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viktigste instans. I tillegg 
er etaten en av de beste 
indikatorene for å måle 

kvaliteten på velferd og vår velferdsstat. Rett og slett fordi det 
er de som har fått oppdraget å forvalte velferdspengene våre. 

NAV er et landsdekkende organ som de fleste av oss på ett 
eller annet tidspunkt er innom. Det handler om blant annet 
barnetrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd 
og pensjon. 

De fleste ytelsene fra NAV går på skinner. Tusenvis av an-
satte, til dels gode datasystemer og rutiner systematiserer 
og kompenserer. 

I Personskadeforbundet LTN har likevel mange medlemmer et 
anstrengt forhold til NAV. De opplever trenering, stadig utskifting 
av saksbehandlere og generelt dårlige prosesser. Enkelte mener 
endog at møtet med NAV ble en tilleggsbelastning etter skaden. 

Og, ikke minst, mange i forbundet sier de opplever å bli misten-
keliggjort i møtet med NAV. Kanskje er det ikke så rart at etaten 
oppfører seg som den gjør. Med en arbeids- og sosialminister, 

som tross alt er ministeren for det hele, som benytter seg av 
et språk og fører en politikk som både direkte og indirekte gjør 
at mottakere føler seg som snyltere. 

I det siste har et gått særlig utover unge uføre og folk som har 
behov for arbeidsavklaringspenger. 

Vi har, rett og slett, en lite sosial minister. Hun velger å se rett 
frem og ikke ta inn over seg at livet tar oss i forskjellige retninger. 

I denne utgaven av LEVE MED har vi en lang reportasje der 
Pernille Villekjær forteller om hvordan hun ble behandlet av 
NAV da hun etter mange år som uføretrygdet igjen ønsket å ta 
del i arbeidslivet. I stedet for å bli møtt på en positiv måte, det 
er tross alt positivt at hun opplever at hun har restarbeidsevne 
og vil bidra, ble hun lekset opp med økonomiske realiteter. 

Å jobbe for et inkluderende samfunn er viktig for Personskade-
forbundet LTN. Slik vår arbeids- og sosialminister, samt NAV, 
agerer i enkeltsaker – er det det motsatt av inkludering. Det 
er ekskludering. Og ja, derfor kommer vi ikke til å slutte å bry 
oss – eller å mase som sikkert NAV og arbeids- og sosialmi-
nisteren nok kaller det. 

Eli Eiklid

Å jobbe for et inkluderende samfunn er viktig for 
Personskadeforbundet LTN. Slik vår arbeids- og 
sosialminister, samt NAV, agerer i enkeltsaker – er 
det det motsatt av inkludering. Det er ekskludering.
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Uføretrygdet, 
men lysten 
på jobb?



–  4  – –  5  –

Det er feil å si at livet til Pernille Villekjær ble 
«normalt». Men mye har gått bra.

Politikerne sier det, og kanskje mener 
de det også, men i praksis virker det 
som det nesten er umulig å komme 
tilbake til jobb når du først har blitt 
uføretrygdet.

TEKST: Gunn Kvalsvik 

En som har prøvd å komme seg i jobb 
etter å ha blitt uføretrygdet er Pernille 
Villekjær. Det siste året har hun eva-
luert livet sitt, sin kapasitet og tenkt; 
jeg vil jobbe. 

Veien til jobbmålet hennes har visst seg 
å være ganske kronglete og komplisert. 
Eller som hun selv sier det: 

- Jeg har møtt et NAV og et system 
som helst vil at jeg skal ligge stille i 
uførebunken. 

HISTORIEN – OG BAKGRUNNEN 
Det er 15 år siden Pernille Villekjær, 
som da var 23 år, ble alvorlig skadet i 
en bilulykke. Bilen hun var passasjer i 
kjørte i vill fart gjennom et tettsted og 
krasjet. Dette skjedde rett før Villekjær 
var ferdig utdannet sykepleier.

- Jeg husker jeg gledet meg til å bli 
ferdigutdannet og til å kunne begynne 
å jobbe som sykepleier. Jeg hadde alltid 
jobbet og hatt mye energi. Min mor og 
far drev hotell, restaurant og café - og 
fra jeg var ganske liten var det naturlig 
at jeg tok i et tak, forteller hun. 

Av de tre som satt i bilen som krasjet, 
var Pernille den som ble mest kvestet. 

Hun svevde mellom liv og død, ble lagt i 
kunstig koma og våknet først opp etter 
to uker. 

Familien, som hadde sittet på skift ved 
sengen hennes, var selvfølgelig lettet da 
hun våknet. Hun overlevde! Men skade-
ne var omfattende, og legene tydelige 
på at livet hennes ikke kom til å bli i 
nærheten av et «friskt» liv. Prognosene 
for forbedring var dårlige. Særlig var 
de bekymret for konsekvensene av det 
massive traumet mot hodet. 

- Jeg fikk det beste rehabiliterings-
tilbudet. Tidlig rehabilitering – altså 
gullrekka. Jeg kom meg på beina, fikk 
startet hjernen min – igjen, og litt etter 
litt har jeg klart å ta tilbake livet mitt. 
Til og med legene, som behandlet meg, 
ble overrasket, forteller hun. 

VIL TILBAKE I JOBB 
Det er feil å si at livet til Pernille Ville-
kjær ble «normalt». Hun ble blant annet 
uføretrygdet. Men mye har gått bra. 
Hun ble mamma til Jasper, som nå er 
9 år. I tillegg har hun tatt aktivt del i 
frivillig arbeid, både som bruker og som 
styremedlem. Og ja, til tross for at hun 
har slitt med kjøreangst etter ulykken, 
har hun de siste to årene kjørt bil. 

I år har hun tenkt å gå enda lenger; 
nemlig å begynne å jobbe igjen. 

- Jeg har hatt det i bakhodet lenge. At 
jeg har lyst ut i arbeidslivet igjen. Ikke 
bare som frivillig, selv om det har vært 
veldig verdifullt for meg, men som vanlig 

ansatt. Helsen min er ikke bra nok til 
fulltid, men jeg vet at jeg kan bidra en 
del, sier hun entusiastisk. 

Veien tilbake var dessverre mer kom-
pleks enn hun hadde trodd. Det er 14 
år siden hun ble skadet og var i arbeid, 
og i 8 år har hun vært uføretrygdet. I 
praksis betyr det at NAV plasserer henne 
i bunken for ferdig behandlet. 

Etter å ha prøvd å lese litt på NAV sine 
sider om hvordan hun skulle gå frem 
uten at hun ble noe særlig klokere, tok 
Pernille Villekjær mot til seg og gikk 
innom et sykehjem for å spørre om de 
hadde behov for henne. 

- Det var for så vidt et positivt møte, 
men de var skeptiske til min historikk 
og kapasitet, og jeg klarte ikke helt å 
forklare hvilken rolle NAV eventuelt 
kunne ha. Fordi jeg ikke var klar over 
det, sier hun. 

«MØTET» MED NAV 
Et av punktene som står på NAV sine 
hjemmesider, er at du skal ta kontakt 
dersom du ønsker å komme tilbake til 
jobb. Villkjær tok dette på alvor og ring-
te til NAVs Kontaktsenter. 

- Målet mitt, da jeg fikk en NAV-konsu-
lent på telefonlinjen, var å snakke om 
hvordan jeg faktisk kunne gå frem for å 
skaffe meg en jobb, og om hvordan NAV 
kunne bidra inn. Samtalen var egentlig 
helt surrealistisk. Mine spørsmål ble hele 
tiden vinkla tilbake til hvor mye jeg kunne 
tjene uten å miste trygden jeg hadde. 
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Hun var fullt klar over dette. Det står 
nemlig som første punkt på listen på 
NAV sine hjemmesider. De berømte 0,4 G 
(Se informasjonsboks). 

- Jeg sa, hver gang dette ble nevnt, at 
jeg var klar over dette. Men at jeg ønsket 
å vite hvordan jeg kunne faktisk gå frem 
for å få en jobb. 

Etter at samtalen var over, etter 20 mi-
nutter, var Pernille Villekjær like klok. 
Hun var nesten enda mer forvirret. 

