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vi på flere nivå. Vi jobber 
for enkeltmedlemmer, 
guider dem gjennom for-

valtningen og tilbyr et fellesskap. Deretter har vi arbeidet vi 
gjør ute i vårt langstrakte land. I hovedsak gjøres dette gjen-
nom lokallagene. Aktiviteter varierer utfra behov, interessene 
de som er aktive har, og hvilke ressurser som er tilgjengelige. 
Noen jobber mer politisk for å for eksempel bedre helsetil-
budet, andre har valgt å arrangere gå-grupper for å tilby 
en treffarena og felles trening. Til sist har vi det politiske og 
systemiske nivået. Her jobbes det for å endre strukturene i 
samfunnet. Helse- og rehabiliteringsfeltet, samferdsels- og 
veipolitikk, arbeid- og sosialområdet og lovendringer. Vi hol-
der øynene på politikken og feltet, og kommer med innspill 
både direkte til instansene eller gjennom medier. 

Høsten er den perfekte tid for refleksjoner. Som leder 
i Personskadeforbundet LTN sirkler tankene stadig rundt 
hvem vi er, hvilken rolle vi har i samfunnet og hvordan 
vi skal jobbe fremover. Umiddelbart tenker jeg at vi skal 
fortsette det gode arbeidet. Jobbe systematisk og konkret, 

og aldri gi opp vårt prosjekt. Dette har vært vår oppskrift 
og det har gitt oss mange seiere. Da mener jeg både kurs- 
tilbud, rådgivingstjenesten og aktiviteter i lokallag. Det 
skjer nemlig ikke av seg selv. Styret har en rolle, sekretaria-
tet, lagene og selvsagt også  hvert enkelt medlem. Aktivitet  
krever aktivitet. Sånn er det. 

Vi ser også at vi kanskje får noen utfordringer når det gjelder 
økonomi. Flere tilbud finansieres eksternt og vi har fått sig-
nal om endringer. Penger er kjedelig, men superviktig for at vi 
skal få til det vi ønsker. 

Et annet område jeg ønsker vi skal sette et større fokus på, 
er brukermedvirkning. Det skrikes etter vår erfaringskompe-
tanse i mange instanser, og jeg håper og tror vi kan inspirere 
flere til å bidra inn.  

Til sist vil jeg gjerne minne om at vi er en medlemsorgani-
sasjon og at hver og en av dere er velkommen til å komme 
med innspill. 

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Høsten er den perfekte tiden for refleksjoner. Som 
leder i Personskadeforbundet LTN sirkler tankene 
stadig rundt hvem vi er som forbund, hvilken rolle 
vi har i samfunnsmaskineriet og hvordan vi skal 
jobbe fremover.
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Når mennesker blir drept eller skadet i trafikkulykker, som følge av at skadevolder har utvist grov uaktsomhet 
eller forsett, har de som rammes krav på oppreisningserstatning. Dette er en erstatning for krenkelser som 
etterlatte og skadde har blitt rammet av. Erstatningen kommer i tillegg til de vanlige erstatningspostene etter 
bilansvaret og skadeserstatningsloven. 

TEKST: Per Oretorp 

Dette er en erstatningspost som ska-
devolder selv i utgangspunkt hefter 
for, men som siden 2009 er inkludert i 
bilansvaret. Det innebærer at forsikrings-
selskapet skal betale ut også denne er-
statningsposten slik at de rammede 
selv slipper å kreve inn dette fra den 
enkelte skadevolder slik tilfelle var før 
lovendringen.

TAPET ER LIKT 
Fra forbundets side mener vi at den kren-
kelse og smerte som gjenlevende og hardt 
skadde opplever ikke er mindre når livet 
forandres fordi skadevolder er psykotisk. 
Tapet av en ektefelle, et barn, en mor 
eller far er like traumatisk og belasten-
de uansett. Derfor mener vi at all den tid 
oppreisningserstatning er dekket av bilan-
svaret er det urimelig at erstatningen til 

skadelidte skal settes ned fordi skadevolder 
var psykotisk. Det burde være rimelig at 
selskapene som skal dekke de skader som 
motorvogn gjør, også dekker krenkelsen 
fullt ut. At skadevolder i en straffesak blir 
dømt til å betale en lavere oppreisningser-
statning fordi vedkommende var psykotisk 
på skadetidspunktet må så være, men når 
det gjelder bilansvaret og forsikringsselska-
penes ansvar burde gjenopprettingshen-

Bilulykke med psykotisk  
skadevolder

PERSONSKADEFORBUNDET LTN MENER at all den tid oppreisningserstatning er dekket av bilansvaret er det urimelig at erstatningen til skadelidte skal settes ned fordi skadevolder 
var psykotisk.
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Dommen reiste prinsipielle problemstillinger om  
rekkevidden av bilansvarsselskapetsansvar for opp- 
reisningskrav
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synet ovenfor de som sitter igjen med et 
uerstattelig tap, må absolutt veie tyngre.

Høyesterett har nylig avsagt dom i en 
slik sak. En psykotisk bilfører forårsaket 
en dødsulykke i trafikken i 2014. Skade-
volderen var på vei til permisjon fra psy-
kiatrisk sykehus, hadde tatt bilnøklene 
fra primærkontakten og kjørt av sted. 
Bilføreren uttalte etterpå at han ønsket 
å ta sitt eget liv og derfor kjørte mot bi-
len som kom i motsatt retning. Føreren i 
motgående bil døde, og passasjeren fikk 
lettere skader. De etterlatte fremmet krav 
om erstatning mot bilens forsikringssel-
skap etter bilansvarsloven § 4.

De etterlatte hadde fått full erstatning 
for det økonomiske tapet. Normen for 
oppreisning ved grovt uaktsomt drap 
er kr 125 000,-. Problemstillingen i saken 
var om de etterlattes oppreisningserstat-
ning skulle settes lavere enn normen etter 
skadeserstatningsloven § 1-3, som følge 

av at skadevolderen var psykotisk. Lag-
mannsretten hadde utmålt oppreisning 
med kr 75 000,- til hver av de etterlatte.
Høyesterett konkluderte med at forsi-
kringsselskapet ikke kan være ansvarlig 
for et høyere beløp enn det skadevolderen 
er ansvarlig for, hvis kravet fremmes mot 
han. Når oppreisningsansvaret reduseres 
etter skl. § 1-3 ved krav mot skadevolde-
ren, må det også reduseres når kravet 
fremmes mot selskapet. I vurderingen 
la Høyesterett vekt på lovens forhistorie, 
samt uttalelser i forarbeidene og kom til 
at det er skadevolderens personlige an-
svar som skal dekkes av forsikringen. Det 
ble vist til at trafikkforsikringsselskapet 
kun er å anse som en betalingsgarantist 
for oppreisningskravet, ikke mer. 

PRINSIPIELLE PROBLEMSTILLINGER 
Dommen reiste prinsipielle problemstil-
linger om rekkevidden av bilansvarssel-
skapets ansvar for oppreisningskrav. Når 
forsikringsselskapet ikke hadde redusert 

erstatningen for det økonomiske tapet, 
kunne det argumenteres for at selskapet 
heller ikke skulle redusere erstatningen 
for oppreisningskravet. Høyesteretts dom 
viser imidlertid at oppreisningskrav står 
i en særstilling ved at kravet er nærmere 
knyttet til skadevolderens personlige an-
svar, enn det som gjelder for erstatning 
for økonomisk tap. 

Vi konstaterer at Høyesterett har et annet 
syn på oppreisningserstatningens formål 
enn forbundet, og at graden av skade-
volders personlige ansvar veier tyngre en 
hensynet til dem som for all fremtid har 
fått livene sin dramatisk forandret og i 
noen tilfeller fullstendig ødelagt.

For skadelidte prosederte advokat Anet-
te Eckhoff i Advokatfirma NessLundin. 
Saken var hennes andre prøvesak og for-
bundet passer på å bruke anledningen 
til å gratulere med ervervet møterett for 
Høyesterett.

TRENGER DU ADVOKAT? 

Rådfør deg med oss før du velger advokat. 
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.
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Utstillingssamfunnet gjør oss syke 
Føler du innimellom at du ikke er 
bra nok? At alle rundt det har mer 
«glam», glede og spenning. Du er 
ikke alene. Hvilket samfunn har vi 
egentlig?  

TEKST: Gunn Kvalsvik

I en artikkel publisert i VG skriver psykia-
ter Anne Kristne Bergem hvordan, særlig 
kvinner, lever i et evig jag etter et perfekt 
liv. Et ideal som ikke er mulig å nå og som 
stresser og gjør oss syke. 

Bergem beskriver hvordan presset i 
dagens samfunn kommer både uten-
fra og innenfra. Det setter seg i tanke-

ne, i følelsene og ikke minst i kroppen. 

Vi er ett system. Kropp og psyke er ikke 
to atskilte deler, men en helhet som gjør 
at psykiske belastninger påvirker im-
munforsvaret, gir smerter, sykdom eller 
utmattethet.

Vi i Personskadeforbundet LTN slår et 
slag for en livsfilosofi som vi kaller Bra 
nok. 

