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Trenger du hjelp med
skadeerstatning?
Få en kostnadsfri
vurdering.

Det er aldri for sent
å søke hjelp
Våre advokater er spesialister på personskadesaker,
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Kontakt oss på 64 84 00 20
eller post@halvorsen.no

Send oss en melding på Facebook, eller ta kontakt:
+47 73 87 99 99 • www.nidarosda.no

www.halvorsenco.no

Advokatﬁrmaet Nidaros DA

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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Oktober er en spennende måned for alle som er
opptatt av myndighetenes forslag til neste års statsbudsjett. For oss i Personskadeforbundet LTN er
interessen knyttet opp til hvordan budsjettforslagene
slår ut for våre medlemmer.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Som leder for Personskadeforbundet LTN
leste jeg med
stor interesse resultatet av medlemsundersøkelsen som vi gjennomførte for noen uker siden og som hadde
som mål å kartlegge hvordan pandemien har påvirket våre liv.
Mange forteller om nedsatt livskvalitet, utsettelse av helsebehandlinger, og om NAV-prosesser som har tatt lenger tid enn
forventet og normalt.
For styret er funnene viktig for å vite hvordan vi har det, men
også fordi resultatene kan brukes som et redskap for hvor vi
legger «trykket» i vårt arbeid. Du kan lese mer om resultatet av
medlemsundersøkelsen på side 8, 9, 10 og 11 i denne utgaven av
LEVE MED.
Det finnes flere medlemmer som har status som pårørende. I
denne utgaven kan du møte en av disse, Elisabeth. Hun har valgt
å dele sin pårørendehistorie fordi hun blant annet ønsker å fortelle om koordinator-rollen man ufrivillig blir gitt som pårørende,
om ansvaret og om hvor ensom man til tider føler seg. Vi trenger
slike som Elisabeth, de som tørr og har overskudd til å fortelle om
opp og nedturer - og om de aller vondeste opplevelsene.

I tillegg gir hun gjennom sin fortelling innsikt i hvor viktig det er
å minne landets myndigheter om de «farefulle» overgangene i
helsevesenet. Farefulle fordi de uten årvåkne pårørende innimellom glipper og dermed gjør helsetilbudene mangelfulle. Glipper
som kan medføre fare for liv og helse.
Oktober er en spennende måned for alle som er opptatt av
myndighetenes forslag til neste års statsbudsjett. For oss i Personskadeforbundet LTN er interessen knyttet opp til hvordan
budsjettforslagene slår ut for våre medlemmer. Det handler om
hvordan tallene er i forhold til tidligere år, altså endringer, og hvilke konsekvenser dette får for livene til folk som av ulike grunner
er rammet av skader. Statsbudsjettet er nemlig ikke bare store
tall og politiske krangler, enkelte forslag påvirker faktisk også
innholdet i lommeboka vår, et eksempel på dette er årets budsjettforslag om endringer i egenandelstaket.
Når forslaget er ute, ofte klokken 10.00 en bestemt dag i oktober,
starter vi umiddelbart jobben med å saumfare innholdet. Posteringer vi mener er feil, eller vi er uenige i, melder vi tilbake via høringer. Dette tar selvsagt tid og ressurser, men er helt nødvendig.
Til sist, bruk refleks. Høsten er her, og straks vinteren. Vi må gjøre
oss synlige!
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Pårørenderollen er uunnværlig
Det er over 800 000 pårørende i Norge som på ulike måter yter halvparten
av all omsorg for syke, skadede eller eldre. En av disse er Elisabeth Gjevang.
Hun er pårørende for sin datter Lena som er 18 år gammel.
TEKST: Gunn Kvalsvik

- Hadde det ikke vært for at vi hadde

men på og jeg tror heller ikke farten var

stått på og kjempet, ville Lena antakelig

så høy. Hun falt bare veldig feil. Da jeg

blitt plassert på et sykehjem. Det er dess-

snakket med ambulansen, sikkert fordi

verre et faktum for flere i vår situasjon,

jeg er utdannet og jobber som sykeplei-

sier Elisabeth Gjevang.

er, forstod jeg at det var svært alvorlig.
Heldigvis var luftambulanse rekvirert og

Etter vel tre års erfaring som pårørende

på vei, sier hun.

vet hun hva det betyr å ha et slikt ansvar.
Særlig opptatt er hun av hvor viktig rolle

Mens helikopteret tok med seg Lena, som

de pårørende har i overganger som «in-

var i koma, kjørte mamma Elisabeth og

formasjonsbudbringere». Hun vet også

en av Lenas søstre i bil. Fem timer senere

hvor ensom man ofte føler seg.

blinket de inn på parkeringsplassen på
Ullevål sykehus. Far og den andre søsteren

FRA «VANLIG» TIL «PÅRØRENDE»

var på besøk hos besteforeldrene i Nord-

Elisabeth Gjevangs status gikk fra å være

land og ankom først noen timer senere.

«vanlig» til «pårørende» en forsommerdag
i 2016. Dagen som startet som en helt

DET NYE LIVET

vanlig dag for familien på fem, ble noen

Lenas situasjonen gikk raskt fra vondt til

timer senere snudd på hodet.

verre. De måtte åpne hodeskallen for å
få lette på trykket. Det var usikkert om

- Lena, som da var 14 år, syklet glad og

hun ville overleve. Elisabeth, pappaen og

fornøyd avsted. Hun skulle på sykkeltur

søstrene, holdt pusten. Selv om det sta-

og skoleavslutning med klassen sin. En

dig oppstod komplikasjoner stabiliserte

time senere ble jeg ringt opp, de fortalte

situasjonen seg etterhvert noe.

at Lena hadde falt stygt og at ambulanse
var på vei, forteller Gjevang.

fra kriseteamet i kommunen rett etter
- Det var så ekstremt og vi var i sjokk.

ulykken, der de sa at de regnet med at

Dagene gikk og ble til uker. Mens jeg og

familien ble fulgt opp på sykehuset. Så

Stemmen hennes er rolig når hun forteller

mannen min ble værende på sykehuset

ble det stille.

om historien som endret hverdagen deres,

måtte vi sende de to eldste hjem. I etter-

og som har påført den yngste datteren

tid ser jeg at det var brutalt. De kom nem-

- Jeg vet at læreren som var vitne til

skader som gjør framtidsutsiktene hen-

lig hjem til tomt hus, forteller Elisabeth.

ulykken, samt medelever ble fulgt opp,

nes dystre.
- Hun tippet over sykkelstyret, med hjel-

og det er fint. Men døtrene mine, som da
Hun forteller at det var lite krisebe-

var 19 og 21 år, burde også fått et tilbud

redskap å spore. De fikk en melding

helt fra dag én!

– 4 –

Lena, som da var 14 år, syklet glad og fornøyd avsted.
Hun skulle på sykkeltur og skoleavslutning med klassen sin. Én time senere ble jeg ringt opp, de fortalte
at Lena hadde falt stygt og at ambulanse var på vei.
Elisabeth Gjevang

DET HAR NÅ gått over tre år. Tilbudet fra kommunen om å bo på sykehjemmet ble kun midlertidig av
praktiske årsaker og Lena bor nå i en omsorgsbolig fem minutter unna foreldrehjemmet. Ilustrasjonsfoto.

Tilbake til Sunnaas forklarte Elisabeth
situasjonen for ledelsen og sa at hun nektet å skrive ut datteren. Løvemammaen
i henne våknet – hun kjente at det rett
og slett ikke var forsvarlig. De nektet å
forlate Østlandet, der tilbudet var best.
- I kommunen var det ingen plass klar og
veien var altfor lang til Oslo med tanke
på en ustabil situasjon, i tillegg ventet
vi fremdeles på en siste operasjon. Etter
noen ekstra dager fikk vi plass på Høyenhall rehabiliteringssenter, forteller hun.
HJEMME I VEST
Det har nå gått over tre år. Tilbudet fra
kommunen om å bo på sykehjemmet
ble kun midlertidig av praktiske årsaker
og Lena bor nå i en omsorgsbolig fem
minutter unna foreldrehjemmet. Bevisstheten hennes er minimal, men hun
våkner gradvis.
- Det er ennå tidlig å si hvor mye potensiale som er der og legene vil ikke si eller
love noe, men hun har begynt å spise
litt vanlig mat og å lager mer lyd. Hun
former også ordene mamma og pappa.
Den nye situasjonen ulykken skapte for
familien har blitt det normale. Elisabeth
Tilstanden til Lena stabiliseres og hun blir

skallen og må igjennom nye måneder

forteller at det har vært tøft og fremdeles

overført til Sunnaas, via Kristiansand på

med hjelm før de kan gjøre et nytt forsøk

er krevende.

sjonen om hva som har skjedd og hvilken

- Vi fikk etterhvert informasjon om at

- Jeg, og vi, har følt oss veldig alene.

behandling hun har fått går delvis fra

neste stopp nærmet seg – altså hjem til

Selv om vi som familie har blitt et godt

sykehusene og delvis gjennom Elisabeth.

kommunen. Da jeg var hjemom gikk jeg

team og støtter hverandre. Det å være

grunn av sommerferieavvikling. Informa-

innom for å spørre hvilket tilbud som var

pårørende er krevende både praktisk

Det er tungt for dem alle siden datteren

på plass. Jeg møtte en overrasket stab

og følelsesmessig. Særlig har hun kjent

har liten utvikling. Dessuten får hun ny

som slett ikke var klar og som trodde at

på behovet for å snakke med noen som

infeksjon når de lukker åpningen i hode-

Lena skulle være lenger i rehabilitering.

selv har opplevd noe lignende. Det tren-
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LENA BLE HARDT skadd i en sykkelulykke. Foto: privat.

