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En viktig læring av prosessen er at vi ser at det lønner seg
å være sta og utholdende. Det er trått og tungt, men
motivasjonen i denne saken og i mange av forbundets
saker er å endre praksis som er urettferdig.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Drivkraften av urettferdighet,
er sterk!
Kampen om å få redusert

I tillegg ble det notert en oppfordring om å overføre myndig-

kapitaliseringsrenten startet

heten for kapitaliseringsrenten fra domstolene til regjeringen.

Personskadeforbundet LTN

I sommer ble dette et faktum, og allerede nå foreslår regje-

allerede i 1993. Det betyr den har vært på blokka vår i 30 år.

ringen å sette kapitaliseringsrenten ned til 2,5 prosent. Altså

Grunnen til at vi engasjerte oss var at renten var altfor høy,

ned med 1,5 prosent.

noe som medførte at beregning for fremtidig tap av inntekt og
dermed erstatningsbeløpet – ble lavere enn det vi oppfattet

En viktig læring av prosessen er at vi ser at det lønner seg

som rettferdig.

å være sta og utholdende. Det er trått og tungt, men motivasjonen i denne saken og i mange av forbundets saker er å

Prosessen siden den gang har vært kronglete, eller kanskje mer

endre praksis som er urettferdig. I tillegg så viser denne saken

beskrivende – langsom. Stadige innspill til komiteer, medie-

at dessverre så måtte endringen skje gjennom en ressurssterk

forsøk og nitidig politisk arbeid. Med på laget har vi hatt gode

familie, som hadde råd til å tape, for å få saken opp og frem.

støttespillere. Særlig har advokatkontoret Næss Lundin stått

Dette strider mot grunnleggende rettsprinsipp om at loven og

oss bi, og da særlig Jan Gunnar Næss.

rettighetene skal være lik for alle.

Først 20 år senere, altså i 2014, kunne vi høste den første store

Les mer om kapitaliseringsrenten på side 4 til 8 i denne utga-

seieren. Den viktige Kreutzerdommen. Saken som gjaldt en

ven av LEVE MED. Artikkelen er også en liten påminnelse på

skadet ung jente, gikk helt til Høyesterett. Resultatet ble en

hvorfor man er med i en interesseorganisasjon, og om at vi

nedskriving av kapitaliseringsrenten fra fem til fire prosent.

sammen faktisk kan "flytte fjell".
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Kapitaliseringsrenten blir 2,5 prosent:

Personskadeforbundet LTNs 30 års kamp
for riktig erstatning går mot slutten
For noen måneder siden ble ansvaret
for regulering av erstatningsrettens
kapitaliseringsrente flyttet fra Høyesterett til regjeringen. Resultatet ser
ut til å bli et historisk rentekutt som
i sin tur vil medføre at skadde får en
betydelig høyere og mer rettferdig
erstatning.

at erstatning for fremtidige tap, som

problemstilling som har versert i man-

hovedregel, skal utbetales som et en-

ge år og det har vært enighet rundt det

gangsbeløp. Konkret betyr det at man

faktum at det ikke har vært mulig for

lager et regnskap som viser hva et tap

skadde å forvalte sin erstatningsutbeta-

som først skjer om for eksempel 20 år, vil

ling med en årlig avkastning tilsvarende 5

være verdt i dag. Man forskutterer altså

prosent realrente, som tilsier ca 7 prosent

dekning av et fremtidig tap.

bankrente.

-Jo høyere rente man legger inn, jo la-

Også det faktum at det over lang tid

vere blir den utbetalte nåtidssummen.

ha vært et særdeles lavt rentenivå har

Dette kalles (ned)diskontering. Kapita-

ytterligere bidratt til å synliggjøre det

For forbundet betyr rentenedsettelsen

liseringsrenten er altså et mål på hvor

urimelige ved dagens kapitaliserings-

slutten på over 30 år med kamp for tra-

stor årlig avkastning man skal legge til

rentefot.

fikk-, pasient, voldsskadde og andre som

grunn at den skadde skal klare å få på

får utmålt erstatning etter skadeserstat-

sin erstatning., forteller Per Oretorp i Per-

- Riktignok satte Norges Bank nylig opp

ningslovens regler.

sonskadeforbundet LTN.

styringsrenten, for første gang på to år.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Likevel ligger det generelle rentenivået
KORT OM KAPITALISERINGSRENTEN

Oretorp mener det er flere grunner til at

i samfunnet svært lavt. Det ser den ut

Poenget med kapitaliseringsrenten er

renten nå settes ned. Det har vært en

til å skulle gjøre i lang fremtid. Dette i
skarp kontrast til kapitaliseringsrenten for
personskader i skadeserstatningsloven,
som fremdeles står på hele fire prosent
etter fradrag for inflasjon på ca 2 prosent,
presiserer Oretorp.
LANG OG KRONGLETE PROSESS
Det var tidlig på 1990-tallet kapitaliseringsrenten ble en sak Personskadeforbundet LTN valgte å sette høyt på
listen over viktige politiske prioriteringer.
Medlemmer av forbundets juridiske faggruppe har vært viktige samarbeidspartnere på dette temaet, med advokat
Jan Gunnar Ness som primus motor i

ADVOKAT JAN GUNNAR NESS har vært en viktig støttespiller i prosessen mot en mer rettferdig kapitaliseringsrente.
Foto: Advokatfirmaet Ness og Lund.
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prosessen.

KREUTZERDOMMEN FIKK MYE oppmerksomhet. Her en faksimile fra VG publisert rett etter dommen var et faktum.

- Vi er mange som vil mene at det er
høyst usikkert om vi hadde fått oppleve
fastsettelse av kapitaliseringsrenten
i forskrift, som vi nå vil oppleve, uten
press fra ulike instanser. I arbeidet med å
sikre skadete personer rettferdig erstatning har en slik rettspolitisk interesse
og innsats, vært uvurderlig, forteller
Oretorp.
Frem til nå har det vært høyesterett som
i domspremisser i enkeltsaker har bestemt hvilken kapitaliseringsrente som
skal legges til grunn. Man har altså vært
avhengig av at en enkelt skadelidt for det
første har hatt økonomiske ressurser til
å prøve saken for domstolene, samt at
saken faktisk blir tatt opp til behandling av Høyesterett. Da slike prosesser
er særdeles kostnadskrevende og prosessrisikoen må regnes som betydelig,
har de færreste hatt reell anledning til
å ta en slik risiko.
NOEN VIKTIGE MILEPÆLER
Da vår forening ble stiftet i 1984, var kapitaliseringsrenten seks prosent - dvs. med
datidens inflasjon måtte skadelidte få ni
prosent bankrente av erstatningsutbeta-

reduserte den gang renten til fem pro-

I 2007 skjedde så en ulykke som skulle bli

lingen for å dekke tapet livet ut. Det mak-

sent og sa samtidig at regjeringen burde

helt avgjørende for at vi i dag ser slutten

tet ingen. Foreningen tok derfor initiativ

regulere renten i forskrift. Saken ble pro-

på urimeligheten, og som vil sikre frem-

overfor Justis- og finansdepartementet

sedert av en av våre advokater, nemlig

tidige skadde en mer riktig og rettferdig

for å redusere denne på begynnelsen av

Erik Johnsrud. Da denne anmodningen

erstatning. 20 år gamle Annelin Kreutzer

1990-tallet.

ikke ble fulgt opp av staten tilskrev vi

ble påkjørt av en bil, og ble påført me-

Justisdepartementet flere ganger ut-

get omfattende og varige skader som

I 1993 fikk et av forbundets medlem-

over på 90- tallet, og hadde møte med

skulle vise seg gjøre henne 100 prosent

mer inn en sak, sammen med to andre

stortingspolitikere både i posisjon og i

medisinsk og ervervsmessig ufør med et

skadelidte, for Høyesterett. Høyesterett

opposisjon.

døgnkontinuerlig bistandsbehov.
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EN KAMPVILLIG OG

kunne ta hensyn til de reelle avkast-

I Personskadeforbundet LTN ble rente-

RESSURSSTERK PAPPA

ningsmulighetene.

nedsettingen 2014 feiret, men på samme

Takket være en ressurssterk far med me-

tid ble det startskuddet for arbeidet med

get gode økonomikunnskaper og som

Dommen var en dissens dom der mindre-

å få kapitaliseringsrenten hjemlet i lov og

forstod urimeligheten med det gjelden-

tallet mente at det ved erstatningsut-

forskrift slik at rentesatsen i fremtiden

de rentenivået ble det tatt ut stevning

måling til de hardest skadde, de som på

ikke avhenger av Høyesterett.

for domstolene. Han vegret å akseptere

grunn av skadenes alvorlighet ble satt

rentenivået på fem prosent og valgte

under vergemål, skulle kapitaliserings-

Det ble altså bestemt at kampen om en

å ta risikoen ved å bringe saken inn for

renten settes til 3 prosent. Bakgrunnen

rettferdig rentesats ikke er over.

domstolen. Saken gikk gjennom de ulike

for dette var at skadde under vergemål

nivåene i rettsapparatet og endte til sist

er pålagt ved lov på å plassere merparten

- For forbundet har hensynet til de som

i Høyesterett med advokatene Christian

av sin erstatning i ordinære bankinn-

blir hardt skadet, og satt under vergemål

Lundin og Tom Sørum som prosessfull-

skudd.

og som derfor må plassere merparten av

mektiger og Personskadeforbundet LTN
som partshjelper.

sin erstatning i bank, noe som i praksis
DET KOSTER PENGER

har gitt en negativ avkastning, vært før-

Kreutzerdommen har vært viktig. Grun-

ste prioritet, forteller Oretorp.