Rådgiver i forbundet, Birte Sand Rismyhr, 
sier følgende: 

- Når jeg snakker med medlemmer på 
telefonen er et av mine viktigste råd å 

ha realistiske mål og forventninger. Ikke 
vær så opptatt av hva andre gjør og kan, 
men hva du vil og hva som gir energi 
heller enn det som stjeler energi, sier hun.  

Kilde: vg.no. 

VI ER ETT SYSTEM. Kropp og psyke er ikke to atskilte deler, men en helhet som gjør at psykiske belastninger påvirker immunforsvaret, gir smerter, sykdom eller utmattethet.
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Du kan gjerne: * Sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet, 
  til lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet
 * Komme på årsmøtet og være med å bestemme! (valgkomiteen er ferdig 
  med sitt arbeid før møtet, så det er ingen ¨fare¨ for  at du blir valgt inn i styret.)

  Sett av datoen allerede nå!

 

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN 
lokalt skal jobbe med i 2019!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

Årsmøte-
dato Sted/klokkeslett Kontaktperson/tlf./e-post

Finnmark fylkeslag 11.04.19 Storengveien 15 A, Alta, kl 19:00 Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925 
finnmark@personskadeforbundet.no

Follo lokallag 14.03.19 Waldemarhøy, Ski, kl 18:00 Bernt Flekstad, tlf. 997 40 600 
follo@personskadeforbundet.no

Harstad lokallg 14.03.19 Læring og mestringssentret,  
UNN Harstad, kl 18:00

Lill Tove Pedersen, tlf. 952 86 470 
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag 07.02.19 Klubbhuset i Skoleveien 2, 
Gravdal, kl 18:00

Leif Helge Hansen, tlf. 957 34 615 
lofoten@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag 20.02.19 Thon Hotel Skistua, Narvik, kl 19:00 Kjersti Bergvik, tlf. 952 29 806
ofoten@personskadeforbundet.no

Oslo fylkeslag 28.02.19 Scandic (KNA) Solli plass, kl 18:00 Andre Berg, tlf. 920 15 574 
oslo@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag  12.02.19 Haraldsgate 2 B, Larvik, kl 18:00 Ola Akre, tlf. 950 52 838 
sondrevestfold@personskadeforbundet.no 

Tromsø og omegn lokallag 04.03.19 kl 18:00 Elin Gjikaj, tlf. 995 84 843
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

VARSEL OM ÅRSMØTE I DITT LOKAL- ELLER FYLKESLAG
 Innkalling med dagsorden og informasjon om hvor årsmøtedokumentene kan rekvireres får du tilsendt senest 2 uker før årsmøtet.

5 vanlige spørsmål om årsmøter 
- Hvem kan stille på årsmøtene? 

- Alle som har betalt medlemskontingent 
har rett til å stille på årsmøte. Gjennom 
medlemskapet er du blitt knyttet til et 
bestemt lag, og det er her du har mulig-
heten til å bruke din stemme å påvirke. 
 
- Hva skjer på et årsmøte? 

- Alle årsmøter skal gjennomføres i hen-
hold til vedtektene våre. Blant annet skal 
styret velges, handlingsplan vedtas og 
man skal også gjennomgå eventuelle 
saker man ønsker å sende videre til lands-
møtet vårt. Flere lag velger også å ha et 

medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet, 
der de diskuterer litt løsere planer for laget.
 
- Kan man påvirke innholdet i et årsmøte? 

Absolutt. Har du ideer om saker laget 
ditt bør prioritere eller prosjekter som kan 
styrke arbeidet, kan du melde dette inn 
som en sak. Det er bare å sjekke dato for 
DITT lags årsmøte, sende inn forslag og 
stille opp på møtet for å snakke din sak. 

- Om du for eksempel ønsker å jobbe for 
en konkret sak, er årsmøtet arenaen å 
ta opp dette?

Ja, så lenge du melder saken inn i for-
kant, som en del av handlingsplanen, er 
årsmøtet en fin arena for dette. Det kan 
også være lurt å tenke ut hvordan du 
ønsker at laget ditt kan jobbe om mot 
denne konkrete saken. 

- Er det ok å komme selv om du ikke 
ønsker å være superaktiv? 

- Årsmøtene er åpne for alle med gyldig 
medlemskap, det kan være et fint sted 
å treffe de som sitter i styret i laget og 
til å lære litt mer om hvordan vi jobber 
som organisasjon. 
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Mens høststormene sliter de siste 
blada av trærne utenfor vinduene, er 
det godt og varme seg med sommer-
minner fra en vellykket familieleir.

TEKST OG FOTO: Randi Nordset 

Å få være med på familieleir til Bulgaria 
er som å vinne i Lotto. Jublende barn 
mottok den gode nyheten og skulle en-
delig få ta i bruk julegaven, nemlig de 
splitter nye koffertertene og, ikke minst, 
et innfridd løftet om sydentur.

Fra ulike deler av landet møttes familie-
ne på Gardermoen 7. august, hvor vi ble 
tatt imot av reiselederne Trond Mikalsen 
og Pernille Villekjær. De fleste i gruppen 
hadde allerede enten en flytur eller biltur 
bak seg, men nå var reisen virkelig i gang. 
Bare møtet med den enorme flyplassen 
Gardermoen var spennende for barna, og 

Aurora (10) mente at «Heile Giske hadde 
fått plass her inne, mormor». Hun bor på 
denne lille flata øya Giske, som ligger like 
utenfor Ålesund. 

På flyplassen ble nistepakken inntatt 
med stor appetitt og med kofferten «full» 
av leverpostei, gulost, brunost, skinkeost 
og fårepølse sammen med norsk smør 
og brød, i håp om en myk overgang til 
«fremmed» mat. Vi var klare for siste del 
av reisa; Bulgaria. Barna var alt for spent 
til å sove på turen, til tross for en tidlig 
start på dagen. Vi kom omsider til Burgas 
etter en del forsinkelse og etter litt lenger 
venting enn planlagt i Burgas, satt vi på 
bussen til det endelige målet:  Panorama 
Dreams i Sveti Vlas. 

PANORAMA DREAMS 
Møtet med Panorama Dreams innfridde 
alle forventninger. Vel inne i den romslige 

og velutstyrte leiligheten, som hadde to 
soverom og to bad, var fem trøtte, men 
ferieglade mennesker endelig i mål. På 
bussen til hotellet hadde Seva (6 år) for-
klart meg at hun måtte teste den nye 
bikinien når vi kom frem, hun måtte være 
sikker på at den fungerte som den skul-
le. Hun hadde vanskelig for å svelge at 
det da ville være for mørkt for et bad i 
bassenget eller en dukkert i Svartehavet. 

Kvart over syv neste morgen var frøkna 
klar for bassenget. Men etter litt over-
talelse og løfte om en liten premie, fulgte 
hun noe motvillig med til kjøpesenteret 
for å kjøpe vann og juice. At hun da had-
de sovet bare seks timer, så ikke ut til å 

På vingene med  
Personskadeforbundet 

GJENGEN SOM DELTOK på årets familieleir.
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plage henne det aller minste. Mormor 
var det derimot litt verre med. Etter å ha 
drøyd handleturen lengts mulig, slik at de 
andre skulle få sove ut litt, var det tid for 
frokost og endelig; bassenget! 

Der var Pernille og Trond tilgjengelig for 
spørsmål og veiledning og ikke minst en 
hyggelig prat i bassengområdet. De invi-
terte og informerte om en felles middag 
samme kveld. Begge to var veldig inklude-
rende og passet på at vi ble invitert med 
på felles aktiviteter både på dagtid og om 
kvelden. Pernille var flink å sende oss sms-
er, så kontakten var lett å holde. Begge er 
hjertelig imøtekommende på en naturlig 
måte og alle som har hørt Trond le, vet 

at humoren er det ingenting i veien med. 

Bassengområdet var oppdelt i to seksjo-
ner med en ubetjent stengt bar formet 
som en halvøy i midten, hvor nedre del av 
bassenget førte til barnebassenget. Det 
var rikelig med solsenger og nærhet både 
til tennisbane og lekeplass for barna. En 
liten nærbutikk inne på området var godt 
å ha. Ikke langt til badestranda heller, og 
med et stort kjøpesenter like i nærheten 
var det lett tilgang til alt en trengte. De 
to brødrene som hentet oss på flyplassen 
kjørte også drosje, og de ble anbefalt 
å bruke, både fordi de ikke kjørte som 
tullinger, som Trond sa, samtidig som de 
holdt seg til en fornuftig pris. 

På restauranten vi møttes samme kveld 
hygget vi oss sammen med deilig mat og 
ble bedre kjent, hit var det også gangav-
stand. Hyggelig betjening og god mat i 
fine omgivelser var en perfekt ramme 
rundt en koselig kveld. 

Når så mange familier møtes er det ekstra 
hyggelig når barna finner hverandre. Her 
ble det også knytte nære vennskaps-
bånd. Aurora (10 år) og Maria (9 år) ble et 
godt eksempel på dette, og heldigvis bor 
de også såpass nært at de kan møtes i 
Norge. Disse to jentene hang sammen 
som erteris. Heldigvis for Aurora ble hun 
invitert med på ulike tilstelninger sammen 
med familien. 