PÅRØRENDEROLLEN BLIR sjelden eller aldri anerkjent, sier Elisabeth Gjevang. Foto: privat.

ger ikke å være like ille, men noen som

PÅRØRENDEROLLEN I FOKUS

- Vi meldte oss inn i forbundet da vi var

kjenner hvordan det er å stå i en sårbar

Elisabeths rolle som pårørende blir, som

på Sunnaas. Da reiste vi også inn til Oslo

pårørendesituasjon og forholde seg til

andre pårørende, sjelden eller aldri aner-

og fikk god guiding av folk i sekretariatet.

instansene, sier hun.

kjent. Dette til tross for at de utgjør en

Jeg kjenner ennå følelsen da vi kunne

stor del av befolkningen og gjør en uunn-

avhende våre papirer til advokaten vi

Dessuten savner hun en bedre sam-

værlig del av helse- og hjelpearbeidet.

hadde fått anbefalt, sier hun, og tilføyer:

ordning av velferdsordningene og

Et unntak er den 22. september, altså

systemene.

i dag, da er det nemlig den nasjonale

- Jeg ønsker å gi noe tilbake og å jobbe

pårørendedagen.

for at overgangene blir lettere for de som

- Jeg tørr å påstå at 99 prosent av de

kommer etter oss. Det er for sårbart at

vi har møtt i hjelpeinstansene har vært

Elisabeth er tilbake i jobben som sy-

dette i stor grad overlates til de pårøren-

fantastiske. Problemet er altså ikke fol-

kepleier. Hun innrømmer at det inni-

de. Dessuten vil jeg jobbe for å løfte frem

kene, men koordineringen. Det henger

mellom er for mye, men at jobben er

pårørendegruppen som ressurs og for å

liksom ikke sammen. Da blir det vi som

hennes fristed. Dessuten har hun sagt

skape et nettverk. Jeg vet hvor viktig

pårørende som blir vaktbikkjer og bud-

ja til å ta et verv i Personskadeforbun-

det er å ha noen å snakke med – altså å

bringere.

det LTN.

møte noen som vet hva det handler om.
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du

og er godkjente av sine lag.

nå snakke med en av våre likepersoner.
Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig
Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del

basis.

av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likepersontelefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger
det fritt kan ringe.
Telefonnummeret er:

21 40 32 02
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Pandemistatus sånn har vi det
Seks måneder har gått siden pandemien rammet oss. Samfunnet er tildels åpnet opp igjen, og mange snakker
om en normalisering. Personskadeforbundet LTN har spurt medlemmene hvordan det har vært og hvordan de
har det nå.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Undersøkelsen, som har vært åpen for medlemmenes svar

TYDELIGE MØNSTER

i ca en uke, har fått mange svar og det er nå mulig å se et

Om man setter opplevelsen av livskvalitet, som er en slags

mønster av hvordan covid-19 har påvirket livene deres.

overordnet tilstand, opp mot de andre svarene som omhandler
mer konkrete erfaringer, ser vi flere tydelige mønster.

Blant annet viser svarene at svært mange, over 50 prosent,

Blant annet svarer over 50 prosent at behandlinger har blitt

opplever at livskvaliteten er redusert grunnet covid-19. I

utsatt under pandemien. Rundt 40 prosent opplyser at de

tillegg svarer nesten én av fem at de har vært og er redde

fremdeles opplever utsettelser.

for å gå ut.

OPPLEVER DU Å VÆRE ISOLERT GRUNNET
ER DU I RISIKOGRUPPEN?

PANDEMIEN?

Ja
Nei
Vet ikke

Ja

Nei

OPPLEVER DU ENDRET LIVSKVALITET GRUNNET
ER DU REDD FOR Å GÅ UT?

PANDEMIEN?

Ja
Nei

Ja
Nei

Utdyp gjerne om
– 8 ønskelig
–
Mindre sosial med venner
Er Bonde

BLANT ANNET SVARER over 50 prosent av Personskadeforbundet LTNs medlemmer at behandlinger har blitt utsatt under pandemien.
Rundt 40 prosent opplyser at de fremdeles opplever utsettelser. Illustrasjonsfoto.

Vi lever helt normalt som tidligere, tar hensyn til oss selv og andre, men vi ser at v
ikke får reise til vårt elskede Portugal på lenge ennå.

Spørmål om kontakt med helsevesenet

r helt normalt som tidligere, tar hensyn til oss selv og andre, men vi ser at vi dessverre
r reise til vårt elskede Portugal på lenge ennå.

mål om kontakt med helsevesenet
HAR DU OPPLEVD AT BEHANDLING HAR BLITT AVLYST

HAR DU OPPLEVD AT REHABILITERING HAR BLITT

ELLER UTSATT PÅ GRUNN AV PANDEMIEN?

AVLYST ELLER UTSATT?

Ja

Ja

Nei

Nei

Ikke hatt behov

Ikke hatt behov

HAR DU OPPLEVD AT TILBUDET HAR VÆRT

OPPLEVER DU AT TILBUDET FORTSATT ER

BEGRENSET?

BEGRENSET?

Ja

Ja

Nei

Nei

Har ikke noe tilbud

Har ikke noe tilbud
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Hvis ja, hva var/er begrenset?

- Vi vet at helsetilbud har blitt satt på hold grunnet pan-

NAV HAR DELVIS LEVERT

demien. Svarene vi har fått viser mer inngående hvordan

En annen instans som er viktig for mange av våre medlemmer

den faktisk har rammet våre medlemmer. Blant annet at

er selvsagt NAV. Også her har det skjedd endringer grunnet

1 av 3 har fått utsatt rehabilitering og kanskje enda verre, 35

pandemien.

prosent sier at deres tilstand har blitt forverret på grunn av

Her Sand
handler
det om Et
min
som har
vært og er handler
alvorligom
syk
. Pga det
hennes
konsekvenser av pandemien, forklarer Birte
Rismyhr.
avdatter
spørsmålene
i undersøkelsen
hvorvidt
var alder ( ove

fikk jeg som mor ikke
mer informasjon
ringte etterHer
hver
dag . Leger og
vanskelig
å få kontaktenn
meddet
NAVjeg
og selv
saksbehandlere.
svarer
var
svært
vanskelig
å
få
tak
i
.
Etter
en
av
operasjonene
,
fikk
jeg
informasjon
først 11/2
Hun er utdannet sosionom og hovedoppgaven hennes i for- 20 prosent at de har opplevd en forverring, men 25 prosent
om hva de hadde
gjort
Min datter
varblitt
ikkeutsatt
i stand
til vanskeliggjort
å kommunisere eller husk
bundet er å veilede medlemmer i forholdsenere
til velferdsstatens
forklarer
at .saken
deres har
eller
av
ting
som
ble
sagt
.
Hun
var
isolert
og
fikk
ikke
ha
noen
med
seg . I juni fikk vi beskje
goder. Dette har hun også gjort under pandemien. Det er hun grunnet covid-19.
nye undersøkelsen.
operasjoner
FØR
sommerferien
åå
hjelpe
med store plager . Hun ble klarg
Kun
telefonkontakt
mulig,
og ikke heltfor
lett
ta althenne
over telefonen
som har laget spørsmålene og gjennomført
et
annet
sykehus
.
I
dag
skriver
vi
22
.september
,
og
de
toi siste
operasjonene
er enda
Er engstelig for at det
er mye
på venteværeslet.
- Det
mest folk
skremmende
som kommer frem
forbindelse
med
gjennomført
. Trolig NAV
pga er
ferieavvikling
. Men
altså
ingen informasjon
skal inn på syk
Litt
høstforkjølelse
Rismyhr forteller at også svært mange,
hele
25 prosent,
at svært mange,
dvs.
67 prosent,
melder at de. Vi
ikke
nå
.
Og
jeg
har
denne
gangen
fått
tillatelse
til
å
være
med!!!
Forsiktighetsregler
lege,over
jegat
vildersom
ikke skape
merbelastning.
melder at de har unnlatt å oppsøke fastlegen
under pande- hos
var klar
man har
vedtak om AAP, så får du
vet
ikke
mien. Noe hun mener er svært uheldig og kan føre til store forlengelse på seks måneder grunnet covid-19. At denne innei
formasjonen ikke har kommet tydeligere frem er kritikkverdig
konsekvenser.
Ikke noe
fordi det har skapt og skaper utrygghet, sier Rismyhr.
Intet
Noe ventetid hos spesialister på sykehus .
OPPLEVER DU Å HA FÅTT GOD INFORMASJON

OPPLEVER DU Å HA FÅTT FORVERRING ELLER

FRA HELSEVESENET?

