagnosti-

tisere.

blant annet om biopsykososial sår-

seringsverktøy vil det dessverre opp-

barhet, altså at forhold som inntekt,

stå sprik i fagmiljøene, noe som igjen

Spørsmålet som henger ved personer

utdanning og bakgrunn, ikke har noen

fører til altfor mange skjønnsmessige

som sliter med kronisk nakketraumer

påvirkning på hvem som får kronis-

vurderinger.

er hvorvidt skaden var der fra før, eller

ke nakkesmerter. Han mener også at

ADVOKAT MILDRID FELLAND FRA GJENSIDIGE FORSIKRING

ADVOKAT EINAR LOHNE,

- Rent juridisk vil beviset om årsakssam-

heng mellom en trafikkulykke og senere

ADVOKATFIRMA LANGSETH

menhenger alltid baseres på svaret på

bløtdelsskader og ervervsuførhet.

Lohne tok utgangspunkt i de
tre medisinske forklaringene

følgense spørsmål: Ville skaden være
- I tråd med norsk rettstradisjon er dom-

som ligger bak en whiplas-

spremissene omfattende, og det har i

hskade. Den biopsykososiale

Advokat Mildrid Fellands utsagn utgjør

årene etter dommen blitt avsagt flere

forklaringsmodell, instabili-

kjernen i norsk rettspraksis.

underrettsdommer på rettsområdet,

tet øverst i nakken (objektive

fortalte Felland.

funn) og bløtdelsskade (uten

der dersom ulykken tenkes bort?

objektive funn).

- I Norge utgjør nakkeslengskadene mer
enn halvparten av de personskadene

Trenden i disse dommene, sammenholdt

som meldes til forsikringsselskapene etter

med underrettspraksis før Ask-dommen,

Han snakket videre om de uli-

trafikkulykker. Konfliktnivået i sakene har

synes å være at de erstatningsrettslige

ke kriteriene som må ligge til

ofte vært høyt, og normalt skyldes dette

vilkårene har blitt ”strammet inn”, slik at

grunn for en dom og pekte på

at partene er uenige om de aktuelle hel-

det nå har blitt vanskeligere å få erstat-

at det var flere motsetninger i

seplager om ervervsuførhet er forårsaket

ning for slike plager.

domsavsigelser målt opp mot
god skikk.

av den aktuelle trafikkulykken.
- Det synes særlig å bli lagt vekt på HøyFelland refererte til Norges Høyeste-

esteretts presisering av at symptomut-

- Vi må jobbe for at nakke-

retts dom fra 2010, ofte referert til som

viklingen skal samsvare med det trau-

traumer ikke blir behandlet

”Ask-dommen”, som de siste årene har

matologisk forventede for at tilstrekkelig

som bingogevinster, altså at

skapt presedens i flere saker. Dommen

faktisk og rettslig årsakssammenheng

det er tilfeldig hvem som får og

ser på spørsmålet om årsakssammen-

skal anses å foreligge, mener Felland.

hva de får, avsluttet Lohne tørt.
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Smått & Viktig
Her er NRKs brukerråd
NRKs brukerråd ble opprettet i mai
2015. Brukerrådets mandat er å bidra
med innspill til forbedringer og utvikling av tilgjengeligheten til NRKs
innhold på TV, radio og nett.

Kari Kristine Engan, LSHDB
(Landsforbundet for kombinert syns- og
hørselshemmede/døvblinde)
Geir Jensen, FNDB
(Foreningen Norges Døvblinde)

Brukerrådet samles hos NRK tre til fire

Sverre Fuglerud, Blindeforbundet

ganger i året. Møtene i 2015 handlet om

NRKs brukerråd består av representan-

Sindre Falk, HLF

sport, valgdekning og NRKs tilgjenge-

ter fra ni forskjellige organisasjoner for

(Hørselshemmedes Landsforbund)

lighetsstrategi.

funksjonshemmede og én representant

Petter Noddeland, NDF

fra pensjonistforbundet.

(Norges Døveforbund)

BRUKERRÅDETS MANDAT

Gustav Granheim, FFM

NRKs brukerråd skal bidra med innspill

Steinar Wangen, LUPE

(Foreningen For Muskelsyke)

til forbedringer og utvikling av tilgjen-

(Landsforeningen for Utviklings-

Marianne Kufaas Sæterhaug,

geligheten til NRKs innhold på TV, radio

hemmede og pårørende)

Dysleksi Norge

og nett.

Jannicke Andersen, NFU

Eyvind Frilseth,

(Norsk Forbund for Utvklingshemmede)

Pensjonistforbundet

Hipp hurra
for Ingeborg
Dahl-Hilstad
Den 15. oktober ble
vår generalsekretær
40 år. Forbundets
midtpunkt i nesten 10
år gratuleres av både
kollegaer, venner og
alle medlemmer.

HAR DU EN ERVERVET HODESKADE SOM TIDVIS ELLER
PERMANENT PÅVIRKER FORELDREROLLEN? HAR DU BARN
I SKOLEALDER?
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) søker barn
og foreldre som informanter i en studie om hverdagslivet i familier der en forelder har hodeskade som påvirker hverdagslivet og
foreldrerollen. Målet er å utvikle kunnskap for en bedre hverdag
for både barn og foreldre samt bedre forutsetninger for å utvikle
treffsikker hjelp og støtte.
For ytterligere informasjon, eller ønske om deltakelse,
kontakt doktorgradsstudent Tatiana Gudkova på
e-post: tatiana.gudkova@ntnu.no eller telefon 73 59 02 34

Institutt for språk- og
kommunikasjonsstudier
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Uførereformen har ikke påvirket
sysselsettingen
En fersk rapport fra Fafo viser at uførereformen i liten grad påvirket sysselsettingen blant uføre et halvt år etter
at den ble innført.
Uførereformen ble innført 1. januar 2015

regelendringene, i større grad burde ha

utgangen av 2014 at bare én av tre uføre

og skulle blant annet legge til rette for

vært kombinert med konkrete tiltak og

hadde god eller svært god kjennskap til

at uføretrygdede lettere kunne kombi-

virkemidler som tar sikte på å øke et-

hvordan de selv ville bli berørt.

nere ytelsen med arbeidsinntekt. Nå har

terspørselen etter den arbeidskraften

forskere ved Fafo sett nærmere på om

de uføre representerer.

reformen har påvirket henholdsvis den

Samtidig understreker forskerne at det
er vanskelig å anslå det ubrukte arbeids-

ønskede og den faktiske tilknytningen

- Vi ser jo at flere års arbeid med å få

kraftpotensialet til gruppen og hvilke

til arbeidslivet blant uføretrygdede og

inkludert disse gruppene gjennom for ek-

forventninger man bør ha til effekter av

om effekten er synlig 6 måneder etter

sempel IA-avtalen, har hatt liten effekt.

reformen, siden det handler om personer

endringene i lovverket.

En årsak som ofte trekkes frem for å for-

med helseproblemer og i mange tilfeller

klare dette, er arbeidsgivernes holdninger

nedsatt funksjonsevne.