Da hun rett etterpå fikk et e-post-re-
ferat av samtalen med NAV ble hun 
sint. Der stod det nemlig at Villekjær 
hadde ringt for å spørre om penger, og 
hvor mye hun kunne tjene.  

- Jeg ringte tilbake og sa at jeg ville 
endre dette referatet. Det gikk ikke. Men 
vi kunne ta en ny samtale og få et nytt 
referat. I løpet av den nye samtalen fikk 
jeg endelig lirket ut at jeg måtte starte 
prosessen med å formelt melde meg 
som arbeidssøker.

EN FØLELSE AV Å VÆRE EN BYRDE  
Samtalen, som stadig ble styrt inn på 

PERNILLE SAMMEN med sønnen sin. Foto: Privat.
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temaet - «hvor mye du kan tjene uten 
å miste trygden din», samt neste dialog 
som handlet om at  «NAV kan ikke gjøre 
så mye for deg, du må nok ut å lete 
selv» - ga Villekjær en dårlig magefø-
lelse. En uggen og gnagende tanke om 
å være til byrde for å spørre om NAV 
om jobbrelaterte saker.   

- Jeg ble egentlig mest forbannet, sier 
hun. -For det første føler jeg at måten 
jeg ble behandlet på forteller at de setter 
alle uføretrygdede i samme bås. Dette 
er svært stigmatiserende. Vi er individer! 
I tillegg forstod jeg at mine innspill om 
at jeg var kognitivt skadet og at det var 
min greie, ikke ble møtt. Saksbehandleren 
forstod rett og slett ikke hva det betydde, 
og stilte heller ingen spørsmål.  

Pernille Villekjær, som også i en perio-
de har sittet som brukerrepresentant i 
NAV, mener NAV må skjerpe seg. I tillegg 
ser hun selvsagt at det er kapasitets-
mangler også der. Tid og oppgaver, og 
prioriteringer.

- Det handler selvsagt om NAV, men det 
forteller også om et dårlig koordinert 
system. En som ikke er A4, som meg og 
mange andre, blir for kompliserte. Det 
er lettere å la oss ligge i uførebunken. 

Hun forklarer at hun ønsker seg et sys-
tem som er mer samarbeidsorientert 
og som jobber tverrfaglig. Da kan de 
offentlige enhetene samarbeide og 
utveksle kunnskap, og på den måten 
bli bedre rigget til å bistå. Dette burde 
vært mulig med alle reformene som 

setter brukeren i fokus, sier hun. 

- Altså, jeg forstår at jeg ikke skal bli 
jurist eller lege. Det jeg ønsker er å jobbe 
litt, og å bistå inn. Jeg vet nemlig at jeg 
har noe å bidra med.   

NAV BEKLAGER  
NAV beklager i en e-post til LEVE MED 
at Pernille Villekjær har hatt opplevelsen 
av å ikke få den hjelpen hun trenger for 
å skaffe seg jobb.

De skriver at NAV jobber hver dag med 
å tilpasse servicen til brukers behov og 
for å hjelpe folk slik at de kommer seg 
i arbeid eller aktivitet. 

- Villekjær gjør helt rett i å kontakte 
oss på telefonen når hun har spørsmål 
utover det hun finner av svar på NAV.no. 
I dette tilfellet skulle vi gitt henne vei-
ledning i hvordan hun kunne gått frem 
for å bli arbeidssøker og komme i kon-
takt med sitt NAV-kontor for å få hjelp 
til å komme tilbake i arbeid, sier Jørn 

Torbergsen, direktør NAV Kontaktsenter.

NAV viser til uførereformen som skal 
gjøre overgangen fra ufør til arbeid 
lettere: 

- Uførereformen skal nettopp gjøre det 
lettere for uføretrygdede å være i arbeid. 
Blant annet måtte uføre tidligere vente 
ett år etter innvilgelse av ytelsen før de 
kunne ta lønnet arbeid. Dette venteå-
ret er nå fjernet, fastslår Torbergsen og 
legger til at:  

- Vi vil ta med oss tilbakemeldingen fra 
Villekjær for å bli bedre til å tilby riktig 
veiledning til personer som mottar ufø-
retrygd og kan komme tilbake i arbeid.

IKKE ALENE 
At Pernille Villekjær ikke er alene om 
å ha problemer med å komme seg 
ut i arbeid som uføretrygdet er ingen 
hemmelighet. Det innrømmer NAV og 
statistikk underbygger også dette. Ikke 
bare det, tallene går faktisk i feil retning. 

Arbeidsdirektøren har nok rett i at endringen av reglene 
rundt arbeidsavklaringspenger kan forklare noe av det 
stigende antallet uføretrygdede. Men kurven har gått 
i feil retning, og økt de siste årene.

FERSKE TALL FRA NAV forteller at andelen uføretrygdede er på 10,2 prosent av befolkningen i alderen
 18-67 år. Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: NAV.
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Hvor mye uføretrygden justeres ned, er individuelt. Hvis du vil se hvordan inntekt 
påvirker uføretrygden din kan du logge deg inn på Ditt NAV. Her kan du legge inn 
ulike inntekter og se hvordan det påvirker størrelsen på uføretrygden din.  

• Du kan tjene inntil 0,4 G (grunnbe-
løpet i folketrygden) i året uten at 
det får konsekvenser for utbetalin-
gen av uføretrygd. 

• Hadde du uførepensjon før 1. januar 
2015, har du en inntektsgrense på 60 
000 kroner i året i en overgangsperi-
ode fram til 1. januar 2019. 

• Er du gradert (delvis) uføretrygdet 
har du en individuelt fastsatt inn- 
tektsgrense du må forholde deg 
til. Den regnes ut fra hvor mye du 
tjener og det NAV har fastsatt at 
du har mulighet til å ha i inntekt 
ved siden av uføretrygden. 

• Hvis du har fått innvilget tiltaket 
"Varig tilrettelagt arbeid", er  
inntektsgrensen 1 G. 

• Får du omsorgsstønad eller foster-
hjemsgodtgjørelse regnes det som 
inntekt. Det samme gjelder andre 
ytelser eller annet arbeid som gir 
pensjonsgivende inntekt. 

Tjener du over inntektsgrensen vil du 
beholde inntekten, men uføretryg-
den reduseres noe. Samlet sett vil du 
sitte igjen med mer, fordi det bare er 
en andel av inntekten over inntekts-
grensen som fører til reduksjon av 
uføretrygden. 

NÅR SKAL DU MELDE INN  
FORVENTET INNTEKT?
For å sikre at du får riktig utbetaling 
av uføretrygd må du melde fra til NAV 
når

• du forventer å få en årsinntekt som 
er høyere enn inntektsgrensen din

• årsinntekten din endrer seg fra det 
du tidligere har meldt inn

Du kan enkelt melde fra til NAV ved 
å logge deg inn på Ditt NAV. 

HVA SKJER HVIS DU MELDER INN FOR 
MYE ELLER FOR LITE INNTEKT?
Hvis du har fått utbetalt for lite eller 
for mye uføretrygd foretar NAV et 
etteroppgjør. Dette gjøres hver høst 
når skatteoppgjøret er klart. 

Les mer om etteroppgjør og uføretrygd. 
https://www.nav.no/no/Person/ 
Pensjon/Relatert+informasjon/ 
etteroppgjør-og-uføretrygd

INNTEKT VED SIDEN AV UFØRETRYGDEN

Ferske tall fra NAV forteller nemlig at 
andelen uføretrygdede er på 10,2 prosent 
av befolkningen i alderen 18-67 år. Dette 
er det vi kaller den «arbeidsføre delen av 
befolkningen». Det utgjør en økning på 
0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal, 
og 0,4 prosentpoeng på ett år. 

I en kommentar til de ferske tallene sier 
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vå-
geng følgende: 

– Når antall uføretrygdede fortsetter 
å øke i 2019, ser vi det i sammenheng 
med nedgangen i antall personer som 

mottar arbeidsavklaringspenger. Tre av 
fire nye uføretrygdede mottok tidligere 
arbeidsavklaringspenger. 