TILLEGGSVANSKER GRUNNET PANDEMIEN?

Ja

Ja

Nei

Nei

NAV

HAR DU LATT VÆRE Å GÅ TIL FASTLEGEN DER DU

VILLE TATT KONTAKT I PANDEMIPERIODEN?
u savnet av ELLERS
informasjon?
Utdyp gjerne:

HAR DU HATT ELLER FÅTT TILBUD OM KONTAKT MED
FASTLEGEN PÅ ANNEN MÅTE ENN VANLIG?
(TELEFON/VIDEO)

Når helsestudio var stengt
Deprimert i perioder pga isolasjon og usikkerhet Ja
Ja
skjer og når, konsultasjoner ikke gjennomført
legen erøker,
utilgjengelig,
alt lov bak
Ventetiden
avtaler kansellert
Nei fordi
Nei
Fikk
ikke
nødvendig
operasjon
av ødelagt kneprotese
måtte
gå med store smerter i ne
Ikke hatt behov
Ikke,hatt
behov
mnd uten å få hverken operasjon, bensingjerrig eller fysioterapi .
tigheter og muligheter jeg har
Lever som normalt og tar alltid forholdsregler.
an få møte med det jeg trenger
Ting tar lengre tid før det kan avsluttes Mer smerter pga mindre behandling
nklig nok svar på det man spør om, helsepersonell
har ikkehar
nok
kunskap.
Behandling
blitt
utsatt
skal gjøre når alt er stengt
Fikk ikke hjelpen jeg trengte å ble sengeliggende i konstante smerter i 8 uker
10 –
an forvente ny innkallelse
Fått mer angst og –psykiske
utfordringer
de stedet jeg har vart "glemmer" de å vare konkret
i rutiner.
Økonomi
falt ned. Usikker på om jeg får ny sted å jobbe. Og om det blir for oss noe ste
orfor?

Forsiktighetsregler hos lege, jeg vil ikke skape merbelastning.

Innspillene er viktige for å løfte saker inn mot myndighetene
slik at de får innsikt i hvordan gruppen som er rammet av
personskader har opplevd og lever under pandemien. I tillegg
hjelper det oss i sekretariatet til å vite hvor vi bør fokusere.
Birte Sand Rismyhr

efonkontakt mulig, og ikke helt lett å ta alt over telefonen
HVORFOR
ER INFORMASJONEN
stelig for at det
er mye folk
på venteværeslet.VIKTIG?
stforkjølelse - Innspillene er viktige for å løfte saker inn mot myndighetene
slik at
de får
gruppen som er rammet av
ighetsregler hos
lege,
jeginnsikt
vil ikkei hvordan
skape merbelastning.
personskader har opplevd og lever under pandemien. I tillegg

NAV
hjelper det oss i sekretariatet til å vite hvor
vi bør fokusere,

dermed også være flinkere til å ivareta personer med nedsatt
funksjonsevne, avslutter Rismyhr.
Ca. 200 av våre medlemmer svarte på medlemsundersøkelsen. Vi takker alle som brukte sin tid og valgte å dele
sine erfaringer.

sier Birte Sand Rismyhr.
Tallene og mønstrene som Personskadeforbundet LTN har
identifisert vil også deles med FFO, vår paraplyorganisasjon
som også har gjennomført en pandemiundersøkelse, slik at vi
i fellesskap kan informere politikere og forvaltere om hvordan
covid-19 har rammet personer med nedsatt funksjonsevne.
- Håpet og målet er selvsagt at vi så fort som råd klarer å
redusere de negative effektene av pandemien, og at vi når
neste «krise» rammer landet vårt – vil ha mer kunnskap, og

HAR DU OPPLEVD DET VANSKELIGERE Å OPPNÅ

OPPLEVER DU SELV AT SAKER HAR BLITT UTSATT ELLER

KONTAKT MED NAV?

VANSKELIGERE PGA. COVID-19 ?

Ja
Nei
Ikke hatt behov

Ja
Nei
Vet ikke

HAR PLANLAGTE TILTAK GJENNOM NAV BLITT

DERSOM DU HAR VEDTAK OM AAP; HAR DU FÅTT FOR-

AVLYST ELLER UTSATT?

LENGELSE PÅ SEKS MÅNEDER GRUNNET COVID 19?

Ja
Nei
Hadde ikke noe
planlagt

Ja
Har vært i kontakt med saksbehandler men ikke fått svar
Nei, fått beskjed om at det ikke
gjelder meg
Visste ikke at man kunne få det
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Er det noe annet
du ønsker å tillegge eller utdype vedrørende NAV?

Skulle få hjelp til støtteskinne på det ødelagte kneet, men fikk beskjed om at de ikke

Smått & Viktig
Tett bosetting reduserer bilbruken
I større byer og tettsteder er det en
klar sammenheng mellom tetthet og
antall personer som velger bort bilen.
På mindre steder er denne tendensen
svakere eller ikke-eksisterende.

I byer og tettsteder med over 30 000 inn-

steder er i mange tilfeller preget av spredt

byggere finner man en klar sammenheng

arealbruk med store avstander mellom

mellom tetthet, og antall personer som

arbeidsplass og bolig.

oftere velger kollektivtransport, sykkel
og gange fremfor bil. Når tettheten øker,

Funnene i rapporten peker på at utbyg-

går bilbruken ned.

ging av kollektivtilbud eller fortetting av

Dette viser en fersk TØI-rapport som

arealbruk ikke alene er nok til at folk lar

har sett på forbindelsen mellom befolk-

På mindre steder blir den tendensen

bilen stå i Distrikts-Norge, men kombi-

ningstetthet og reisevaner. Både bystør-

svakere eller nesten ikke-eksisterende.

nasjonen kan gi en effekt på bilbruken.

relse og bystruktur har en sammenheng

Bilandelen synker noe i mellomstore byer,

med befolkningens transportmiddelvalg

men på små tettsteder er bilandelen om-

og hvor langt man reiser.

trent uendret når tettheten øker. Mindre

I byer og tettsteder med over 30 000 innbyggere finner man en klar sammenheng mellom tetthet, og antall personer som oftere velger kollektivtransport, sykkel og gange fremfor bil.
Foto: Unsplash.
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København forbyr utleie av
el-sparkesykler på gaten
Det er ikke bare her hjemme de omstridte el-sparkesyklene har skapt
debatt. I en NTB-melding kommer
det frem at myndighetene i København nå forbyr utleie av el-sparkesykler på gaten i tett befolkede
områder.

kan kun skje gjennom et fysisk utleiested.
Teknikk- og miljøborgermester i København, Ninna Hedeager Olsen, mener byrommet kan brukes til mye annet
enn utleie av el-sparkesykler.
- Det er et forbud mot at de skal kunne
leies ut fra offentlige arealer, der vi må

I praksis betyr det at det i store deler av

prioritere bruken. Det kan være benker,

København ikke lenger vil være mulig å

uteservering og alt mulig annet, sier hun

plukke opp en el-sparkesykkel fra gaten

til NTB.

og leie den. Utleie i tett befolkede strøk

Eve Bergli er tilsatt som ny
ytelsesdirektør i NAV
år, ble Bergli konstituert skattedirektør.
Bergli ble tilsatt 8. oktober og tiltrer stillingen i november.
– Jeg er veldig motivert. NAV er en av
Norges mest spennende virksomheter å
jobbe i, og jeg har hørt at det er mange
flinke folk som jobber der. Jeg ønsker å

Foto: Skatteetaten.

være en leder som kan inspirere og legge

Konstituert skattedirektør Eve Bergli
blir ny ytelsesdirektør i NAV. Hun er
utdannet jurist og har mange års
ledererfaring.

jobbet i Skatteetaten siden hun som ny-

til rette for at organisasjonen utvikler seg

utdannet jurist fikk jobb som førstekonsu-

og mennesker trives.

lent i 1999. Siden den gang har hun vært
leder for ulike avdelinger. For to år siden

