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For enkelte av våre medlemmer virker det kanskje fjernt,
rart og uforståelig hvorfor vi som organisasjon må
jobbe på ulike plan for å fremme våre saker. Og noen
vil kanskje tenke; hvorfor skal vi forholde oss til politikk
og statsbudsjett.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

For tiden er forbundet
midt i
prosessen mellom «forslag til stats-

For deg som ikke er så interessert i politikk og påvirkning, kan vi

budsjett» og landingen av «et endelig

kanskje friste med et hyggelig portrett av Frank Gjelsøy i denne

statsbudsjett». For oss er dette et bud-

utgaven av LEVE MED. Han har vært ansatt i sekretariatet i

sjett som gir oss, som interesseorganisasjon, en oversikt over

en årrekke og mange har møtt han enten gjennom kurs eller

regjeringens prioriteringer det neste året.

medlemsservice.

For enkelte av våre medlemmer virker det kanskje fjernt, rart og

En annen spennende artikkel løfter frem en viktig rolle vi som

uforståelig hvorfor vi som organisasjon må jobbe med å påvirke

medlemsorganisasjon kan bistå med, nemlig å bruke våre erfa-

budsjettinnholdet for å fremme våre saker.

ringer inn i forskning. I artikkelen forteller Trond Mikalsen hvordan
han bistår i et forskningsprosjekt.

I denne utgaven av LEVE MED har vi tatt på alvor at ikke alle
forstår hvorfor vi må bry oss om statsbudsjettet – og forteller

Helt til slutt vil jeg gjerne dele en gladnyhet: Forbundet har

derfor kort om hvorfor dette angår oss. Selv om vi innimellom

signert kontrakt og skal starte prosessen med mål om å få på

– i møte med statsforvaltning og politikere - opplever at vi er

plass en ny visuell identitet samt nye websider. Målet er å nå ut

David som møter Goliat, er dette helt klart noe vi må prioritere

til flere som trenger oss, å vokse for å få mer makt - og å bygge

og som når frem.

en god base for fremtiden.

I budsjettforhandlinger får vi også en gylden anledning til å

God lesing, og god høst!

presentere vår side av sakene til komiteene eller politikere som
har ekstra ansvar for feltet og som sitter på kunnskap.
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Derfor angår
statsbudsjettet oss
Som interesseorganisasjon venter Personskadeforbundet LTN hvert år i spenning på regjeringens forslag til
innhold i neste års statsbudsjett. Da har vi noen hektiske dager på å gå gjennom innholdet, lage en god strategi
– og melde inn våre innspill til aktuelle fagkomiteer.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Torsdag den 6. oktober la regjeringen

Her er en kort forklaring på hva, hvor-

Alle fagdepartementer er involvert i

fram forslag til statsbudsjett for 2023,

dan og hvorfor om statsbudsjettet, og

forberedelsen av budsjettet internt i

og særlig rådgiverne i sekretariatet gikk

mer om hvordan vi jobber opp mot det

regjeringen. Under hvert departement

inn i en svært hektisk periode.

foreslåtte budsjettet:

kan man lese prioriteringer og poster
som er valgt å bli tilgodesett. Man kan

I praksis betyr det at de graver seg ned

Et statsbudsjett er et overslag over sta-

også notere seg oppganger og nedgan-

i tall og politiske føringer fra regjerin-

tens inntekter og utgifter i en kommende

ger i summer eller om noen punkt har

gen, og basert på disse forsøker å se

periode, vanligvis ett år.

kommet til og om noen er forsvunnet.

Statens budsjett kan, når budsjettet blir

Det foregår også en ganske hard makt-

fulgt, sies å definere hvilke penger de

kamp internt, der de forskjellige departe-

ulike virksomhetene i landet vårt har å

mentene argumenterer for sine arbeids-

bruke i budsjettperioden. I et demokra-

oppgaver, før forslaget ligger på bordet.

hva de praktiske konsekvensene er for
medlemmene.

tisk land som Norge betyr det at budsjettet er et av de viktigste uttrykkene

FRA FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

for myndighetenes politikk.

Stortinget behandler deretter forslaget til statsbudsjett, gjør endringer og

HVA ER FORSLAG TIL STATSBUD-

etterhvert vedtar budsjettet. Det er i

SJETT OG HVEM HAR UTARBEIDET

denne mellomperioden mellom forslag

DETTE?

og endelig budsjett interesseorganisa-

I Norge utarbeider regjeringen forslag

sjoner som Personskadeforbundet LTN

til statsbudsjett for Stortinget.

må jobbe aktivt.