Utflukter hører med på en slik tur. Men 
uheldigvis var undertegnede indisponi-
bel med syke barn da det sto på pro-
grammet. Vi fikk likevel med oss en tur 
til Sunny Beach. Shopping, lunsj og ba-
ding en hel dag, helt topp for barna, som 
fikk ønsker oppfylt. Med egne penger 
fikk de seg en deilig shoppingtur og fikk 
enda flere ting som de sannsynligvis ikke 
hadde bruk for, men som de hadde stor 
glede av der og da. 

Ulrik valgte et svært gevær og som ulte, 
knatret og blinket. Ikke særlig velkom-
ment i et hjem med tre barn, men jeg 
hadde lovet at han skulle få velge helt 
selv. 

Reiseleder Trond tok det i kofferten sin fra 
Burgas til Gardermoen, men der ble det 
beslaglagt av tolleren med beskjed om: 
«dette kan skremme andre passasjerer». 

Møtet med Panorama Dreams innfridde alle forventninger. Vel inne 
i den romslige og velutstyrte leiligheten, som hadde to soverom 
og to bad, var fem trøtte, men ferieglade mennesker endelig i mål.

Randi Nordset

DEILIGE DAGER ved svartehavet.
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En gutt på 7 år med plastikkgevær? Huff, 
da har vi blitt lettskremte dere. Men Ulrik 
tok det veldig sporty. 

SVARTEHAVET 
Bading i Svartehavet var et must, så 
etter lunsj i Sunny Beach gikk veien til 
stranda. Vi fikk omsider tak i en solseng 
i folkehavet, og som den lidenskapeli-
ge pruteren jeg er, prøvde jeg meg her 
også, vi kom jo seint på dag, så full pris 
for solsenga? Ærlig talt? Jeg gav meg 
i kast med prutingen med en skikkelig 
rusk av en fyr, som hadde «bodybuildet» 
seg slik at tatoveringene hans nesten 
virket tredimensjonale. «Where are you 
from?» lød spørsmålet, og da jeg svarte 
Norge lo han høyt: «Norge», nesten ropte 
han og tilføyde at han jobbet i Ålesund ti 
måneder i året (vår hjemby, er det mulig?) 
«så jeg vet at en femtilapp er peanøts 
for dere, og så sitter du her og pruter»? 
«Lov å prøve seg», svarte jeg, og betalte 
«femtilappen».

På vei tilbake fra badestranda, ville 
jeg at alle skulle vente med å kle seg 
om til vi kom opp fra sandstranda. Her 
skulle det kostes og ristes av sand fra 
kropper og håndklær før klesskift. På en 
forhøyning der jeg hadde peilet oss inn 
for dette, sto en diger katapult, som jeg 
ikke så med det samme, det kunne se 
ut som den gikk «100» meter oppi lufta. 
Jeg ble overfalt av et unisont «kan vi få 
prøve?  Vær så snill?» Jeg responderte 
med at de sikkert var for små, men nei 
da, to av dem var ikke det. Fillern, dette 
så skummelt ut og jeg skjønte at dette 
ville bli dyrt. Det verste var angsten for 

EN SMULE SKEPTISK!

SKAL VI KJØRE med dinna mormor? En drøm går i oppfyllelse.
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Personskadeforbundet LTN har medlemsfordeler langt utover noe 
jeg har opplevd tidligere. Dette inspirerer til å gi tilbake, jeg gleder 
meg til videre samarbeid, både i eget lokallag på tvers av lokallag, 
også som nyvalgt medlem i likepersonutvalget.

Randi Nordset

å sende dem til værs i denne doningen. 

Denne gamle pruteren hadde ikke mistet 
motet av en femtilapp, så jeg tok fart og 
på nytt tok jeg mine sunnmørske pru-
tekunnskaper i bruk. Pruting faller mer 
naturlig for noen enn for andre, og som 
den Sunnmøringen jeg er, er dette en 
sport som er relativt naturlig for meg. 
Jeg var nesten kommet i mål med en 
akseptabel pris da jeg løfter ene hånda 
til takk, og oppdager at jeg faktisk stod 
der med ei drivende hvit truse i hånda. 
Jeg hadde ikke fått skiftet – himmel og 
hav, aldri har jeg vel stått med ei truse i 
hånda og prutet. Den unge mannen som 
jeg prutet med ble en smule befippet, da 
han plutselig oppdage min hvite truse 
som jeg uforvarende sto der og viftet 
med, vips så var en veldig akseptable 
pris i boks. 

Vi nærmet oss slutten på turen og vi 
hadde litt å ta igjen. Jeg bestemte meg 

for å gi hestedrosjetur til Seva, som 
ikke fikk være med i katapulten. Hun 
har en imponerende hestesamling og 
dette er hennes store lidenskap. Turen 
skulle gå til byen Sveti Vlas og øynene 
ble store da hun skjønte at dette var 
transporten dit. Hvis ikke Seva prater 
i ett sett, så nynner eller synger hun, 
men på denne turen kom det ikke en 
lyd over leppene hennes. Her kunne hun 
ha sittet til andre enden av landet om 
hun hadde fått lov. Jeg er helt sikker på 
at jeg gledet meg minst like mye som 
henne over denne turen, å se denne 
gleden var ubetalelig. 

HJEMREISEN 
Hjemreisedagen kom plutselig, slik hjem-
reisedager ofte gjør. Å pakke til fem perso-
ner tar sin tid og barna fikk sine siste timer 
i bassenget, mens mormor prøvde å være 
organisert med fordeling i fem kofferter. 

Etter en noe kaotisk tollkontroll, uten 

noen som helst form for kø-ordning, i en 
fullstappet og veldig varm avgangshall, 
kom vi oss endelig om bord. Ganske trøt-
te kom vi til Gardermoen klokka 00:30 
om natta og kunne nyte godt av den 
fantastiske luksusen at vi bare gikk rett 
over gata til Radisson Blue Hotell Gar-
dermoen. Der kom vi til rene hvite senger 
og en god natts søvn, før hjemturen til 
Ålesund dagen etter. 

Personskadeforbundet LTN har medlems-
fordeler langt utover noe jeg har opplevd 
tidligere. Dette inspirerer til å gi tilbake, 
jeg gleder meg til videre samarbeid, både 
i eget lokallag på tvers av lokallag, også 
som nyvalgt medlem i likepersonutvalget. 
Jeg ser også frem til min rykende ferske 
rolle som spaltist i magasinet vårt, «Leve 
Med», hvor jeg skal skrive litt om lått og 
løye i tiden fremover. Du finner første 
innslag i dette magasinet.

Ha en fin høst alle sammen. 

FELLESMIDDAG
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Smått & Viktig

Fulltallige på kontoret
Endelig er Birte Sand Rismyhr til-
bake på kontoret. I tillegg har Julie 
Rønbeck startet som rådgiver. Det 
betyr at vi ikke bare er fulltallige, vi 
har også styrket tilbudet vårt. 

Julie Rønbeck startet hos Personskade-
forbundet LTN tidlig i september. Hun 
kommer fra NAV gamle Oslo, der hun 
i fem år har jobbet med hovedsakelig 

arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. 

- Jeg startet å jobbe i NAV etter å ha 
studert og jobbet i utlandet i en år-
rekke. Først var jeg i London, der jeg 
tok en master i europeisk idehistorie 
og global politikk. Deretter jobbet jeg 
blant annet som praktikant på den 
norske ambassaden i Roma og ved en 
transatlantisk tenketank i London, for-
teller Rønbeck. 

Selv om utdanningen til Rønbeck ikke 
er A4 når det kommer til «vår» verden, er 
det likevel en rød tråd i valgene hennes. 
Mennesker og interessen for hva vi gjør 
og hvordan vi lever har alltid interessert 
henne. 

- NAV har lært meg masse, men det har 
vært en bratt læringskurve. Forvaltnin-
gen rundt velferdsgoder er komplekse 
og sammensatte, og det tar tid før man 
kommer inn i og får forståelse for alle 
inngangene. Jeg har hatt mange fine 
menneskemøter og føler at jeg har fått 
lov til å bistå personer som har kommet 
i utfordrende livssituasjoner. 

- Hvorfor ønsket du å jobbe hos forbun-
det?

  - Etter fem år i NAV søkte jeg nye utfor-
dringer, og valgte en ideell organisasjon 
fordi jeg ønsket å jobbe utenfor forvalt-
ningen med å bistå mennesker, avslutter 
Rønbeck. 

JULIE RØNBECK

Likepersonutvalget forbereder kurs 
Deltakerne i utvalget har en strev-
som jobb med å velge ut kandidater 
som kan delta på likepersonkurset 
som skal gå av stabelen i november. 

- Det er selvsagt fint at mange melder 
seg på, men på grunn av plassproble-
matikk og budsjett må vi avvise noen, 
sier Hilde Valberg. 