ØKENDE KURVE 
Arbeids- og velferdsdirektøren har nok 
rett i at endringen av reglene rundt ar-
beidsavklaringspenger kan forklare noe 
av det stigende antallet uføretrygdede. 
Men kurven har gått i feil retning, og økt, 
de siste årene. Vi må faktisk tilbake til 
2006 for å finne samme nivå som i dag. 
Likevel var uføreandelen høyere i perio-
den mars 2003 til september 2005. Da 
lå uføreandelen på 10,4 prosent. 

NAV har et klart samfunnsoppdrag: De 
skal hjelpe folk ut i arbeidslivet, og gi 
støtte slik at flest mulig kan stå i jobb. 
Dette gjelder også for personer med 
uføretrygd, da mange uføre ønsker å 
jobbe det de kan. 

Etter uførereformen fra 2015 har de også 
anledning til dette.

Likevel virker det som om NAV har pro-
blemer å med å hjelpe de som først har 
kommet i feil bunke. Altså i bunken for 
«ferdig behandlet» og uføretrygdede. 
Dette har Pernille Villekjær fått erfare. 
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Tall om traumer
Visste du at vi hadde et organ som samler inn data fra hele behandlingskjeden? Organet er Nasjonalt traume-
register (NTR), og deres mandat er å samle inn og systematisere tall om traumer.  Alle pasienter med alvorlig 
skade, eller med mistanke om alvorlig skade, skal inkluderes i NTR. I hovedsak gjelder dette alle pasienter som 
tas imot av traumeteam i sykehusene.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Nylig ble traumeregisterets årsmelding 
ferdigstilt. 

HER ER NOE AV DERES 
OPPSUMMERINGER FOR 2018: 
• Totalt er 35 000 pasienter registrerte 
 i registeret 
• I 2018 ble 7920 innregistrert 
• 68 prosent av de innregistrerte er 
 menn 
• Høyest skadefrekvens finner vi i 
 aldersgruppen mellom 16-22 år 
 (gjelder både menn og kvinner)

• Gjennomsnittsalder ved skade er 
 42 år
• Transportulykker (48 prosent) er   
 hyppigste årsak til skade, etterfulgt  
 av fallulykker (39 prosent) og sports- 
 og fritidsulykker (22 prosent). De fleste 
 alvorlige skader er forårsaket av 
 bilulykker, der 153 pasienter hadde 
 alvorlig skade. 
• Antall alvorlige skadede forårsaket 
 av sykkelulykker var 71 i 2016, 83 i 2017 
 og 77 i 2018
• Resultatet fra 2018 viser stor varia-

 sjon mellom sykehusene i andel 
 utførte røntgenundersøkelser  

HVORFOR ET TRAUMEREGISTER: 
• Registeret får data fra mer enn 
 85 prosent av alle sykehus som har 
 traumefunksjon. Derfor gir det en unik 
 oversikt over status på området
• Registeret er en attraktiv og viktig 
 datakilde for kvalitetsforbedring, 
 forskning og forebygging innen 
 fagfeltet traumatologi.

TOTALT ER 35 000 PASIENTER registrerte i registeret i traumeregisteret. Foto: Illustrasjonsfoto. 
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Da forskerne fikk skadde brukere og pårørende med i forskningen, fikk de 
ny innsikt i pasientenes behov. Forskningen ble mer målrettet og tydelig. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Prosjektet som aktivt tok brukerstemmen 
inn i forskningen gikk over flere år. Det 
startet i slutten av 2013, og resultatet ble 
lansert i september 2019. 

I studien så forskerne på rehabiliterings-
prosessene til personer som har opplevd 
omfattende skader. Det dreide seg pri-
mært om skader som følge av ulykker 
som fall, bilulykker, sykkelulykker eller 
vold. Dette innebar blant annet alvorlige 
kroppslige skader, men også hodeskader 
som skaper problemer med konsentra-
sjon, simultankapasitet og gi økt tretthet 
(fatigue).

I REHABILITERING ETTER 
ALVORLIG SKADE
Lederen for forskningsprosjektet var Tone 
Alm Andreassen, og hele fire av de som 

satt i brukerpanelet var rekruttert gjen-
nom og er medlemmer i Personskade-
forbundet LTN. 

Panelet bestod av seks deltakere, tre 
menn og tre kvinner. Fire hadde selv 
vært utsatt for skade, mens to var 
pårørende. En av disse var Marianne 
Trydal Skeie.   

- Jeg ble med i panelet i 2015, altså et 
drøyt år etter oppstarten. Det var min 
første erfaring som brukermedvirker i 
forskning. Og det har vært veldig inter-
essant og lærerikt. Som pårørende i 18 
år kjente jeg igjen mange av problem-
stillingene som ble drøftet, og synes det 
var spennende å få være med på å dis-
kutere og å spisse forskningen, forteller 
Marianne T. Skeie. 

Sakene som ble tatt opp sammen med 
brukerpanelet handlet om opplegget for 
forskningsprosjektet, foreløpige analy-
ser og formidling fra publiserte analyser, 
samt om organiseringen og gjennom-
føringen av brukermedvirkningen og 
analyser av denne.

- Vi møttes to til tre ganger per år. Papi-
rene kom i forkant, slik at vi kunne forbe-
rede oss. Vi fra forbundet møttes gjerne 
litt før for å gå igjennom agenda og for å 
dele erfaringer. Jeg opplevde ikke at det 

Vi kan fortelle 
hvor «skoen trykker»! 

Som pårørende i over 18 år kjente jeg igjen mange av problemstillingene som ble drøftet, og synes det er spennende å få 
være med på å diskutere og å spisse forskningen, forteller Marianne T. Skeie. Foto: privat.
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har vært krevende, noe som sikkert også 
handler om at forskerne var svært inklu-
derende og ivaretakende, forklarer hun. 

Skeie understreker at hun faktisk gledet 
seg til hvert møte. Både til å snakke om 
problemstillingene, lære noe nytt og til 
å møte de andre. 

- Det var, og er, noe tilfredsstillende ved 
å oppleve at erfaringer jeg selv har som 
pårørende faktisk kan brukes til å pro-
dusere mer kunnskap. 

BRUKERINVOLVERING OG 
BRUKERMEDVIRKNING
Marianne T. Skeie innrømmer at hun  
faktisk er litt trist fordi forskningspro-
sjektet nå er ferdig. Ikke fordi hun er mis-
fornøyd med resultatet, men fordi hun 
likte prosjektet og måten involveringen 
foregikk på. 

Heldigvis, som hun sier, sitter hun også 
i andre fora der hennes brukererfaringer 
blir verdsatt og brukt. 

- Jeg sitter i flere instanser, både i fylke 
og kommunalt, og jeg føler det er fylt 
med mening. 

Skeie, som også sitter i forbundets bru-
kermedvirkningsutvalg, forteller om 
hvordan situasjonen og tankene offentli-
ge instanser har hatt rundt brukerrollene 
har forandret seg. 

- Da sønnen min var nylig skadet, altså 
rundt 2000-tallet, ble erfaringsbasert 
kunnskap sett på som støy og forstyr-
rende. Det var fagfolkenes vurderinger 
som gjaldt, og de likte ikke at vi blandet 
oss inn. Sakte, men sikkert har foku-
set endret seg. Og nå er det ikke bare 
ønskelig, det er også påbudt å ha med 
brukere, sier hun, og legger til: 

- Selv om det per i dag er brukere i man-
ge instanser, har vi fortsatt en jobb å 
gjøre. På begge sider. Offentlige kon-
torer må rydde ut gammel kultur, slik 
at det er rom for brukerstemmene. Og 
brukerorganisasjonene må lage mer pro-
fesjonelle systemer rundt rollen. Vi skal 
ikke være med som «klagegruppe», men 
som konstruktive medspillere. 

BRUKERNE PEKTE PÅ 
TIDEN DET TAR
Målet med å ha et brukerpanel, sier Alm 
Andreassen til forskning.no, er ikke å få 
levert svaret eller løsningen. Tanken bak 
panelet var at de som lever med alvorlige 
skader, erfarer forhold som forskere kan-
skje ikke var oppmerksomme på. 

Hun nevner blant annet at forståelsen 

Brukerpanelet hadde seks deltakere, tre menn og 
tre kvinner. Fire hadde selv vært utsatt for skade, 
mens to var pårørende. En av disse var Marianne 
Trydal Skeie.