Budsjettforslaget legges frem som Stor-

Dette gjøres primært ved å kommentere

tingsproposisjon nr. 1 i begynnelsen av

på konsekvenser av budsjettposter. Selv

oktober året før budsjettåret. I år kom

om det ikke er de største summene i bud-

det altså den 6. oktober.

sjettet som flyttes på denne måten er det

BÅDE PER, INGEBORG og Birte deltar i høringer i
partikomitéene på Stortinget.
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Budsjettet, etter at det er behandlet og
gjennomgått, blir bindende for regjeringen
og dermed for statsadministrasjonen.

STATSBUDSJETTET BETYR MER for livet ditt enn du kanskje tror. Foto: Wikipedia.

et rom for å påvirke. Dette kan vi gjøre ved

tig når vi skal komme med våre forslag

gen og dermed for statsadministrasjonen.

å snakke med eller kontakte politikere for

til endringer eller når vi skal dele våre

I praksis betyr det at beløpet som blir

å få gjennomslag, vi kan skrive om det i

bekymringer.

bevilget i statsbudsjettet er bindende.

våre kanaler eller vi kan delta på høringer.

Det forutsettes med andre ord at det
De mest interessante komiteene for

blir brukt. Det kan heller ikke overskrides.

Det siste er forbundet ganske gode på.

Personskadeforbundet LTN er Helse og

I praksis betyr det at vi skriver oss på

omsorgs-, Arbeids og sosial- og Justis

Den enkelte forvaltningsenheten får i

liste – når fagkomiteene inviterer til det

og samferdselskomiteen. Dette fordi de

tillegg disse postene sterkt spesifisert og

som omtales som høring. Det finnes 12

forvalter og behandler de feltene som

er bundet av denne detaljspesifikasjonen.

komiteer på Stortinget, og disse speiler

særlig rammer våre medlemmer.

departementene som er under regjerin-

Det norske statsbudsjettet er blant de

gen. Mesteparten av saksbehandlingen

ET BINDENDE BUDSJETT

sterkest spesifiserte, og gir Stortinget

i Stortinget foregår faktisk i komiteene

Budsjettet, etter at det er behandlet og

en detaljert styring over forvaltningen.

– så å få deres oppmerksomhet er vik-

gjennomgått, blir bindende for regjerin-
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2023

Det er mange variabler som bestemmer hverdagen vår. En er prioriteringer gjort av våre
folkevalgte. Vi har gått gjennom forslaget til statsbudsjett for 2023 – og gir deg noen hint
om hva som er i vente.

SAMFERDSEL
Utfra et trafikksikkerhetsperspektiv er budsjettforslaget historisk, dessverre ikke i
positiv forstand.

å tro at mange av disse etter hvert vil få
diagnostisert varige hjerneskader. Igjen
peker vi derfor på at et hjelmpåbud er

ARBEID OG
SOSIAL

den beste sikringen.

Både positive og negative signaler.

Fortsatt er konfliktnivået mellom for-

TEKST: Birte Sand-Rismyhr

skjellige trafikantgrupper for høyt og et-

TEKST: Per Oretorp

terlevelsen av trafikkregler og forskrifter

NY UNGDOMSSTRATEGI

for lav, ikke minst gjelder det siste for

I forbundet har vi sett at tett oppfølging

TRYGGE OG SIKRE VEIER

el-sparkesyklister og syklister i bytrafikk.

av ungdom er sentralt for at de senere

Etter hva vi kjenner til er det første gang

I forslaget til statsbudsjett noterer vi oss

skal komme inn i arbeidslivet.Vi er der-

siden nullvisjonen ble nedfelt, at det ikke

at det skal legges til rette for sikker ferdsel

for positive til at det nå foreslås en ny

legges opp til en eneste km med møtefri

for de myke trafikantene, det er bra, men

ungdomsstrategi. Det vil nemlig være

vei. Dette til tross for at virkemiddelet er

vi tror også det systematisk må jobbes

svært viktig for de som blir utsatt for

det som gir færrest ulykker.

med folks holdninger.

ulykker i tidlig alder at en skal stimulere til
samarbeid om tilrettelagt videregående