ELI EIKLID, RANDI NORDSET, PERPETUA AZAVEDO  
OG HILDE VALBERG. 
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Velkommen til ny spalte i magasinet vårt LEVE MED. Her vil du hver måned 
kunne lese litt forskjellig som forhåpentlig gjenspeiler de tretusen fem- 
hundrede flotte medlemmene i Personskadeforbundet LTN. Landets største 
medlemsorganisasjon, for dem som er berørt av skade. I denne lille spalten 
håper jeg å spre litt glede og så litt hverdagslige såkorn fremover, til glede 
for dere lesere. Jeg kommer til å kaste et skrått blikk på litt forskjellig, med 
rom både for skjemt og alvor. 
 
Det passer kanskje bra å ha litt ekstra 
lesestoff nå når naturen har lagt som-
merklærne på hylla. Naturens egen 
klesdesigner viser sin høstkolleksjon i et 
fargerikt bladverk. Høst ja, vi kaster et 
lengselsfullt blikk over skulderen; som-
mer som er over. Til og med paraplyen 
vrenger seg og gir opp, utelivet er en saga 
blott for i år, og det eneste som holder 
stand er strømprisene. Det er nå vi møtes 
under forbundets paraply og tar imot 
invitasjoner fra lokallaget vårt, det er tid 
for innehygge. 

I dette fellesskapet er det trygt og vi 
har en felles plattform av forståelse. De 
gangene i mitt liv jeg har kjent stormene 
rase som verst, er det de gode samta-
lene som har reddet meg inn i smulere 
farvann. Det er et ordtak som heter at 
«vi må dele for å bli hele». Da er en god 
samtalepartner gull verdt. En som kan 
lytte, uten å komme med en haug med 
råd vi ikke trenger. Om denne personen 
heller ikke har en fordømmende celle i 
kroppen, er det et stort pluss. Synsing 
kan vi klare selv.  

Ikke alltid finnes en person eller venn i vår 
nærhet, med nødvendig erfaring om hvor 
omfattende der er når ulykken rammer. 

Da har vi heldigvis likepersontjenesten 
vår. Personskadeforbundet fortsetter å 
utdanne likepersoner, både nye og gamle. 
Dette gjøres gjennom kurs og det legges 
ned betydelige midler for å styrke denne 
viktige, og kanskje for noen litt ukjente, 
tjenesten.

Når livet rakner på grunn av en opp-
rivende hendelse, trenger vi en person 
som selv har gått veien før oss og har 
kunnskap om hvordan vi skal finne kur-
sen videre. Blant våre likepersoner finner 
du gode  samtalepartnere du kan ringe. 
Forbundets likepersoner har taushetsplikt 
og har undertegnet taushetserklæring. 
Dette er en person som selv har grått alle 
tårene, opplevd alle frustrasjonene og 
møtt både motstand og uforstand. De 
låner oss gjerne sitt øre på våre mørkes-
te dager. Forbundet har per i dag rundt 
75 likepersoner, og flere skal det bli. For 
mer informasjon eller kontakt med en 
av dem, kan du ringe sekretariatet på 
telefon 22 35 71 00.

Det er et lite nåløye å bli likeperson. I 
november holdes det nok en gang kurs for 
dem som har etablert seg en erfaringsba-
sert kunnskap stor nok til å bidra i en slik 
tjeneste.  At vi i et forbund drar veksler på 

hverandres erfaringer og menneskelige 
egenskaper, er viktig. Vi har heldigvis 
ulike egenskaper og derfor plukker lo-
kallagene selv ut de som er best egnet til 
nettopp denne tjenesten som likeperson. 
Å omgås mennesker er en kunst, men å 
se dem er en gave. Å bli lyttet til gir en 
opplevelse av å bli tatt på alvor og ikke 
minst å bli forstått. Det er i møte med 
slike mennesker vi kan oppleve at noen 
bærer lasten litt sammen med oss. Det 
er også i møte med disse at verdigheten 
vår blir ivaretatt. Dette gjenspeiles når 
vi møtes i forbundets mange samlinger. 

Det gode blikket, det lille smilet, den posi-
tive bemerkningen, er små hverdagsgaver 
vi kan gi hverandre, likeperson eller ei. 
Kast janteloven på dør og våg å skinne 
litt i hverdagen. Det er viktig å fremsnak-
ke seg selv, det er ingen andre enn du som 
kjenner hele din historie. Klapp deg selv 
på skuldra og vær stolt over seierne du 
har oppnådd. Vi trenger ikke gi skinn av 
å være andre enn oss selv. Om ikke du 
er deg, hvem skal da kunne være det? 

Ha fargerik høst kjære med-medlem! 

Vi må dele for å 
bli hele!

PÅ SKRÅ MED RANDI
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Statsbudsjettet 2019 

Regjeringens Statsbudsjett viser 
at den sittende regjeringens pri-
oriteringer i liten grad samsvarer 
med forbundets hjertesaker.  Blant 
annet ser vi at kronisk syke og folk 
med nedsatt funksjonsevne, nær-
mest er usynlige.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Her er Personskadeforbundet LTNs liste 
over interesseområder forbundet er  
uenige i,  og som vi også kommer til å 
kommentere på i de ulike komitéene. 

1.TOPPFINANISERING – I PRAKSIS FÅR 
BRUKERNE ET DÅRLIGERE TILBUD 
Innslagspunktet for statlig toppfinan-
siering for ressurskrevende brukere 
skal i følge budsjettforslaget økes med  
50 000,- kroner. Det betyr at kommunen 
må legge ut enda mer penger før staten 
kommer med sitt bidrag. Forbundet har i 
mange år bedt om det motsatte, nemlig 
at innslagspunktet skal senkes. At de i 
tillegg mener dette ikke berører bruker-
ne er provoserende, og sier noe om hvor 
dårlig kjent de er med situasjonen. 

Dette skjer samtidig som regjeringen 
fortsetter sitt prosjekt med statlig finan-
siering av helse- og omsorgstjenester i 
kommuner, nettopp med begrunnelsen 

at det skal minke forskjellene i tilbudet. 
Personskadeforbundet LTN vet at det er 
store geografiske forskjeller, og at tilbudet 
er uforutsigbart og avhengig av blant 
annet kommunens økonomi. Å ha en 
rettighet betyr altså ikke nødvendigvis 
at du får den oppfylt.

2. SVEKKING AV SPESIALISERT 
REHABILITERINGSTILBUDET 
Det skrives igjen mye om mestring av 
egen helse, men med lite konkret satsning 
i budsjettkroner og øremerking. 

I tråd med samhandlingsreformen, over-
føres også mer av rehabiliteringstilbudet 
til landets kommuner. Det er satt av 100 
millioner til opptrappingsplanen, som 
dessverre overføres til kommunene som 
frie midler. Slik situasjonen er i dag er 
ikke kommunene i stand til å gi god nok 
rehabilitering.  

Regjeringens fokus på hverdagsrehabilite-
ring gjør i tillegg at man mister fokuset på 
de alvorlig skadde. Altså de med behov for 
kompleks- og spesialisert rehabilitering. 

3. PASIENTSKADEERSTATNINGS-
SAKER 
Til tross for lovnader er det fortsatt 
svært lang saksbehandlingstid hos 
Norsk Pasientskadeerstatning. De ram-
mene som nå foreslås vil ikke være til-
strekkelige for å redusere saksbehand-
lingstiden uten å redusere kvaliteten. 

4. MØTEFRI VEI
På tross av rekordstore bevilgninger 
til vei, vil en altfor liten del resultere i 

møtefri vei. Med den utbygningstakten 
som er lagt til grunn i budsjettforslaget 
vil vi først om 740 år ha bygget ut de 
strekninger som ifølge veinormalen skal 
være møtefri. 

5. INKLUDERINGSDUGNADEN
Det er satt av 125 mill. til inkluderings-
dugnaden. Regjeringens mål er å få flere 
med nedsatt arbeidsevne eller hull i CVen 
inn i arbeidslivet. 

Dette er et av de få punktene i budsjettet 
som går i riktig retning. 

6. VARIG TILRETTELAGT ARBEID 
Det foreslås at det skal settes av kro-
ner 22 mill. til VTA (Varig tilrettelagt ar-
beid). Det betyr en økning på ca 200 nye  
arbeidsplasser. 

STATSBUDSJETTET LEGGES FREM av finansminister 
Siv Jensen. 
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De som kommer under VTA er uføre-
trygdede med behov for tilrettelegging 
og tett oppfølgning, både skjermet og 
ordinære plasser. 

NAV fortsetter moderniseringsprogram-
met sitt. Det betyr nye selvbetjeningsløs-
ninger, bedre innsyn i egen sak og mer 
tilgjengelig og enklere kommunikasjon 
med NAV.

7. AAP (ARBEIDSAVKLARINGS-
PENGER)
Vi observerer at det har vært nedgang 
i antall mottagere av AAP og venter en 
ytterligere nedgang. Dette skyldes at 
kriteriene for å motta ordningen er blitt 
strengere. 

8. BARN OG UNGDOM MED 
ERVERVET HJERNESKADE   
Slik vi leser budsjettet foreslås det at 
kognitivfeltet fortsatt skal behand-
les som tidligere. Det har vært utre-
det hvordan behandlingstilbudet skal 
styrkes, uten involvering av brukere. De 
regionale helseforetakene skal etablere 
et sammenhengende behandlings og 
rehabiliteringsforløp for barn og ung-
dom med ervervete hjerneskader. 