UNDER LANSERINGEN AV forskningsprosjektet ble også brukerne intervjuet.
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av tid var noe som brukerpanelet gjorde 
forskergruppen klar over.  

Alm Andreassen forteller videre at hva 
forskere ser i et materiale, er opptatt av, 
ja hva de tenker på, kan være formet 
av deres forskningsinteresser. I dette 
konkrete prosjektet har for eksempel 
forskerne vært for fokusert på det å 
komme tilbake til jobb, familierelasjo-
ner og konsekvenser og opplevelser av 
skade på kroppen.

– Det er ikke sikkert vi ville ha tenkt så 
mye på tidsperspektivet uten at vi hadde 
diskutert dette med brukerpanelet, sier 
Alm Andreassen.

I forskningsprosjektet Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, 
experiential knowledge and professional expertise studerer forskerne reha-
biliteringsprosessen til personer som har opplevd omfattende skader, slik de 
skadde opplever den, og belyser hvorvidt og hvordan de profesjonelles innsats 
og tverrfaglige og interorganisatoriske samhandling gjennom prosessen støtter 
opp under den enkeltes prosess.

Prosjekt er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjekteier er Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet. Prosjektleder 
Tone Alm Andreassen. Fra Personskadeforbundet LTN har Ann Karin Grønvold, 
Gudrun Holmøy, Bernt Flekstad og Marianne Trydal Skeie sittet i brukerpanelet. 
 

FORSKNINGSPROSJEKTET 

MARIANNE TYDAL SKEIE sammen med Bernt Flekstad, 
også han medlem i Personskadeforbundet LTN.

PROFESSOR TONE ALM ANDREASSEN ledet 
forskningsprosjektet.
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Den 25. september delte helseminister Bent Høie ut prisen for Årets pårørendekommune 2019. Vi gratulerer 
Fredrikstad kommune med utmerkelsen!

TEKST: Gunn Kvalsvik

Et av argumentene for at nettopp Fred-
rikstad kommune fikk utmerkelsen Årets 
pårørendekommune 2019 er at de har 
et eget pårørendesenter som er gratis å 
bruke. Man kan rett og slett selv kan ta 
kontakt uten henvisning.

I BEGRUNNELSEN STÅR DET 
FØLGENDE:
«Fredrikstad er et godt eksempel på 
hvordan man har jobbet strategisk med 
å forankre pårørendearbeid i ledelsen, 
både administrativt og politisk, etter å 
ha mottatt stimuleringsmidler fra Hel-
sedirektoratet.»

I tillegg har kommunen en egen pårøren-

dekoordinator, og ved pårørendesenteret 
jobbes det systematisk med å få imple-
mentert pårørendeveilederen i tjenestene.

Det er lett å finne informasjon om tilbud 
på kommunens nettside, og det er god 
bredde i kommunens tilbud. Kommu-
nen samarbeider også aktivt med ulike 
frivillige organisasjoner som er viktige 
bidragsytere for å hjelpe pårørende i ulike 
situasjoner.

HARD KONKURRANSE
Nominasjonene til årets pårørendekom-
mune har kommet fra både pårørende 
selv, fagfolk og politikere. Fredrikstad fikk 
prisen i hard konkurranse med Larvik, 

Oslo og Sandnes. Juryen skriver at de er 
imponert over det pårørendearbeidet som 
gjøres i alle disse kommunene.

Prisvinneren får 10.000 kroner som skal 
brukes til kompetanseheving innen på-
rørendearbeid. I tillegg får kommunen 
et spesiallaget kunstverk av Bjørg Thor-
hallsdottir.

Hensikten med prisen er å belyse hvor 
viktig det er å ta vare på pårørende i hel-
se- og omsorgssektoren, samt stimulere 
til videre arbeid med og for pårørende i 
kommunene. Det er tredje året prisen 
for Årets pårørendekommune deles ut. 
Ålesund fikk prisen i 2017 og Asker i 2018.

Fredrikstad – årets 
pårørendekommune

HELSEMINISTEREN DELTE UT PRISEN. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Smått & Viktig

Forsker bekymret over økt bruk av 
smertestillende blant unge
Tall viser en økt og feil bruk av smer-
testillende blant ungdom. Det er 
grunn til bekymring, mener forsker. 

Forsker Siv Skarstein ved Oslo Met for-
teller til ABC nyhete r at ungdom har 
oppgitt at de bruker smertestillende til 
å behandle generelt ubehag, søvnpro-
blemer, stress, følelsen av å være utenfor 
og andre sosiale utfordringer.

– Selv om det kan være psykisk smer-
tefullt å være stengt utenfor, brukes 
medisinene altså til mange andre ting 

enn det de er godkjent for, sier Skarstein.

Også Sps helsepolitiske talsperson Kjersti 
Toppe er bekymret.

– Det er jo nærmest slik at man blir lært 
opp til at det alltid er en pille å ta ved 
ubehag. Det viser at det er stor kunn-
skapsmangel blant unge om bruken og 
hva de virker mot. Når frisk ungdom tar 
smertestillende som forebyggende, da 
har det gått langt, sier hun.

Toppe har derfor sendt et skriftlig spørs-

mål til kunnskapsminister Jan Tore 
Sanner (H) hvor hun spør om han vil ta 
initiativ til et forebyggende undervis-
ningsopplegg i grunnskolen.

Sanner svarer at skolene selv har frihet til 
å velge de læremidlene, arbeidsmåtene 
og den organiseringen som er best egnet. 
Men tilføyer at folkehelse og livsmestring 
er et fag som prioriteres, i tillegg til at 
det i forslaget til ny læreplan er et kom-
petansemål som omhandler hvordan 
legemidler påvirker kroppen.

Kilde: Oslo MET
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Vi ser òg at ein god del av dei som har lange fråvær kjem 
tilbake i arbeid, og at fleire arbeider noko i tillegg til at dei
får ei yting frå NAV.

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV

674 000 tapte årsverk i 2018

Nesten kvart femte årsverk i aldersgruppa 16 til 67 år gjekk tapt på grunn 
av dårleg helse eller arbeidsløyse i Noreg i 2018. Frå 2017 til 2018 har talet 
på tapte årsverk minka med 10 000. 

I 2018 svarer dei tapte årsverka til 18,9 
prosent av befolkninga.

– Nedgangen skuldast først og fremst 
tilhøva på arbeidsmarknaden og ned-
gang i arbeidsløyse for dei fleste alders-
grupper, seier kunnskapsdirektør i NAV, 
Yngvar Åsholt. 

REDUSERT ARBEIDSEVNE 
DOMINERER
Totalt gjekk 674 000 årsverk i befolknin-
ga mellom 16 og 67 år tapt i 2018. Det 
utgjer 18,9 prosent av befolkninga, som 
er ein nedgang på 0,4 prosentpoeng 
frå 2017. 

– Dei fleste årsverka som går tapt skul-
dast redusert arbeidsevne, kor dei fles-
te er knytt til uføretrygd. Tilgangen til 
uføretrygd auka i 2018, og i overkant 
av 310 000 årsverk gjekk tapt blant dei 
som fekk uføretrygd. Det er ein auke 
på 3,3 prosent samanlikna med 2017, 
seier Åsholt. 

IKKJE PERMANENT UTANFOR
Det står om lag 2,3 personar bak kvart 
tapte årsverk i 2018. Til saman var om 
lag 1,54 millionar personar borte frå ar-
beidslivet i kortare eller lengre tid.

– Dette viser at det ikkje er slik at dei 
tapte årsverka skuldast at mange per-
sonar permanent hamnar utanfor ar-
beidslivet. Mange har korte sjukefråvær 
eller er arbeidslause i ein kort periode. 
Vi ser òg at ein god del av dei som har 
lange fråvær kjem tilbake i arbeid, og 
at fleire arbeider noko i tillegg til at dei 
får ei yting frå NAV, seier Åsholt.