For forbundet er sikre veier viktigere enn

En ukjent, men stor, andel av små elek-

opplæring. Dette er viktig på veien til

raske veier. Vi er opptatt av å komme

triske motorvogner og el-sykler er ikke i

ordinært, lønnet arbeid.

frem uskadde, og etter vår oppfatning er

forskriftsmessig stand. El-mopeder sel-

det merkelig at myndighetene utsetter

ges og merkes som el-sykler, men «op-

Vi er også fornøyde med at myndig

eller velger bort utbygging av møte-

timaliseres» slik at fremdrift sikres også

hetene ønsker å gjøre det enklere for

frie sikre veier. Andre viktige tiltak for

uten pedalkraft. El-sykler optimaliseres

nye unge uføre under 30 år å kombinere

å redusere trafikkulykker er selvsagt å

slik at de oppnår langt høyere fart enn

ordinært arbeid og trygd. I denne saken

redusere fartsgrenser, samt å forsterke

tillatte 26 km/h før elmotor frakobles, og

stiller vi oss bak FFO (Funksjonshemme-

kontrollen gjennom fysisk tilstedeværelse

el-sparkesykler optimaliseres slik at de

des fellesorganisasjon) i deres anbefaling

eller kamerabruk. Vi ønsker også en mer

oppnår langt høyere fart enn tillatte 20

om at det bør gjøres en sammenligning

målrettet innsats på holdningsforbe-

km/t. Her bør det settes inn tiltak.

med jobbdeltakelse ved bruk av varig

drende tiltak.

lønnstilskudd, da dette er en ordning vi
TRAFIKK-KULTUR

har god erfaring med.

Til tross for rekordmange ulykker – er det

Dårlige holdninger og liten respekt for

merkelig at myndighetene ikke er mer

trafikkregler får lett en smitteeffekt og

STYRKE VEILEDERNE I NAV

spesifikke på tiltak for å endre utviklingen.

det er derfor viktig med en målrettet

Våre medlemmer er avhengige av bistand

kontrollvirksomhet, også i bytrafikken.

fra NAV for å komme tilbake til en ny

MYKE TRAFIKANTER OG KAMPEN

Vi mener det er et godt samfunnsøko-

hverdag etter ulykke. Én av utfordringene

OM VEIEN

nomisk og allmennpreventivt tiltak å

har vært bemanningen i NAV. Veilederne

For å forebygge alvorlige ulykker, dødsfall

avsette ytterligere midler til kontrollvirk-

i NAV har hatt for mange brukere og har

og personskader blant myke trafikanter

somhet av både føreratferd og kjøretøy,

derfor ikke hatt mulighet til å gi den opp-

som syklister, el-syklister og brukere av

ikke minst i bytrafikken. På lang sikt vil

følgingen som flere av brukerne trenger.

små elektriske kjøretøy, mener vi at yt-

dette gi besparelser på andre deler av

terligere tiltak bør vurderes. Dette er en

statsbudsjettet. Fremfor alt vil det bidra

Det er positivt at det under den foreslåtte

trafikantgruppe som ofte rammes av

til å forebygge død, og lidelse og det vil

ungdomsgarantien foreslås en styrking av

hodetraumer - og det er derfor grunn til

bidra til bedre samhandling i trafikken.

veiledere for tettere oppfølging av bruker-
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ne. Koordinering mellom ulike instanser er
avgjørende for de aller fleste som går på
arbeidsavklaringspenger, og færre brukere

at de ønsket å skjerme velferdsordningene. Et godt utgangspunkt – de
har ikke levert som forventet

per veileder vil også her være viktig for å
bygge tillit, avklare behov og finne frem

sialisert rehabilitering er allerede i dag et
knapt gode.
Personskadeforbundet LTN er ikke imot at

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

til mulige løsninger og realistiske avkla-

tilbud skal gis nærmest mulig hjemmet,
men fokuset på det å bo hjemme oppleves

ringer. Vi mener at dette også må styrkes

Personskadeforbundet LTN er opptatt

som et grep i forsøk på å møte eldrebølgen

utenom ungdomssatsningen.

av at det er ekstra viktig å skjerme svake

- mer enn et helhetlig helsefokus. Mennes-

grupper når utgiftene i samfunnet øker.

ker med skade har sammensatte behov,

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

Det er derfor svært uheldig at man velger

og krever derfor tett oppfølging av også

Mange av våre medlemmer som mottar

å øke egenandelene og dermed påføre folk

spesialister – dessuten må rehabiliteringen

arbeidsavklaringspenger går gjennom en

en utgiftsøkning. Et slikt grep harmonerer

sees i et livsløpsperspektiv.

rehabiliteringsprosess. Å skulle komme

rett og slett ikke med å love å skulle ivareta

tilbake til en ny hverdag er en prosess

velferden.