De finner at reformen ikke har hatt noen

og skepsis til å ansette personer med

synlig effekt på sysselsettingen blant

funksjonsnedsettelser, sier prosjektleder

- Undersøkelsen viser at andelen uføre

de som er helt uføre eller blant delvis

Magne Bråthen. - Disse holdningene kan

som har lyst til å jobbe, eventuelt jobbe

uføre menn. Når det gjelder delvis uføre

ha betydning for gruppens muligheter

mer, er begrenset. Men siden undersø-

kvinner, jobber færre av disse ved siden

til å få en jobb.

kelsen ble gjennomført bare seks må-

av ytelsen et halvt år etter at reformen
ble innført.

neder etter at reformen ble innført, er
LITE KUNNSKAP OM REGELVERKET

det rimelig å anta at kunnskapen om

NAV sendte ut informasjonsbrev og opp-

regelverket vil bli bedre etter hvert som

- KONKRETE TILTAK OG

rettet en webside i forbindelse med re-

tiden går, sier Bråthen.

VIRKEMIDLER MÅ TIL

formen, for å gi brukerne informasjon om

Forskerne bak rapporten mener at de

regelendringene. Likevel viser en spørre-

økonomiske insentivene som ligger i

undersøkelse gjennomført av NAV ved
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Les hele rapporten på nav.no.

§ Glimt fra retten
TEKST: Per Oretorp

If forsikring hevdet at erstatningskra-

len. Disse kom til at det var sannsynlig

vet på 21 millioner etter lavenergiskader

årsakssammenheng mellom ulykkene

I denne spalten blir det hovedsakelig

med begrenset medisinsk invaliditet tilsa

og hennes helseplager. De anslo den

referert fra Høyesteretts- og lagmanns-

lemping. Det vil si at skadelidte måtte

medisinske invaliditetsgraden fra 11-17

rettsdommer, da disse har betydning ut

dekke noe av tapet selv, noe som ville

%. Det ble også fremlagt vurderinger fra

over den enkelte sak. I det siste har jeg

medført en fravikelse av rettsprinsippet

ingeniører når det gjelder krefter som

omtalt noen avgjørelser fra tingrettene,

om ”full erstatning”. Selskapet hevdet at

har påvirket bilene som var i kollisjon.

og også denne gang vil det handle om

det ville være urimelig med et ”spleise-

Retten konkluderte med at begge ulyk-

en dom som er av en viss interesse, selv

lag” for premiebetalerne når beskjedne

kene hadde tilstrekkelig skadeevne, men

om den ikke har såkalt rettskildeverdi.

skader resulterer i tosiffrede millionbeløp

skadeevnen for ulykke nummer 2 ligger

Jeg mener likevel den er viktig å kjenne

i tap. Som angitt nedenfor ble den skade

i nedre sjikt og er et såkalt lavenergi-

til, da den omhandler en ulykkestype

som If anså å være ”beskjeden” vurdert

traume. Retten la til grunn at skadelidtes

som er svært vanlig og skader som for

av NAV til 15 % VMI, noe som vil si en

hovedplager var smerte i nakke- og

de fleste ikke blir varige, men som for

forholdsvis betydelig skade.

hoderegion samt konsentrasjonssvikt,

noen vil prege resten av livet eller i hvert

noe som er hovedårsak til at skadelidte

fall i overskuelig tid; nemlig påkjørsler

Skadelidte var utdannet sivilingeniør og

er ute av arbeidslivet. Retten avviste

i ”lavere” hastigheter og utvikling av

hadde en høy inntekt. Det var enighet

derfor forsikringsselskapets anførsler om

kroniske nakkeplager.

om at hun ikke hadde nakkerelaterte

at tilleggssymptomene var atypiske eller

plager eller annen sykehistorie før den

for fjerne til at det er naturlig å knytte

Forsikringsselskapet If hadde erkjent

første ulykken. Det var også enighet om

ansvar til dem. En av de medisinske

ansvar, men mente frem til stevning at

at hun fikk akuttsymptomer etter ulyk-

sakkyndige uttalte at tilleggssymptomer

100.000 kroner var riktig erstatning for de

ken og at hun i ettertid har hatt vedva-

delvis er vanskelig å forklare medisinsk,

tap som deres kunde hadde blitt påført.

rende plager, såkalte brosymptomer. Fra

men bemerket at det er anerkjent at

Det ble tatt ut stevning med krav om

høsten 2004 var hun 80 % sykemeldt og

den tradisjonelle medisin generelt ikke

erstatning fastsatt etter rettens skjønn,

fra 2006 40 % sykemeldt. Da den andre

kan forklare hva som eventuelt er den

samt tilkjennelse av saksomkostninger

ulykken skjedde i 2009, var hun ansatt

fysiske årsaken til kroniske skader etter

som markedsdirektør. Hun ble påkjørt

nakkesleng. Det ble i den forbindelse

Dommen er fra 19. mai i år og er avsagt

bakfra, og oppretting på skadelidtes bil

vist til Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547.

av Asker og Bærum tingrett. En kvinne

ble taksert til kr 12 291, inklusive mva.,

Retten konkluderer så med at plagene

født i 1967 var utsatt for to trafikku-

mens føreren av påkjørende bil mente

er en påregnelig følge at de to ulykkene

lykker, en i 2004 og en i 2009, og ble i

at det ikke var skader på hans bil. Hun

og at skadefølgene ikke er for fjerne,

begge tilfeller påkjørt bakfra. Hun var

var på dette tidspunktet fremdeles 40 %

avlede eller indirekte.

på domstidspunktet i en prosess om å

sykemeldt og har etter den siste ulykken

søke uføretrygd. De involverte bilene

ikke vært i arbeid. Begge påkjørslene

Skadelidte hadde en årslønn på kr 640

var forsikret i samme forsikringsselskap.

skjedde på vei til kontoret og ble god-

000 ved den første trafikkulykken. Av-

Partene var uenige om konsekvensene

kjent som yrkesskader. NAV aksepterte

talt inntekt uten skaden ved den andre

av trafikkulykken innbar redusert ar-

menerstatning på basis av 15 % medi-

ulykken var kr 913 000. Basert på vit-

beidsevne og om det var grunnlag for

sinsk invaliditetsgrad. Det ble oppnevnt

neforklaringer fra bl.a. karriererådgiver

såkalt lemping av erstatningsbeløpet.

to medisinske spesialister for domsto-

og med utgangspunktet i avtalt lønn,
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DOMMEN ILLUSTRERER AT EN FORHOLDSVIS LAV MEDISINSK INVALIDITETSGRAD kan få store arbeidsmessige konsekvenser og, i enkelte situasjoner, gi et betydelig tap.
Illustrasjonsfoto.

la retten til grunn at hun ville hatt en

Dommen illustrerer altså at en forholds-

Takket vare at skadelidte i denne sak

gradvis stigning i lønn opp til på ca. kr

vis lav medisinsk invaliditetsgrad kan

hadde energi og økonomiske ressurser

1,5 millioner pr. år, inklusive alle tillegg.