Kilde: NAV

YNGVAR ÅSHOLT, kunnskapsdirektør i NAV . 
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Et budsjett for landet
Som interesseorganisasjon venter vi 
hvert år i spenning på regjeringens 
forslag til statsbudsjett. Da har vi 
noen hektiske dager på å gå igjen-
nom innholdet, lage en god strate-
giplan – og melde inn våre innspill 
til aktuelle stortingskomiteer. 

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

Mandag 7. oktober la regjeringen fram 
forslag til statsbudsjett for 2020, og 
rådgiverne i sekretariatet gikk inn i en 
hektisk periode. 

I praksis betyr det at vi graver oss ned i 

tall og føringer fra regjeringen og forsøker 
å se hva de praktiske konsekvensene er 
for medlemmene. 

Her er et utdrag av hva vi trekker fram 
i våre høringer i Stortinget, innspill til 
Transport- og kommunikasjonskomi-
teen er ikke ferdig enda. 

ARBEID- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Vi er alvorlig bekymret for at Anniken 
Haugli viderefører kuttene i innenfor Ar-
beidsavklaringspenger (AAP). Hun fort-
setter å ordlegge seg som om det er et 
valg å gå på arbeidsavklaringspenger og 
andre stønader, og tror åpenbart at om 

man bare tar bort all verdighet og inntekt 
vil dette hjelpe mennesker ut i jobb. 

Denne gang går det ut over de under 25 
år. Personskadeforbundet LTN har allerede 
pekt på at innstrammingene i arbeidsav-
klaringspenger går ut over de yngre som 
kan trenge mer tid før de blir ferdig avklart. 

Nå strammes det inn igjen slik at de som 
faktisk kommer inn under AAP får lavere 
inntekt. 

UTDANNING- OG 
FORSKNINGSDEPARTEMENTET
I vår mobiliserte funksjonshemmedes 
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organisasjoner mot Nordahl-utvalgets 
forslag om å fjerne retten til spesialun-
dervisning. Etter alle tilbakemeldingene 
valgte Sanner å la rettigheten stå, men 
følger opp noe av utvalgets anbefalinger 
gjennom å flytte midler fra det Statped 
(det statlige spesialpedagogiske støt-
tesystemet) til «kompetanseheving» i 
kommuner og fylkeskommuner. 

Vi kan ikke se igjen det spesialpedago-
giske perspektivet, og er bekymret for hva 
dette betyr for utdanningshverdagen for 
elever med ervervet hjerneskade. 

HELSE- OG OMSORGS-
DEPARTEMENTET
I vår fikk Per Oretorp og Ingeborg 
Dahl-Hilstad være en dag på Oslo uni-
versitetssykehus, avdeling for tidlig reha-
bilitering av traumatisk hjerneskade. De 
ble vitne til hvordan helsepersonell ble 
tvunget til å prioritere knallhardt hvem 

som skulle få plass og hvem som ikke fikk. 

I høringen trakk vi fram den manglende 
satsingen på rehabiliteringsområdet. Det 
gjelder spesielt for funksjonshemmede og 
kronikere som har langvarig eller varig be-
hov for spesialisert rehabilitering og alle 
de som drar seg alvorlige hjerneskader. 

Vi trakk også fram utilstrekkelige be-
vilgninger til NPE. Alt for mange saker 
som avgjøres i første instans, NPE, an-
kes til Nasjonalt klageorgan og alt for 
mange saker ender opp i domstol og i 
alt for mange av disse saker viser det 
seg at staten har fattet feil vedtak eller 
utmålt for lav erstatning. Vi trenger en 
solid førsteinstans som ikke kun ivare-
tar effektivitetshensyn men fremfor alt 
kvalitetshensyn.

JUSTISDEPARTEMENTET
Det bekymrer at man fortsatt ikke gjør 

noe med inntektsgrensene for fri retts-
hjelp. Dette er et rettssikkerhetsproblem. 
Når forutsetningene for å få prøvd saken 
for domstoler handler om økonomi, får vi 
rett og slett et skille mellom fattig og rik. 

Vi kommenterer også på at staten ope-
rerer med en så lav salærsats at spesia-
liserte advokater ikke tar disse sakene. I 
tillegg ser vi at den såkalte avbyråkra-
tiserings reformen fører til omfordeling av 
ressurser som går ut over saksbehand-
lingstid i voldsoffererstatningen. 

Sist men definitivt ikke minst tar vi her 
opp Alfa-saken. Staten må sørge for at 
ikke arbeidstagere blir skadelidende når 
utenlandsk forsikringsselskap går konkurs 
og må avsette bevilgninger som sikrer 
de skadelidte og som bør omfatte kost-
nader i forbindelse med saksbehandling 
og erstatningsutbetaling.

Høringene er målrettet informasjonsinnhenting og ikke noe 
debattforum. De blir ledet av komitélederen, som passer på 
at tidsrammen overholdes og forhindrer at det utvikler seg 
debatt mellom komitémedlemmene eller mellom komiteen 
og organisasjonen. Publikum har ikke anledning til å ta ordet.
Organisasjon får ordet til et kort innlegg for å redegjøre for 
sitt syn. Det er opp til komiteen å bestemme hvor lang tid 
hver organisasjon får. Man bør derfor ha forberedt seg godt 
og stille med en klar disposisjon. Komiteens medlemmer 
stiller så spørsmål etter tur. Sakens ordfører får som regel 
stille spørsmål først. Det er viktig at man har satt av tid til 
å besvare spørsmålene innen tidsrammen.

Komiteen setter vanligvis pris på å få overlevert en kort 
skriftlig oppsummering av organisasjonens synspunkter. 
Det skrives vanligvis ikke referat fra ordinære høringer. Hø-
ringer som har vært overført på nett-TV kan gjenfinnes i 
videoarkivet.

PÅVIRKNINGSKANAL
Ved siden av å være et redskap for informasjonsinnhen-
ting for komiteen, er høringene en viktig mulighet for inte-
resseorganisasjoner å forsøke å påvirke de beslutningene 
politikerne skal ta.

HVA SKJER UNDER EN HØRING?
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Kampen om medlemmene
I en stadig travlere hverdag blir ild-
sjelene færre. Forbund og lokallag 
må strekke seg lenger for å beholde 
medlemsmassen og, ikke minst, for 
å rekruttere nye.

TEKST: Randi Nordset

Uansett hvordan jeg vrir og vender på 
det, vinter, vår, sommer og høst kom-
mer raskere på hverandre nå enn før. Jeg 
tenkte at det var et aldersfenomen, helt 
til barnebarnet mitt fortalte meg at «uka 
går så fort, mormor». Da konkluderte jeg 
med at det er noe med tiden vi er inne i. 
Kabalene skal gå opp, og det er stadig 
mer krevende å få endene til å møtes. 
Følelsen av å komme til kort rammer 
noen hver, og jeg undrer ofte på om det 
kan la seg gjøre å endre status quo? Med 
bare én konstant å forholde oss til, nemlig 
at vi har 24 timer i døgnet å rutte med, 
kan det bli problemer når regnestykket 
ikke går opp.
RYDDE PLASS TIL FORENINGSLIVET

Det er da tiden til foreningslivet ikke 
strekker til. Det hjelper ikke å avstands-
beundre ildsjelene som drar lasset. Job-
ben må gjøres. Intensjonen er som regel 
å engasjere medlemmene. Men hvordan 
kan forbund og lokallag forholde seg til 
samfunnets mange krav? Hvordan kan 
engasjement, motivasjon og samhold 
skapes?  Det snakkes mye om bærekraft i 
disse dager. Men da handler det som regel 
om andre ressurser enn de rent mellom-
menneskelige. Kan vi skape bærekraftige 
lag og organisasjoner, og hva må i så fall 
til for å klare det?
 
Når oppgavene står i kø, nettene blir for 
korte og restitusjonen er et must, er det 
frivilligheten som lider. Når følelsen av 
at møtene stadig kommer tettere på 
hverandre, er det ikke alltid viljen som rår.   

VELSTANDENS PARADOKS
Jeg misunner ikke kravene som stilles til 
dagens travle småbarnsforeldre. Til tross 
for at mange kjøper seg fri fra oppgaver 

som barnepass og husstell, blir det likevel, 
samlet sett, stadig flere krav å forholde 
seg til. Tidspresset gjelder også for fami-
lier med voksne barn , for da må vi gjerne 
stille opp for gamle foreldre. Men slik har 
det vel alltid vært, så hva har endret seg? 
Kan det være ønsker om mer velstand 
og penger, flere fritidssysler, reiser og flere 
materielle goder som er noe av årsaken? 