Personskadeforbundet LTN gratulerer den

ble hun divisjonsdirektør for 1 500 ansatte,

nye direktøren med jobben, og er spente

Med unntak av halvannet år som av-

og da Hans Christian Holte tiltrådte som

på hvordan hun vil bli som direktør for

delingsdirektør i Arkivverket, har Bergli

arbeids- og velferdsdirektør i august i

ytelser i NAV.
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Gi hjernen en timeout!
Forskningsrådets årlige arrangement Forskningsdagene er nylig avholdt.
Årets tema var hjernen. Det ble, i tillegg til mange foredrag, skrevet artikler
om ulike temaer. Her er én, den handler om søvnen og hva den gjør med
hjernen vår.
TEKST: Per A. Risnes jr./IBY

Du har kanskje spurt deg selv: Kaster

ikke fullt ut hvorfor, sier førsteamanuensis

jeg bort en tredel av livet i senga der jeg

i medisin ved Universitetet i Oslo, Rune

ligger urørlig og uproduktiv? Antakelig

Enger. Han leder forskningsgruppen Gli-

ikke. For hjernen slår seg nemlig ikke helt

aLab, som ble startet av professor Erlend

av, slik det kan høres ut når vi sier at «jeg

Nagelhus. Gruppen forsker på hvordan de

sluknet som et lys» eller «jeg sov som

stjerneformede gliacellene kommunise-

en stein».

rer med nervecellene i hjernen, og hvordan
de sammen med cerebrospinalvæsken

Det foregår mer i topplokket i løpet av

fungerer som hjernens vaktmester.

natten enn du tror.
– I vårt arbeid har vi sett på hvordan ceOg det får du vite mer om på frokost-

rebrospinalvæsken, som hjernen «ba-

møtet der forskere skal fortelle mer om

der» i, også bidrar til en slags hjernevask

det vi vet (og ikke vet) om den livsviktige

hver natt. Væsken kan skylle gjennom

søvnen.

hjernevevet og ta med seg avfalls- og
slaggstoffer som samler seg. Dette er

HJERNEVASK HVER NATT

antakelig et arbeid som ikke kan gjøres

Forskningen har ikke ennå to streker un-

i våken tilstand, sier han og legger til at

der svaret på hvorfor hjernen ikke kan

studier har vist at denne hjernevasken

klare seg med å hvile en liten halvtime

kan spille en viktig beskyttende rolle mot

slik sjiraffen gjør mange ganger i døgnet.

demens og Alzheimers sykdom.

Mennesket er et «dagaktivt dyr» med

ikke mangel på minne-etablering eller
bearbeidelse av dagens følelser som

relativt lang sovetid, som andre dyr med

SØVNLØS FARE

forårsaker det. Men om hjernevasken

trygge sovesteder.

Det å gå lenge uten å sove skikkelig er

er det som er livsviktig vet vi heller ikke,

forbundet med flere tilstander, blant an-

sier Enger og forteller om kolibrien, som

– Søvnen har jo en oppgave i å gjenopp-

net stress, overvekt, og lavt immunforsvar.

har en enormt høy metabolisme og stort

rette kroppens normalfunksjon, gi oss

Ekstremt langvarig søvnmangel kan lede

energiforbruk. Den sover ekstremt tungt

blanke ark og nye fargestifter. Men det er

til organsvikt.

når den sover, halverer kroppstempe-

noe besnærende ved det at vi vet såpass

raturen, og går nærmest i dvale. I løpet

lite om hvorfor vi sover en tredjedel av

– Vi vet jo at søvnmangel i ytterste kon-

av søvnen mister den likevel 10 prosent

livet. Vi vet mye om hva som skjer, men

sekvens kan være dødelig. Men det er

av vekten.
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Og i tillegg er søvnen viktig for å regulere humør, appetitt og
libido, immunsystemet og utvikling av kognitive prosesser som
hukommelse og læring.

DET FOREGÅR MER i topplokket i løpet av natten enn du tror. Illustrasjonfoto.

...å ta vare på og spare energi.
...å fjerne avfallsstoffer fra hjernen.
...å bygge opp igjen biologisk vev.
...å håndtere følelser og stress.
Og i tillegg er søvnen viktig for å regulere
humør, appetitt og libido, immunsystemet og utvikling av kognitive prosesser
som hukommelse og læring.
Tre ting som skjer om du ikke sover nok?
Det vi vet om søvnløse netter er blant
annet dette:
Tregere hjerne. Forskere har funnet sammenheng mellom lite søvn og tregere
responstid. For eksempel vet du svaret på
det noen spør om, men hjernen reagerer
for sakte til at du klarer å hente det frem.
Det å ta kjappe beslutninger blir påvirket.
Dårligere hukommelse. For lite nattesøvn
fører til mindre aktivitet i områdene som
har med hukommelse å gjøre. Ikke bare
blir vi dårligere til å huske hva vi skal gjøre, det påvirker også forming av minnene
fra den våkne tiden vår.
– Kolibrien sparer mye energi på å sove

signal om døgnrytmen direkte fra natt-

Mer engstelse. Når du ikke har fått den

tungt. Så det ligger kanskje noe der for

hormonet melatonin, som frigjøres fra

dype drømmesøvnen, har du heller ikke fått

menneskene også, at vi er nødt til å sove

epifysen. I tillegg får hjernen signaler

renset opp i (negative) følelser fra dagen

dypt og lenge for å ikke måtte spise hele

fra øynene, som registrerer endringer i

som har vært. Da kan dagen føles kaotisk

døgnet. Søvnen er jo et farlig paradoks.

lys og mørke. Deretter senkes kropps-

og negative følelser «hoper seg opp».

Vi er mindre årvåken, og mer utsatt for

temperaturen og to cellegrupper i hy-

«rovdyr». Så søvnen må må være vel-

pothalamus og hjernestammen slår

Artikkelen er gjengitt etter avtale med

dig viktig rent evolusjonsmessig siden

seg på og forårsaker en slags bevisst-

journalist og forskningsrådet. Hjerne-

vi utsetter oss for den risikoen, sier Enger.

løshet.

rådet, som Personskadeforbundet LTN
også er en del av, har vært en viktig bi-

FEM GRUNNER TIL AT VI SOVER:

Det vi vet om grunnen til dette er at vi

dragsyter til Hjernerådets Forsknings-

Natten starter med at hjernen vår får

trenger søvnen for...

dager 2020.
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Kan akupunktur gjøre livet
lettere for deg med kroniske
smerter og/eller utmattelse?
Akupunktur er en eldgammel behandlingsform som ivaretar hele
mennesket. De siste 30 årene har
det kommet mye relevant forskning
innen faget, og norske helsemyndigheter anbefaler denne behandlingsformen i tillegg til, eller noen ganger
i stedet for, skolemedisin for å lette
symptomene ved en rekke lidelser.
TEKST: Akupunktør Katrine Kirkhorn, på vegne
av Akupunkturforeningen.

som kan variere fra 1-2 ganger pr. uke til

Akupunkturforeningen. Da er du sikret

1 konsultasjon i måneden, eller kanskje

av vedkommende har gjennomgått en

bare et par behandlinger i halvåret. Man

grundig, 4-års utdannelse på bachelor-

bør derfor være innstilt på å bruke akup-

nivå, og har solide kunnskaper innenfor

unktur over lang tid, kanskje gjennom

basalfag som anatomi og sykdomslære.

resten av livet, for å få best mulig effekt.

Du finner en oversikt på akupunktur.no.
Velkommen til trygg behandling!

Akupunktører har ingen rett til å blande
seg i pasientens medisinbruk. Om du

For deg som vil lese litt mer:

ønsker å endre inntaket av medisiner fordi

https://www.nhs.uk/news/medi-

du føler deg bedre og har mindre smerter

cal-practice/experts-debate-whet-

ved jevnlig akupunkturbehandling, må du

her-acupuncture-can-relieve-chro-

diskutere det med legen din. Vår erfaring

nic-pain/

Akupunktørene er, i likhet med alle andre

er at mange leger er svært positive til å

seriøse medisinske fagfolk, fullstendig klar

minimalisere bruken av legemidler hos

Hugh MacPerson et al., « Acupuncture for

over at kroniske smerter og utmattelse

sine pasienter – men igjen: Dette må du

chronic pain and depression in primary

sjelden eller aldri helbredes. Målet for be-

ta opp med din fastlege!

care; a programme of research”.

best mulig. En akupunktør vil betrakte

Akupunkturforeningen jobber kontinuerlig

Børge Sivertsen et al.; “Sleep and pain

pasienten som en helhet. Vi bruker derfor

med å få norske helsemyndigheter til å

sensitivity in adults”, PAIN 156,no 8 (au-

mye tid på å finne de beste løsningene

godkjenne akupunktørene som helse-

gust 2015): 1433-39.

for hver enkelt pasient. Det trenger ikke

arbeidere. Den siste søknaden ble sendt

nødvendigvis være bare nålebehandling,

i februar 2020, og vi venter i spenning

men kanskje også massasje- herunder

på avgjørelsen som kommer i løpet av

kopping -, kostholdsråd eller trenings-

denne høsten. Siden tittelen «Akupunk-

Personskadeforbundet LTN har ikke

og tøyningstips. Hos oss får du altså en

tør» i skrivende stund fremdeles ikke er

kompetanse til å verifisere eller gå

«pakkeløsning» som er fullstendig fri for

beskyttet, er det heller ikke noe krav til

god for behandlingsmetoden eller

negative bivirkninger.