For pårørende og skadde er det en evig

som tar tid, både innenfor helse og re-

kamp å beholde tilbud som er viktige for
STØTTE TIL ORGANISASJONER

å opprettholde funksjonsnivå. Vi gjentar

Vi synes også at det er svært uheldig at

derfor til det kjedsommelige at en satsning

At karensåret nå har blitt fjernet har vært

man ønsker å ta bort tilskuddet til organi-

på rehabilitering er god samfunnsøkonomi,

utrolig viktig, og vi følger nå spent med

sasjonen Hjernerådet. Dette er en paraply

da mennesker som mottar godt og riktig

på hvordan det nye regelverket vil fun-

for både interesseorganisasjoner (deriblant

tilbud har et høyere funksjonsnivå og bidrar

gere i praksis, både når det kommer til

oss) og fagfeltet – der målet er å løfte frem

inn i samfunnet i større grad.

unntaksreglene og ny vurdering.

kunnskap om hjernehelse.

habilitering og sammen med NAV.

Vi ser positivt på budsjettets fokus på
UFØRHET

Vi er også bekymret dersom Norsk Pa-

forskning og kunnskap om rehabiliterings-

Vi opplever fremdeles en stor usikkerhet

sientforening blir fratatt sin støtte, sånn

faget, men minner om at kunnskapsinn-

knyttet til mulighetene for å kombinere

som forslaget til statsbudsjett legger opp

henting krever ressurser.

arbeid og trygd. Vi mener at fribeløpet

til. Dette er en organisasjon som besit-

bør økes, eventuelt en ordning med en

ter en medisinsk kompetanse i forhold

HELSEKLAGE OG NORSK PASIENT-

delvis reduksjon utover fribeløpet. Det er

til pasientskader som er unik og viktig.

SKADE ERSTATNING

også nødvendig å se på hvordan ordnin-

Sammen med vår juridiske kunnskap er

Vi har i flere år bedt om en gjennomgang

gen kan gjøres enda mer forutsigbar og

de viktig for sikkerheten til pasientene,

og evaluering av ordningene Helseklage

brukervennlig.

og sammen er vi også et verktøy som

og Norsk pasientskadeerstatning. Vi ser

setter søkelys på forbedringspotensialer

at det i budsjettet nå er satt av midler til

i helsetjenesten.

et felles IT system, men ingenting tyder

De elektroniske løsningene på nav.no fungerer for mange, men det bør i tillegg være

på at det er tenkt en gjennomgang av

mulig å få en fast kontaktperson hos NAV

Det er et paradoks at vi opplever at det

for de som av ulike årsaker ikke har mulig-

offentlige i stor grad ønsker bistand fra

het til å bruke de elektroniske løsningene.

frivillige og pårørende i helsevesenet, sam-

Det settes også av midler til å ta unna

En slik kontaktperson kan være med på

tidig som dere slår beina under viktige

saksbehandlingsmengden, men fortsatt

å gjøre det mer forutsigbart og trygt for

aktører og ordninger.

ikke midler til å se på hvorvidt ordningen

de som ønsker å forsøke seg i arbeid igjen.

HELSE- OG
OMSORG
Regjeringen varslet tidlig et stramt
budsjett, samtidig som de presiserte

ordningen.

faktisk fungerer etter hensikten. Vi noteMER HABILITERING OG REHABILITE-

rer oss videre at det skal bygges på NPEs

RING – FORDI DET LØNNER SEG

erfaringsmateriale for å videreutvikle tje-

Vi er bekymret for manglende satsning

nesten, og henstiller på det sterkeste om

på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

at brukernes erfaringer også tas med her

Regjeringen viser til arbeidet som gjøres i

da de kan være ganske annerledes enn

helse- og samhandlingsplanen, men spe-

tjenestetilbydernes.
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Foto: Norsk Luftambulanse

Erfaringsbasert kunnskap
er viktig
Å invitere inn brukere er blitt stadig
vanligere både i forskning og i utviklingen av helse- og velferdstilbud.
Logisk fordi det er «brukerne» som
vet hvor skoen trykker. En som har
valgt å dele sin erfaringskompetanse
er Trond Mikalsen.
TEKST: Gunn Kvalsvik

I tillegg til fagfolk består forskningsriggen

om barnelivet er farligere på bygda enn

av brukerrepresentant Trond Mikalsen.

i byen. Utgangspunktet for forskningsprosjektet er grundig dokumentert; nem-

ER BARNELIVET FARLIGERE I

lig at alvorlige skader er den hyppigste

DISTRIKTENE?

dødsårsaken for nordmenn under 40 år.  