få store arbeidsmessige konsekvenser

til å ta opp kampen mot forsikringssel-

Kapitalisert ble fremtidig inntektstap

og, i enkelte situasjoner, gi et betydelig

skapet i domstolen fikk hun til slutt en

fastsatt til kr 8 280 000, inklusive 20 %

tap. Saken ble ikke anket av forsikrings-

”høy” erstatning. Jeg vil dog minne om

skatteulempe. Tap i hjemmearbeids-

selskapet, noe som vi går ut i fra ble

at erstatningen i hver sak kun er et speil-

evne ble satt til kr 280 000 og påført

besluttet etter at dommen ble vurdert

bilde av de tap som oppstår som følge

inntektstap til kr 4 112 986. Til sammen

som riktig både ut fra et juridisk og

av skaden. Man blir ikke rik på erstatning

ble skadelidte tilkjent kr 13 400 000. I

medisinsk perspektiv. Vi håper også at

og det hører til tilfeldighetene at man

tillegg ble forsikringsselskapet dømt til

forsikringsselskapenes saksbehandle-

som skadelidt fullt ut blir kompensert

å dekke skadelidtes saksomkostninger.

re og jurister nå fremover blir mindre

for de reelle økonomiske tap.

opptatt av teoretisk skadeevne basert
Saken er spesiell, da den ene ulykken er

på usikre premisser og at den så kalte

Saken ble prosedert av advokat Gro

en såkalt lavenergiskade, og den medi-

Ask-dommen og den biopsykososiale

Styrerud Mår, Sverdrup Advokatfirmaet

sinske invaliditetsgraden ble fastsatt til

forklaringsmodellen ikke misbrukes, men

15 %. Det er med dette utgangspunkt

eventuelt vises til i saker som den passer

man må vurdere dommens betydning,

til, noe de sakkyndige mente ikke var

som her legger til grunn 100 % uførhet.

tilfelle i denne sak.
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Stolte medlemmer
Helgen den 22.-24. september gikk
det en rød bølge gjennom landet
vårt. Flere hundre medlemmer stod
på stands fra Kristiansand i sør til
Alta i nord.

pårørende som blir rammet av sykdom

de som trenger hjelp fra det offentlige.

og skade, sier hun.

Alle kan være medlem, og det burde vi
bli. Vi er der for de mange tusen som blir

FARSOTT PÅ FACEBOOK

skadet hvert år – bli medlem og lån oss

En godt eksempel på at den røde bøl-

din stemme.

gen ikke bare manifisterte seg i form
TEKST: Gunn Kvalsvik

av stands, er statusen som ble delt av

Vi håper du aldri trenger oss, men vi

svært mange på facebook:

trenger deg. Send HJERTEVARME til

-Ikke siden sykkelhjelmkampanjen har

2090 og støtt vårt arbeid (300,-)”.

entusiasmen vært sterkere enn den vi

”I dag er jeg stolt medlem av Personska-

opplevde under årets helg, sier Person-

deforbundet LTN. Vi møter hverandre,

GODE PÅ FRIVILLIGHET

skadeforbundet LTNs generalsekretær

støtter og tror på hverandre og viser vei

Norge er i verdenstoppen sammen med

Ingeborg Dahl-Hilstad.

gjennom et kaos av regelverk og para-

Sverige i frivillig aktivitet. I Norge er det

grafer som gir rettigheter slik at livet

10 millioner frivillige medlemskap, som

igjen kan leves.

omtrent gir et gjennomsnitt på to per

Hun forteller at fokus under årets kampanje var å formidle og dele enkelthistorier.

person.
Personskadeforbundet LTN gir en stemme til unge på sykehjem, til de som ikke

Frivilligheten i Norge er altså veldig

- Målet var å formidle at arbeidet til for-

får rehabilitering, til slitne pårørende, til

viktig. Den er viktig for enkeltpersoner,

bundet til syvende og sist handler om å

de som kjemper for rettferdig erstatning,

både de som deltar som frivillige og de

gjøre livene bedre for enkeltpersoner og

til de som er i kontakt med NAV og til

som får et fellesskap fra frivillighet. Det er
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en typisk vinn-vinn-aktivitet, men også

STØTTENDE MEDLEMMER

- Denne kampanjen kommuniserer både

helt avgjørende for eksistensen av Per-

Som en del av kampanjemateriellet ble

vår medlemsstolthet, men også en opp-

sonskadeforbundet LTN, sier Dahl Hilstad.

LEVE MED, medlemsmagasinet til for-

fordring til de som ønsker å støtte vår sak

bundet, gjort om til et temanummer med

ved å låne oss sin stemme. Fremover har

Økonomisk er verdien av frivillig arbeid

seks personlige historier. Disse ble delt

vi en ambisjon om å få flere som vil gi oss

(tall fra 2013) satt til hele 128 milliarder

ut på standsene sammen med andre

støtte, selv om de ikke selv er rammet av

kroner, ifølge Frivillighet Norge. Over

medlemseffekter. I tillegg ble det brukt

en ulykke, avslutter generalsekretæren.

halvparten av frivillig arbeid legges ned

plakater med oppfordring til å melde seg

i kultur-, idrett- og fritidsorganisasjoner.

inn for å støtte saken.

Lite folk, men stort hjertelag
Calle kunne fortelle at han skulle til tann-

Vi bestemte oss for å avslutte litt tidligere,

legen, og skrekkhistorier fra gamle dager

og det alltid like hyggelige personalet

ble brakt opp. Det ble mimret om tiden da

vinket oss farvel. Følg våre internettsider

smeden var den som dro ut tannen, uten

for neste møte. Vel møtt!

Det var få av oss som hadde tatt veien

bedøvelse eller hygieniske verktøy, som

til kaffetreff denne torsdagen. Det var

kanskje noen av våre medlemmer også

P.S. Det må høre med til historien at jeg

fire stykker som møtte opp, tre menn og

erindrer var en fast måte på den tiden.

har vepseskrekk.

én kvinne. Trolig var det fare for ustabilt

Vi var alle svært glade for mer moderne

vær som gjorde at mange valgte å være

tannlegeutstyr og tannleger i dag. Calle

hjemme. Tidligere på dagen hadde det

understreket at han ikke var redd for å gå

regnet på vestsiden av byen, men ut på

til tannlegen og kunne gjerne foreta både

Tone Knudsen er medlem i Per-

dagen var regnet og det grå været på

borring og tannpleie uten bedøvelse.

sonskadeforbundet LTN og aktiv

hell og solen framme.

TONES BLIKK PÅ
FRIVILLIGHETEN

i Oslo laget.
Undertegnede hadde hatt et ufrivillig

Som vanlig var det lite folk i kafeen på

vepsebesøk. Det var en dronning på

denne tiden av dagen når vi har kaffe-

leting etter et sted å overvintre som

treff. En lun og behagelig atmosfære,

hadde forvillet seg inn uten at hun var

uten bakgrunnsmusikk og støy. Fire store

blitt oppdaget. Lysekronen i gangen var

kaffe ble bestilt og vi satt alle godt i en

beklageligvis på ingen måte et egnet

stor sofa innerst i lokalet, som nå har blitt

sted å være. Strømracketen ble forsiktig

vårt faste oppholdssted. Til tross for få

tatt frem og dronningen fløy rett i den.