hvem som kan begynne med «nålebe-

effekt av denne.

handlingen blir da å dempe symptomene

handling». Vi anbefaler sterkt at du søker
Effekten er best ved jevnlig oppfølging,

etter en akupunktør som er medlem av
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Vil bruke jussen for å hjelpe folk
Mange i Personskadeforbundet LTN
husker fremdeles Rugile som i 2016
begynte å jobbe i sekretariatet.
Hun ble fort en ressurs særlig på
yrkesskadefeltet. Nå har hun fullført
sin mastergrad i rettsvitenskap ved
Universitetet i Oslo og er straks klar
for ny jobb som advokatfullmektig
på et kontor som er en del av forbundets nettverk.
TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg ble først klar over hvor interessant
og viktig person- og yrkesskadefeltet
var da jeg begynte i forbundet. Nå er det
mitt største faglige interessefelt, altså
det jeg brenner mest for, forteller Rugile.
HELDIG TILFELDIGHET
Rugile, som opprinnelig er fra Litauen,
hadde aldri hørt om Personskadeforbundet LTN da hun i 2016 så en jobbannonse på Finn.no som vekket hennes
interesse.
- Da jeg så annonsen, der det ble søkt
etter både sekretær og rådgiver, ble jeg
interessert. Etter tre år med jusstudier
ønsket jeg meg nemlig relevant arbeidserfaring. Derfor søkte jeg, men tenkte
primært på sekretærstillingen. Men det
viste seg ganske raskt at min kompetanse og tidligere arbeidserfaring godt
kunne brukes også på andre områder,
nemlig saksbehandling og rådgivning
ifm. rettslige spørsmål knyttet til personskadesaker og NAV, slik at jeg gikk
over til stillingen som rådgiver.
RUGILE, SOM OPPRINNELIG er fra Litauen, hadde aldri hørt om Personskadeforbundet LTN da hun i 2016 så en
jobbannonse på finn.no som vekket hennes interesse. Foto: privat.
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Det tok ikke lang tid før Rugile ble varm i trøya, og en
ressurs både for forbundet og de som tok kontakt.
Hun merket at hun trives med å bistå folk gjennom
å bruke jussen som hjelpemiddel.

- Det er blant annet mange litauere i

ikke overraskende, om yrkesskader.

Norge, og mange av disse har jobber

kvalitet og skaffer trygghet hos den enkelte, spesielt i en prosess som naturlig

innenfor bygg og anlegg - som dessverre

- Jeg skrev om yrkesskadeerstat-

nok kan oppleves som overveldende,

har stor skadefrekvens, forklarer hun.

ningsutmåling. Mer spesifikt så jeg på

dyr og ikke minst meget belastende

standardisert yrkesskadeerstatning for

for skadelidte. Da må jeg være enda

Da det ble kjent i miljøet at Personska-

fremtidig inntektstap og adgangen til å

mer skjerpet.

deforbundet LTN hadde tilsatt en litauer

avvike fra standardforskriften. Dette er

strømmet det derfor til med litauere som

selvsagt litt fagteknisk, men det handler

trengte rådgiving og bistand. I tillegg

altså om de overordnede prinsippene

jobbet hun også med resten av med-

rundt erstatningsutmåling. Altså stan-

- Det vet jeg ikke. Jeg trodde ikke jeg

lemsgruppen.

dard versus individuell erstatning.

ville havne i advokatverden rett etter

BLE INTERESSERT I PERSON- OG

FÅTT JOBB SOM

Om ti år håper jeg fortsatt at jeg jobber

YRKESSKADEFELTET

ADVOKATFULLMEKTIG

med juss. Helt sikkert er det uansett at

Det tok ikke lang tid før Rugile ble varm

Rugile sier at det har vært travle år, be-

jeg vil fortsette å jobbe med mennesker.

i trøya, og en ressurs både for forbundet

stående av lange dager og kvelder. Hun

Det trigger meg nemlig å bruke jussen

og de som tok kontakt. Hun merket at

synes at det nå er deilig å kun skulle

til å hjelpe folk, en følelse som ble tent

hun trives med å bistå folk gjennom å

fokusere på jobb, og ikke studier. Hun

i meg da jeg startet å jobbe for Per-

bruke jussen som hjelpemiddel.

blir i NAV frem til nyttår, og på nyåret

sonskadeforbundet LTN, avslutter hun.

Hvor finner vi deg om ti år?

fullførte studier, men brått skjedde det.

starter hun i Halvorsen & Co.
Rugile, som nylig ble 33 år gammel, har
holdt på med juss i hele sitt voksne liv.

- Jeg har mye å takke Personskade-

Først på universitetet i hjemlandet, og

forbundet LTN for. Særlig fordi de ansat-

da hun flyttet til Norge for 10 år siden

te og gav meg stor tillit. I tillegg ble jeg

bestemte hun seg for å fortsette med

del av et juridisk nettverk som ytterligere

dette.

styrket interessen min for feltet.

- Jeg gjorde det ikke lett for meg selv

Hun understreker at hun alltid hadde en

fordi jeg valgte å studere juss i Norge og

drøm om å bli advokatfullmektig, men

på et språk jeg ikke kunne. Det hadde

visste det kom til å ta tid.

gått fortere om jeg hadde holdt meg
hjemme. Litt tøff start altså, men hel-

- Jeg gleder meg veldig til å tiltre stillin-

digvis ga jeg aldri opp.

gen hos Halvorsen & Co, men gruer meg
litt også. Selv om jeg kjenner feltet så er

At det gikk bra, er det ingen tvil om.

dette en ansvarsfull jobb med mennes-

Tidlig i sommer ble hennes innsats pre-

ker som pga. påført skade eller sykdom

miert med en A på masteren.

befinner seg i en vanskelig livsfase. Det
er meget viktig at man er i stand til å

Temaet på oppgaven hennes handlet,

bistå sine klienter på en måte som sikrer
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Høstbrev – og et innblikk i
hvordan Vest-Agder lokallag
jobber
Det har vært, og er, en spesiell tid vi
står i. Mange av våre medlemmer har
det ekstra vanskelig når behandlingstilbud og andre aktiviteter har
vært stengt ned eller har redusert
kapasitet på grunn av koronapandemien.
TEKST: Aid, Margrete, Elisabeth, Ailin og Jarle.
Alle sitter i styret i Personskadeforbundet LTN
Vest-Agder.

Lokallaget vårt har også måttet avlyse

Styret har hatt jevnlige møter, utendørs.

Telefonen bemannes av likepersoner

Alltid med god avstand. Vi har også hatt

fra alle lagene i Personskadeforbundet.

digitalt møte med andre lokallag, for å

Likepersoner er gode samtalepersoner.

høre litt om hva de gjør i denne situa-

De er ikke fagfolk men har selv erfaring

sjonen, og vi har hatt møte med sekre-

enten som skadet eller som pårørende.

tariatet i Oslo.
Ta gjerne kontakt med oss i styret på:
Veien blir til mens vi går, og det er van-

vestagder@personskadeforbundet.no

skelig å legge alt for mange planer, for

eller mobil 907 23 253 (Aid Rita) dersom

situasjonen i samfunnet endrer seg raskt.

du lurer på noe eller har forslag til kurs,

Likevel satser vi på at vi kan få til en

temakvelder eller andre arrangementer.

aktivitet før jul (se annonse under).

Vi ønsker innspill både fra lokale med-

alt av arrangementer til nå. Vi, og sikkert

lemmer og andre lag.

mange med oss, hadde blant annet sett

Vi minner også om at likepersontelefo-

frem til en sommerfest som vi opplever

nen er åpen tirsdag og torsdag hver uke

at mange setter stor pris på!

kl. 1700-1900. Nummeret her er 214 03 202.

17.

November

KRISTIANSAND

SORGEN, NÅR LIVET IKKE BLE SLIK VI HADDE TENKT

Temakveld tirsdag 17. november kl.18-20 i kjelleren
i Rådhuskvartalet (Rådhusgata 18) i Kristiansand.
Tema for møtet er ”Sorgen, når livet ikke ble slik vi
hadde tenkt”.

påmelding her med navn og adresse til de som vil være

Innlegg ved Aud Sunde Smemo, prest med videreHei!
utdanning i sjelesorg.

Velkommen!

med: vestagder@personskadeforbundet.no eller på mobil:
907 23 253 (Aid Rita). Det er ”førstemann til mølla”-prinsippet
og påmeldingsfrist innen 1. november.

Aud er tilstede resten av

Håper dere alle har hatt en fin og skadefri sommer!