Forskningsarbeidet Mikalsen skal bidra
inn med sin kunnskap i, skal undersøke

- Noe som ikke er så kjent er derimot at

hvorvidt det er farligere å bli skadet i

studier både fra utlandet og Norge for-

distriktene, og om det er flere skader og

teller at distriktet har høyere forekomst

barnedødsfall utenfor byene.

av dødsfall for voksne enn byområdene,

- Jeg har sagt ja i å bistå inn i et nytt

sier forskeren.

forskningsprosjekt som handler om barn,

Lege og stipendiat June Holter, som står

dødelighet og distriktet, forteller han.

bak forskningen, forklarer bakgrunnen

I sin masteroppgave fra 2019 viste June

og hva hun er interessert i, som følger:

Holter at dette også gjelder for barn.

deforbundet LTN, gjelder et forsknings-

- Jeg forsker på og er interessert i hvorvidt

- I oppgaven sammenlignet jeg dødelig-

prosjekt som lege og forsker June Holter

sentralitet er en risikofaktor for skader

heten blant barn i Finnmark med resten

gjennomfører for Stiftelsen Norsk Luft

og død blant norske barn. Eller sagt på

av landet som helhet, og det var klare

ambulanse.

en annen måte, jeg prøver å finne ut

funn: Dobbelt så ofte som i resten av

Forespørselen, som kom via Personska-
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Frivillighetens år

- Jeg sa ja fordi jeg ønsker å dele min innsikt i hvordan det faktisk
er å havne i en så grusom situasjon, og å kanskje gjennom å bidra
endre noen av strukturene. Mer kunnskap – som er konkret og
som blir videreformidlet, sånn som dette forskningsprosjektet
har som mål om å gjøre, kan påvirke og gjøre verden litt bedre.
Trond Mikalsen

landet dør barn i Finnmark som følge av

- Vi er i oppstartsfasen, så frem til nå

- De som kom til ulykkesstedet og skulle

skader og ulykker.

handler det om at Mikalsen har deltatt

tilkalle hjelp måtte kjøre 8-9 kilometer

på flere møter uten. Der deltar han på lik

for å finne dekning, for deretter å kunne

Distrikts-Norge omfatter imidlertid

linje med de andre deltakerne,, i tillegg

ringe 113.

flere områder enn Finnmark, og i sitt

svarer på relevante spørsmål som gjelder

nye forskningsprosjekt ønsker hun nå

tematikken. Jeg tror det har vært viktig

- Du har opplevd kanskje det vondeste

å undersøke om denne tidligere påviste

å ha han med helt fra starten. Også i

en far kan gå gjennom – å miste et barn.

overdødeligheten også er tilfellet i dis-

utformingen av forskningsdesignet. La

Jeg regner med det er tøft å skulle gjen-

triktene i andre deler av landet.

han være flue på veggen, og gi oss råd

fortelle og å dermed rippe opp i historien.

om alt fra tematikk til ordbruk og pu-

Likevel valgte du å si ja til å delta som

blisering.

bruker i dette prosjektet. Hvorfor?

ren bruke data fra ulike registre. Norsk

Forskeren forteller at hun også har møtt

- Jeg sa ja fordi jeg ønsker å dele min

pasientregister hos Helsedirektoratet,

Trond Mikalsen utenom gruppen ved et

innsikt i hvordan det faktisk er å havne

Dødsårsaksregisteret hos Folkehelse

par anledninger, for å få mer inngående

i en så grusom situasjon, og å kanskje

instituttet, samt Nasjonalt traumeregister

forståelse.

gjennom å bidra endre noen av struk-

METODE OG DATAGRUNNLAG
For å finne svar på dette skal forske-

som henter sine data for alvorlig skadde

turene. Mer kunnskap – som er konkret

fra alle sykehus i Norge som gir traume-

DELTAR FOR Å FÅ TIL EN FORANDRING

og som blir videreformidlet, sånn som

behandling.