Vi nordmenn troner ensomme på Euro-
patoppen i oppussing. Vi bruker rundt 75 
milliarder i oppussing hvert år, og dette 
inkluderer ikke en gang møbler. At det er 
et svimlende beløp, er en ting, men tenke 
seg til tiden dette tar. 

SSBs nyeste tall viser at norske hushold-
ninger konsumerte for 1391,6 milliarder 
kroner, altså ett tusen trehundrede og 
nittien milliarder sekshundrede millio-
ner, i 2018. Det er omtrent 230 ganger 
så mye som det koster å bygge det nye 
Nasjonalmuseet – og mer enn statens 
samlede utgifter i statsbudsjettet. 



PÅ SKRÅ MED RANDI

Vi nordmenn har klart å skaffe oss 117 
milliarder i forbruksgjeld, det er mye pen-
ger det. Når jeg ser disse tallene, skjønner 
jeg at kredittselskapene opplever tidenes 
gullalder. Og når de ferskeste tallene for-
teller oss at nordmenns samlede gjeld er 
på hele 3570 milliarder kroner, tretusen 
femhundrede og-sytti milliarder kroner, 
kan dette indikere noe av den mye om-
talte tidsklemma? 

FRIVILLIGHET FOR FALL
Tradisjonelt har frivillighet i større grad 
vært knyttet til langvarig medlemskap 
i bestemte organisasjoner. Over tid vi-
ser det seg imidlertid en økning i mer 
kortsiktig frivillig arbeid, eksempelvis 
i forbindelse med festivaler og sports-
arrangementer. Dette henger sannsyn-
ligvis sammen med at selvrealisering 
har blitt en viktigere motivasjonsfaktor. 
Flere ønsker å realisere sine personlige 
mål, heller enn å la sin frivillige innsats 
styres av målene og interessene til en 
bestemt organisasjon. Fallet i med-

lemstallene taler sitt tydelige språk. 

Det kommer også frem i nyere forskning 
at når de frivillige mister interessen, eller 
er misfornøyde med organisasjonen, er 
det som oftest utmelding som blir re-
sultatet, fremfor å uttrykke sin misnøye. 
Kanskje er dette signal til oss om hvor 
viktig det er å oppmuntre til at medlem-
mer ytrer sine ønsker, og at vi tar både 
ros og kritiske innspill på alvor? 

La oss vokte oss vel for jantelovens lange 
armer og invitere til en åpen og fri dialog. 
Da kan vi unngå at redselen for fordøm-
melse hindrer oss i å våge og stikke hodet 
frem, eller våge å initiere nyskapning og 
nytenkning. Vi bør ytre oss fritt heller 
enn å tie, og innse at alt kanskje ikke 
er best på «gamlemåten». La oss med 
andre ord være med på å skape vekst og 
dra veksler på hverandres kompetanse, 
erfaringer og kunnskap. 

Med tanke på årsmøtetiden som nærmer 

seg med stormskritt, er dette kanskje 
noen signaler å ta med seg. Å ta høyde 
for forandringer og uortodokse innspill, 
kan vise seg å skape vekst. 

Da takker jeg dere som har fulgt meg i 
spalten «På skrå med Randi» dette året, 
og ønsker dere alle lykke til videre.

Ha en god foreningshøst. 

Med de beste hilsener fra
Randi
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Justis- og beredskapsdepartementet sendte 30. august i år på høring et forslag om å fastsette kapitaliserings-
renten ved personskadeerstatning, i forskrift. 

TEKST: Per Oretorp

Erstatningsoppgjør etter personskade 
utbetales som en engangssum, hvor man 
beregner tapet frem til pensjonsalder 
for inntektstap og frem til antatt døds-
tidspunkt når det gjelder ekstrautgifter. 

For unge skadde kan det bli en svært 
lang tapsperiode som skal beregnes. I 
den forbindelse bruker man en såkalt 
kapitaliseringsrente, hvor man legger 
til grunn at skadelidte vil få en avkast-
ning av den erstatningen en får utbetalt. 
Denne stipulerte avkastningen kan være 
en vesentlig del av forutsetningen for å 
beregne størrelsen på erstatningen. Desto 
større avkastning/rente man legger til 
grunn at den skadelidte skal få av erstat-
ningen, desto mindre erstatning vil man 
få. Skadelidte skal altså benytte selve 
kapitalen som blir utbetalt til å dekke opp 
tap/utgifter, men i tillegg forutsettes at 

man også skal bruke rentene av denne 
kapitalen til å dekke det samme. 
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sjon. Dette vil si at man i praksis skulle 
makte å få 7-8 prosent rente/avkastning 
av kapitalen. 
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til 5 prosent. Personskadeforbundet LTN 
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slik måte at man oppnådde 7-8 prosent 
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skrift og således være mulig å regulere 
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til justis- og beredskapsdepartementet 
i mai 2012, hvor vi igjen viste til Høyeste-
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I desember 2014 tok Høyesterett opp 
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zer-saken. Høyesterett nedsatte her 
kapitaliseringsrenten til 4 prosent, men 
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På nytt tilskrev vi denne gangen finans-
departementet i brev av 28. mai 2015. Vi 
fulgte senere opp i et brev sammen med 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor 
vi påviste det urimelige i at skadelidte 
som ble satt under vergemål ikke hadde 
mulighet til å få en årlig avkastning på 4 
prosent med tillegg av inflasjon, det vil si 
ca 6 prosent. I Kreutzer-saken var dette et 
tema, da hennes midler ble forvaltet av 
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I løpet av disse årene antar vi at motstan-
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for staten, da renten har vært felles for 
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26 års kamp - snart i mål

PER ORETORP er lettet over at en 26 år lang kamp endelig ser ut til å kommer i mål. Foto: Gunn Kvalsvik
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DET ER SÆRLIG gledelig å konstatere at høringsforslaget som nå foreligger nettopp 
legger opp til en slik «spesialrente » for personskadesaker. I tillegg åpnes det for at 

man skal ha en annen rente for de som er satt under vergemål, skriver Oretorp.  
Foto: Illustrasjonsfoto.
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Vi har derfor i flere brev bedt om at vi 
får en «spesialrente» for personskade-
oppgjørene. 

Det er derfor særlig gledelig å konstatere 
at høringsforslaget som nå foreligger 
nettopp legger opp til en slik «spesialren-
te» for personskadesaker. I tillegg åpnes 
det for at man skal ha en annen rente for 
de som er satt under vergemål. 

Hvor lang tid det vil ta før dette blir 
gjennomført er vanskelig å fastslå. Vi 
vet heller ikke hvilken prosess man legger 

opp til med tanke på mulighetene for å 
endre renten underveis. Det kan tenkes 
at dette gjøres en eller to ganger i året, 
eller knyttes opp til en annen rente som 
er fastsatt i forskrift. 

Vi vil komme nærmere tilbake med infor-
masjon om utviklingen av lovendringen 
og vil nå sende høringsuttalelse til de-
partementet. 

Uansett er vi svært positive til å få renten 
regulert i en forskrift og håper at den nå 
blir regulert i forhold til hva de skadelidte 

faktisk kan oppnå. For unge skadelidte 
betød en nedsettelse av kapitaliserings-
renten fra 5 prosent til 4 prosent en øk-
ning på ca 20 prosent i erstatningsutbe-
taling. Vi mener at kapitaliseringsrenten 
fremdeles er altfor høy og håper at den 
vil bli satt ned ytterligere, spesielt for de 
som er under vergemål. 

For Personskadeforbundet LTN er det 
uansett en historisk begivenhet hvor en 
langvarig kamp endelig synes å føre til 
en endring som i så tilfelle vil gi en mer 
riktig og rettferdig erstatning. 