LTN medlemmer gikk praten om løst og

En rask og human død kan man kanskje

fast som den skulle.

kalle det.
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Hovedlinjene i
statsbudsjettet 2017
Årets statsbudsjett er dessverre ikke et budsjett å rope hurra for. Bortsett fra et løft i form av øremerkede midler
til barn med alvorlige hodeskadetraumer, er det lite nytt på områder Personskadeforbundet LTN i årevis systematisk har jobbet for å endre.
Punktene nedenfor gir en kort oppsum-

5. Satsning på systematiske og målret-

høring med frist 1. november. Det tas

mering over hvordan statsbudsjettet vil

tede veikontroller vil fortsette. Kontroll av

sikte på å legge frem en lovproposisjon

påvirke livene til våre medlemmer.

vinterutrustning, bremser på tunge kjøre-

for Stortinget våren 2017.

tøy og kabotasje skal fortsatt prioriteres.
ERSTATNING

13. Skjermingen for bostøtte grunnet økt

1. Regjeringen har valgt å utsette ikrafttre-

6. Regjeringen er i gang med å utarbei-

brutto uføretrygd (grunnet uførereformen)

delse av endringen i barneerstatningsloven

de lover og regler som gir mulighet for å

videreføres også i 2017. Kompensasjons-

som et enstemmig storting vedtok 18.

stille transportforetak og transportkjøper

ordningen omfatter uføre som mottok

desember 2015. Dette skjer til tross for

ansvarlig for sjåførers brudd på vegtra-

bostøtte før 1.1.2015.

at Justisdepartementet lovet at dette

fikklovgivningen.
HELSE OG OMSORG

skulle prioriteres.
7. Vegtilsynet skilles ut som egen etat og

14. Det er en seier i seg selv at ordet re-

2. Det forslås å etablere landsdekkende

ansvarsområdet utvides til også å gjelde

habilitering brukes om barn.

voldsofferomsorg som bedre skal ivareta

tilsyn med Nye Veier AS.

voldsofrenes behov. I Personskadeforbun-

15. Det kommer en opptrappingsplan for

det stiller vi oss noe skeptisk ettersom

ARBEID- OG SOSIAL

habilitering og rehabilitering, og alt nytt

denne styrkingen skal finansieres gjen-

8. Styrkning av funksjonsassistanse i ar-

er godt nytt.

nom reduserte bevilgninger til Kontoret

beidslivet med 15 millioner. Omdisponering

for voldsoffererstatning.

av eksisterende midler.

16. Det er fortsatt budsjetter for de “friske”
syke som kan benytte seg av fritt behand-

3. Pasientskadenemda (PSN) ble som kjent

9. Skal sørge for økt samhandling mellom

fra 1. januar 2016 en del av Nasjonalt kla-

helsetjenesten og arbeid- og velferds-

georgan for helsetjenesten, som etter en

tjenesten innenfor ”Raskere tilbake”- ord-

17. Et økt fokus på kortere køer og inn-

overgangsperiode skal flyttes til Bergen.

ningen.

satsstyrt finansiering gir økt fokus på de

Dessverre har beslutningen medført at

lingsvalg og orientere seg selv.

som kan ferdigbehandles.

saksbehandlingstiden har økt. Forslaget

10. Bekrefter at ny pleiepengereform som

til statsbudsjett gir dessverre grunnlag

utvider ordningen til å også gjelde barn

18. Vi forbeholder oss retten til å være litt

for å tro at denne negative utviklingen

som ikke er livstruende eller svært alvorlig

avventende i og med at opptrappings-

vil fortsette.

skadet trår i kraft høsten 2017.

planen fokuserer så mye på kommunene,
og ingen vet hvilken kommunestruktur vi

SAMFERDSEL OG TRAFIKKSIKKERHET

11. Kommer en rapport fra utvalget som

faktisk får. Og er det ikke nok midler, som

4. Statsbudsjettet viderefører i praksis tid-

skal gjennomgå hjelpemiddelområdet

FFO sier, så tar regjeringen med den ene

ligere forslag fra både denne og tidligere

ved årsskiftet 2016/2017.

hånda, i forbindelse med egenandeler

regjeringer. Møtefri vei påstås prioritert,
men det er en sannhet med modifikasjoner.

og sykdomslista, og gir med den andre
12. Endringer i regelverket om AAP er på

– 19 –

til opptrappingsplanen.

Dette skjer
Romerike

Oktober – Desember

FLERE AKTIVITETER PÅ ROMERIKE
26. oktober Bingokveld fra klokken 1800-2100.
18. november Sammen med Oslolaget inviteres medlemmer til Wallmans.
5. desember Lett bevertning og grøtfest hos nissen i Blaker.
Gå inn på hjemmesidene til laget, eller ta kontakt med Kjell Silkoset på epost:
romerike@personskadeforbundet.no for mer informasjon.

13.-27.

Mai

VÅRLIGE SENIORUKER I BULGARIA
I fjor introduserte vi et eget tilbud for seniorer ved å reservere leilighetene på Panorama Dreams et par uker
på våren. I år gjentar vi tilbudet. Er du interessert noter
dato for bookingstart den 1. januar 2017.
Tilbudet til seniorer gjelder
i uke 20 og uke 21, altså i
perioden fra den 13. mai –
til den 27. mai. Målet med
ukene er at flere i samme
aldergruppe kan bli kjent

litt alene, men som også vil ha muligheten til å bli kjent

med hverandre og å gi seni-

med andre i samme situasjon. Aldersmessig har vi defi-

orer reservert tilgang på tilrettelagte leiligheter.

nert seniorer som personer fra 55 år og oppover, og tilbudet
gjelder både single og par, forklarer Personskadeforbundet

Det bør også legges til at mange mener at våren, som

LTNs konsulent Frank Gjelsøy. Det er han som administrer

ikke akkurat er høysesong, er den vakreste årstiden ved

utleie av leilighetene og dermed også seniorturen.

Svartehavet.
Ta kontakt med Frank Gjelsøy i januar, book deg inn og få
- Det er en perfekt reise for deg som både ønsker å være

noe å se frem til i vintermørket.
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Landet rundt
NAV og erstatning
For Per Oretorp og Birte Sand
Rismyhr har det vært en hektisk
høst. De har reist landet rundt og
snakket om NAV og erstatning.
- Det er som et uttømmelig behov for
kunnskap på rettighetsområdet, og på
mange av stedene jeg har besøkt de
siste månedene har det vært mange

STINN BRAKKE I SARPSBORG

tilhørere, sier Birte Sand Rismyhr.

I Sarpsborg var det hele 35 mennesker
som møtte opp, noe arrangørene var
svært fornøyde med.
- Jeg tror vi lyktes med markedsføringen i forkant, siden det kom mange som
ikke var medlemmer av laget. Det igjen
resulterte i to nye medlemmer, forteller
Linn Jeanette Krogstad.