Resultatet ble at kapitaliseringsrenten,

nen er at den reiser spørsmål om hvorvidt

syv år senere, ble satt ned fra fem til fire

det sentrale erstatningsrettslige prinsip-

FLYTTING TIL REGJERINGEN

prosent. Høyesterett gjentok sin anmod-

pet «full erstatning» er et juridisk eller et

Tallet fire, en kapitaliseringsrente på fire

ning fra 1993 om at staten burde regulere

økonomisk prinsipp.

prosent, stammer altså fra høyesteretts-

renten i forskrift.

dommen fra 2014. I dommen skrev førstÅ vurdere hva som er «riktig» kapitali-

voterende dommer Henrik Bull at det ville

- Den 12. desember 2014 var en histo-

seringsrente er en kompleks øvelse der

være en fordel om denne rentefastset-

risk dag, ikke bare for Annelin Kreutzer

man skal søke å finne ut av hvilke reelle

telsen ble flyttet over til departementet.

som prøvde saken sin i Høyesterett og

avkastningsmuligheter som skadelidte

Bull skrev:

fikk medhold i at kapitaliseringsrenten

vil ha uten å ta urimelig risiko.

skulle reduseres, men også for de som

«Det (...) ville komplisere og fordyre erstat-

kommer til å bli skadet i fremtiden eller

Vurderingen går blant annet på utviklin-

ningsoppgjørene dersom den generelle

har pågående saker, forteller Per Oretorp.

gen i norsk økonomi, realvekstprognoser

kapitaliseringsrenten til stadighet skulle

samt forventet avkastning på pengeplas-

justeres av domstolene. Den kapitalise-

Her kunne saken for så vidt ha stop-

seringer. Mange hevdet at Høyesterett

ringsrenten man nå kommer frem til, må

pet opp og vi kunne ha vært nødt til å

legger til grunn en altfor positiv forventet

følgelig forutsettes å stå fast i lang tid.

akseptere kapitaliseringsrente på fire

avkastning.

Det er derfor begrenset i hvilken grad

prosent. En grunn til at det ikke ble slik,

man kan ta hensyn til at realavkast-

finner vi i domspremissene. Disse ga

- Jeg tror og mener at renten ikke er

ningen særlig på spareprodukter med

nemlig avgjørende støtte for den videre

satt lavt nok, men har liten eller ingen

lav risiko sannsynligvis vil være svært

prosessen da de som nevnt anmodet

tro på at retten er villig til å prøve en

lav de nærmeste årene. Om kapitalise-

om regulering av renten i forskrift. Høy-

slik sak igjen med det første, sa advokat

ringsrenten i stedet ble fastsatt ved lov

esterett anførte at man da kunne få en

Christian Lundin under et etterfølgende

eller forskrift, ville man kunne ha en mer

mer fleksibel ordning som i større grad

erstatningsrettseminar i 2014.

fleksibel ordning i så måte.»
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I januar i år la departementet frem for-

ten på 30 års kamp for at skadde skal få

Han fastslår at en nedgang fra fire til 2, 5

slag om akkurat det Bull ba om. Altså

en erstatning på riktige premisser. Det vil

prosent rente er bra, men vil komme til-

å flytte myndigheten til regjeringen. I

bli ytterligere en milepæl i forbundets

bake til hvorvidt han synes det er bra nok.

juni ble lovhjemmelen vedtatt, og nå har

nesten 40-årige historie.

departementet for første gang benyttet

- Jeg ønsker ikke å være surmaga når vi

sin nye makt. I et høringsnotat som ble

- Vi er glade for seieren, men mener det

endelig beveger oss i riktig retning, men

sendt ut 6. oktober i år, går departemen-

er et tankekors at det skulle en meget

nå er det nok en gang slik at staten og

tet inn for at kapitaliseringsrenten skal

ressurssterk far og en hardt skadet datter

forsikringsselskapene –på bekostning av

reduseres ned til 2,5 prosent. Det vil si at

til for å få endret kapitaliseringsrenten

svært mange skadde som ikke har fått

nåverdien av alle erstatningsutbetalinger

og reguleringen av denne, sier han. Og

«full erstatning», har spart store summer

for personskader stiger. For unge personer

legger til at Høyesterett gjennom dom-

på en urimelig høy kapitaliseringsrente.

vil økningen utgjøre ca 60 prosent.

spremissene sendte et så tydelig signal

Det er grunn til å være lei seg og kjenne

til lovgiver om behovet for politiske grep,

på urettferdighet på vegne av alle disse,

I notatet fremkommer det at man i pa-

at det også la et godt grunnlag for for-

avslutter Per Oretorp.

sientskadesaker, der tap i fremtidig inn-

bundets videre politiske arbeid i saken.

tektsevne ofte strekker seg over flere tiår,
regner med at renteendringen vil koste
staten omtrent 135 millioner kroner i året.
Ellers er det særlig forsikringsselskapene
som vil få en ekstraregning, skriver departementet i høringsnotatet.
Dersom skadelidte er under vergemål, slik
at erstatningen skal plasseres i bank, skal
det benyttes en lavere sats på 1,5 prosent.
Logikken er at et bankinnskudd formodentlig vil bety ekstra lav avkastning,
sammenlignet med andre investeringer.
– Skadelidte med verge er en sårbar
gruppe, som skal ivaretas på en god og
riktig måte. Vi åpner derfor for at det kan
fastsettes en egen rente for denne gruppen, som ikke har mulighet til å forvalte
pengene sine på samme måte som andre,
uttalte justisminister Monica Mæland i
forbindelse med lovendringen.
SLUTTEN PÅ EN LANG KAMP
Personskadeforbundet LTN øyner nå slut-

KREUTZERDOMMEN VAR VIKTIG og har blitt debattert i flere fora. Her snakker Per Oretorp fra Personskadeforbundet
LTN om dommen under en jurist-konferanse i 2015. Foto: Gunn Kvalsvik.
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Uloba:
En dynamisk 30-åring
I tre tiår har Uloba jobbet for at folk med nedsatt funksjonsevne skal leve
frie, uavhengige liv. Verktøyet deres er BPA, altså brukerstyrt personlig
assistanse. De har fått til mye, men er - ifølge seg selv – lagt fra ferdig.
TEKST: Gunn Kvalsvik
BILDER: Uloba

Tall fra 2016 forteller at rundt 3000 perso-

STØRST, OG MED FUNKSJONS-

ner med nedsatt funksjonsevne i dag har

HEMMEDE I FØRERSETET

en bedre og friere hverdag grunnet Bruk-

Uloba er Norges desidert største leve-

erstyrt Personlig Assistanse (BPA). 1000

randør av BPA. Et av særtrekkene ved

av disse får sitt tilbud gjennom Uloba.

Uloba er at tilbudet er utviklet av funksjonshemmede for funksjonshemmede.

- Å ha BPA betyr at man er del av et
system der hverdagslige oppgaver blir

Som det ligger i begrepet, brukerstyrt per-

gjennomført sammen med, eller av, en

sonlig assistanse, er det brukeren selv som

personlig assistent. Ordningen gir frihet,

definerer behov og utforming. Det betyr

verdighet og muligheter til å leve et liv der

at alle har sin helt unike form for BPA.

funksjonsnedsettelsen ikke står i veien,
forklarer Jo Benjamin Iversen i Uloba.

- Det handler om å oppnå uavhengighet.

Og hvem kjenner sin hverdag og sine behov best, jo – det er nemlig brukeren selv.
Naturlig og funksjonelt, forklarer Iversen.
Iversen er ansatt i Uloba som arbeidstidskonsulent, og er selv handikapet etter å
ha blitt rammet av en motorsykkelulykke
i 2006.
ULOBAS FEM GRÜNDERE på 20-årsjubileet i Oslo Spektrum.
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Målet til Uloba var, og er, at også nordmenn
med nedsatt funksjonsevne skal som allerede
var etablert i USA.

der – vokste miljøet som etter hvert tok
navnet Independent Living frem.
Drivkraften bak bevegelsen var å kjempe for et grunnleggende prinsipp om at
mennesker med nedsatt funksjonsevne
har krav på de samme sivile rettighetene, valgmulighetene og kontrollen over
valg i sitt eget liv som mennesker uten
nedsettelse.
Historien til den uavhengige og levende
bevegelsen var påvirket av den afroamerikanske sivile rettighetsbevegelsen. Begge deler nemlig grunnleggende
spørsmål; skammelig behandling som et
resultat av stigmatisering og undertrykking som forplantet seg i tilbud av bolig,
utdanning, transport og sysselsetting.
Tilbake til Norge og 1980-tallet. Selv om
flere både individer og organisasjoner
hadde påpekt forskjellig livsmuligheter,
var tanken om personlige assistenter
ukjent. At det skjedde positive endringer
i USA, var imidlertid inspirerende. En som
kjente behov for å lære mer var Bente
Skansegaard. Hun reiste over Atlanteren,
- Må man være handikapet for å jobbe

nedsatt funksjonsevne, sier han.

i Uloba?

gjorde en rundreise i «The Big Apple» for
å lære og for å ta med seg kunnskap

HISTORIEN OG
- Nei, det er ingen forutsetning å ha

VEIEN FREM

en funksjonsnedsettelse for å jobbe

Ideen bak Uloba, startet mange år før

i Uloba. Men mange har det. Jeg tror

unnfangelsen. Nemlig i USA, på 1950

at 51 prosent av de som jobber i orga-

og 60-tallet. I randsonen av hippiebe-

nisasjonen har en eller annen form for

vegelsen og til dels anarkistiske tilstan-

– 9 –

hjem.

FRA DEBATTEN «Frihetsberøvet uten lov og dom» på Arendalsuka 2016.

EN ORGANISASJON SER DAGENS LYS

historie var å signere to pilotprosjekter

- Med ordninger menes det at vi har

Vel hjemme i Norge, og etter noen runder

med BPA gjennom Oslo kommune. Hen-

1000 mennesker som benytter seg av

med det svenske JAG (tilsvarende Uloba

sikten var å prøve ut ordningen og å vise

en BPA-ordning, forklarer Iversen.

i Sverige), etablerte Bente Skansegaard

kommunen hvordan den ville fungere for

Uloba i 1991. Med på laget hadde hun

brukeren og systemisk, forklarer Ulobas

Han forteller videre at Uloba fungerer

fire andre ildsjeler.

Jo Benjamin Iversen.

som et samvirke. Eierne er brukerne av

Målet til Uloba var, og er, at også nord-

Pilotprosjektet var så vellykket at det

menn med nedsatt funksjonsevne skal

ganske raskt ble en etablert praksis

- Vår drift eller økonomi er ikke basert på

få BPA- tilbud. Etter modell fra praksisen

samt at stadig flere brukere fikk ta del

statlige overføringer, mens tjenesten og

som allerede var etablert i USA og med

i ordningen.

ordningen er knyttet opp mot kommunen

BPA samt enkeltmedlemmer.

inspirasjon fra svenske JAG skapte de
en modell. .

og NAV.
MANGE BRUKERE
Deretter begynte snøballen å rulle.