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 2020!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Follo lokallag 12.03.20 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, 
Ski, kl 18:00

Bernt Flekstad, tlf. 997 40 600 
follo@personskadeforbundet.no

Nord/Vest Buskerud lokallag 24.03.20 Kafé K, Kongsberg, kl 19:00 Marianne Nyland, tlf. 917 35 791 
buskerud@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag 26.02.20 Hergot kapell, kl 19:00 Kjersti Bergvik, tlf. 952 29 806 
ofoten@personskadeforbundet.no

Romerike lokallag 02.03.20 Frivillighetens hus, Solheimsveien 62 B, 
Lørenskog, kl 18:00

Arild Hansen, tlf. 909 76 287
romerike@personskadeforbundet.no

Steinkjer og Namsos lokallag 15.02.20 Steinkjer Knut Magne Stavran, tlf. 905 06 805
steinkjernamsos@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.
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Nettkurs for 
brukerrepresentanter
Vil du bli brukerrepresentant? El-
ler jobber du med å rekruttere bru-
kerrepresentanter til råd, utvalg 
og prosjekter? Da kan du ta dette 
nettkurset som er utarbeidet etter 
initiativ fra landets regionale helse-
foretak i samarbeid med Funksjons-
hemmedes fellesorganisasjon (FFO), 
Samarbeidsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner (SAFO) 
og Kreftforeningen.

Hovedmålgruppen for nettkurset er per-
soner som kan være interessert å være 
brukerrepresentant og brukerrepresen-
tanter som er oppnevnt i et brukerutvalg 
eller i et ungdomsråd. Kurset kan også 
være nyttig for sekretærer i brukerut-
valg, helsepersonell og ansatte som skal 
rekruttere brukerrepresentanter til råd, 
utvalg og prosjekter.

Flere av Personskadeforbundet LTNs 
medlemmer er allerede brukerrepre-
sentanter, men «samfunnet» etterspør 
stadig flere. Dessuten tror vi at både 
tjenester og forskning vil bli bedre med 
brukerstemmen inn. 

Les mer om nettkurset, og meld deg på 
ved å gå inn på ffo.no. Her finner du link 
til websiden. 

HOVEDMÅLGRUPPEN FOR NETTKURSET er personer som kan være interessert å være brukerrepresentant og brukerrepresentanter som er oppnevnt i et brukerutvalg 
eller i et ungdomsråd. Illustrasjonsfoto. 
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Foredrag i Vestfold
Torsdag 10.10.19 hadde Nordre og 
Søndre Vestfold fellesmøte på Skje-
estua i Stokke. 

TEKST: Ola Akre, sekretær

Foredragsholder var Simen Almås, som 
holdt et meget engasjert foredrag om 
det å kunne reise seg etter en skade og 
traumatiserte opplevelser. Foredraget ble 
meget godt mottatt, og mange gikk fra 
møtet med en visshet om at det går an å 
komme seg ovenpå selv om en har hatt 
tøffe hverdager.

30 personer møtte opp på foredraget, 
og det ble servert kaffe, kringle og mi-
neralvann. Søndre Vestfold lokallag var 
teknisk arrangør denne gangen.

Landet rundt
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På bøljan den blå…
Follolaget på tur til København
Follo lokallag dro på sin årlige tur til 
Danmark torsdag 29. august - 1. sep-
tember. Nytt for dette året var at vi 
skulle ha en overnatting i København. 
Hele 22 medlemmer møtte opp på 
kaia til DFDS med koffertene fulle av 
forventning, latter og glede. Været 
var også på vår side med strålende 
sol og temperatur på over 20 grader.

TEKST: Kirsten P. Gravdal,  I samarbeid 

m/ Rita Norstoga   FOTO: Rita Norstoga         

Vel innstallert i lugarene og etter en nyde-
lig middag, kaffe avec og hyggelig sam-
vær, var vi klare til å ta imot København.

Neste dag møtte København oss med 
strålende sol. Vi tok drosjer fra kaien til 
hotell Admiral. Dette var et hotell i en 
bygning med historie fra 1787, som før 
hadde vært et havnelager.

Rommene var ikke klare før på ettermid-

dagen så bagasjen ble oppbevart på et 
rom. Den enkelte fikk nå fritt spillerom 
til å rusle rundt i byen for å shoppe eller 
bare se seg om. På forhånd hadde alle 
fått utdelt hvert sitt kart over byen. Vi 
avtalte å samles igjen ved restaurant 
Schønnemann etter et par timer der vi 
inntok en mektig lunsj. Gode og mette 
ruslet vi i flokk og følge tilbake til hotellet 
der vi fikk tildelt koselige rom. De fleste 
rommene med utsikt til kanalen.

I hyggelig selskap går tiden fort. Ikke 
lenge etter ankomst på hotellet var det 
igjen tid for å gjøre seg klar til neste mål-
tid-----MIDDAG----Det var en kulinarisk 
opplevelse i en flott atmosfære! Resten 
av kvelden ble tilbrakt på uteplassen 
til hotellet. Sydhavstemperatur og god 
stemning!!

Lørdagen opprant med strålende sol og 
etter hvert 28 grader. Etter en lang og god 
frokost ruslet vi i noe lunde samlet tropp 

ned mot Nyhavn. Programmet for denne 
dagen var båttur på kanalen. Det ble 
en flott tur der vi fikk oppleve å se deler 
av København fra sjøsiden---- slottet, 
små og store husbåter, freetown, den 
lille havfrue med mer.

Etter en drøy time på kanalen nærmet 
det seg lunsjtid. Vi ruslet alle i samlet 
tropp til Hvids vinstue . Der inntok vi deres 
vellagede smørbrød, som aldri slår feil! 
NYDELIGE!

Som i eventyr har alt en ende.  Etter dette 
måltidet beveget vi oss tilbake til hotellet 
for å sjekke ut og hente bagasjen. Det 
ble bestilt drosjer og nå gikk turen tilbake 
til DFDS.

På kvelden inntok vi nok en middag på 
Blue Riband. Det var ikke vanskelig å se 
at alle hadde hatt en FLOTT tur og at en 
overnatting i København var helt TOPP!



–  26  –

Selius & kidza

Å bruke mer tid på sosiale medier 
påvirker ungdommen negativt, men 
sammenhengen mellom bruken av 
sosiale medier og depresjon er svak.

En ny studie gjort av Folkehelseinstituttet 
i perioden 2014 – 2015, viser at en økning 
i bruken av sosiale medier blant ungdom 
kan føre til en liten økning i depresjon, 
atferdsproblemer og alkoholbruk.

– Man kan tenke seg at ungdommen 
blir deprimert av å sammenligne seg 
selv mot andre gjennom sosiale medier, 
men studien vi utførte viser at sammen-

hengen var svak, forteller forskeren Geir 
Scott Brunborg i en pressemelding fra 
Folkehelseinstituttet. Resultatene var 
ikke som forventet

Studien er basert på svarene fra 750 
norske ungdommer i alderen 13-18, fra 
skoler i Sørøst-Norge. Svarene kom fra 
undersøkelser gjennomført to ganger, 
med 6 måneders mellomrom, og hand-
let om ungdommenes bruk av sosiale 
medier, deres psykiske helse, alkoholbruk 
og atferd.

Endringene i svarene ble analysert for 

å finne en mulig sammenheng mellom 
symptomer på atferdsproblemer, bruken 
av alkohol og depresjonssymptomer.

Resultatene forskerne ble sittende med 
etter undersøkelsen viste at sosiale me-
dier ikke er den største syndebukken når 
det kommer til utvikling av depresjon, 
atferdsproblemer og alkoholbruk.

Mette Løvgren, forsker ved OsloMets 
Seksjon for ungdomsforskning, forteller 
til forskning.no at det er forskning utført 
i andre land enn Norge som har funnet 
ut at de aller fleste barn og unge bruker 
sosiale medier, og har det bra.

– Sosiale medier tilbyr alternative møte-
plasser for unge som de ellers ikke har i 
livene sine, men for andre som kanskje 
allerede kjenner seg ensomme kan hyp-
pig bruk av sosiale medier understreke 
følelsen av isolasjon.

– Dette er noe vi jobber med aktivt, for å 
analysere om det er noen sammenheng 
mellom bruk av sosiale medier og hvor-
dan barn har det.