Forløpet skal omfatte tidligrehabili-
tering i sykehus og samarbeid med 
hjemkommune om videre rehabilitering, 
inkludert pedagogisk tilbud. 

De regionale helseforetakene er også 
bedt om å vurdere bruk av Sunnaas  
sykehus for enkelte pasientgrupper, samt 

vurdere tiltak for kompetansespredning 
og organisering av den mest spesialiserte 
delen av behandlingstilbudet.

Penger er imidlertid ikke tilført tjenes-
tene.

9. MANGLENDE AMBISJONER OM 
TT-ORDNINGEN
Regjerings foreslåtte tilskudd til TT-ord-
ningen dekker videreføring av ordningen 
på samme nivå som i 2018. For at ord-
ningen skal bli nasjonal, må tilskuddene 
økes og flere fylker inkluderes.

10. AKTIVITETSHJELPEMIDLER
Regjeringens forslag innebærer ingen 
reell økning i aktivitetshjelpemidler for 
personer over 26 år. I år var potten tom 
allerede i august.

11. BRUKERSTYRT PERSONLIG 
ASSISTANSE
Det er ikke foreslått noen endringer i 
BPA (Brukerstyrt personlig assistanse). 
Dette til tross for at det er lagt fram 
flere rapporter som viser at BPA ikke 
fungerer etter hensikten og politikere 
fra regjeringspartiene har engasjert 
seg i saken.

12. INGEN ENDRING I INNTEKTS-
GRENSEN FOR FRI RETTSHJELP 
Det vises til at utgiftene på behovsprøvd 
rettshjelp har gått ned. Nedgangen skyl-
des at færre oppfyller kriteriene for fri 
rettshjelp. Dette er forårsaket av at for 
mange går over inntektsgrensen, noe 
som bare bekrefter at inntektsgrensen 
er alt for lav.

Med den utbygningstakten som er lagt til grunn i 
budsjettforslaget vil vi først om 740 år ha bygget ut de 
strekninger som ifølge veinormalen skal være møtefri.
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Var du klar over at Personskade-
forbundet LTN har vært en pådriver 
for å endre erstatningsretten? Her 
spoler vi litt tilbake og gir deg en kort 
oppsummering hvordan det var før 
og hva vi bistod med de første årene. 

TEKST: Anne Simensen

11 år gamle Katrine rir langs riksvei 416 i 
Aust-Ager. Plutselig kaster en lastebil seg 
ut i motgående kjørefelt i en hasardiøs 
forbikjøring. Sjåføren ser ikke den vesle 
jenta på hesten. Lastbilen treffer hes-
ten med en voldsom kraft og dreper den 
momentant. Katrine blir kastet 30 meter 
gjennom lufta og brekker nakken i fallet. 

I løpet av få sekunder endrer livet hennes 
seg. Fra å være en aktiv jente med tusen 
jern i ilden, er hun plutselig ute av stand til 
å bevege seg, lam fra halsen og ned. Fordi 
hun er avhengig av assistanse døgnet 
rundt, ga Høyesterett henne den høyeste 
utbetalte tosifrete erstatningen i 2002. 
Forsikringsselskapet tilbød 250 000 kro-
ner i tillegg til standard barneerstatning 

på 1.43 millioner kroner. Foreldrene nektet 
å akseptere. I nesten tolv år kjempet hun 
og foreldrene mot Storebrand, senere 
If. Til slutt vant de frem. Erstatningen 
på 12 millioner kroner var det høyeste 
beløpet som noensinne var utbetalt til 
en enkeltperson etter en trafikkulykke.

Personskadeforbundet LTN bistod fami-
lien hele veien som rettspolitisk rådgiver. 

Bråtanesaken vakte enorm oppmerk-
somhet og fikk konsekvenser for flere i 
tilsvarende situasjon. I 2003 ble hun kåret 
til årets navn av Dagbladet. 

Det krever mye av trafikkskadde og 
pårørende å gå rettens vei. Hele 95 pro-
sent av sakene ender i forlik. Fordi man 
har kjempet og flyttet grenser gjennom 
rettssaker, er erstatningsnivået i dag mye 
høyere enn det var da foreningen startet 
opp for 30 år siden. 

MED BLANKE JURIDISKE ARK
Et menneske som er skadet er i en sårbar 
situasjon. Ofte har ikke vedkommende 

krefter til å kjempe, og dermed er det 
lett å akseptere erstatningstilbudet, selv 
om det gjerne er langt under det som er 
en rettferdig kompensasjon for økono-
misk tap og tapt livskvalitet. Personska-
deforbundet LTN har i sin kamp for de 
skaddes rettigheter alltid hatt som sitt 
hovedargument at det handler om en 
rettferdig erstatning. Den skadde skal 
få erstatning for påførte utgifter, tapt 
inntekt fordi vedkommende ikke har kun-
net jobbe og fremtidig inntekt dersom 
vedkommende på grunn av skade ikke 
kan jobbe fullt. 

Penger handler om likeverd og om 
muligheten til et verdig liv. Penger gir 
mulighet til å eie egen bolig, kjøpe hjelp 
og for eksempel dra på ferie eller skaffe 
seg behandling utover det som tilbys 
gjennom det offentlige. En viktig del av 
forbundets virksomhet har derfor vært å 
gjøre de skadde oppmerksomme på deres 
rettigheter og støtte dem i deres krav. 

På 1980-tallet eksisterte lite kunnskap om 
det rettsfaglige området. 30 år senere er 
situasjonen annerledes, mye takket være 
forbundets arbeid og rådgiver Tom Eitvet, 
som ble ansatt i 1986. 

Tom var selv hardt trafikkskadd og hadde 
en allsidig bakgrunn som bokser, selger 
og dørvakt. Han var utadvendt og ini-
tiativrik. Folkelig og jovial. Omtenksom 
og handlekraftig. 

Tom satt sjelden stille og ventet, men 
ringte selv til medlemmer for å spørre 
hva han kunne hjelpe dem med. 

Slagkraft og 
juridiske spydspisser

KATRINE BRÅTANE
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Med Tom fikk foreningen fokus på de 
trafikkskaddes juridiske rettigheter. Før 
dette var de sjelden klar over at de ikke 
trengte å godta det første forslaget, og 
få den erstatningen de hadde krav på. 
Mange var i akutt pengenød etter ulyk-
ken, og godtok derfor forsikringsselska-
penes første bud. Det var ikke uvanlig at 
foreldrene solgte hus og biler for å hjelpe 
sine trafikkskadde barn. 

Tom satte seg på biblioteket og leste 
alt han kom over av rettsavgjørelser i 
skadesaker. I løpet av kort tid ble han 
så oppdatert at ikke bare foreningens 
medlemmer, men også jurister ringte han 
for å spørre om hjelp. 

- Den juridiske kompetansen gjorde at vi 
fikk medlemmer og utviklet oss videre, 
forteller Erling, – når jeg holdt foredrag 
om sorg og sorgreaksjoner, kunne det 
komme seks-ti stykker, mens Toms fore-
drag om rettsavgjørelser og jus dro stinn 
brakke. 

Tom og Erling reiste mye rundt og holdt 
foredrag sammen. I blant reiste han 
sammen med Astrid Johnsrud. Med sin 
NAV-kompetanse snakket og veiledet 
hun om trygderettigheter. 

Den juridiske hjelpen foreningen tilbød, 
var svært etterspurt. Allerede høsten 1984 
fikk LTN kontakt med advokatfirmaet 
Robertsen A/S. I 1986 inngikk foreningen 
en avtale med Jan Gunnar Ness, en ung 
advokatfullmektig fra firmaet, om at han 
skulle arbeide på LTNs kontor en halv dag 
i uken. Etterspørselen var så stor at i 1987 

ble over 200 saker oversendt foreningens 
samarbeidende advokater, 400 personer 
fikk i tillegg juridisk bistand og foreningen 
fikk til sammen 1000 henvendelser. I til-
legg kom alle de uregistrerte samtalene 
med pressen samt andre spørsmål. 

- Derfor føltes det oftest som kattens 
lek med musen, eller Davids kamp mot 
Goliat, om du vil. Men det var ubeskrivelig 
spennende. Vi hadde alt å vinne, og vi 
vant stadig mer, sa Tom. 

Erstatningsretten var i rivende utvik-
ling og på kontoret i Akersgata fulgte 
de med og leste alt om lovendringer. I 
1987-1988 begynte Tom å holde kurs for 
advokater som ville spesialisere seg, og 
kursvirksomheten ble etter hvert en vik-
tig inntektskilde for LTN. Fra 1992 holdt 
han foredrag på forsikringsbransjens 
årlige erstatningskurs, og i forbindelse 
med JUSTIVAL i 1994 fikk han æren av å 
holde foredrag ved det juridiske fakultets 
1. avdeling om erstatningsrett. Foruten 
jusstudentene deltok også fakultetets 

professorer. En fjær i hatten – både for 
Tom og for LTN.