På grunn av koronasituasjonen må vi ha bindende påmelding

kvelden, det samme er

Detstykker.
har vært,
og er, likepersoner.
en spesiell tid vi står i. Mange av
til arrangementet, og det er kun plass til 30
Send

våre medlemmer har det ekstra vanskelig når
behandlingstilbud og andre aktiviteter har vært stengt ned eller har redusert
kapasitet på grunn av koronapandemien. Lokallaget vårt har også måttet avlyse
alt av arrangementer til nå. Vi, og sikkert mange med oss, hadde blant annet sett
frem til en sommerfest som vi opplever mange setter stor pris på!
Styret har hatt jevnlige
– 20 – møter, utendørs og med god avstand. Vi har også hatt
digitalt møte med andre lokallag, for å høre litt om hva de gjør i denne
situasjonen, og vi har hatt møte med sekretariatet i Oslo.

Nestleder:
Margrete
Siden
vi ikkeTofte
har hatt anledning til å tref

Utdannet lærer Utdannet lærer
ble valgt inn, kommer en liten presentasjo
Bosatt i Kristiansand
Bosatt i Søgne
Er glad i å gjøre yoga,
lese,
og eller rulleski og å ordne i h
Er glad
i å gode
være samtaler
ute, gå på ski
være ute i både godt og dårlig vær

Nestleder: Margrete Tofte
Leder: Aid Rita Mortensen
Utdannet lærer
Utdannet lærer
Bosatt i Søgne
Bosatt i Kristiansand
Her er en liten presentasjon
av oss som
Er glad
i
å
være
ute,
gå på Tofte
ski eller rulleski og å ordne
Nestleder:
Margrete
Er
glad
i
å
gjøre
yoga, lese, gode samtale
sitter i styret i laget:
Kasserer:
Elisabeth
Gjevang
effes etter årsmøtet derUtdannet
det nye
styret
lærer
være
ute i både godt
og dårlig vær
LEDER:
NESTLEDER:
KASSERER:
Utdannet
sykepleier
VEST-AGDER

FYLKESOMMUNE

sjon av oss
her:
AID RITA
MORTENSEN

MARGRETE
TOFTE
Bosatt
i Søgne

ELISABETH GJEVANG

Bosatt
på Vigeland
Utdannet lærer
Utdannet lærer
Utdannet sykepleier
Er
glad
i
å
være
ute,
gå
på
skipåeller
Bosatt
i
Kristiansand
Bosatt
i
Søgne
Bosatt
Vigeland rulleski og å ord
Liker å være sammen med familien og nære
Er glad i å gjøre yoga, lese, gode samtaler Er glad i å være ute, gå på ski eller rulleski Liker å være sammen med familien og
relasjoner,
stelle
hagen
og være ute i bådesamt
godt og dårlig
vær. litt
og å iordne
i hagen.
nære relasjoner, samt stelle litt i hagen.

Nestleder: Margrete T
serer: Elisabeth Gjevang
Utdannet lærer
dannet
sykepleier
ler og
Bosatt
i Søgne
Styremedlem: Ailin Victoria
Johannessen
satt på Vigeland
Utdannet helsefagarbeider
Er glad i å være ute, g
Kasserer: Elisabeth Gjevang
er å være sammen med familien
og nære
Utdannet sykepleier Bosatt i Søgne
Nyter gjerne en god kopp kaffe i et godt lag med
asjoner, samt stelle litt i hagen
og å ordne i hagen

og å ordne i hagen

Bosatt på Vigeland
mennesker
STYREMEDLEM:
VARA: familien og nære
Liker
å være sammen med
AILIN
VICTORIA
JOHANNESSEN
JARLE HALVORSEN
e Tofte
relasjoner,
samt
stelle
litt iiKristiansand
hagen
Utdannet helsefagarbeider
Bosatt
Bosatt i Søgne

Vi synes selv vi er en fin gjeng og bredt

Nyter gjerne en god kopp kaffe i et godt

sammensatt i forhold til å være skadet

selv eller å være pårørende.
Styremedlem:
Ailin Victoria ønsker
Johannessen
vi alle en
Kasserer:
Vifin høst
synes selv v
gå på ski eller rulleski og å ordne
i hagen Elisabeth SåGjevang
og
å
ordne
i
hagen
og
håper
at
vi
ser
så
mange
Utdannet helsefagarbeider
en fin gjeng og
Utdannet sykepleiersom mulig på temakvelden
Vara: Jarle Halvorsen
Ailin Victoria
den 17.Johannessen
november!
BosattStyremedlem:
i Søgne
bredt sammens
Bosatt
på
Vigeland
Bosatt i Kristiansand
NyterUtdannet
gjerne enhelsefagarbeider
god kopp kaffe i eti godt
lag
me
forholdog
tilnæ
å
Liker
å
være
sammen
med
familien
Bosatt i Søgne
være skadet se
mennesker
relasjoner,
samt
stelle
litt
i
hagen
Nyter gjerne en god kopp kaffe i et godt lag

ære

lag med mennesker.

mennesker
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eller å være
pårørende.

Vi synes Ai
se
Styremedlem:

Landet rundt
Midt og Nord Hedmark lokallag
Lokallaget inviterte til en treff ved
Rokosjøen. Det var en vakker plass,
som lokallaget leide for muligheten
til å være inne og til å være ute på
området. Vi holdt oss til retningslinjer med avstand og med antibac.
Været var på vår side.
Vi møttes ved sjøen, i rolig og fine omgivelser. Et styremedlem hadde laget en natursti
for anledningen. Deltakerne deltok ivrig og
etter hvert ble en vinner kåret. Dagen ble
avsluttet med sosialt samvær og grilling
på en stor utegrill. Antibac og avstand ble
holdt også her.
Takk for deltakelsen på et hyggelig treff i
flotte omgivelser.
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Velkommen til det digitale
universet
Aller helst skulle vi ønske verden
var normal. Altså ingen pandemi,
og med fysiske møter og gode klemmer. Men når situasjonen er som det
er gjør vi det beste ut av det. I Personskadeforbundet LTN setter vi nå
inn andregiret – og kjører videre inn
i det digitale universet.

te – det var nesten som om vi var hjemme
hos hverandre.
Slike minglemøter blir det flere av, men i
tillegg har styret gitt klarsignal for at det
også skal inviteres til digitale fagsamlinger der man innleder med et aktuelt
tema og etterpå åpner for spørsmål og
samtaler.

Etter at forbundet har gjennomført regionale konferanser digitalt, med relativt

- Temaene er ennå ikke spikra, men vi har

god suksess, er vi nå klare til å ta skrit-

mye på blokken, sier Birte Sand Rismyhr.

vil invitere til faglige samlinger en gang i

tet litt lenger. Denne uken inviterte vi til

Vi har blant annet lyst til å snakke om

måneden. For eksempel den første ons-

«minglemøte» der styrerepresentanter

pårørendesituasjonen, NAV-systemet,

dagen i måneden. Primært er målgruppen

fra lagene kunne møtes for å utveksle

søvn, samlivsutfordringer og smertepro-

medlemmer, men det kan også tenkes at

erfaringer og småprate.

blematikk. Primært tenker vi å invitere

vi etterhvert også inviterer inn et større

inn eksterne ressurser, men selvsagt også

publikum.

- Det gikk veldig bra, fastslår general-

bistå med egne folk.

sekretær Ingeborg Dahl-Hilstad. Hun

Om du har innspill til temaer vi bør sette

forteller om god stemning, lave skuldre

Konseptet er fremdeles i støpeskeia, men

på, send det gjerne inn til post@person-

og bra flyt. – Noen strikket, andre drakk

tanken er at Personskadeforbundet LTN

skadeforbundet.no.

19.

November

SOLØR

SOLØR/ODAL LOKALLAG INVITERER MEDLEMMER TIL EN HYGGELIG FØRJULSKVELD

Det vil bli servert tradisjonell julemat. Det kan velges mellom ribbe/
pølse, lutefisk og pinnekjøtt.

Sted: Skaslien gjestgiveri på Kirkenær

På grunn av koronasituasjonen er det

Dato: Torsdag 19. november

satt en grense på max. 25 personer.

Når det gjelder koronasituasjonen, så

Laget vil betale for mat og mineral-

tar vi alle forhåndsregler og følger Fol-

vann. Det vil også bli en liten overras-

kehelseinstituttets (FHI) regler. Blant

kelse til alle som deltar.

Tid: Klokken 1800
Mvh Personskadeforbundet Solør/Odal

annet blir vi sittende helt for oss selv i
et lukket rom som er stort nok til at vi

Påmelding gjøres via leder: Lennart

kan ha god avstand.

Karlsson på hans mobilnummer
413 30 740, innen 8. november.
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& omegn lokallag.