Pizzakveld i Lyngdal
Fredag den 7. oktober møttes ti
personer til pizzakveld på Jonas B.
Gundersen i Lyngdal sentrum.
TEKST OG FOTO: Marianne Trydal Skeie

Da vi tidligere også har hatt en vellykket
kveld med deilig pizza og drikke på denne
restauranten, ønsker vi at dette kan være
et årlig samlingspunkt i Lyngdal. Det ble
servert flere typer pizza, altså for enhver
smak, med salat og dressing. En hyggelig
og flott betjening og en vellykket kveld
for fylkeslaget.
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Landet rundt
Tur til Kongens by
For tredje år på rad dro en hyggelig
gjeng fra Follo-laget på raid til
København. Vi ble litt flere enn i fjor,
noe som bekrefter at vi er på rett
kurs. Avreisen foregikk i sømmelige
former fredag 2. september og siden
været var fint ble det samling på
akterdekket før middagen.

de støyende stedene, men trakk oss

Selvsagt ble det noen runder i taxfree-

tilbake til et rolig sted hvor vi kunne

butikken, noe som hadde medført solid

føre en dannet samtale uten å rope

overvekt hvis vi hadde reist med fly.

til hverandre. At dansker er sosiale

Totalt sett en meget vellykket tur som

og munnrappe visste vi, og i løpet av

alle ønsket å gjenta neste år. Selv vær-

kvelden fikk vi et skikkelig bevis. En av

gudene var på vår side; svake bølger

kelnerne klart å gjøre Janicke både stum

på hjemturen markerte bare at det var

og målløs med en velplassert replikk,

båttur.

noe vi anser for å være i grenseland av
TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

hva som er mulig.

Det er bestandig artig å dra på tur, og
det fine er at nye fjes dukker opp nesten

Turen startet med en tidlig middag som

Lørdagen var uten det store program-

definitivt falt i smak, og da var grunnlaget

met, kun felles lunch på en trivelig kafé

hver gang.

for en flott tur lagt. En meget dyktig

vi har besøkt tidligere. Selvsagt svimet

Neste år blir det også tur, men med noen

og flink dame geleidet oss gjennom

vi også rundt på egen hånd, men alle

endringer i konseptet. Vi satser på å

måltidet og valgte riktig drikke til alle

kom seg med bussen tilbake til båten.

dra i begynnelsen av mai og legger inn

rettene.

Dagen ble rundet av med middag og

en overnatting. Vi håper at denne lille

samling etterpå på samme sted som

endringen gjør at flere av Follo-lagets

Erfaringer fra tidligere turer gjorde at

i går, men siden de fleste var slitne, så

medlemmer blir med!

vi etter middagen ikke frekventerte

ble det en ganske rolig kveld.
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Aktiviteter i nord
Sortland og Andøy lokallag arrangerte kurs i erstatningsrett ved
Per Oretorp og NAV ved Birte Sand
Rismyhr den 27. august.

Det var 35 påmeldte, men på grunn av

kurset dro vi til Nyksund, en perle i Vest-

dårlig vær og andre forhold, ble det en

erålen, for å spise middag, samt vise Per

del avmeldinger, men vi var samlet 29

og Birte litt av naturen i området.

personer.
Kurset var populært og vi har bare fått

TEKST OG FOTO: Inger Simonsen

Arrangementet var åpent for alle. Etter

gode tilbakemeldinger.
10-ÅRSJUBILEUM
Sortland og Andøy lokallag feiret 10-årsjubileum i Ballangen over en hel helg.
Her var vi 35 medlemmer samlet til jubileum. Det ble sosialt samvær, samt mange
aktiviteter for alle medlemmene som
var med.

Hverdagsrehabilitering i Ofoten lokallag
TEKST OG FOTO: Kjersti Bergvik

Temaet på et kurs i Ofoten var hverdagsrehabilitering. De som fortalte om
deres prosjekt og om temaet, var Harald
Karlsen og Åshild Kristiansen.
Det var godt fremmøte av medlemmer,
og det var en svært interessant og lærerik kveld, også med litt å bite i.
Vi var også heldige og fikk besøk fra
landsstyret, ved Martin Berg, til dette
møtet.
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Landet rundt
Kjørte 100 mil for å gå opp en slalombakke
Enkelte gleder seg til høstferien og
rolige dager, andre har som tradisjon å starte høstferien med et godt
gammeldags motbakkeløp. Svein
Ove Langeland kjørte fra Karmøy
til Oslo for å være med.

og da ytret Svein Ove at han kunne ikke

svarer Svein Ove sporty at det vil han. –

skjønne at det var så vanskelig. – Så utpå

Siden Thomas Numme i så dårlig form

kvelden spurte de andre om jeg ville være

kom opp ti minutter raskere enn meg,

med, sier Svein Ove. Og har du sagt a,

så skal jeg ”perse” med i hvert fall fem

får du si b, så jeg sa ja. Og dermed ble

minutter neste år, lover han. –Og neste

det hundre mil i bobilen for å komme seg

år blir sønnen min med, han spiller ame-

opp en bakke.

rikansk fotball, og da jeg sa at dette er
tøffere enn hans trening. Etter litt fram

TEKST OG FOTO: Ingeborg Dahl-Hilstad

SKAL ”PERSE”

og tilbake ble vi enige om at neste år

Medlemmer og ansatte i Personskade-

Alle deltagerne fra Personskadeforbundet

stiller to blad Langeland, så blir vi enige

forbundet LTN har for fjerde år på rad

LTN tok seg opp i god stil, og møttes på

om det, avslutter Svein Ove.

vært med på motbakkeløpet Oslos brat-

toppen for å gi hverandre en klapp på

teste. I korte trekk går det ut på å ta seg

skulderen og utveksle erfaringer. Og ble

opp en slalombakke på kortest mulig tid,

enige om å delta neste år også. Svein

og siden arrangementet reklamerer med

Ove synes det var knallhardt. –Sier jeg

at det er utfordringen alle kan klare så

noe annet lyver jeg, humrer Svein Ove,

liker Personskadeforbundet LTN å bevise

men jeg hadde bestemt meg på forhånd

det. I år deltok Personskadeforbundet

for at dette skal jeg klare. Og så skrøt jeg

LTN med ni medlemmer, og alle som en

på Facebook sånn at det ikke var noen

tok seg til toppen.

annen utvei enn å komme opp. I tillegg
sliter Svein Ove med knærne, og ”alle”

HAR DU SAGT A, FÅR DU SI B

med vonde knær vet at nedover er verre

Svein Ove var på organisasjonskurs der

enn oppover.

også Hege Hansen var til stede. Hege
snakket om dette tøffe motbakkeløpet,

På spørsmål om han vil gjøre det igjen

CHRISTINA THANGER, SVEIN OVE LANGELAND OG
HEGE THUE HANSEN.

SVEIN OVE LANGELAND sammen med Carl-Vidar Haugan (Calle).