LTN ble etter hvert et høringsorgan ved-
rørende spørsmål om personskadeer-
statning. Utover 1990-tallet begynte de 
trafikkskadde for alvor å få øynene opp 
for sine rettigheter og stadig flere dukket 
opp på kontoret med forespørsler. Tele-
fonen kimte i ett kjør og det ble umulig 
å besvare alle henvendelsene.

I 1992 flyttet sekretariatet ut av de gamle 
lokalene i Akersgata og inn i romsligere 
forhold i Sandakerveien 56A på fabrikk-
området til Lilleborg. I håp om å få bukt 
med alle henvendelsene ble det i 1993 
innført ”Åpen dag”. På disse dagene ble 
det gitt ut informasjon og alle som ønsket 
det kunne få individuell vurdering av sin 
sak. Også i lokal- og fylkeslag ble det 
innført spesielle ”kontordager”, i tillegg 
til informasjonsmøter. 

Dette er et utdrag av Jubileumsboken 
vår.

RASERI OG KAOS 
Vi sitter igjen med et lager 
av vår jubileumsbok Raseri, 
kaos og suksess. 
I stedet for å la den støve 
ned tilbyr vi deg å kjøpe 
den ved å kun betale porto. 

Prisen er kun kroner 78,-,  
du bestiller ved å sende 
e-post til: post@ 
personskadeforbundet.no
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I vår ble det danske skadeforsi-
kringsselskapet Alpha slått konkurs. 
Danske myndigheter anbefaler alle 
kundene, inkludert de norske, å tegne 
nye forsikringer i andre selskaper. 
Problemet er håndteringen av de som 
allerede har en sak mot selskapet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Hadde konkursen rammet et norsk 
forsikringsselskap ville rettigheter blitt 
regulert gjennom norske lover og de be-
rammede sikres gjennom garantifond. 
Problemet er altså at dette ikke er et 
norsk selskap, men et dansk. 

Spørsmålet er altså hva som vil skje med 
de som allerede er skadet og har kommet 
i en situasjon der de ikke har fått utbetalt 

sin erstatning, eller de som har en pågå-
ende erstatningssak mot Alpha Insuran-
ce. Pr i dag har i følge Finanstilsynet 385 
nordmenn fremsatt krav mot konkursboet. 

I en sak omtalt i nyhetene på NRK den 
02. oktober, ble saken løftet frem. Her ble 
blant annet assisterende generalsekretær 
i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp 
intervjuet.  

UNIKT I NORSK 
FORSIKRINGSHISTORIE
Per Oretorp forteller at forbundet i sam-
arbeid med sin juridiske faggruppe og LO 
følger rundt 70 personer som er rammet. 
Noen av dem er medlemmer i Person-
skadeforbundet LTN. 

– Det har aldri skjedd tidligere at et forsi-

kringsselskap går konkurs og at arbeids-
takere blir så til de grader overlatt til seg 
selv. Som interesseorganisasjon for flere 
av de rammede, tar vi dette på ytterste 
alvor. Det er urimelig og uholdbart dersom 
skadde mennesker skal betale prisen for 
at et forsikringsselskap ikke har orden i 
økonomien sin, sier han.

I følge Oretorp er historiene og prosessene 
til «de som står på vent» forskjellige. Per-
soner som har fått gjennomslag for å få 
erstatning går en lang prosess i møte for å 
få utbetalt pengene. Andre er satt på vent. 

- Flere opplever at saksbehandlingen 
har stoppet opp, og at de ikke kommer 
seg videre på grunn av at selskapet nå 
er konkurs. Dette skaper frustrasjon og 
usikkerhet, forklarer Oretorp.

Forsikringer er vårt 
sikkerhetsnett 

SPØRSMÅLET ER ALTSÅ hva som vil skje med de som allerede er skadet og har kommet i en situasjon der de ikke har fått utbetalt sin erstatning eller som har en pågående erstat-
ningssak mot Alpha Insurance.
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Mosjøen 
lokallag
Mosjøen lokallags Bente Hyt-
tebakk melder at de har hatt 
markeringer både Sandnessjøen 
og Mosjøen. På bildet ser man 
Marita i aksjon. 

Han sier at Personskadeforbundet LTN har 
fulgt saken tett helt siden konkursen ble et 
faktum i vår. Den har rammet flere av våre 
medlemmer, og den er prinsipielt viktig. 
 
- Vi har ikke oversikt over hvor mange 
arbeidstakere som omfattes av denne 
type yrkesskadeforsikringer, men vi har 
grunn å tro at det gjelder flerfoldige tusen 
som per i dag altså har et høyst begren-
set erstatningsrettslig vern, fastslår han.

LAGE SYSTEMER FOR FREMTIDEN 
Når arbeidsgiver tegner yrkesskadeforsik-
ring eller personforsikring for sine ansatte 
må både arbeidsgiver og ansatte kunne 
være trygge på at forsikringene faktisk 
inneholder det som fremgår av avtalen 
og som forsikringsselgeren har lovet. 

- Det må tas høyde for at vi vil oppleve 
flere slike konkurser i fremtiden. Derfor 
er det uhyre viktig at rettighetene ikke 
bare formelt er på plass, men også sikret 
i praksis for de som rammes. De som nå 
sitter på vent opplever en enorm frustra-
sjon og utrygghet, og de «mister» også 
flere år av livet sitt i påvente av en av-
klaring, sier Oretorp.

Flere, inkludert Personskadeforbundet 
LTN, har bedt Finansdepartementet om 
en snarlig lovendring. Geir Olsen, som 
er statssekretær i departementet, sier 
til NRK at dette ikke er planen i første 
omgang. Han forteller at de har bistått 
med juridisk hjelp i Danmark, i et forsøk 
på å få den danske garantiordningen til 
å dekke norske yrkesskader.

Han oppfordrer nå arbeidsgivere om å 
sjekke sine forsikringsavtaler. 

- Vi anbefaler alle arbeidsgivere om å 
gjennomgå sine yrkesskadeforsikringsav-
taler ettersom forsikringer som er tegnet i 
utenlandske selskaper, uten filial i Norge, 
ikke er dekket av norske garantiordninger, 
avslutter Personskadeforbundet LTNs 
Per Oretorp.
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Helse Sør-Øst og Sunnaas arran-
gerer hvert år en konferanse hvor 
overskriften er REHABILITERING. 
Fokus er organisering både kommu-
nalt og i spesialisthelsetjenesten. Et 
interessant tema denne gangen var 
overgangen mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten.  

TEKST: Pernille Villekjær , medlem av  

landsstyret i Personskadeforbundet LTN 

Konferansen samler brukerorganisasjo-
ner, fagmiljøer, private helseinstitusjoner 

og den kommunale helsetjenesten. Det 
er også en arena for nettverksbygging, 
oppdatering av kunnskap og diskutere 
veien videre. 

Bent Høie sa, for noen år siden, at denne 
rehabiliteringskonferansen har en viktig 
rolle fordi den holder fokus på «Pasien-
tens helsetjeneste».

HVEM HAR ANSVARET 
Gjennom min tid som brukerrepresen-
tant og tillitsvalgt både i lokallag, gjen-
nom FFO og i spesialisthelsetjenesten, 

er det fremdeles ikke lett å forstå hvem 
som skal ha ansvar for at jeg som pasi-
ent skal få et like bra tilbud som nest-
emann, eller den før meg. Jeg undrer 
meg stadig over hvem som faktisk har 
ansvaret for at vi faktisk får den reha-
biliteringen som er best for oss.                                                                     
                                    
Derfor er konferanser som dette spen-
nende å delta på. Det er interessant å 
høre debatter mellom representanter 
fra Helse- og omsorgsdepartementet, 
spesialisthelsetjenesten, kommunalt 
helsevesen og fra ungdomsrådet. Der det 

Rehabiliteringskonferansen 
2018    

BENT HØIE SA for noen år siden, at denne 
rehabiliteringskonferansen har en viktig rolle fordi 
den holder fokus på «Pasientens helsetjeneste».
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blir diskutert både økonomiske faktorer, 
holdninger, retningslingjer og lovverk. Vi 
møter pleie- og rehabilitering som er i 
verdensklasse ved sykehus og i reha-
biliteringsinstitusjoner, og vi som pasi-
enter forventer at denne kunnskapen 
følger oss videre til kommunen og der 
vi bor. Vi trenger tydelige retningslinjer 
og definisjoner på hvem som skal gjøre 
hva, og skal det være tilfeldig hvem som 
mottar en tjeneste? Hvem skal betale?                            

Jeg tror ikke at alle spørsmål ble løst 
under årets konferanse, men problem-
stillingene trenger oppmerksomhet hele 

tiden. Viljen til snakke om det og et øn-
ske om å løse det var i hvert fall tilstede 
under årets konferanse. 