- Du sier dere har avtale med 100 kom-

Den energiske kvinnen, som selv levde

Flere og flere kommuner koblet seg

muner/bydeler, hvorfor ikke flere?

med en funksjonsnedsettelse og dessver-

på og stadig flere funksjonshemmede

re ikke lever lenger, benevnes fremdeles

og pårørende fikk en bedre hverdag

- Det er det mange grunner til. Én handler

som «organisasjonens mor». I Ulobas

med BPA.

om hvordan kommunene tolker lovverket.

logo står det fremdeles Independent
Living under.
- Den første store hendelsen i Ulobas

I Norge har kommuner til en viss grad
I dag har Uloba avtaler i 100 bydeler/

selvstyre. Dette gjør også at praksisen

kommuner over hele landet, og rundt

varierer. Mens ordningen er vel etablert

1000 ordninger.

enkelte steder, er den nesten ukjent andre.
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SYLVI LISTHAUG FÅR overrakt frihetsnøkkelen, på vårt Independent Living-seminar i 2019, der hun også lover at de som har hatt BPA før fylte 67 år, ikke skal miste sin BPA.

I tillegg er det flere aktører som leverer og

- Vi tror at dersom vi løsriver tilbudet fra

legger til rette for BPA, og enkelte kom-

kravene som ligger i Helse og omsorg, så

arbeid. Pr i dag har vi rundt 100 ordninger.

muner har kontrakt med disse, svarer

blir det lettere og mer funksjonelt med

- Hvordan er prosessen for å få tilbud

Iversen.

BPA. Det blir rett og slett for mye admi-

om en slik tjeneste?

nistrasjon og krav til kompetanse man
- Er det mye konkurranse mellom tilby-

ikke trenger dersom man skal fortsette

- I praksis kan man få tilgang på tilbudet

derne av BPA?

som i dag.

ved at arbeidsgiver søker på vegne av arbeidstaker. Det er altså en tre-partsdialog

- Vi jobber for at funksjonshemmede

Ifølge Isaksen er det ifølge tall fra 2016

skal bli likestilte. Vårt verktøy er BPA. Om

12 000 funksjonshemmede som kvalifi-

kommunen ønsker Uloba eller andre le-

serer til BPA, men kun 25 prosent mottar

BURSDAGSFEST

verandører er ikke så viktig, selv om det

tjenesten pr i dag.

I år er Uloba 30 år. Organisasjonen er un-

selvsagt er en form for konkurranse når
vi deltar i anbudsrunder.

mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV.

der utvikling, og ryktene forteller at det
- Dette er for dårlig. Selv om mange

bygges større lokaler i Drammen. Etter

politikere snakker varmt om BPA – så

mange måneder med nedstenging blir

UT AV HELSE OG OMSORG

viser statistikken at det ikke er nok vilje

det også endelig bursdagsfest.

Én av kampsakene Uloba har løftet opp

til handling.

og stått i bresjen for de siste årene er å få
BPA-ordningen ut av Helse og omsorgs-

Det blir fest på Salt i Oslo i midten av ok- Har Uloba andre tjenester enn BPA?

loven. De mener denne bindingen gjør

tober. Det blir stas. Vi som jobber i Uloba
er stolte og glade for prosjektet – og det

det komplisert, og vanskeliggjør bruken

- Ja, vi har NAV-funksjonsassistanse. Dette

er klart 30 års virke skal feires, avslutter

av BPA.

er et tilbud for de som trenger assistanse i

Jo Benjamin Iversen.
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Smått & Viktig
Erstatningssaker - selvmord og
selvmordsforsøk
Visste du at NPE de siste fem årene
har behandlet 217 erstatningskrav
som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk?
Selvmord utgjør 79 prosent av vedtakene

BAKGRUNN FOR MEDHOLD

begrunnelsene for vedtakene, og at selv-

Medhold i 90 selvmordssaker er begrun-

mordsforsøket kunne vært unngått ved

net med svikt ved selvmordsrisikovurde-

riktig behandling eller oppfølging.

ring, for tidlig utskriving eller permisjon,
svikt i planlegging og systematikk i opp-

Selvmordsforsøkene har til dels ført til

følging og svikt i tilsyn.

store skader som hjerneskade, diverse

og selvmordsforsøk 21 prosent.

bruddskader og amputasjoner.
I disse sakene er det konkludert med at

Halvparten av erstatningssøkerne har

selvmordet kunne vært forhindret hvis

AVSLAGSSAKENE

fått medhold, og det er så langt utbetalt

det ikke hadde vært svikt ved behand-

De 108 avslagssakene er begrunnet med

75 millioner kroner i erstatning til pasi-

lingen eller oppfølgingen.

at det ikke har vært svikt i diagnostise-

enter eller etterlatte. Kjønnsfordelingen

ring, behandling eller oppfølging ut fra

viser like mange kvinner og menn, og

De 19 medholdssakene som omhandler

symptomer og funn, eller at det ikke har

gjennomsnittlig alder er 43 år.

selvmordsforsøk har de samme hoved-

vært grunnlag for tvangsbehandling.
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Regionale senfølgeklinikker etter
covid-19 sykdom
På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF
har Sykehuset i Vestfold HF og Sunnaas sykehus HF opprettet regionale
senfølgeklinikker etter covid-19. Klinikkenes oppdrag er utredning og
diagnostisering av pasienter som
har langvarige, komplekse og
sammensatte symptomer
etter covid-19 infeksjon.

Tilbudene ved senfølgeklinikkene om-

Senfølgeklinikkene samarbeider med

fatter også barn og ungdom.

regional koordinerende enhet (RKE) vedrørende henvisningspraksis til senfølgetilbudet. Hovedmålet er å sikre at riktig
pasient får riktig tilbud.
REGISTRERINGER OG
FØLGEFORSKNING
Sykehuset i Vestfold og
Sunnaas sykehus vil samle

MÅLGRUPPE

administrative data om

Pasienter som har behov

aktiviteten ved sen-

for spesialiserte tilbud

følgeklinikkene som

utover det som de lo-

antall henviste, antall

kale helseforetakene

behandlede, antall

tilbyr kan henvises til

pasienter som mottar

senfølgeklinikkene.

tverrfaglig rehabilite-

Pasientene må ha

ringskartlegging, antall

langvarige, komplekse og

pasienter som mottar

sammensatte symptomer

kartlegging fra andre fag-

som har vart i mer enn åtte

områder enn rehabilitering,

uker etter symptomdebut.

henviser (fastlege, sykehus,

Ved komplekse og sammensatte

privat institusjon), alder, kjønn

symptomer medfører senfølgene

og sykehusområde.

at pasienten ikke kan være i jobb eller
utdanning, og har et klart redusert akti-

Det er allerede etablert et forskningssam-

vitets- og deltakelsesnivå sammenliknet

HENVISNING

arbeid mellom rehabiliteringsinstitusjoner

med før covid-19. Tilleggskriterier som

Både primær- og spesialisthelsetjenesten

og avdelinger i helseforetak/sykehus om

beskriver kompleksitet kan være andre

kan henvise til senfølgeklinikkene. Pa-

pasienter med senfølger etter covid-19.

faktorer som er kjent å kunne påvirke

sienter som ikke faller under senfølge-

Helse Sør-Øst RHF har fått oppdrag om

prognose, som for eksempel komorbiditet

klinikkenes oppdrag, viderehenvises til

følgeforskning.

eller psykososiale problemstillinger.

andre tilbud.
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Plager etter hjerneskade
Traumatisk hjerneskade og vedvarende plager, nytter det med hjemmebasert rehabilitering? Her er en
studie som nettopp undersøker
dette.

Å oppleve endring i sin rolle i familien,

Behandlingsgruppa mottar et rehabilite-

med venner og på jobb er også vanlig

ringsprogram hvor en terapeut sammen

etter skaden.

med deltaker og eventuelt pårørende
formulerer konkrete rehabiliteringsmål

Når en person med traumatisk hjerne-

og trener på strategier for å nå målene.

skade skal gjenoppta sine hverdagslige

Formålet er at den skadde (og familien)

aktiviteter og oppgaver, vil personen bli

best mulig skal kunne håndtere de vik-

møtt med ulike krav fra omgivelsene. Vi

tigste utfordringene i hverdagen.

En traumatisk hjerneskade (TBI) inne-

vet at egne ressurser, tilpasningsevne og

bærer ulike hjerneskader som forårsakes

støtte fra omgivelsene er viktige for å

Alle deltakerne er nå inkludert og reha-

av ytre kraft. De vanligste årsakene til

håndtere sammensatte utfordringer etter

bilitering over 4 måneder i behandlings-

traumatisk hjerneskade i Norge er fall

en traumatisk hjerneskade. Det vil derfor

gruppa er gjennomført. Alle som deltar

og trafikkulykker.

være behov for å rette individualiserte

i studien følges opp i tolv måneder med

behandlingstiltak inn mot de spesifikke

ulike måleverktøy for å undersøke hvor-

Det er hvert år ca. 450 pasienter som

utfordringene den enkelte skadde har,

dan det går. All oppfølging i studien vil

legges inn på sykehus i Oslo-regionen

og den spesifikke konteksten personen

være fullført innen utgangen av 2021. Ved

med en slik skade.

lever i.

starten av år 2022 vil vi analysere data-

Selv om mange vil klare seg godt i et-

Det pågår nå et spennende forsknings-

gruppen som har mottatt hjemmebasert

terkant av en traumatisk hjerneskade og

prosjekt som vil teste effekten av hjem-

rehabilitering og kontrollgruppen.

oppnå god bedring, vet vi at mange lever

mebasert rehabilitering for personer med

med kroniske og livslange konsekvenser

traumatisk hjerneskade som opplever

I mellomtiden har vi undersøkt andre

etter TBI og vil ha behov for langvarig

vedvarende utfordringer i hverdagen

data i studien.

oppfølging.

minst to år etter skaden. Studien foregår i

ene og se om vi finner forskjell mellom

et nært samarbeid mellom den som lever

Vi har undersøkt nytten av å spørre alle

Konsekvensene av en traumatisk hjer-

med skaden, deres nærmeste pårørende,

deltakerne åpne spørsmål om hvilke

neskade kan være mangfoldige og vil

rehabiliteringspersonell fra spesialisthel-

hovedproblemer de fortsatt lever med i

variere i stor grad fra person til person.

setjenesten og involvert helsepersonell i

hverdagen som følge av hodeskaden. Vi

Typisk kan en oppleve endringer i fysisk,

hjemkommunene.

har sammenlignet svarene fra deltakerne

kognitiv, emosjonell og sosial funksjon.

med deres svar på standardiserte kart-

Eksempler på vanlige plager kan være

Studien består av en behandlingsgruppe

leggingsverktøy, som nevropsykologiske

utmattelse, hukommelsesvansker, opp-

og en kontrollgruppe (60 deltakere i hver

tester (testing av hjernefunksjoner med

merksomhetsvansker, endringer i humør

gruppe), der sistnevnte kun får den opp-

oppgaver) og spørreskjemaer.

eller vansker med å løse sammensatte

følgingen de vanligvis ville fått.

oppgaver.
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NY STUDIE VISER hvorvidt hjemmebasert rehabilitering fungerer, eller ikke.