GJENGEN SAMLET før start.
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten
LIGGE

e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
RAKK

REKKE

DYR

VEKT

ANER KJENNE

TRENE

FERSK

MORENE

NEDBØR
MAN

Turid
Henriksen

PAR
TRE

BRUTAL

HADDE

TALL
GRØNN SAK
HAR LTN
ET NETTVERK AV

DOVEN
RING

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

FØRSTE
MED LEMS BLADET

FRIST

FARTØY
KIKKE

GRYTER

STATER
EROTER

VEKST ENE

FOR BILDER

DYR
VIA

INUITT
REISE

VÆSKE
PAPE GØYE

VEKT
TITTEL

BIBEL NAVN

PLAGG

RE SPEKT

TONE
MÅNED

SKUM MEL

HODE PLAGG

EMBETSMENN

OPP MERK SOMHET

BADE
VASSE

KOM MUNE

MØN STER

DRIKK

BESTÅ
INSEKT

ALENE
GLANS

VINNE
UTROP
BAR
ORD FLOM

FUGL
SNØSKO

PÅLEGG

GUTTE NAVN
LAG

SIVBÅT
PLATE

ØYNE

TIPPE
BIBEL NAVN
ARTIK KEL

HAV ØRNENE

POSTE

TALL

KON JUNK SJON

LÆR STROPP

RE KLAME

UTLØP

LANG

KJENT MANN

SJAU

SELV PINER

ARGON

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

ARTIK KEL
SI
SPRET TE

OMRÅDE

LE VERTE

DYRE LÅT

ROBÅT
KRIBLER

MOBBE

STAT I
ASIA

GRIPER

TEMPO
TIL LATER

FOR TROLIG

ABER
MUNN TAK

BRUK KET
ASPIK

RED SKAP
GUTTE NAVN

FINNES
BØNN

VINNERE

DRETT

FINNER LØNN

TELE

TRÅKK
SOMME

PRO NOMEN

MEIERI PRO DUKT

ANTALL
AV 12

TEKKE

SANG ERE
LISTIG

UKE BLAD

TONE
KNIKSER

FOR KJØL ELSEN

KRIBLE
KJE RUBEN

JUBI LEUMS BOK

SVIKE FULL

ØY OG
DIKT
PASSE

I DET
BAK

SKRED
SKJUL

ØDE LAGT
HYGGE

URAN

BLE AV HOLDT I
1987

TÅKA
PRO NOMEN

10 AR
PIKE NAVN

RØMTE

SIKTE

RETNING

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

Løsning på forrige kryss
var:
VEPSEBOL

Stein Ove Gjelberg, Harstad
Kjell Peder Hoff, Rælingen
Per M. Grue, Oslo

Svarfrist: 20.11. 2016

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Selius & kidza
#ErDuSikker?
#ErDuSikker? er en konkurranse mellom utvalgte videregående skoler i Norge. Skolene konkurrerer om flest
mulig poeng innen trafikksikkerhet. Hovedpremien er en konsert med en kjent artist.

I tillegg konkurrerer elever fra samme

gjennomføre. Jo flere elever på skolen

fylke om å vinne et individuelt kjøre-

som leverer oppdrag, jo mer poeng får

skolestipend og andre spennende ukes-

skolen.

premier.
Skolen med høyest poengsum vinner
For å vinne må elevene samle poeng til

konkurransen og konserten.

sin skole ved å levere ulike oppdrag –
eksempelvis et bilde fra trafikken eller

I 2016 varer konkurransen tre uker fra

svar på en undersøkelse.

31. oktober-18. november. Påmelding
gjøres på nettsiden www.erdusikker.

Oppdragene tar kort tid og er enkle å

tryggtrafikk.no

Klara Klok
Har du spørsmål som er vanskelig å stille?
Kanskje Klara Klok har svaret.

Spørsmål og svar legges ut under det
enkelte tema på spørresiden, tilgjengelig både for den som stilte spørsmålet
og andre som besøker nettstedet.
Tjenesten finansieres av Helsedirek-

Spørresiden «Klara Klok» er for barn

kjønn, alder, bosted, etnisk tilhørighet

toratet og Nordland fylkeskommune.

og unge voksne i aldersgruppen 10-

og funksjonsnivå.

UNG i Nordland, underlagt Nordland
fylkeskommune, er driftsansvarlig.

30 år. Hensikten med tjenesten er å gi
god informasjon og veiledning innen-

DU ER ANONYM

for temaene helse, forhold og familie,

Den som stiller spørsmål er anonym

Klikk deg inn på Helsenorge.no og søk

rusmidler og seksualitet uavhengig av

og alle får svar innen en uke.

på klara klok.
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Finn seks feil

RINGEREN I OPERAEN!

Sudoku

En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du
se hvem det er.

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

Kryssord

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!

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

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

Versjoner: Apple Ipad

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper

Egg
uten
1
Tunge
ting er
skall
vanskeligere
å flytte
Alle ting har noe
vi kaller «treghet».
Jo tyngre
en ting
Vet
du hvordan
du kan få et
er, jo
treghetuten å
egg
utmer
av skallet
har den.
I detteDu løser
knuse
skallet?
eksperimentet
det
opp. Slik gjørfårdududet:
se hva treghet betyr.

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
Hva skjedde?
Legg et egg
plastglasset og
Gjøri dette
vanskeligere.
Et
grunnprinsipp
for universell utforming
fyll på eddik til det dekker egget
Hell vann Da
i du holdt det opp
Strikken
strakte seg lenger når
6 og produkter
1 Knyt hyssingen fast i strikken
kunne
hadu
enfyltutforming
som
til mot
den lyset,skal
Skru lokket godt på og er at omgivelser flasken
flasken
var
med vann enn når
se
plommen
i
det
rå
er
halvfull
og
Strekk
strikken
rundt
bunnen
la2det stå på bordet
den var tom.
Dette
eråfordi
den
gjør
dem
tilgjengelige
for
flest
mulig.
Målet
er
forenkle
egget
gjenta trinn
3
av flasken
tomme flasken veide mindre
Se etter endringer i
og 4
livet
og
øke
livskvaliteten
for alle.
enn den fylte
Dra
i
strikken
til
flasken
glasset
flere ganger
3
begynner å bevege seg
om dagen
linjalen til å
4 Bruk
måle hvor mye
gummistrikken
Etter to dager tar du egget forsiktig
strakte
da det i kaldt vann
ut ogseg
skyller
du beveget på
flasken Hold egget opp mot
og se på det
vannlyset
i
5 Hell
flasken til den
er kvartfull og
6
gjenta trinn 3
og egget
4
ca. 5 cm
1 Hold
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

2

3

Du trenger

Du trenger

• Hardkokt egg
Tom,egg
stor
• •Rått
brusflaske
• Eddik
• Gummistrikk
• Plastglass
med
tett lokk
• 30 cm
lang
hyssing

• Saks
MCT/Bulls
• Linjal

2

4

3
1

2

3

4
4

Gjenta trinn 1-3
med hardkokt egg

7

Når en ting står
stille, gjør den Begge eggene
når du
motstand mot å spretter
bli
flyttet. Det er det slipper dem
ned på bordet
treghet betyr

Fyll flasken
trekvart full
og gjenta
trinn 3 og 4
en gang til

Er tingen lett,
gjør den litt
motstand.
Er den tung,
mye
Eddik er engjør
svakden
syre
som kan
motstand
løse opp mange
ting som
inneholder kalsium