IMPLEMENTERING AV 
REHABILITERING I 
NASJONAL TRAUMPLAN
Nada Andelic, overlege ved fysikalsk 
medisin avdeling ved Oslo Universitets-
sykehus hadde et foredrag med titte-
len Implementering av rehabilitering i 
Nasjonal Traumeplan. Jeg er stolt når 
Personskadeforbundet LTN blir nevnt 
spesielt som en med kunnskap om bru-
kernes erfaringer og som medvirker inn 

i utformingen av den Nasjonale Trau-
meplanen. Hun snakket også om det 
sømløse rehabiliteringsforløpet og om 
effekten av å motta de riktige tjenestene 
på det riktige tidspunkt. 

TRENGER FLERE ERFARNE 
Helse Sør-Øst, sykehusene, kommunene, 
rehabiliteringsinstitusjoner og forskere 
etterspør erfaringsbasert kunnskap. Og 
vi i Personskadeforbundet LTN er gode 
på å dele og å videreformidle kunnskap. 
Etterspørselen er imidlertid større enn 
tilbudet og jeg håper flere kan tenke seg 
å bidra inn. 

Rehabiliteringskonferansen som går av stabelen årlig er en 
unik mulighet for å få vite hva som skjer på rehabiliteringsfeltet 
rundt om i verden og lille Norge. 

TEKST: Emilie Duane Nordskog

Problemet med konferanser som dette, for alle som ikke er fagper-
soner, er språket. 

Jeg sitter stadig igjen med spørsmålet: Hvorfor bruker de et språk som 
er så avansert? Og hvorfor bruke så mange forkortelser? 

For om en foredragsholder faktisk ønsker å få med brukere i alle aldre, 
unge som eldre, er det viktig at de gir oss muligheten til å forstå hva 
de ønsker å forklare oss. 
 
Skal alle dra nytte av denne viktige informasjonen, og om vi skal få til 
en konstruktiv dialog, må alle skjønne hva det snakkes om.  

Please – bruk et forståelig 
språk!

EMILIE DUANE NORDSKOG er medlem i Personskadeforbundet 
LTN. Hun sitter også i ungdomsrådet på Sunnaas sykehus.
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Snakker du deg bort eller mister tråden i samtalen? 

Søker deltakere til et forskningsprosjekt
Ved Universitetet i Oslo (UIO) og 
Sunnaas Sykehus HF pågår det nå 
et forskningsprosjekt om gruppe-
behandling av kognitive vansker 
etter en ervervet hjerneskade med 
fokus på sosiale kommunikasjons-
ferdigheter. 

Etter et hjerneslag eller annen ervervet 
hjerneskade kan man oppleve at ulike 
kognitive vansker kan påvirke kom-

munikasjonen man har med andre. For 
eksempel:

• Glemmer du fort det som er blitt  
 sagt?
• Snakker du deg bort eller mister 
 tråden i samtalen?
• Tolker du ting bokstavelig?
• Snakker du før du tenker? 
• Sier du upassende ting? 

I denne studien er vi er interessert i 
deltakere som opplever kommunika-

sjonsvansker som skyldes for eksempel 
hukommelsesvansker, oppmerksomhets-
vansker eller vansker med impulskon-
troll. Deltakerne i denne studien har ikke 
kommunikasjonsvansker som skyldes 
språkvansker (afasi), men andre kogni-
tive vansker. 

Hvis du kjenner deg igjen kan det være 
at du oppfyller de kriteriene som vi stiller 
for deltakere i studien. 

I NORGE HAR  vi ingen forskningsbaserte behandlingsprogram spesifikt rettet mot de sosiale utfordringene i kommunikasjon som personer med kognitive vansker kan oppleve.
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OM STUDIEN
I Norge har vi ingen forskningsbaserte 
behandlingsprogram spesifikt rettet mot 
de sosiale utfordringene i kommunika-
sjon som personer med kognitive vansker 
kan oppleve. Internasjonalt ser vi at det 
utvikles flere gruppebaserte behandlings-
program som viser lovende resultater. Vi 
vil derfor prøve ut et av disse behand-
lingsprogrammene her i Norge. Vi bruker 
en gruppebasert behandling som heter 
Group Interactive Structured Treatment, 
forkortet til GIST. GIST fokuserer på tre-
ning av sosiale ferdigheter i gruppe.

HVA INNEBÆRER STUDIEN?
Dersom du ønsker å delta i studien og 
du blir inkludert, vil du få tilbud om GIST.  
Selve behandlingen gis i grupper som 
består av seks deltakere og to grup-
peledere. 

I studien ønsker vi å undersøke om be-
handlingen har positiv effekt på de so-
siale kommunikasjonsferdighetene til 
personer med kognitive vansker etter 
en ervervet hjerneskade. Vi ønsker også 
å undersøke om GIST-behandling som 
gis på to ulike måter har samme effekt 
på sosiale ferdigheter. 

De 60 deltakerne som ønsker å være 
med i studien vil først bli kalt inn til 
en kartleggingssamtale sammen 
med en nær pårørende. Deltakerne 
som blir inkludert i prosjektet vil bli 
delt i to forskjellige grupper ved til-
feldig loddtrekking. Den ene gruppen 
vil få GIST-behandling poliklinisk en 
gang per uke over en periode på 12 

uker. Den andre gruppen vil få intensiv 
GIST-behandling gjennom et 4 ukers 
opphold som inneliggende pasient 
ved Sunnaas sykehus HF. Under begge 
behandlingene vil det være fokus på 
hjemmeoppgaver som gjøres i samar-
beid med en nær pårørende. Dette er 
viktig for å fremme overføringsverdien 
til hverdagen.

HVEM STÅR BAK STUDIEN?
Studien gjennomføres som et samar-
beid mellom Institutt for Spesialpe-
dagogikk ved Universitetet i Oslo og 
Sunnaas Sykehus HF. Studien er del 
av doktorgradsprosjektet til stipendiat  
Silje Merethe Hansen, og ledes av hoved-
veileder Melanie Kirmess, som arbeider 
som førsteamanuensis ved Institutt for 
Spesialpedagogikk og forsker ved Sun-
naas Sykehus HF. Medveileder er Jan 
Stubberud, førsteamanuensis II og psy-
kologspesialist ved Psykologisk Institutt, 
UIO og Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

HVORFOR ER STUDIEN VIKTIG?
Resultater fra gruppebehandlingen vil 
kunne bidra til at personer som opple-
ver disse vanskene kan få et forsknings-
basert behandlingstilbud i Norge. Dette 
i sin tur vil kunne bidra til at personer 
med kognitive vansker oppnår bedre 
mulighet for sosial deltakelse i hverda-
gen og i arbeidslivet. Fagpersoner som 
arbeider med kognitiv rehabilitering vil 
også kunne få opplæring og ta i bruk 
behandlingsprogrammet. Dette betyr 
at vi vil kunne kvalitetssikre behand-
lingen som gis til denne brukergruppen 
i Norge. 

HVEM DELTAR I STUDIEN?
Vi ønsker å inkludere personer som opp-
fyller følgende krav:

• Er over 18 år 
• Opplever kognitive vansker etter en  
 ervervet hjerneskade som påvirker  
 ham / henne i sosiale kommunika- 
 sjonssituasjoner 
• Har nær pårørende/venn som kan  
 bistå i arbeid med kartlegging og  
 hjemmeoppgaver under behand- 
 lingen.

Den ene gruppen vil få poliklinisk be-
handling i Oslo, derfor er det viktig 
at deltakere bor i områder hvor man 
kan komme seg til Oslo ukentlig for 
behandling. 

INTERESSERT?
Dersom du ønsker mer informasjon, eller 
er interessert i å delta i studien, ta gjerne 
kontakt med: Silje Merethe Hansen ved 
Institutt for Spesialpedagogikk, UIO, på 
telefon 22 85 53 04 eller på e-post: s.m.
hansen@isp.uio.no

SILJE MERETHE HANSEN, 
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Landet rundt

Vest Agder Fylkeslag 
Vest Agder Fylkeslag med Pizzakveld på Smoi i Mandal.
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Selius & kidza

Hjelpemidler og rett tilrettelegging 
gir like muligheter for flere. Noen 
ganger gjør det forskjellen på  
 å kunne delta eller ikke på skolen 
eller jobb.

PÅ UNGDOMSSKOLEN
Trenger du hjelpemidler eller tilretteleg-
ging på ungdomsskolen er det kommu-
nen du bor i som har ansvar for å hjelpe 
deg. Det er vanligvis en lærer, assistent 
eller spesialpedagog som har ansvar for 
tilretteleggingen. Sammen med deg og 
dine foreldre finner dere frem til hva 
du har behov for. Kommunens peda-
gogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan 
også hjelpe dere. Skolen kan kontakte 
hjelpemiddelsentralen dersom det er 
behov for mer tilrettelegging. 

PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE
Trenger du hjelpemidler eller tilrette-
legging på videregående skole, må du 
og dine foreldre ta kontakt med skolen 

du skal begynne på. Gi beskjed så tid-
lig som mulig slik at skolen er forberedt 
og at nødvendig utstyr er på plass når 
skoleåret starter. Du har et større ansvar 
for å opplyse om behov for tilretteleg-
ging ved overgangen til videregående 
skole. Fylkeskommunen har ansvar for 
å tilrettelegge undervisningen på alle 
studieretninger på videregående skole. 
Dersom du har behov for mer individuell 
tilrettelegging, kan du og skolen kontakte 
hjelpemiddelsentralen.