Resultatene våre viser at man får viktig

Å etterspørre problemområdene som den

opplevde bedre mestring av viktige mål

tilleggsinformasjon når man åpent spør

enkelte opplever som mest krevende å

knyttet til funksjon hverdagen.

om personen og familiens egenopplev-

takle i hverdagen er viktig for å best mulig

de hovedproblemer etter hodeskaden.

kunne skreddersy et rehabiliteringstil-

Prosjektet er et samarbeid mellom Avde-

Blant annet var det noen tema som ikke

bud. Det er derfor viktig at fagfolk spør

ling for fysikalsk medisin og rehabilitering

ble fanget opp av standardiserte kart-

pasienten og de pårørende «hvor skoen

ved Oslo Universitetssykehus og Sunnaas

leggingsverktøy, men som var viktig for

trykker mest», i tillegg til å bruke vanlige

Sykehus HF.

den skadde og deres familie. Dette gjaldt

standardiserte kartleggingsverktøy.

blant annet opplevelse av manglende

Prosjektet er finansiert av Norges

meningsfulle aktiviteter i hverdagen,

Videre er vi nå i gang med å undersøke

Forskningsråd og gjennomføres i sam-

ensomhet, utfordringer med selvbilde

måloppnåelse hos dem som deltok i be-

arbeid med brukerorganisasjonen Per-

og identitet etter skaden, å føle seg ver-

handlingsgruppa, og hva slags type mål

sonskadeforbundet LTN.

diløs eller som en byrde for andre, tap

som ble satt underveis i oppfølgingen.

av interesse/apati, samt vansker med

Foreløpige resultater tyder på at delta-

å bidra og utfordringer med å akseptere

kerne i behandlingsgruppa hadde høy

store livsendringer.

måloppnåelse, som betyr at de i stor grad
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Minneord Kristin Levinsen
verre fikk hun ikke oppleve å bli feiret for

risiko og vi inngikk derfor et samarbeid

dette på skikkelig vis. Det skulle være

med nabo-lokallag om å dele på den

en høytidelig tildeling på Landsmøtet i

økonomiske risikoen samtidig som de

slutten av oktober. Hun gledet seg veldig

kunne tilby det til sine medlemmer.

til det, og til å treffe igjen alle vennene fra
lagene omkring i hele landet etter lang

Smerteseminaret ble en stor suksess og

koronaisolasjon. For Kristin ble venn med

vi var én lærdom rikere. Det gikk faktisk

alle, og alle ble veldig glade i henne. Hun

an å tenke stort og få til større arrange-

ga alle andre kjærlighet og omsorg, og så

ment for medlemmene ved at flere lag

alle menneskene rundt seg for de de var.

delte den økonomiske risikoen. Dette
ble en tankegang vi videreførte til andre

Selv har jeg kjent Kristin i mange år, fra

prosjekter og arrangementer.

jeg ble valgt inn i styret for Asker og Bærum lokallag for 12-13 år siden

Kristin var et ubetinget ja-menneske som
påtok seg mange oppgaver. Hun ikke

For noen dager siden kom den forferdelige beskjeden, Kristin var ikke
mer. Det var på den ene siden helt
ubegripelig. Hun var så full av glede,
optimisme og livsvilje. På den andre
siden var det en beskjed jeg hadde
fryktet ville komme fordi jeg visste at
hennes helseutfordinger var mange,
og alvorlige.
TEKST: Julie Kvamme

Kristin var helt unik, full av omsorg og

Året etter kom Kristin inn i styret og ble

bare utførte oppgavene, men gjorde det

raskt nestleder, samtidig som jeg noe

på en slik måte at hun alltid la inn en

motvillig ble leder. Lokallaget vårt hadde

ekstra innsats. Hennes hjertevarme og

ligget ganske brakk i noen år. Det var

omsorg preget alt hun gjorde.

ingen aktivitet utenom årsmøtene. Mye
av medlemsmassen var forsvunnet og

Påmeldingene til julemøter, båtturer, te-

økonomien var skral. Men vi var et nytt

aterturer osv. var alltid hennes ansvar.

og entusiastisk styre, og vi jobbet hardt

Når folk ringte henne for å melde seg på

for å få laget opp og gå igjen. Noe av det

møtte hun dem i telefonen på en varm og

første vi tok tak i var å arrangere julebord

imøtekommende måte, og engasjerte seg

for medlemmene og siden økonomien var

i hvordan de hadde det. Hun var lydhør

svak ville vi prøve loddsalg for å få inn-

for også det usagte og ofte ble en slik på-

tekter. Kristin var helt rå når det gjaldt å

meldingstelefon til en likepersonsamtale.

skaffe premier og det ble en stor suksess.

Hun fulgte opp medlemmene og ringte

varme for alle. Når Personskadeforbun-

tilbake for å høre hvordan det gikk og

det sentralt i fjor etterlyste kandidater

Det neste store arrangementet ble lagets

tilbragte mange timer i telefonen med

til prisen, Årets Hjertevenn, var jeg ikke

20-års jubileum i 2011, med festmiddag

medlemmer som egentlig «bare» skulle

i tvil, hun måtte nomineres. Heller ikke

for medlemmene på Vettre hotell. Også

melde seg på en båttur eller teatertur. På

komiteen og Landsstyret var i tvil, og

denne gangen med loddsalg og flotte

den måten fanget hun opp medlemmer

hun ble kåret til den første Hjertevennen

premier. Slik fortsatte vi stadig å utvide

som ikke selv kontaktet likepersonsys-

i foreningens historie. Dessverre måt-

tilbudet til medlemmene. Et år arran-

temet, men som trengte hjelp og støtte.

te tildelingen foregå over Zoom, men

gerte vi et smerteseminar over to dager

Kristin som trodde vi bare skulle ha et

med profesjonelle foredragsholdere og

Disse langvarige telefonene mottok hun

vanlig, digitalt styremøte ble fullstendig

deltagere fra flere lokallag. Dette ble et

også om hun var på behandlingstur til

overveldet og veldig, veldig glad. Dess-

stort arrangement med høy økonomisk

Spania, noe som medførte høye telefon-
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regninger i perioder. Da måtte vi andre

De siste årene jobbet Kristin intenst for å

kunne. Dette forplikter, og seminaret

i styret huske på å be henne om å sette

arrangere et nytt smerteseminar. Vi visste

kommer til å gå sin gang, ikke minst for

opp en regning for dette slik at hun kun-

fra første gang at behovet var stort. Men

å hedre Kristin. Dette var noe hun brant

ne få dette dekket. Selv spurte hun ikke.

et så stort arrangement var for mye for

for og så gjerne ville gjennomføre.

lokallaget så hun samarbeidet tett med
I koronatiden måtte vi avlyse de aller

Personskadeforbundet sentralt. Hun og

Savnet etter Kristin er stort. Hun var ikke

fleste aktivitetene. Det var leit for oss

Wenche jobbet mye med det og søkte

bare en god samarbeidspartner i styre-

alle, men spesielt tøft for Kristin. Vi hå-

om midler fra Extrastiftelen i 2019. Slik

arbeidet, men ble også en nær venninne.

pet i det minste å kunne gjennomføre

støtte var helt nødvendig for å kunne

Ikke bare for meg, men også for veldig

julemøtet vårt på Thon hotell i fjor. Det

gjennomføre. Dessverre fikk de avslag

mange andre. Foreningen blir ikke den

hadde vært en tradisjon i lokallaget i

det første året. Wenche og Kristin søkte

samme uten hennes optimisme, glede og

mange år og noe mange gledet seg til.

på nytt i 2020 og denne gangen fikk de

omsorg. Men det gir også en forpliktelse

Når vi på et ekstraordinært styremøte

pengene som trengtes. Men som alle vet,

for oss alle til å fortsette arbeidet, og å

måtte bestemme oss for å avlyse pga.

koronaen kom og ødela muligheten for

la oss bli inspirert av hennes omsorg og

smitteoppblomstringen var vi alle lei oss

arrangementet. Dette var en stor skuf-

pågangsmot. Ingen kan noensinne er-

og skuffet. Men Kristin var helt på gråten.

felse, men de brettet opp ermene og fikk

statte Kristin, men vi kan ha henne som

Ikke for sin egen del, men ved tanke på

overført pengene til i år. Etter at Wenche

et forbilde.

medlemmene som ikke ville få et tilbud

gikk av med pensjon har også Birthe vært

og som kanskje satt isolerte hjemme.

tett involvert i dette prosjektet. Det var nå

Tankene går også til jentene hennes,

planlagt til desember i år, og påmeldin-

Marianne og Anette, og hennes kjære

Det var alltid Kristin som hadde hovedan-

gen har pågått til helt nylig. Kristin fulgte

Rune. De har mistet det mest dyrebare

svaret for disse julemøtene og hun startet

med fra sykehussengen i Spania og var

de hadde. Mitt hjerte blør for dem.

forberedelsene tidlig. Kjøpte inn ekstra

fullt engasjert selv om kreftene var nesten

pynt til bordene (i tillegg til julepynten

helt borte. Hun ble veldig glad for å høre

som Thon hotell hadde) og la gjerne en

at interessen for å delta var stor og at det

liten overraskelse ved hver kuvert, som

nok ville bli ventelister for å komme med.

en hjertesjokolade, et lys med hjerte eller

En av de siste gangene jeg snakket med

lignende.