Selius & kidza
Lett for å bytte ut leksene
med sosiale medier?
Fem gode tips til deg som bare kjapt
skal sjekke Snapchat eller Instagram
før leksene - men som blir der.

et annet sted på skolen der du får sitte i

Med jevn jobbing over tid vil resultatene

fred. Når skoledagen er ferdig, start med

garantert komme ettterhvert.

leksene med en gang. Husk å spise og ta
litt frisk luft før du begynner.

Noen ganger er motivasjonen for å gjøre

Små mål kan være til mye hjelp for motivasjonen underveis. Et eksempel på et mål

leksene helt fraværende. Å chatte med

Kanskje er det lettere å gjøre ferdig alt

kan være å gjøre leksearbeid til det faste

venner, spille et spill på mobilen eller sjek-

av skolearbeid før du går hjem. På den

klokkeslettet hver dag i en uke. Gi deg selv

ke nye storyer på Snapchat kan friste mye

måten kan du konsentrere deg om sko-

en liten belønning når du oppnår målet.

mer. Selv om det ikke er så lett å logge

learbeid når du jobber med lekser i skole-

av alle sosiale medier kan det være lurt

bygningen, og mobilen når du er hjemme.

5. UMULIG Å HOLDE SEG HELT UNNA?

med leksene dine.

3. LAG LISTER OVER NÅR DU SKAL

Det er utrolig vanskelig å konsentrere seg

GJØRE HVA

om skolearbeidet hvis det stadig vekk

1. LAG DEG RUTINER

Skaff deg for eksempel en kalender der

dukker opp varsel på mobilen. Det vil

Du kan begynne i det små. Bestem deg

du skriver inn hvilke lekser du skal gjøre

alltids friste å chatte med venner, og kan-

eksempelvis for å gjøre lekser en fast tid

de forskjellige dagene. Dette gjør at du

skje kan dere også hjelpe hverandre med

hver dag. Sett av 1 time (eller gjerne mer)

hver dag er forberedt på hva du skal gjøre.

leksene? Som oftest ender man imid-

til lekser, samme klokkeslett hver dag.

På den måten kan du motivere deg til å

lertid opp med å chatte om helt andre

Ikke sjekk sosiale medier før denne lek-

gjøre akkurat dét.

ting. Den kan derfor være en ide å skru

SLÅ AV VARSEL

å lage en god plan for hvordan jobbe

setiden er ferdig. Jobb effektivt, og slutt

av alle varsler på telefonen for en liten

jobbingen etter nøyaktig denne timen/

Det er lett å miste konsentrasjonen hvis

periode, da kan du kanskje konsentrere

tiden du har satt av. Kanskje rekker du

du setter deg ned for å gjøre lekser uten

deg litt bedre.

ikke å bli ferdig med alt i løpet av tiden,

å på forhånd ha planlagt hva du faktisk

men slutt likevel og fortsett til samme

skal jobbe med.

I artiklene over finnes mange tips til stu-

klokkeslett dagen etter.

dieteknikk og hvordan du kan jobbe med
4. HA TÅLMODIGHET, OG LAG SMÅ

skolefagene. Kanskje finner du tips eller

2. KAN DU GJØRE LEKSENE FØR DU

MÅL UNDERVEIS

får noen gode ideer til arbeidsformer du

GÅR HJEM?

Det tar tid å lage seg rutiner. Ofte må du

kan teste ut.

Kanskje kan du låne et grupperom eller

prøve og feile litt på veien. Ikke gi opp!
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Tundra
Tiger

Kryssord

Soduko
Hvilken
farge
har blå
jeans?
Det er et lurespørsmål.
For å finne svaret, må
du se nærmere på
stoffet jeansene
er laget av.

Du trenger
Tre par
jeans:
Mørkeblå
Mellomblå
Lyseblå
Kraftig
forstørrelsesglass

1

2

Finn nå en flekk
der stoffet er litt
slitt eller har raknet
slik at trådene er
skilt fra hverandre

Legg jeansen
på et bord

Se nærmere på
en flat del av
stoffet (nedre
del av et bein
passer bra)
Lett å se
Linjer som
går på skrå
over stoffet

Prøv et av
disse stedene
Diagonale linjer

På innsiden

• Jeansprodusenten farger
disse trådene blå og vever
dem inn i denimstoffet
Det var trolig slik de lyse
jeansene ble laget

Tråder
som går
Hvilken farge
opp og ned har trådene?

Litt vanskeligere å se
Stoffet er
faktisk laget
av tråder
som krysser
hverandre
i et firkantmønster
Er alle i
samme
farge?

Rundt et
hull i stoffet

Hva skjedde?
• Jeans er laget av et stoff som
heter «denim». Det har hvite
tråder som går i en retning og
blå tråder som går på tvers
av dem

Det hender at produsenten
legger hele jeansen i et
fargekar. Det gr en ekstra
blåfarge til trådene

Ser du noen
forskjell på
de mørke
og de lyse
jeansene?
Tråder
som går
sidelengs
© MCT/Bulls
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Det var trolig slik de
mørke jeansene ble laget
Hva tror du lager
linjene som går
på skrå over
denimen?

Svar: Det er
bare et spesielt
mønster i de blå
og hvite trådene

Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
HAV ØRNEN

BEIST

DRA

ARTIK KEL

SPJÆRE

ELE MENT

GUTTE NAVN

BLE ARR.
24.AU GUST

PAD DENE

KIKKE

Dagfinn
Moe

VANN FALL
SIVBÅT

VINNER
SVI

KRY

FLOK KER

BERØM MES
AVIS

SKOLE BARN
NEVER
INNE HAVERE

PARTI
BAK

HAR DET
VÆRT I
SOMMER

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

DYRET
UKJENT

PUKKELOKSE

FORSK NINGS PRO SJEKT

ALV
HALER

NES

MORENE

MÅL

STETT

LEVER TE

HEDRER
GLØDE

ARTIK KEL

BÅT
TRE

PLAGG DEL
BLE AV ETTER HOLDT
SKRIFT
DIGITALT

FASE

FOR ANDRE

FOR FEDRE

TULL

LE DELSE
PLAGG DEL
AFTEN MUSIKK

SKIVE
KRIB LER

DREIE
JUNIOR

DALTE

NEDBØR
UTROP
MORD
KRAF TIGE

YTRER
VISNE

SLIT
SKINNE

TEMAER

ELV

BRUTAL

TAKET

FERSKE

MUKKER
AFFEKT

ÅRENE

BELT ENE

BEILER

STAD

ADVERB

24 TIMER

70 - ÅRS
JUBI LANT

OPP SPILT

GUDINNE
FINNES

TALL
TRYGLE

DRIKKEN

ELV

REKKE

AVTA

ENESTÅENDE
LANG

UTROP

1000

SELV NYTER

YNDET

PIKE NAVN

UT AV
DRETT

INSEKT
UTROP

EIE

KLAGE SANG

LUKT

TALL
TANKE

GUTTE NAVN

FØRTE

KAPSEL
HAV DYRET

ER VIN NEREN
SÅNN

SPESI ELT

VOLT

GNA GERE

KNADDE
TOPP KORTET

BUSKER
NEKTET

ALDER
KROK

BYRA

EIM

FOR FRISK NING

DYR
BYRÅ

OM DØMME

PRO NOMEN

ØRSTED
TRE

HUMRE

ASTAT

STRØM

ENVIS

GUTTE NAVN

KIME

ARVET

TONE

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

MERKE

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

Løsning på forrige kryss
var:

HØSTJEVNDØGN

Roald M. Mikkelsen, Åmot
Odd-Egil Gundersen, Oslo
Aud Rovde, Ålesund

Svarfrist: 10. november

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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7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Voss Auto og
Servicesenter AS
Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

Aut. maskinentreprenør

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Bø

Lundevegen 11
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Mølleveien 4
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

System Blokk AS

Herbjørn Nilssen AS
Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Toms
Elektrotavler

Vålerveien 65
1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 47 60

Gvarv vegen 332
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 916 21 309

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.

www.hoelvvs.no

ARENDAL

6445 MALMEFJORDEN

Norheimsund
Servicesenter AS

Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 907 84 005

Husnes
Trafikkskule AS
Lindevegen 36
5460 HUSNES
Tlf. 905 80 784

Tlf. 71 26 88 00
Fax. 71 26 88 01

Rana
Industriterminal A/S

E-post: firma@samuelsenmaskin.no
www.samuelsenmaskin.no

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

Birger N. Haug AS
Drammen
Tollbugata 1, 3187 HORTEN

Tlf. 33 03 07 50

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

KM Grunnmur AS
Ringeriksveien 28
3414 LIER
Tlf. 32 70 00 77

ANONYM
STØTTE

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

Vis
Luftteknikk AS

Rongved
Mekaniske AS

Skrubbmoen 11
3619 SKOLLENBORG
Tlf. 32 72 20 00

TROMS og FINNMARK

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Taxi Sør AS

Lierstranda

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Lierstranda 93
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Harrys Transport