Eddiken løste opp eggeskallet,
slik at bare den myke hinnen
innenfor skallet var tilbake
1

2

3

4

© MCT/Bulls
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Idrettsveien 4
1640 RÅDE
Tlf. 69 28 43 75

Vik
Transport AS

Hurum Fotklinikk

Mekonomen
Solgårds Auto

Hege Strand

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Knivsfjellveien 2
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 986 68 207

Strandgata 16
2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 31 00

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Svanedamsveien 16
4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Østlandsk
Auto AS

Voss Olje

Elverum
Auto Bilsalg AS

Herbergveien 15
1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 89 89

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85
Service, reparasjoner
og EU-kontroll

AKERSHUS
EIDSVOLLS trafikkskole

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

Tlf. 63 96 47 20

METRO Trafikkskole Lillestrøm AS

Skedsmogata 9, 2000 LILLESTRØM...............................Tlf. 63 81 76 50
E-post: lillestrom@metrotrafikkskole.no
www.metrotrafikkskole.no

Strandav. 62
5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Østli
Servicesenter AS
Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Meierigata 3-5
2406 ELVERUM
Tlf. 62 43 23 00

Sommerseth AS
Millerjordbukta
8520 ANKENES
Tlf. 76 91 10 00

Grua Auto AS
MECA

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA
Tlf. 61 32 49 00

Norsk Scania AS
0212 OSLO
Tlf. 05 464
www.scania.com

Elite Bil AS
Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Skolegata 7
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 73 11 15

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 09 80

ROGNE Aut. Trafikkskule AS

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

NORVEST Trafikkskole Terje Lund

Spjelkavikvegen 9, 6011 ÅLESUND....................................Tlf. 930 64 064
E-post:kontakt@norvest.no
www.norvest.no

Romdalsgata 3, 6413 MOLDE.........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

NORDLAND
LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S

Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

ROGALAND

Holbergsg. 15, 4306 SANDNES......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

TROMS
HENRIKSEN Sjåførskole AS
Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN.................................Tlf. 77 76 70 05
E-post: gunnarhenriksen@online.no
www.henriksensjaforskole.com
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Smørbøttaveien 11
1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 84 00

Sulland
Gjøvik AS

Holmen
Motorservice AS

MØRE og ROMSDAL

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

Stamsaas
Fredrikstad AS

MECA

BUSKERUD
Eliesons gate 4, 3044 DRAMMEN....................................Tlf. 32 89 50 00
E-post: bajram@drivingtrafikkskole.no
drivingtrafikkskole.no

Røinås
Bilforretning AS

Buhaugs hundeservice
3420 LIERSKOGEN
Tlf. 406 41 344

Hadeland
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 05 50

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Atlantico AS
Verftsgata 6 A
6416 MOLDE
Tlf. 71 25 10 00

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

Auto Service
Lillestrøm AS
Depotg. 10
2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 08 00

Agder
Karosseri AS

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

ANONYM
STØTTE

LR transport AS
Føykåsveien 8
3213 SANDEFJORD
Tlf. 489 90 161

Arendal
Båt & Billakkering
Siringveien 3
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Bulandet

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Lillehammer
Bilskadesenter AS

Søm & Idestua SA
Sentrumsv. 120
3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Brødrene

Selvik AS

Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 56 60

Treaskjæret
4200 SAUDA
Tlf. 52 78 54 00

Krog Transport
Moserudveien 8
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Bil-Spesialisten AS
Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Tlf. 78 42 48 80

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Moses Transport
- Warsame

Eggen Anleggsdrift AS
Sagene Ring 43, 2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

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

Haugerudveien 72
0674 OSLO
Tlf. 958 03 670

3513 HØNEFOSS
Tlf. 954 52 191

Oscar Hanssensveg 1/3, 6415 MOLDE
Tlf. 71 20 66 50 - www.hustad.no

Trygt på skoleveiene
Halden
kommune
oppegard.kommune.no

halden.kommune.no

Leksvik
kommune

Hammerfest
kommune
hammerfest.kommune.no

leksvik.kommune.no

Fet
kommune
fet.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst

stjordal.kommune.no

Steinkjer
kommune

Båtsfjord
kommune

steinkjer.kommune.no

batsfjord.kommune.no

Fræna
kommune
frana.kommune.no

Hvaler
kommune
hvaler.kommune.no

Rissa
kommune

Nesna
kommune
nesna.kommune.no

rissa.kommune.no

Kongsvinger
kommune
drangedal.kommune.no

kongsvinger.kommune.no

molde.kommune.no

Porsgrunn
kommune
stange.kommune.no

sauda.kommune.no

Skoleavdelinga

porsgrunn.kommune.no

trysil.kommune.no

Søndre Land
kommune
sondre-land.kommune.no

eidfjord.kommune.no

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

www.kautokeino.kommune.no
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strand.kommune.no

Hamarvik Båtforening
Hamarvik, 7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Industriverktøy IDG Tools AS
Furumoen 47, 2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00 - www.idg-tools.as

Maskinentreprenør

Nyland Maskin AS

Trygve Knutslid

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Leirbakkevegen 11, 3825 LUNDE
Tlf. 991 51 858

Statens vegvesen
Region sør

4808 ARENDAL
Tlf. 02 030 - www.vegvesen.no

P.O. Box 4070 Dreggen, 5835 Bergen
Tlf. 55 21 63 00, Fax: 55 21 63 05, e-mail: mailbox@jlmr.no

H. Clausen AS

Nyland Maskin AS

Gaupev. 21, 1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Økernveien 147, 0580 OSLO - Tlf. 67 92 60 00

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390 - www.industrienergi.no

Mer enn forventet.

Yamaha Motor Europe N.V. Filial Norge
Sjøskogenveien 5, 1407 VINTERBRO
Tlf. 64 97 94 00

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00
www.harila.no

Pec Installasjon AS

Halfdan Wilhelmsens alle 48, 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 70 00 - http://www.pec.no
Vi er en gjeng med motiverte elektrikere
som gjerne tar imot nye og eksisterende kunder

Fjellhamarveien 27
1472 FJELLHAMAR

BL Anlegg AS
Prestegardsskogen, 4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033
www.blanlegg.no.hjemmesidehuset.no

PB 48 - 2831 RAUFOSS - Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

Tlf. 67 98 95 00
www.automester.no

avd Moss avd rør
1522 MOSS
Tlf. 69 26 26 00
www.bravida.no

Øystein Møylas veg 25, 7031 TRONDHEIM
Tlf. 919 01 046

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Skipsholmvegen 22
9110 SOMMARØY
Tlf. 77 66 40 00
www.sommaroy.no

Tlf. 06 485

Tlf. 78 40 77 70
www.sargruppen.no

www.follotaxi.no

svarer på spørsmål

Rådgiverne

Rådgiver Ann-Karin Grønvold har
kontortid hver torsdag mellom
klokken 10.00-14.00. Hun svarer på
spørsmål angående kognitive
skader. E-post:
kognitiv@personskadeforbundet.no