Kristin i telefonen pratet vi om dette, og
jeg lovet henne å hjelpe til med det jeg

Hun skaffet også premier til lotteriet, som
fruktkurver, reiser med Color Line, DFDS
og andre flotte ting. Hun ringte, sendte
e-post, og oppsøkte bedrifter og butikker
for å skaffe gevinster. Med mange premier ble det også mange vinnersjanser og
lotteriet ble en viktig del av underholdningen. Det var sjelden noen gikk hjem
fra julemøtet uten én eller flere gevinster.
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Funksjonshemmede
elever dårlig ivaretatt i
videregående skole
Mangel på tilpasset opplæring,
manglende spesialundervisning, fordommer og kunnskapsmangel møter
elever med funksjonsnedsettelser i
videregående opplæring.

te og kan studere eller
jobbe etter endt videregående. For at flest
mulig skal få en god
opplevelse på videregående trenger lære-

Det viser en ny undersøkelse i regi av FFO

re mer kunnskap om

og Unge funksjonshemmede.

funksjonsnedsettelser
slik at de kan legge

- Dette bekrefter dessverre det vi kjenner

bedre til rette. Kvali-

til fra tidligere om situasjonen for våre

teten og tilgangen til

elever, sier interessepolitisk leder i FFO,

spesialundervisning

Berit Therese Larsen. - De møter både

må opp, og fordom-

fysiske, sosiale og pedagogiske barrierer,

mer må tas tak i. Flere

og er ikke likestilte med, eller får samme

har opplevd at lære-

muligheter som, sine medelever. Det gjør

re har undervurdert

at de stiller svakere i konkurransen om

deres evner eller tatt

studieplass og jobb, der nåløyet blir stadig

dem for å være late

trangere.

når de faktisk er syke,
sier Anette Remme

I alt 90 personer med en funksjonsned-

som er ansvarlig for

settelse i alderen 16 – 35 år har svart på

undersøkelsen i FFO.

undersøkelsen. Halvparten har fullført
videregående, mens de øvrige fortsatt

«De burde først og

går på videregående eller har oppgitt at

fremst ha forstått hva CP faktisk er, hvor

av tre at de har smerte- og utmattelses-

de har avbrutt skolegangen (7 prosent).

sliten jeg faktisk blir.»

tilstander (31 prosent) eller nevrologiske

MYE Å TA TAK I

«Jeg hadde en gymlærer som bannet og

dette er migrene, fordøyelsessykdommer,

- Med undersøkelsen ønsket vi å få kunn-

kjeftet på meg til jeg gråt. Han trodde

revmatisme og muskelsykdommer. Én

skap om hva som kan bidra til at elever

ikke på at jeg var syk.»

av fire rapporterte at de har bevegel-

sykdommer (27prosent). Eksempler på

med funksjonsnedsettelser føler seg sett,

seshemming (25 prosent), som kan bety
MANGE FUNKSJONSNEDSETTELSER

at de bruker rullestol eller krykker. Rundt

opplæring. Vi ønsket å få vite hva som

REPRESENTERT

én av fem svarte at de har kognitive

skal til for at de får et godt læringsutbyt-

Av elevene som deltok svarte omtrent én

vansker, som ADHD eller dysleksi (20

hørt og ivaretatt gjennom videregående
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På spørsmål om hvordan de opplever det sosiale og
fysiske miljøet på skolen, svarer én av fire (26 prosent)
at de ikke føler seg godt inkludert i det sosiale miljøet
på skolen.

prosent), psykiske vansker (19 prosent),

i at undervisningen har vært tilpasset

astma og allergi (18 prosent), nedsatt syn

deres behov.

4.

eller hørsel (22 prosent) eller en sjelden
diagnose (21 prosent).

«Det kunne vært bedre oppfølging
fra rådgiver, og tettere dialog med
lærere.»

- Flere forteller at de har fått fritak i
fag fremfor å få nødvendig tilpassing

5.

«Mange er ofte på sykehus, og bare

FØLER SEG UTENFOR

for å kunne gjennomføre faget. Det får

det å få spørsmål om hvordan det

På spørsmål om hvordan de opplever

alvorlige konsekvenser, da vitnemålet blir

går kan endre mye.»

det sosiale og fysiske miljøet på skolen,

ufullstendig og videre studier vanskelig,

svarer én av fire (26 prosent) at de ikke

sier Remme.

6.

føler seg godt inkludert i det sosiale mil-

«Tilrettelegging er viktig. Jeg hadde
skoleskyss for å spare tid og energi i

jøet på skolen. Nær 40 prosent er helt (13

10 ANBEFALINGER FRA

hverdagen. Eget rom sto alltid dis-

prosent) eller delvis (26 prosent) uenig i

UNDERSØKELSEN

ponibelt om jeg trengte hvile eller å

at det fysiske miljøet på skolen er godt

FFO spurte deltakerne i undersøkelsen

ta medisiner.»

nok tilrettelagt for dem.

om hva som ville gjort det lettere å fullføre vgs. og komme inn på studier eller

7.

«BPA inn i skolen hadde gjort livet

«Dårlig universelt utformet og svært

i arbeidslivet. Her er 10 utvalgte anbe-

mye enklere. Det blir en kontinuitet

dårlig plass. Heis som ikke funket.»

falinger:

i assistansen som blir gitt og det

FRITAK HELLER ENN

1.

hadde vært mer forutsigbart for
«Skolen burde forstått funksjons-

meg som elev.»

TILRETTELEGGING

nedsettelse og funksjonshemming i

Retten til tilpasset opplæring er slått fast

lys av den sosiale modellen og CRPD

i Opplæringslovens kapittel 1. Målet er

[FN konvensjonen for funksjonshem-

hørt og trodd på er uvurderlig for

at alle elever skal lære best mulig ut fra

medes rettigheter].»

å fullføre.»

8.

«Viktigheten av å føle seg sett,

sine evner og forutsetninger. Både elever
som har utfordringer og elever som tren-

2.

«Noen burde faktisk veiledet og

9.

«Oppmuntre til at man kan få til noe

ger ekstra oppfølging skal ha tilpasset

presenterte en guide for hva man

etter VGS som studier eller jobb, og

undervisning og tilpassede oppgaver.

har krav på. Var nesten for utslitt

hjelpe med å finne ut hva.»

Vår undersøkelse viser at dette ofte ikke

til å gjøre det selv, men bare måtte,

er tilfellet:

ellers ville jeg falt ut.»

10. «Forstå at jeg har ett liv etter VGS
jeg også, og har like høye forventnin-

Hele én av tre (32 prosent) er helt uenig

3.

«Lytt, bistå etter behov, se etter løs-

i påstanden om at de har fått undervis-

ninger. Ikke lag begrensninger, men

ningen tilpasset sine behov, mens kun

gi muligheter.»

én av fem (23 prosent) sier seg helt enig
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ger og håp som de andre elevene.»

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 taushetsEtter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del

plikt og er hjelpere på

av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig

frivillig basis.

et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likeperson-

21 40 32 02

telefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger
det fritt kan ringe.

17.

november

Personskadeforbundet LTN Midt- og
Nord-Hedmark lokallag inviterer til
hyggelig samvær før jul.

JUL PÅ HEDMARK
Vi beveger oss i samlet følge til Myklegard litt før klokken 19, der vil vi få servert
én juletallerken med én alkoholfri drikke
til. Etter maten er det kaffe o.l for de

Den 17.11 ønsker vi å ta dere med på

som ønsker det.

forestillingen "En akevisitt" ved Løiten
Brenneri først. Forestillingen starter

Egenandel for dette er 150,- krone pr

klokken 17.00. Er det et ønske om å be-

deltakerne medlem og 250,- kroner for

søke Løiten Lys og butikkene tilknyttet

andre. Påmelding innen 10. november til

dette, må dette gjøres på egen hånd og

Lennart på telefon 938 46 575.

i forkant av forestillingen.

Telefonnummeret er:

Mvh Styret i lokallaget
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MYKLEGAARD

Landet rundt
Byfest i Haugesund
Den 18. september inviterte idretten,
frivilligheten og Haugesund kommune til Byfest. De ønsket å feire
gjenåpningen av samfunnet ved å
fokusere på alle de flotte foreningene
og lagene vi har i byen.

Informasjon om at det skulle arrangeres

er veldig populært blant barna.

Byfest kom litt tilfeldig til oss i fylkeslaget
og også litt i siste liten. Men vi ønsket

Været var heldigvis på vår side og By-

selvfølgelig å delta. Vi kastet oss derfor

festen ble vellykket!

rundt og planla i rekordfart.
Det kom mange mennesker innom vår
En ekstra takk til den alltid så blide og

stand for å slå av en prat. Vi var fire fra

TEKST: Hanne Stakseng/Personskadeforbundet

hjelpsomme Christina Thanger som ord-

styret og én ekstra frivillig som stod på

LTN Rogaland fylkeslag

net det slik at reklameartikler og brosjyrer

sammen. De aktive var John Ottøy, Jan

var i boks i tide.

Helge Apeland, Hanne Stakseng, Anne
Hamre og Luka Stakseng.

De som ønsket det, fikk utdelt telt fra
kommunen – og i dette kunne vi stille

Styret til Rogaland fylkeslag har benyt-

med det vi ønsket.

tet anledningen til å ha fysiske møter så
lenge det har vært forsvarlig, men man

I vårt telt solgte vi vafler, kaffe og saft.

har jo ikke møttes slik som før pandemien

Det ble delt ut både reflekser, brosjyrer,

slo til likevel. Så det å kunne stå på stand

lykter, drops - og ikke minst Seliuser, som

sammen igjen var utrolig koselig!
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Landet rundt
Rogaland fikk penger gjennom
DAMs ekspress
Personskadeforbundet LTNs lokallag
kan søke penger både til arrangementer og tilrettelegging for frivillig
arbeid gjennom DAMs ekspress. I
Rogaland har laget fått 30 000 for
å pusse opp lokalet sitt.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN Rogaland
fylkeslag har kontor i et COOP-bygg i
utkanten av Haugesund.
- Vi leier og lokaliteten er praktisk fordi
den fungerer fint for folk med alle typer
funksjonsnedsettelse, forteller Hanne
Sandal Stakseng som sitter i lagets styre.
Hun forteller at de lærte litt av første

kunne invitere medlemmene til et førjuls-

TRENGTE ET LØFT

søknadsrunde, blant annet at de måtte

treff i ferdig oppussede lokaler desember.