Svak sammenheng mellom 
sosiale medier og depresjon

RESULTATENE FORSKERNE BLE sittende med etter undersøkelsen viste at sosiale medier ikke er den største  
syndebukken når det kommer til utvikling av depresjon, atferdsproblemer og alkoholbruk.
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Det er derfor 
det er lett å 
flyte i havet 
– det er fullt 
av saltvann!

1
2

8

3

9

Du trenger

Hva skjedde?

Fest mer leire på sugerøret eller 
knip av litt, til det flyter riktig

To tredjedeler av sugerøret skal 
være under vann, en tredjedel over

Sett sugerøret i vann og se 
hvordan det flyter

Sett kartongbiten over sugerøret 
slik at sugerøret går gjennom hullet 
og kartongen hviler mot glasset

Hvis du har svømt 
i havet, vet du 
kanskje at du 
flyter lettere i 
sjøvann enn i 
ferskvann. Her 
er grunnen:

Fyll glasset trekvart fullt 
med vann

Sett en leirkule på enden av 
sugerøret – pass på at den 
tetter det

Klipp sugerøret så det er like 
langt som glassets høyde
Klipp ut et stykke kartong 
som er litt større enn toppen 
av glasset. Klipp et hull i 
midten til sugerøret

Sett merke på sugerøret der 
det går gjennom kartongen

Høyt-
flytende

Saltvann er 
tettere enn vanlig vann. 
Det presser hardere mot 
en flytende gjenstand 
enn vanlig vann gjør

         Fjern sugerøret 
          og kartongen, 
og hell en halv kopp 
(25ml) salt i vannet

         Sett sugerøret 
         i vannet og 
kartongen på 
glasset med 
sugerøret stukket 
gjennom midten

Se etter merket du 
satte på sugerøret. 
Hvor er det?

Merket er høyere nå. Det 
betyr at sugerøret flyter 
høyere enn før

Når noe 
flyter i 
vannet, 
presser 
vannet 
mot det.

• Stort, høyt drikkeglass

• Plastsugerør
• Modelleire

• Vannfast tusj

• Salt

• Målebeger

• Skje

• Saks

• Tynn kartong

© 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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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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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 10. november

Løsning på forrige kryss 
var:
OKTOBERDAGER

Bjørn-Tore Øvergård, Nordkjosbotn

Halvor Romundset Sandelien, Oslo

Jorunn G. Olsen, Haugesund

OPPGAVE VINNERE

ÅSSEN EROTER TILBAKE-
REISE

ÆRLIG ALDER PALAS - 
SENE

MÅLET FOR - 
ANDRER

GUTTE - 
NAVN

VARS - 
LER

GLOSE GNAG - 
SÅR

KAOS

PÅ
SUNN - 

AAS
19.JUNI

ARTER
ORGA - 

NET

REKKE
PLAGG - 

PYNT

FRUKT PØSER EN HEIN

MINE
TRE

JUKSER
TEPPE
STU - 

DERER
FUGL

LUER VARIG DYRE - 
LÅT

ARBEID
BLÅSE

INSEK - 
TENE

UTTALE
GRUNNE

ÅNDE FALSK
FUGLEN

LEDER

SEL - 
SKAP
NOE

DRIKK
EN JAHN

TRYKKE
SLETTE

ADVERB
FORBUD
KARAK - 

TER

STRUTS
HUMRER

GLIR
PURKE

FØLER
PASTILL-

NAVN
SMØRES

SYKKEL-
RITT FOR 
DAMER

STRØM
PRO - 

NOMEN
SKUE

MOBBING
ALPIN - 
GREN

SEKK DIKT

GUTTE - 
NAVN

HÅND KJEMME SYSTEM DEL SPØK TRE FARVEL

DEN 2. 
UKJENTE

GUTTE - 
NAVN

TIPS TONEN
SOL

AVTAR
UTROP

KAMIN
ER

"ALLE
KAN"

SKRYT FARTØY
NETTO

GUTTE - 
NAVN

BRU - 
TALT

HOVED - 
STAD

HELLIG
ÅRSTID

PADDA OG
ANDRE

KJØK - 
KENRED-
SKAPER

INDISK
DEL - 
STAT

BØNN
FINNES

KLER
I  DET 

UMODEN
FRUKT

FOR - 
TALTE
HUD - 

SYKDOM

KORTE

DAN - 
MARK

PLATE - 
PRATER

SKOG - 
GUD

VENDE
HØY

STUND

SYNKER REISE
DEN

YNGRE
FUKTER

UTLØP ELE - 
MENTER

FJELL
DRIKKER

SINNRIK LEVER
KLOVN

POD - 
CAST

LIKEVEL

GUTTE - 
NAVN

SVAR PERSO - 
NALE

DUK MO - 
DERNE

MIDT - 
PUNK - 

TET
TALL FINLAND SIDE

TEL
MERK AVIS

DUELYD SKIKKE - 
LIGE

LIKE YTRE LIKE NORGE

FOR - 
ENER

Laila
Edvardsen

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

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Vinstra
Karosseri AS

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

Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Biristrand
Camping

Biristrandvegen 937
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 18 46 72

Salten
Dekk & Bilpleie AS

Bergverksveien 5
8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Herolf Hansen
& Sønn AS

Hvalrossvegen 27
9100 KVALØYSLETTA

Tlf. 915 63 511

Tlf. 901 00 287

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND

Tlf. 52 71 55 14

Møller Bil Minde
Kanalv. 3

5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00

Kurt Syversen
Transport og

Eiendomsservice AS
Munkerudveien 27 A

1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

HK Container AS
Lønningsflaten 23

5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 99 11 10

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 00 26 00

Bremanger Hamn
Granden

6723 SVELGEN
Tlf. 57 79 63 00

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM

Tlf. 73 52 91 30

Norstrand Bil AS
Vollan

9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 77 72 81 59

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Rana
Industriterminal A/S

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 69 20

Auto E-14 AS
Moksnes

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 05 00

Sele Kalk AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Grindvik Bygg A.S
Grindvik

6260 SKODJE
Tlf. 70 27 50 63

Røros E-verk
Oslov 16

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Sola Auto AS
Arabergvegen 2

4055 SOLA
Tlf. 902 71 400

Bil og
Anleggssupport AS

Sjåheiveien 34
8209 FAUSKE
Tlf. 906 73 779

Rune’s Container
Service AS

Sandumveien 105
1960 LØKEN

Tlf. 900 45 920

Bil-Huset a.s
Eidskogveien 48

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 82 14 60

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

Flatanger
Motor AS

Storlavika
7770 FLATANGER

Tlf. 74 28 97 45

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

NORDLAND

Stormyrveien 39, 8008 BODØ.......................................Tlf. 75 50 91 30
E-post: post@kjoreskolesenteret.no
www.kjoreskolesenteret.no

TRØNDELAG

OPPDAL Trafikkskole
Inge Krokansv 3, 7340 OPPDAL......................................Tlf. 72 42 19 50
E-post: opdal.trafikkskole@opdal.com

RØDSJØ Trafikkskole AS
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK...................................Telefon: 941 01
200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

ØYVIND’s Trafikkskole
Finn Christiansensv 10, 7800 NAMSOS.............................Tlf. 911 28 430
E-post: oeyvinha@online.no

VESTFOLD
SANDEFJORD Trafikkskole DA
Hjertnespromenaden 33, 3211 SANDEFJORD...................Tlf. 33 46 80 17
E-post: post@sandefjordtrafikkskole.no
www.sandefjordtrafikkskole.no

ØSTFOLD

Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Solheim og Hjelleflat
Transport AS
Bjørkanveien 59

6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Klokkarstua
Åsheimveien 32

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

ANONYM
STØTTE

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

Drammen Kino AS
Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Tlf. 900 41 800
nktransport.no

Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Husby Bilverksted A/S
Prestgardsvegen 1

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Bilforum Follo AS
Nygårdsveien 49

1400 SKI
Tlf. 64 97 69 69

Din Bilhjelp
Fjellvangvegen 4

2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Johan Strange
transport AS

Lundteigen 8
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 27 22
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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 
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 
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 
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

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.



Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

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!

For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger  
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,  
mobilnummeret og mailadressen. 

Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system  
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no, 
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller: 
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

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

HAR DU NY ADRESSE?