Rådgiver Birte Sand Rismyhr
svarer på spørsmål om Nav,
rettigheter i kommunen og
helserettigheter.
E-post:
birte@personskadeforbundet.no

Seniorrådgiver Per Oretorp
svarer på spørsmål om erstatning
og helserettigheter og juridiske
spørsmål. E-post:
per@personskadeforbundet.no
De to siste er å treffe på telefon
22 35 71 00 mellom 09.00-15.00
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Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

13.10.2016, 12:30

Varanger
Auto AS

Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

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

Optiker Wøllo AS

Ronny Skålien Transport

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

Øverbyveien
3355 SOLUMSMOEN
Tlf. 905 18 843

Yri Sand AS

T. Høyland
Bilverksted AS

Loen, 6789 LOEN
Tlf. 57 87 60 40

Fimreite
Bergboring AS
Fimreite
6856 SOGNDAL
Tlf. 465 81 000

Gulv-Service
Skogveien 6
2843 EINA
Tlf. 911 59 606

Bil Kokstad AS

EXPONORWAY

Robert Sathiaseelan
Gnanapragasam
Ramstadsletta 46 A
1365 BLOMMENHOLM
Tlf. 952 50 338

Helge R. Olsen
& Sønn AS
Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Dale Bil AS

Nordalen
5722 DALEKVAM
Tlf. 56 59 60 89

Region sør

Din Bilhjelp
Fjellvangvegen 4
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90
Mobil 917 74 111

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

Kvina
Turservice

Josdal, 4440 TONSTAD
Tlf. 415 31 918

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Skedsmo
Bilopphogging

Cargotron
Transport AS

Transportkontoret AS

Vårveien 51
1182 OSLO
Tlf. 414 14 105

Thonsveien 68
1816 SKIPTVET
Tlf. 69 80 91 30

Ytre Lauvrak
4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Aaserud
Møbler A/S

Balkong Partner Ltd

Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Leikanger
Taxisentral ANS

Grindvik Bygg A.S

Sletnes
6639 TORVIKBUKT
Tlf. 975 64 804

Øyane 7
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 23

Johan R. Sunde AS

Buskerud
Bilsenter AS

Odd Einar Kne AS
Tømmermannsgata 6
7725 STEINKJER
Tlf. 900 85 887

Toyota

Ørland Bil AS
Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Skrukkelivegen 49 A
2090 HURDAL
Tlf. 918 25 160

Rally
Bilverksted AS
Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Halden Truck &
Kran opplæring AS

Weidemanns g 10
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 92 50

Verkseier Furulunds v 17
0668 OSLO
Tlf. 22 30 60 60

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 35 64 47

Slemdalsveien 70 A
0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00

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

Jostein Lobben
Åsterudveien 154
3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

4

Grindvik
6260 SKODJE
Tlf. 70 27 50 63

Vestre Linnesv 7
3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Harmonie Norge AS

Tvemo
Transport DA

Classic
Auto Service

3160 STOKKE
Tlf. 991 04 800

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Thor Englund

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

ANONYM
STØTTE

Jørgensens
Hageservice
Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Elveveien 54
3262 LARVIK
Tlf. 33 13 79 00

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12
1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Tiurv. 2
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 957 25 344

Ronny Tangeland
Transport

Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 928 99 105

Tømrermester
Simensen AS
Kirkebygda
3632 UVDAL
Tlf. 905 04 158

Speiderveien 2
8008 BODØ
Tlf. 75 50 02 60

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Moss
Bilsenter A/S

RM transport

Reinholdtsen
Maskin AS

Markhus
Transport AS

8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Trygg Takst AS

KMS
arkitekter AS

Randabergveien 98
4027 STAVANGER
Tlf. 405 88 804

Oltesvik transport
Kalksteinveien 3 B
4027 STAVANGER
Tlf. 454 68 968

Kanalgata 3
3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060
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Engeveien 1
1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

Syljuåsen
Oppland AS

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 23 73

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Edgar Berthelsen AS

Solstad
Gruppen AS

Kran og Transport

Berglyveien 4
1768 HALDEN
Tlf. 481 93 202
www.halden-truck.no

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Sentrum 11
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Ola Flateland
Transport

Eia
Hageservice AS

Bjørn Nilssen
Serviceverksted

Friis
Arkitekter AS

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Paul Messa AS

Sandbekkveien 510
1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Vorsetøyveien 18
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 85 00

4808 ARENDAL
Tlf. 020 30

Industriveien 9 A
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 05 50

Sebu
Bil & Bensin AS

Lofoten
Industri AS

Statens vegvesen

Vallset

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Skammelsrud
Sag og Utsalg

13.10.2016, 12:30

Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

Nordre Enggate 13
3187 HORTEN
Tlf. 406 29 225
www.kms-arkitekter.no

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Spesialområder:

et navn til:

ning,
slik

strøm:
egt. 11
Lillestrøm
63 89 20 20
s: 23 29 90 01

NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
NESS LUNDIN
LUNDIN er
firmaer
innenfirmaer
erstatningsdets ledende
innen og
forsikringsrett.
erstatnings- og forsikringsrett.
Firmaet består
består av
Firmaet
av 45 partnere,
partnere:
Jan Gunnar
Gunnar Ness,
Ness, Erik
Jan
Erik Johnsrud,
Johnsrud, Christian
Christian
Lundin
og Tom
Sørum.Hauge.
Lundin,
Tom
Sørum
og Anders

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap

Skadelidtes medvirkning
Vihar
har prosedert
prosedert en
Vi
en rekke
rekke prinsipielle sak(f.eks promillekjøring, høy hastighet)
prinsipielle
saker
for
norske
er for norske og internasjonale domstoler,
ogbistår
internasjonale
domstoler,
og i saker
og
skadelidte
i hele landet,
• Erstatning til næringsdrivende
bistårulykker.
skadelidte
i helekan
landet,
etter
I tillegg
vi bl.a. tilby
i saker etter
ulykker.
• Pasientskader
bistand
innenfor
følgende rettsområder:
I tillegg
kan vi bl.a.
tilby bistand
Fast
eiendoms
rettsforhold,
familie- og
innenfor og
følgende
rettsområder:
Ta gjerne kontakt for en
arverett,
strafferett,
herunder oppdrag
fast eiendoms
rettsforhold,
som
bistandsadvokat.
uforpliktende samtale
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag
HOVEDKONTOR
OSLO som
Besøksadresse avdelingskontor:
Postadresse
for alle kontorer:
bistandsadvokat.

Lakkegata 3, 0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00,Tromsø:
Faks: 23 29 90 01
Haugesund:
firmapost@nesslundin.no
Haraldsgt.
140
Seminarbakken 4
5527www.nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: 52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Fjordgata 43
7010 Trondheim
Tlf.: 73 87 02 50

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele
landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

Lillestrøm:
Voldgata 1
2000 Lillestrøm
Tlf.: 52 72 30 80

Haugesund:
Haraldsgata 140
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker
ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår
skadelidte og pårørende ved bl.a.:

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse.
Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade
Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

ER DU PÅ FLYTTEFOT?

trafikkskadde. ann.indd 2

2/13/09 12:44 AM

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