I tillegg til et kontor med kjøkkenkrok,

være nøyaktige og skrive utfyllende.

disponerer laget også et lokale de bruker

- Forutsetningen for å få penger var at

når de inviterer til medlemsmøter, eller

- Det er ganske enkelte å søke, men vi

vi også bruker egen frivillig innsats i op-

trenger et sted å gjennomføre likeper-

forstod at ordbruk er sentralt og avgjø-

pussingen. Vi har slitt litt med ressurser,

sonsamtaler.

rende. Søknaden består egentlig av at

men nå ser det ut til å ordne seg med å

du svarer på forskjellige spørsmål som

få på plass gulvet som er bestilt.

Lokalet var ganske slitt, og trengte et løft.

hvorfor, hvordan og målsettingen.

De ble derfor enige om å søke penger for
å gjøre det litt mer trivelig.
- Vi søkte midler gjennom flere aktører

- Vi ønsker å gjøre det skikkelig koselig og
Stakseng sier at søkeprosessen på en

skape en god atmosfære, og skal også

måte også gir innsikt i hvem man egent-

bruke rommet i forbindelse med likeper-

lig er og har.

sontjenesten. Derfor har vi også budsjett

som har til felles at de bidrar økonomisk

på to gode stoler og bord. Søknaden kalte

til ideelle formål. Blant annet banker og

ROM FOR TRYGGHET

vi nettopp for Rom for trygghet, avslutter

fond. DAM ekspress søkte vi på to ganger

Oppussingen av lokalene til Rogaland

Stakseng.

før vi fikk «napp» og ble tildelt penger.

fylkeslag er nå i full gang og målet er å
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Ekspress
Ekspress er DAM stiftelsens minste
program. Det settes hvert år av 12
millioner kroner til dette programmet.

Programmet har to utlysninger hvert år, og

eksempel oppussing som fylkeslaget i

deles inn i Ekspress vår og Ekspress høst.

Rogaland har gjort.

FORMÅL

Programmet har et enkelt søknadsskje-

Formålet med Ekspress er å støtte små

ma og raskere saksbehandling, slik at det

enkeltstående prosjekter og tiltak med

skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

fokus på lokal aktivitet og frivillighet. For
Ekspress er et program som er eksklusivt

oss i Personskadeforbundet LTN betyr

Tidligere var det søknadsfrister på Ek-

for Stiftelsen DAMs medlemsorganisa-

det at lagene våre kan søke midler fra

spress-midler. Fra 2022 endres dette slik

sjoner, som Personskadeforbundet LTN.

Ekspress både til aktiviteter, og til for

at man kan søke gjennom hele året.

Om du trenger informasjon om Ekspress og søknadsprosesser ta kontakt med Christina Thanger i
Personskadeforbundet LTN. Hanne Sandal Stakseng kan også gi noen råd, og dele erfaringer
fra Rogalands søknadsprosess.
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Landet rundt
Sommeravslutning i Hedmark
Personskadeforbundet Hedmark
hadde sommeravslutning ved Rokosjøen den 22. august.

personer som hadde en fantastisk et-

dre året vi legger en sommeravslutning

termiddag.

til Rokosjøen - og vi drar nok tilbake også
neste år.

Vi hadde mange aktiviteter: Quiz, naturTEKST: Trond S. Bertheussen

sti, kubbekasting, masse kosesnakking

Da håper vi det blir bading i tillegg til all

og grilling av søndagsmiddag.

god mat og hygge på land. Totalt var

Laget hadde også invitert med med-

vi der i 4 timer så tiden gikk fort i det

lemmer fra Lillehammer, så det kom to

Flere hadde bakt kaker og hadde kaffe

personer derfra. Totalt var vi derfor ni

med, til etter middagen. Dette er det an-
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gode selskap.

Minneord Kristin Levinsen
For noen uker siden fikk vi beskjed
om at Kristin Levinsen hadde gått
bort.

Kristin var en ressurs, med et pågangsmot som mange kunne misunne henne.
Hun vil særlig bli husket for varmen og
omsorgen hun delte med alle som kom

Helt til det siste var Kristin en ressurs

hennes vei.

for forbundet. Både i sitt lokallag, men
også i det nasjonale arbeidet. Til siste

Hvil i fred!

pust var hun aktiv for å arrangere et
smerteseminar – som vil gå av stabelen

Landsstyret og sekretariatet i Person-

i begynnelsen av desember.

skadeforbundet LTN
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Selius & kidza
Bli tryggere foran klassen
med UngSpotlight
Høytlesing foran klassen – bare tanken kan være nok til at det knyter
seg i magen. Her finner du et verktøy
som kan gjøre slike oppgaver mindre
skremmende.
Er du en av dem som stadig sliter med
å ta ordet når hele klassen ser og hører
på? Da er du ikke alene.
Å være redd for å snakke foran andre
er faktisk en av de vanligste fryktene vi
mennesker har. I en klasse på 30 personer
antas det at mellom fem og ti elever sliter
med dette.
FÅ MESTRINGSFØLELSE MED
UNGSPOTLIGHT
Nå har Helsedirektoratet lansert UngS-

oppstår. Du lærer også hvordan du takler

HVORFOR TA TAK I DETTE NÅ?

potlight, som skal gjøre det lettere å

ulike tankemønstre og angstutfordringer

Å snakke foran andre kan være vanskelig

mestre framføringer og presentasjoner.

gjennom forskjellige øvelser.

å unngå, særlig når vi går på skole, men
også i andre hverdagssituasjoner.

UngSpotlight er utviklet spesielt for deg

BØR JEG TRENE PÅ Å SNAKKE HØYT?

mellom 13 og 16 år. Programmet åpnes

Kurset er delt inn i seks temadeler, hvor

Opplever du mye ubehag ved presen-

enkelt uten innlogging i nettleser på PC

du får presentert én del per uke. Det

tasjoner eller høytlesing i klassen, er det

eller mobil, og du er helt anonym.

anbefales at du jobber med hver enkelt

lurt å ta tak i det nå så det ikke blir enda

temadel tre ganger i uka.

vanskeligere og begrenser deg senere i

HVORDAN FUNGERER

livet også.

UNGSPOTLIGHT?

Du vil først bli kjent med tre avatarer,

UngSpotlight er et grundig kurs der du

som forteller om sin presentasjonsangst

får lære mer om hvordan negative tanker

og hvordan de lærer seg å håndtere den.

– 26 –

Let opp UngStotlight gjennom appstore.

Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet

Noen musikkinstrumenter, som
fløyter, lager høye,
lyse toner. Andre,
som en tuba, lager
dype, mørke toner.
Hvordan påvirker
musikkinstrumentets
form lydene det lager?

1

Klipp av den ene enden av sugerøret på skrå for å lage en fløyte

2

Hold den avklippede enden av
sugerøret mellom leppene og
blås. Du må kanskje prøve noen
ganger før du klarer å lage lyd

1
3

2

• Plastsugerør
• Saks
• Linjal
• Tusj
• En hjelper

5

Hver gang sugerøret
klippes, blir tonen lysere

2
3

Når du blåser gjennom
sugerøret, vibrerer både luften
i sugerøret og selve røret. Jo
mindre vibrerende luft det er i
sugerøret, jo høyere blir tonen

Når du har klart å lage lyd, be
hjelperen din klippe et stykke
av enden av sugerøret.

4

Du trenger

Hva skjedde?

Få hjelperen din til å
klippe av stadig nye
stykker av sugerøret

4

Hør på hva som
skjer hver gang
sugerøret blir
klippet over

3

Disse virker på samme måte:

Xylofon
Den minste
platen lager
den lyseste
tonen

Harpe
og piano
Den korteste
strengen lager
den lyseste tonen
© MCT/Bulls

Tiger

Ti kjappe

1. Hva er jordskokk?
2. I hvilken idrett tok Hans Petter
Buraas olympisk gull i 1998?
3. Hvor ligger Antarktis?
4. Hvem sa “Du store alpakka!” i
hørespillene om Stompa?
5. Hvordan havnet Osebergskipet
nede i jorda?
6. Hva heter Anne-Cath Vestlys
bøker om en gutt og en trerot?
7. Hva slags organisasjon er
Greenpeace?
8. Hva heter nordmannen som blir
regnet som verdens fremste
langrennsløper gjennom tidene?
9. Hva slags spill er snooker?
10. I hvilket land ligger byen
Firenze?

Marvin

Sudoku

Svar:

1. En grønnsak (som likner litt på en potet) 2.
Slalåm 3. Det er det samme som Sørpolen 4.
Lektor Tørrdal 5. Det ble satt ned i graven til
en død kvinne. 6. Lillebror og Knerten 7. En
miljøorganisasjon 8. Bjørn Dæhlie 9. Et slags
biljard 10. Italia
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Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6.
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

Hvor høyt
kan du
komme?

Gjør dette:

Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
KALA MITET ENE

GUDINNE BLOMST

ULÆRD

BLOMST

GIR
FÆRRE
ULYK KER

TRE SORT

SMART

RETNING

Hans Christian
Holte

DEILIGE

VARME
LIKEVEL

SLUMP

LYD PINNE
SVIMMEL

LANGE
REISER

UNIKUM

PRO NOMEN

FASE

TILTAR

EKSI STERER
HUMRET

VELDIGE

SYSTEM
TOK AV

SØT

HAST

KORN BAND

ETTER 3
ÅR MED
AAP

PART
LIDEL SEN

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

LAND

BLE
ARRAN GERT I
AUGUST

LASSO

SKÅTE

TALL

MÅNE
FUGLEN

LEDER

AMERI KANSK
INNSJØ

MASKE VIDDE

PREPO SISJON

BERG ART

TIDLI GERE
JERN BANE

LAKKE
BARE
RØYK STUE
KUTTE

PURKE
KRAFTIG HOVED STAD

GUTTE NAVN

PLASS

I ÅRET
UTROP

BRUTAL

DRIKK
MANNE VOND
SUR
VIND

DORMER

TIDSAVSNITT

ENSLIG

SMERTE
LUKE

FISK

50

OPP BEVA RINGS STEDET

SAMD
STU DERER

EI

NYTT STOR TINGS PARTI
LEVERE

TONE
INNSJØ

REFLEKTOR

LUFT ANGST

BE REGNER

SVOVEL

DYR

SVAR
SOMME

ESING ENE

HELLE

GRØNN SAK

ODDE

DANSK
ØY

GRAVE

PLAGG

LIK
PÅLYD ENDE
VERDI

PEI LINGEN
MÅL

TEKKE

BLOD MANGEL

LIKE

MAN
RØYS

GUTTE NAVN
KRIBLE

BAK
MOBBE

VIDDE
MERKE

TALL ORD
VINNE REN

KOST
SPØK

PIKE NAVN
ARTIK KEL

DATA MASKIN

FYLL STOFF

PIKE NAVN

AMORIN
GAVE

UNDER TRYK KER

VRED

HA

FUGL
UNION
SPINNE RED SKAP

FORER
PÅ GAR DERMO EN 3.-5.
DES.