I HØYERE UTDANNING
Trenger du hjelpemidler eller tilretteleg-
ging for å gjennomføre utdanning på 
høyskole eller universitet må du infor-
mere studiestedet om dette. Du har selv 
ansvar for å opplyse om dine behov. Du 
kan søke om opptak på særskilte vilkår, 
og du kan kontakte rådgivningstjenesten 
for funksjonshemmede ved studiestedet. 
Hjelpemiddelsentralen kan gi råd og vise 
deg løsninger.

PÅ JOBB
De fleste arbeidstakere har behov for en 
eller annen form for tilrettelegging. Ung-
dom har de samme rettigheter som voksne 
arbeidstakere. Har du behov for tilretteleg-
ging bør du ta det opp med arbeidsgiveren 
din slik at dere kan finne gode løsninger 
sammen. Arbeidsgiver har et stort ansvar 
for å tilrettelegge arbeidsplassen for deg. 
Hjelpemiddelsentralen gir råd om tilret-
telegging av arbeidsplassen og kan låne 
ut aktuelle hjelpemidler. NAV-kontoret 
kan også gi tilretteleggingstilskudd og 
andre tiltak. 

I ARBEIDSTRENING
Trenger du tilrettelegging for å gjennomfø-
re arbeidstrening er det viktig at veilederen 
din på NAV-kontoret vet hvilke tilretteleg-
gingsbehov du har. Kanskje har du hjel-
pemidler som du har brukt på skolen og 
som du også trenger på en arbeidsplass?

NAV ønsker å hjelpe personer med 
funksjonsnedsettelser ut i arbeid. Du 
kan be veilederen på NAV-kontoret om 
å lage en tilretteleggings- og oppføl-
gingsavtale som beskriver hva du skal 
få hjelp til og hvem som skal hjelpe deg. 
Hjelpemiddelsentralen kan gi råd om 
tilrettelegging av arbeidsplassen, og 
kan gi tilskudd til eller låne ut aktuelle 
hjelpemidler. NAV-kontoret kan også 
gi inkluderingstilskudd og andre tiltak.

Kilde: nav.no

Er du ung og trenger hjelpemidler? 

TRENGER DU HJELPEMIDLER eller tilrettelegging for å gjennomføre utdanning på høyskole eller universitet å du 
informere studiestedet om dette.
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Slå på 
bremsene

Hva skjedde?

2

1

4

3Du trenger

Gjør dette

• Lekebil med hjul 
som går rundt 
(middels stor eller 
stor, om du kan få 
tak i en)

• Et hardt, jevnt 
gulv

• Teip

• Teiper du ett hjul, skaper du litt friksjon
• Jo flere hjul du teiper, jo mer friksjon skaper du

Skyv bilen lett 
over gulvet og 
slipp. Legg 
merke til hvor 
langt den ruller

Sett teip 
på ett av 
hjulene 
så det 
ikke går 
rundt

Når en gjenstand er i 
bevegelse, finnes det 
noe som vil bremse den 
og få den til å stoppe.  
I dette eksperimentet 
skal vi se nærmere 
på hva dette er.

Skyv bilen over 
gulvet igjen. Gikk 

den like langt?

Sett teip på to 
av hjulene så 

de ikke går rundt

Skyv bilen igjen. 
Hvor langt gikk 

den nå?

Teip fast alle de fire 
hjulene på bilen, 

slik at ingen går rundt. 
Får du trillet bilen 

over gulvet nå?

Når hjulene ikke 
er teipet, går de 
lett rundt. Det 
er lite friksjon 
mellom bilen 
og gulvet

Teipete hjul henger igjen og hindrer bilen i å 
rulle særlig langt. Du har skapt mer friksjon

Et eksperiment fra hverdagen
Gå i en dagligvarehandel 
og se hvordan hjulene på 
handlevognene oppfører 
seg når folk skyver dem

Noen hjul går kanskje ikke 
så lett rundt. De kan til og 

med pipe. Dette skyldes 
friksjonen.

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66 - www.eidshaug.no

Sandeidsjøen 10, 5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Joker Vallset
Skallervegen 2, 2330 VALLSET

Tlf. 62 58 72 01

T:  64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Tlf. 38 34 50 90 - www.autovern.no

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

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

Arkitektkontoret 4B AS
Kyrkjev 6, 6856 SOGNDAL - Tlf. 57 62 77 50

E-post: post@arkitektkontoret4b.no - www.arkitektkontoret4b.no

Holmestrand Regnskapssentral AS
Autorisert regnskapsbyrå
Langgt 23, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 14 30
E-post: trude@regnskapssentral.no

Bjørnstad Industriområde, 1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00 - www.okonomi-deler.no

P G Rodems veg 6
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Sunnhordland Interkommunale
Miljøverk IKS (SIM)
Svartasmåget, 5419  FITJAR

Tlf. 53 45 78 50

LEVE MED 9-2018.pmd 16.10.2018, 11:351
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AUST-AGDER

EIKELAND Trafikkskole AS
Sandsmyra 20, 4790 LILLESAND........Tlf. 37 27 20 02 - Mob. 992 30 000
E-post: post@eikeland-trafikkskole.no
www.eikeland-trafikkskole.no

FINNMARK

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
E-post: oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

MØRE OG ROMSDAL

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

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

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

ROGALAND

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

TROMS

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

2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62
www.honsen.no

TRAFIKKFORUM AS:
-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,

trivsel og kvalitet settes i sentrum
for våre trafikkskoler.

Vegsundbakken 22
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

nakkens-bilverksted.no
Service, reparasjoner

og EU-kontroll

Trucknor
Kristiansand AS

Mjåvannsvegen 3
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 18 50 00

Agenda AS
 Fagernesveien 22 -24

8514 NARVIK
Tlf. 76 96 70 00

Aurdal
Fjordcamping

og Hytter
2910 AURDAL
Tlf. 61 36 52 12

Eikås
Tannlegesenter AS
 6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Lantz Auto AS
Verksveien 13

4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Oslo & Follo
Byggtjenester

Kongeveien 135
1407 VINTERBRO

Tlf. 415 33 833

Nordic Crane
Engineering AS
Sandnesveien 114
4312 SANDNES
Tlf. 51 44 41 00

Kiwi Bogstad
Ankerveien 117

0766 OSLO
Tlf. 22 51 99 89

Joker Skaiaa
Ivelandsveien 138

4724 IVELAND
Tlf. 37 96 21 76

Transport-Service AS
Frolandsveien 6
4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 57 20

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Hob Gods AS
Grønørveien 49

7300 ORKANGER
Tlf. 400 02 380

SB Transport AS
avd. Bodø

Stormyrveien 3
8008 BODØ

Tlf. 468 03 523

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Hauge
Shipping AS

Flekke, 6968 FLEKKE
Tlf. 416 22 253

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Eidebakken Industriområdet
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Harrys
Transport
Maurtangen 7

 4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

Trøgstad
Elverk AS
Skoleveien 6

1860 TRØGSTAD
Tlf. 69 82 49 50

FlytteBilen AS
Prinsensvei 8

4315 SANDNES
Tlf. 922 29 224

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50
Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65
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Trygt på skoleveiene

hurum.kommune.no

Evenes
kommune

evenes.kommune.no

Skoleavdelinga
molde.kommune.no

meraker.kommune.no

sel.kommune.no

royken.kommune.no

rost.kommune.no

Karmøy
kommune

karmoy.kommune.no

fet.kommune.no

lunner.kommune.no

Farstad Bil AS
Farstad

6444 FARSTAD
Tlf. 71 26 41 31

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Techno Dive AS
Husøyvegen 281

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 64 40

Nonslid
Bilservice AS

Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Circle K E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Johansen Maskin
og Tjenester

Bruflot 44
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Berg og Blåne
Anne Martinsen

Gamle Kirkevei 11
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 924 08 035

Fjellgutta AS
Høyfjellssenteret

Fageråsen
2420 TRYSIL

Tlf. 416 56 942

Lillehammer
Elektro AS

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 00

Nittedal
Karosseriverksted AS

Gamleveien 134
1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 27 84

Sørengen
Kjøreskole AS

Kongsv 84
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 13 36

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90
www.tslarvik.no

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Romnes
Hamar AS
 2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Sundretunet
Sundrejordet 4

 3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

Transport
Eirik o. Gaarud

Skoleveien 56
3534 SOKNA

Tlf. 905 50 138

Rett-Lakk AS
Bromsveien 13
3183 HORTEN
Tlf. 33 04 95 40

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Lofoten
Industri AS
Vorsetøyveien 18
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 85 00

Trondsen
Auto AS

Håndverkerv. 4 B
918 TROMSØ

Tlf. 930 53 700

Kråkstad
Bilverksted
Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

ANONYM
STØTTE
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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

Camilla Neuberth

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 
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Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.
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www.langsethadvokat.no

Camilla Neuberth

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

Camilla Neuberth

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

som inspirerte deg. 

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

VI oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.  

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

Send melding til post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

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	

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

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

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

Besøksadresse avdelingskontor:

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

Firmaet	består	av	fem	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

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!