Sebu Bil & Bensin AS
Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

v/Harry Tharaldsen
6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Maurtangen 7
4848 ARENDAL
Tlf. 909 63 359

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

TRØNDELAG

avd Melhus.............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: post@melhus-trafikkskole.no

avd Støren..............................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

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

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

EIDSVOLLS trafikkskole

Klokkarstua

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

T. Høyland
Bilverksted AS
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Sannidalsveien 164
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 65 00

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00

Maskinentreprenør
Per Otto Tangen AS

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

Bjerkelundsveien 26, 1621 GRESSVIK...............................Tlf. 473 00 011
E-post: post@onsoytrafikkskole.no
www.onsoytrafikkskole.tabs.no

Orebråtaveien 15
3512 HØNEFOSS
Tlf. 900 87 588

– 28 –

LEVE MED 9-2020.pmd

2

Tlf. 63 96 47 20

08.10.2020, 11:54

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

Anleggsgartnermester
Svein Erik Johansen AS
Garnveien 38, 8013 BODØ
Tlf. 75 56 24 80 - www.se-johansen.no

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med
veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD
www.skadeoglakk.no

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03 - www.logistikkfag.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

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

Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no
Tlf. 63 87 05 50 - www.bilopphogging.no

Trygt på skoleveiene
Stjørdal
kommune

porsgrunn.kommune.no

Etat oppvekst

stjordal.kommune.no

Vardø
kommune
vardo.kommune.no

Hitra
kommune
hitra.kommune.no

meraker.kommune.no

Tynset
kommune
tynset.kommune.no

Fitjar
kommune
fitjar.kommune.no

Birkenes
kommune
birkenes.kommune.no

Sveio
kommune
sveio.kommune.no

Kvinnherad
kommune
kvinnherad.kommune.no

Halden
kommune
valer-of.kommune.no

as.kommune.no

halden.kommune.no

flesberg.kommune.no

askvoll.kommune.no
hyllestad.kommune.no

oyer.kommune.no

lillesand.kommune.no
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Auto 8-8 Sildnes
& Halaas AS

Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

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

Kanalgata 3, 3263 LARVIK

Tlf. 478 09 060

Vika 6, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

Langøen
Bilverksted

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Bilbutikk 1 AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Ramsøy AS

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Drammen

Follestadveien 28
3474 ÅROS
Tlf. 958 74 499

ANONYM
STØTTE

Eggen Gartneri

Hellestad
Maskin AS

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 89 57 20

Kjøp direkte fra produsent
- det lønner seg!

Kjøp og salg av brukte
anleggs maskiner
i hele landet.
Odd Arme: 976 50 223

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Åsgreina
Byggassistanse AS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Svendsen
Maskin AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Brøstadbakken 51
9311 BRØSTADBOTN
Tlf. 917 27 778

Finn Hunstad A/S

Toyota
Romerike AS

Svinndalveien 7
1593 SVINNDAL
Tlf. 69 28 60 32

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20
3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Båt & Motor
Senteret AS
Langgrunn
3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

Kjerran 15
8050 TVERLANDET
Tlf. 916 37 536

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Mostad Bil AS

Telemark
Dekksenter AS

Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 71 13

Ringvegen 10
2815 GJØVIK
Tlf. 24 03 37 70

Sigdalsveien 1431
3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 69 90 19

avd. Molde

Gammelseterlia 4
Tlf. 71 24 93 00

2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Reinsfjellveien 173
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 908 44 325

Åsen Servicesenter AS
Stasjonsvegen 5
7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Onstadvegen 5
5745 AURLAND
Tlf. 57 63 35 10

Pilaro AS

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Johanssons
Auto AS

Gistads vei 10
3511 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919

Walther
Kristiansen AS

Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 86 72

Arbeidergata 26
Tlf. 32 27 02 40
500 kvm med møbler i
Mjøndalen - Fri frakt!!

Micheletveien 54
1053 OSLO
Tlf. 920 23 503

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Hallingdal
Renovasjon IKS

Ren Røros as

Active
Services AS

Sand Gård

Nonslid
Bilservice AS

Slemmestad
Optikk AS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Osloveien 16B
7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Storengene 2/4
3483 KANA
Tlf. 924 88 904

Sagaveien 66C
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Rortunet
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 29 54

Mirawa
Restaurant

Eid
Servicesenter AS

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

1

9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

Åsveien 14
3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090

Tt- Invest AS

Elite Bil AS

avd. Finnsnes

Hurum
Bilsenter AS

Autobjørn A/S

Cecilie Thoresens v 7
1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Landfalløya 7
3020 DRAMMEN
Tlf. 32 27 77 00

Einar Dalaker

Aurland Bil
og Maskin AS

RPT Production AS

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 13 13

– 30 –

LEVE MED 9-2020.pmd

Moen 17
3948 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Bete Asfalt AS

Møre og Romsdal

Høybråten
Glasservice AS

Østfold
Taxitjenester AS

Ingvald Ludvigsensgate 21

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Wiik
Fjellsprenging

Møllegata 24
1811 ASKIM
Tlf. 02 137

Storgt 42, 1850 MYSEN
Tlf. 922 05 082

Kvaenveien 7
1529 MOSS
Tlf. 69 23 56 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00
www.finnas-kraftlag.no

Eiksenteret
Målselv

08.10.2020, 11:54

Grøtting
Dyretransport AS

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Gudbrandsdal
Frakt AS
Dahlemoen 39
2670 OTTA
Tlf. 61 23 10 29

ANONYM
STØTTE

B H Ramberg AS
Svend Haugs gate 11
3013 DRAMMEN
Tlf. 32 26 74 00

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, kanskje
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 deg derfor til å fortelle oss om din
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no.

www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no

Er du påført personskade ved
Er du TRAFIKKULYKKE
påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE
Er du ARBEIDSULYKKE
påført personskade ved
Er du
påført personskade ved
ARBEIDSULYKKE
FEILBEHANDLING
TRAFIKKULYKKE
TRAFIKKULYKKE
FEILBEHANDLING
kan du
ha krav på erstatning
ARBEIDSULYKKE
ARBEIDSULYKKE
kan du
ha krav på erstatning
FEILBEHANDLING
FEILBEHANDLING
kan du ha krav på erstatning
kan du ha krav på erstatning

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen
personskadeerstatning.
harerlang
profesjonell
bistandinnen
i alle
Langseth
AdvokatfirmaViDA
et averfaring
landetsmed
ledende
advokatfirma
typer personskadesaker Vi
oghar
forsikringssaker.
personskadeerstatning.
lang erfaring med profesjonell bistand i alle
Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen
typer personskadesaker og forsikringssaker.
DAlang
er eterfaring
avoglandets
advokatfirma
personskadeerstatning.
har
medledende
profesjonell
bistand
alle
TaLangseth
kontakt i Advokatfirma
dag for en Vi
uforpliktende
kostnadsfri
vurdering
av diniinnen
sak.
personskadeerstatning.
har lang erfaring med profesjonell bistand i alle
typer
personskadesaker ogViforsikringssaker.
Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.
typer personskadesaker
og 42
forsikringssaker.
erstatning@ladv.no
eller 22
42 42
Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.
erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42
Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.
erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42
erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42

Camilla Neuberth
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
Camilla
Neuberth
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
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
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
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

et navn til:

ning,
lik

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

Spesialområder:
NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningserstatnings- og forsikringsrett.
forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet
har Ness,
15 ansatte,
hvorav 10 advokater
Jan Gunnar
Erik Johnsrud,
og
1 advokatfullmektig.
Christian
Lundin og Tom Sørum.
Vi
en rekke
rekke prinsipielle saker
Vihar
har prosedert
prosedert en
for
norske og
internasjonale
prinsipielle
saker
for norske domstoler og
bistår
skadelidte idomstoler,
hele landetogi saker om
og internasjonale
erstatning.
I tillegg
kanlandet,
vi bl.a. tilby bistand
bistår skadelidte
i hele
innenfor
følgende
rettsområder:
i saker etter
ulykker.

Fast
eiendoms
rettsforhold,
familie- og
I tillegg
kan vi bl.a.
tilby bistand
arverett,
strafferett,
herunder oppdrag
innenfor og
følgende
rettsområder:
som
bistandsadvokat.
fast eiendoms
rettsforhold,
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
HOVEDKONTOR
OSLO
Postadresse for alle kontorer:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haugesund:
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
Haraldsgt.
4
5527firmapost@nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: www.nesslundin.no
52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta kontakt for en gratis
samtale om din sak!

Besøksadresse avdelingskontor:
Lillestrøm:
Haugesund:
Bjørnsonsgate 34
Strandgata 94
2003 Lillestrøm
5528 Haugesund
Tlf.: 63 89 20 20
Tlf.: 52 72 30 80

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

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

Nord-Norges ledende advokatfirma
innenfor behandling av personskader,
med kontorer i Tromsø og Oslo.
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og
uforpliktende samtale

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