ELV

SUNN
DRIKK
MORENE

SUP
FOTDEL

LYD

ORDNE

ELTER

MINI MALE

BIBEL NAVN

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

GRØNN
ØY

SENAT

HAVØRN

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

Løsning på forrige kryss
var:

SOPPSANKING

Elisabeth Øritsland Sandhåland,
Torvastad
Margaret Breivik, Haugesund
Svein Engmann, Melsomvik

Svarfrist: 15. 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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weigaardsgate 14
0134 OSLO

f. 962 09 666
jagassistanse.no

Tlf. 962 09 666

Nyland
Maskin AS
www.jagassistanse.no
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Tlf. 962
09 666 AS
Nyland
Maskin
www.jagassistanse.no
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

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

Toyota

K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

H Trans og Anl Power

Fjæraveien
2
4367
NÆRBØ
7130 BREKSTAD
Tlf.
51
43
35
22
Tlf. 72 52 27 50
www.jarensportssenter.no

K-A
Nicolaisen
Tratec
Norcon AS
Backers
gateveg
5 21
Vigeland
Brugs
3080
HOLMESTRAND
4708 VENNESLA
Tlf.
959
35
949
Tlf. 38 15 26 00

MTF Bil as
Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

KM
H Trans og
Anl Power
Grunnmur
AS
K-A Nicolaisen

Jevnaker Elektriske
Forretning A/S

Sundbrei
Transport AS

din totalleverandør
Skippergata 93,
4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 72 77

Ramse
Malerservice AS

Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

VEF
Entreprenør AS
Vigeland Brugs Veg 16
4708 VENNESLA
Tlf. 38 15 44 30

Bygata 2
3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

Ramsøy AS

Anton Jenssen
Transport AS

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30
Oddvar Thoen AS

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Jostein Lobben
Kran og Transport
Åsterudveien 154
3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Brødr.
Gomnæs ANS

Vatnestrømveien 3
4730 VATNESTRØM
Tlf. 902 70 738

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Leif Tronstads plass 6, 1337 SAND
Tlf. 72 48 79 90 - www.advokat-aae.no
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Advokatfirmaet
Advokatfirmaet

H Trans og Anl Power

Ørland Bil AS
Toyota
Jadarvegen 19

Backers
gate 5 21
H0702
Harakollen
3080
HOLMESTRAND
3303
HOKKSUND
Tlf.
959
35
949
Tlf. 901 23 702

Jon Reidar Aae AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

HusbySørskogbygdvegen
Bilverksted A/S 153, 2410 HER
Sundretunet, Orkedalsv 53 Orkedalsv 53
Prestgardsvegen
1 906 98 834
7300ÅL
ORKANGER
Tlf.
7300
ORKANGER
Sundrejordet 4, 3570
Leif
Tronstads
plass
6,
1337
SANDVIKA
6630 TINGVOLL
Tlf. 72 48 79 90 - www.advokat-aae.no
Tlf. 72 Tlf.
48 79
Tlf. 417 99 417
22 90
62 60 80 - www.ntsf.no
Tlf. 71 53 12 43

Flekkefjord

Marviksveien
103
Sørskogbygdvegen
153, 2410
HERNES
Skarpnesveien
3
LeifLasta
Tronstads
plass 6, 1337
SANDVIKA
4632
Tlf. 906 98
834KRISTIANSAND S
2
4823
NEDENES
22 00
62 60 80 - www.ntsf.no
Tlf.
38
14
95
50
Tlf. 38 Tlf.
32 47
Tlf. 37 05 80 00

Sørlandets
Låssenteret AS
Grøtting
Dyretransport
AS
Bilsenter
A/S
Kristiansand

Sørskogbygdvegen
153, 2410
Skibåsen 1,
Vige HERNES
Havnevei 6
Tlf. 906
834KRISTIANSAND S
4636 KRISTIANSAND
S 98
4633
Tlf. 24 03 47 30
Tlf. 417 00 190

Terje Rustand
Transport AS
Seterv 11
3623 LAMPELAND
Tlf. 902 09 822

Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Verkstedveien 52
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Tjore 85
4887 GRIMSTAD
Tlf. 907 68 447

Flovegen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 55 90

Sundrevegen 192B
3570 ÅL
Tlf. 32 07 44 09

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00

Bremsnes Bilverksted AS
Averøyveien 417
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Flisa Taxi DA

Rua
bygg & Takst

Byggmester
Øyvind Bakkevold AS

BRB Bygg AS

Storgata 85
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 60 90 30

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

Trygt på skoleveiene

3812 AKKERHAUGEN
Tlf. 35 95 84 30/91890260

Trygt på skoleveiene

Storgata
Frisør AS

Rigedalen 8
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 18 30 93

Caravan
og Bilpleie AS

Trygt på skoleveiene
Kjemprud AS

Grøtting
AS
Toyota
ArendalDyretransport
AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Negardssvingen 8
2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

Grøtting Dyretransport

Reidar
Jon ReidarJon
Aae
AS Aae AS

Nordre Ruavei 7
3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
www.ruabyggogtakst.no

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Birkedalsveien 57
4640 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41

Hellebergveien 35
3960 STATHELLE
Tlf. 906 18 673

Assemblin
Norge

Kolltjernvegen 12
2316 HAMAR
Tlf. 951 10 387

Bjørnstadmyra 7
1712 GRÅLUM
Tlf. 09 030

Sandhorngata 39
8008 BODØ
Tlf. 75 52 56 00

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Øyaveien 25
6524 FREI
Tlf. 71 52 86 53

Trygt på skoleveiene
Hitra
kommune
www.hitra.kommune.no

Ås
kommune
www.as.kommune.no

Ringebu
kommune
www.ringebu.kommune.no

Farsund
kommune
www.farsund.kommune.no

www.hammerfest.kommune.no

Vestvågøy
kommune
www.vestvagoy.kommune.no

Sel
kommune
www.sel.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Åmli
kommune

www.kvinnherad.kommune.no

www.amli.kommune.no
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Halden
kommune
www.halden.kommune.no

Sørreisa
kommune

Våler
kommune

www.sorreisa.kommune.no

www.valer-of.kommune.no

Stjørdal
kommune
Etat oppvekst
www.stjordal.kommune.no

Flesberg
kommune
www.flesberg.kommune.no

Birkenes
kommune
www.birkenes.kommune.no

Namsskogan
kommune
www.namsskogan.kommune.no

Hurum
Bilsenter AS

Alfa kurs- og
behandlingssenter
Dalsroa
3158 ANDEBU
Tlf. 33 30 67 50

Eiker
Husbygg AS

Anemoneveien 5
3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Åsveien 14
3475 SÆTRE
Tlf. 45473090 / 95875033

Strandgata 16
2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 31 00

Helsesenteret
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Stakkevollvegen 110
9010 TROMSØ
Tlf. 77 66 25 00

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

Tollbugata 1
3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Einavegen 1942
2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND
Tlf. 916 95 652

Sylling Bilglass

Telemark
Dekksenter AS

Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 950 08 020

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Bilskadesenteret
Namsos AS

Sør-Varanger
Bilteknikk AS
E. K. Andersonsv 1
9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Smalvollveien 6
0667 OSLO
Tlf. 22 65 11 99

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Furnes Anlegg og
Transport ANS

Apex Fysioterapi

Holmen AS

Bilgummiverksted

Moen 17
3948 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

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

Autobjørn A/S

JAN IVAR BAKKA
Egil Hålands vei 14 B
3055 KROKSTADELVA

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33
www.bilskadesenteret.no

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00

Kirkegata 9 A
3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Mesterbygg
Ringerike AS

Sulland
Tromsø AS

Franzefoss
Gjenvinning AS
Hareid

Lars Tore Hulinder
Johannessen

Eiksenteret
Målselv

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS
Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Sandhorngata 43
8008 BODØ
Tlf. 75 56 51 20

Sundretunet
Sundrejordet 4, 3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

EiendomsMegler 1
Modum

Malermestrene
BMV AS

Terje Markussen
Transport

Tyrimyrveien 2
3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 03 20

Brødr
Rodegård AS

Alkeveien 12
9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Gudbrandsrudvegen 111
3540 NESBYEN
Tlf. 959 22 408

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

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Tea
Transport AS

Borrie
Transport AS

Ruud
Transport DA

Lystadvegen 15
2216 ROVERUD
Tlf. 949 89 481

Bjørgedalsvegen 875,
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Sarpsborgveien 2
1640 RÅDE
Tlf. 915 53 268

Jørstad
7760 SNÅSA
Tlf. 908 83 358

Brandalsvegen 204
6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

Granløkka 9
3320 VESTFOSSEN
Tlf. 906 89 656

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

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

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Kvaenveien 7
1529 MOSS
Tlf. 69 23 56 00

Asplund
Transport AS
Eidsbotnvegen 49
7603 LEVANGER
Tlf. 950 33 472

Krokstadjordet 8
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Austsidevegen 72, 3539 FLÅ
Tlf. 32 05 38 10

Refsland Transport AS
Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG
Tlf. 918 30 961

Tlf. 37 03 71 40

Sulland Tromsø AS

Alkeveien 12, 9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200

T Fjeld Biltransport AS
Fossegrenda 7, 7038 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 – www.sivingamundsen.no

Engaveien 6, 3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126
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Nedrevei 8, 3183 HORTEN
Tlf. 33 03 54 70

nd Maskin AS

amlevegen 1
6 BYRKJELO
. 957 06 000

and Bil AS
Toyota
RSTRANDA

jæraveien 2
84 94 90
032BREKSTAD
. 72 52 27 50

ns og Anl Power

A Nicolaisen

40 RØYKEN
ackers
gate 5
958 74 499
HOLMESTRAND
. 959 35 949

Jon Reidar Aae AS

Jon Reidar Aae AS

Tlf. 962 09 666Orkedalsv 53 Toyota
www.jagassistanse.no
Fjæraveien 2
7300 ORKANGER
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 48 79 90 - www.advokat-aae.no
Tlf. 72 52 27 50

Orkedalsv 53
Høgskolevegen
1, 7604 LEVANGER
7300 ORKANGER
Tlf.
982
94
980
Tlf. 72 48 79 90 -- www.toyota.bilia.no
www.advokat-aae.no

Advokatfirmaet
H Trans og Anl Power
Jon Reidar K-A
AaeNicolaisen
AS
Orkedalsv 53

Backers gate 5
Leif Tronstads
plass
6, 3080
1337HOLMESTRAND
SANDVIKA
7300
ORKANGER
62 90
60 -80www.advokat-aae.no
- www.ntsf.no
Tlf.Tlf.
72 22
48 79
Tlf. 959 35 949

Grøtting Dyretransport AS
Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Optimera AS
Monter Stormarked Forus

Grøtting Dyretransport AS

Human Care ASEiksenteret
Målselv

Grøtting Dyretransport AS

Dalsroa, 3158153,
ANDEBU
Sørskogbygdvegen
2410 HERNES
Tlf. 33 30 67 50
Tlf.- www.alfabehandling.no
906 98 834

www.humananorge.no Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Grøtting
MØREDyretransport
OG ROMSDALAS

Tonstad Bakeri AS Eiksenteret

Målselv

Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22Andslimoen
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Tlf. 38
04 10 70
9325
BARDUFOSS
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri
Tlf. 77 83 40 50
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

TRØNDELAG
Lars Tønsagers v 2, 2080 EIDSVOLL

Romdalsgata2,3,2070
6413
MOLDE........................................Tlf.
7163
259630
Flaenbakken
RÅHOLT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf.
4715
20
RØDSJØ
Trafikkskole
AS
E-post: abcskole@online.no
Grindabakken
2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
www.abcskole.no
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

INNLANDET
Trygt
skoleveiene
Trygt på
på
skoleveiene

Team
Trafikkskolene Bo & Anga DA
TRØNDELAG
Glommeng 41, 2211 KONGSVINGER . . . . . . Tlf. 62 83 62 33 / 62 00 06 76
VIKEN
RØDSJØ Trafikkskole AS

eveiene

.kommune.no

eim.kommune.no

Eggen

Sandstuveien 70 G
0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

www.vikorsta.noAnleggsdrift AS

PKF ReVisjon AS

Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon:
941 01
Vestvågøy
Halden
EIDSVOLLS
trafikkskole
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
kommune
MØRE
OG
ROMSDAL
kommune
www.rodsjotrafikkskole.no
Eidsvolls
eldste trafikkskole

200

www.jagassistanse.no

Grenseveien 73

Mix Go“biten
Kiosk
0663 OSLO
Tlf. 231,17
02 00
Lilleåsgata
3340
ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Båtsfjord
kommune

vestvagoy.kommune.no
Mosterøyveien
92
halden.kommune.no
Tlf. 63 96 47 20 batsfjord.kommune.no
Mix
Go“biten Kiosk
as.kommune.no
4156 MOSTERØY
Bondhus
Trafikkskule
Kontortid:
man-fre
0900-1500
Lilleåsgata
1, 3340 ÅMOT
Tlf.
2136
212
E-mail:
post@eidsvoll-trafikkskole.no
Tlf. 478
32 78
00
Ivar Aasen
gata 4, 6150 ØRSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlf. 70 06 82 82
www.eidsvoll-trafikkskole.no

VIKEN

Krødsherad
EIDSVOLLS trafikkskole
kommune
Eidsvolls eldste
trafikkskole
sorreisa.kommune.no
krodsherad.kommune.no
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Active
MultirentAS
AS
Services

Grenseveien
73
Schweigaardsgate
14
0663 OSLO
0134 OSLO Reinsvegen 50
Tlf. 23 17 02 00
Tlf. 38 04
10962
70 09 6665643
3512STRANDVIK
HØNEFOSS
Tlf.
Tlf.
5894
16700
49
Tlf.56
488

Oslo Bilsenter AS

valer-of.kommune.no
Granmoveien
2992
A
Mosterøyveien
Tlf. 63 96 47 20kongsberg.kommune.no
3300
4156HOKKSUND
MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

HAR DU NY ADRESSE?

Vinstra
Begravelsesbyrå AS
Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Granmoveien
29 A
Tlf. 995 82 943
3300 HOKKSUND

lillestrom.kommune.no

For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger
Sirdal
Vinstra
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,
Bilberging
ASAS
Begravelsesbyrå
Svartvatn317
Rustvegen
mobilnummeret og mailadressen.
4443 TJØRHOM
2640 VINSTRA
Tlf.
3782
18943
21
Tlf.38
995

Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no,
Sirdal AS
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.
Lastebilsenteret
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller:
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.

Bilberging
AS
Moen
Industriområde
38
3622
SVENE
Svartvatn
Tlf.
32TJØRHOM
70 05 19
4443
Tlf. 38 37 18 21

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

ANONYM AS
Lastebilsenteret

– 31 –

Multirent
EggenAS
Skjåholmen
Anleggsdrift
AS
9620 KVALSUND

Sandstuveien 70 G
Sagene
Ring
43
Tlf.
951 22
093
35120680
HØNEFOSS
OSLO Gamlevegen
2410
1 HERNES
Tlf.
9428
700
Tlf. 488
22 78
00
Tlf. 911 95 559

Trygt på skoleveiene
Eidsvoll Trafikkskole A/S

ORKANGER
72 47 11 00

Fitjar
kommune

PKF ReVisjon AS

Oslo Bilsenter AS

VIKEN
MØRE OG ROMSDAL

rg.kommune.no

Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Sørskogbygdvegen 153, 2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Gneisveien
12, 2020
SKEDSMOKORSET
Maskinveien
7, 4033
STAVANGER
Leif
plass
6, 1337
SANDVIKA
Tlf. Tronstads
22 25 75
03
- www.logistikkfag.no
476
Tlf. 22 Tlf.
62 60
8003- 300
www.ntsf.no

Alfa kurs- og behandlingssenter

d. Finnsnes
6 FINNSNES
77 85 23 10

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80 - www.ntsf.no

Skjåholmen

Sagaveien 66C
Ørland Bil
AS
9620
KVALSUND
1555
SON
Tlf.930
95104
22146
093
Tlf.
Toyota

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27Snekker
50
Active
Tt- Invest AS
Knut E. Bottolfs

Services
Haugerud AS
Sagaveien
66C
3536
NORESUND
SON
Tlf.1555
416 07
546
Tlf. 930 04 146

Doneheia 138
4516 MANDAL
Reinsvegen
50
Tlf.
38 28 95 00
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gateSnekker
5
Tannlege
Gunnar Odd Hagen
ASHOLMESTRAND
3080

Tt-Skriugata
Invest24AS

Doneheia
138Tlf.
3660
RJUKAN
4516
Tlf.
35 MANDAL
08 11 40
Tlf. 38 28 95 00

Knut E. Bottolfs
959 35 949
Haugerud

Brødrene
Henriksen
Tannlege
Transport
AS AS
Gunnar
Odd Hagen
Lyngbakkvegen
Skriugata 24 40
3736
SKIEN
3660 RJUKAN
Tlf.
3311
300
Tlf. 411
35 08
40

Trosby Båt og Motor
Brødrene
Henriksen
Trosby
Motorverksted
Transport603
AS
Valleveien
Lyngbakkvegen
3960 STATHELLE40
SKIEN
Tlf.3736
35 96
39 20
Tlf. 411 33 300

Trosby Båt og Motor
Trosby Motorverksted
Valleveien 603
Skolmar
30
3960
STATHELLE
3232
Tlf.SANDEFJORD
35 96 39 20
Tlf. 33 48 70 00

Jahr
Bilservice A/S

Jarv.
3340
ÅMOT
Skolmar
30
Tlf. 32
78 56 08
3232
SANDEFJORD
Tlf. 33 48 70 00

Østre Aker vei 255
3536
NORESUND
0976
OSLO
Tlf.22
416
Tlf.
9007
75546
00

NorthSea
Terminal AS

Tangenvegen 40
3950Aker
BREVIK
Østre
vei 255
Tlf.0976
35 57
37 50
OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Rogaland
NorthSea
Bilverksted
AS
Terminal
AS
Midtbergv. 2
Tangenvegen
40
4313
SANDNES
3950
BREVIK
Tlf.
51 80
07 90
Tlf. 35 57 37 50

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
Rongved
4313Mekaniske
SANDNES AS
5286
Tlf.
51 HAUS
80 07 90
Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77Mekaniske
77 02 80 AS
Rongved
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Trygt p

RPT Production AS

Moen STØTTE
Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

Nonslid
Jahr
Bilservice
Bilservice AS
A/S

Skjoldavikvegen
Jarv. 178
5574
SKJOLD
3340
ÅMOT
Tlf.
Tlf.52
3276
7821
5600
08

Nummedal
Gravferdsbyrå
ANONYM AS

Nonslid
Bilservice AS

RPT ANONYM
Production AS

6893STØTTE
VIK I SOGN
Tlf. 57 69 57 55

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD

Orstadveien 114
4353Hovedvegen
KLEPP STASJON
45
Tlf. 51
78 66 00
9152
SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Orstadveien 114
STØTTE
4353 KLEPP
STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

t navn til:

ing,
lik

strøm:
gt. 11
Lillestrøm
3 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
erstatningsforsikringsrett.
erstatnings- og forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet har 13 ansatte, hvorav 9 advokater
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud,
og 1 advokatfullmektig.
Christian Lundin og Tom Sørum.
Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker
Vi har prosedert en rekke
for norske og internasjonale domstoler og
prinsipielle saker for norske
bistår skadelidte i hele landet i saker om
og internasjonale domstoler, og
erstatning.
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
bistår skadelidte i hele landet,
innenfor
følgende rettsområder:
i saker etter ulykker.
Fast eiendoms rettsforhold, familie- og
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
arverett,
og strafferett, herunder oppdrag
innenfor følgende rettsområder:
som
bistandsadvokat.
fast eiendoms rettsforhold,
familie- og arverett, og straffeHOVEDKONTOR OSLO
rett, herunder
som
Postadresse
foroppdrag
alle kontorer:
bistandsadvokat.
Postboks
420 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse:
Haugesund:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haraldsgt.
4
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
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