Trond Mikalsens ble spurt om å bidra inn

dette forskningsprosjektet har som mål

som bruker etter at Personskadefondet

om å gjøre, kan påvirke og gjøre verden

- Vi håper også gå inn i sykehusjour-

LTN fikk en henvendelse fra forsknings-

litt bedre.

naler, dødsattester, politirapporter og

leder ved Nasjonalt Kompetansetjeneste

skadestedsrapporter, men det avhenger

for traumatologi, Torben Wisborg.

av hvilke tillatelser vi får og hva som er
tilgjengelig.

Mikalsen har vært medlem i forbundet
i mange år. Han meldte seg og sin kone

- Og så skal dere bruke erfaringsbasert

inn etter at familien ble rammet av en

kunnskap, hvorfor er dette så viktig?

alvorlig ulykke.

- Hovedgrunnen til at det er viktig å for-

- I tillegg til at både jeg og min kone ble

ske på dette temaet er at det er viktig for

alvorlig skadet, mistet vi datteren vår i

de det gjelder. Heldigvis gjelder det ikke

ulykken, forteller han.

så mange. Siden tematikken er veldig
sensitiv, ønsket vi noen med erfarings-

Ulykken Mikalsen snakker om skjedde

kompetanse.

ved juletider. De tre var på vei for å møte
familie, og kjørte bil mellom Kautokeino

- Hvordan bruker dere kompetansen?

til Alta. Da ulykken skjedde var de i et
område uten mobildekning.
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TROND MIKALSEN. Foto: Privat.

- Hvordan er det å være brukermedvirker

DET ER STORE forskjeller mellom by og distrikt i Norge. Foto: Unsplash.

og å bringe erfaringsbasert kunnskap
inn i et forskningsprosjekt?
- Så langt har jeg deltatt i Teamsmøter
der jeg er den eneste brukermedvirkeren.
Jeg både lærer og kan dele. Resten er
fagfolk. Nylig møtte jeg forskeren også
fysisk der hun «intervjuet meg» om mine
erfaringer.
NYTTIG OG LOGISK
Mikalsen mener det oppleves som nyttig,
og ikke minst logisk, å være bidragsyter.
- Jeg tenker det er samme logikken i
dette som når man lager mat; noen er
teknisk gode og vet hvordan man setter
sammen ingrediensene – men det er først
når man smaker retten man vet om den
er god eller ikke. Altså, jeg tenker på meg
selv som en smaker. En som kjenner etter
om det funker.
- Ripper det opp i gamle sår?
- Vi kan aldri få Tonje tilbake, det har vi
omsider akseptert. Men vi håper å kun-

- Finnes det mange slike områder uten

MÅLET FOR FORSKNINGS-

ne bidra til at andre ikke opplever det

mobildekning i nord?

PROSJEKTET

samme som vi gjorde.

Målet for forskningsprosjektet, på lang
- Ja, det er fremdeles noen områder. I

sikt, handler om å forebygge, og å hin-

- I dette forskningsprosjektet har jeg

sommer var det en ny dødsulykke mel-

dre skader og ulykker i fremtiden. Hvilke

også en rolle der jeg er med på å dele

lom Alta og Kautokeino – også denne

tiltak kan vi gjøre for å hindre skader og

Personskadeforbundet LTN’s erfaringer,

gangen i et område uten dekning. Men

dødsfall, for eksempel ved trafikkulykker

så dersom det er behov så snakker jeg

vet du, der vi hadde vår ulykke, der er det

eller drukningsulykker? Er det noen typer

med rådgiverne i sekretariatet.

mobildekning i dag. Vår ulykke var med på

skademekanismer som peker seg ut; er

å bedre mobildekningen i dette området.

det overdødelighet ved scooterbruk, eller
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Målet for forskningsprosjektet, på lang sikt,
handler om å forebygge, og å hindre skader
og ulykker i fremtiden.
June Holter

hvor de skjer, hvorfor de skjer og hvordan, og få det ned på papiret, forteller
June Holter.
- Det blir også interessant å se om vi
finner noen momenter i behandlingen

Derfor er Personskadeforbundet LTN opptatt av
erfaringsbasert kunnskap
i forskning

som blir gitt ulike steder i landet. Hvor
lang tid det tar før pasienten kommer

Personskadeforbundet LTNs med-

til sykehus, for eksempel – har det noe å

lemmer har på den vonde måten

si? Hva med tiden det tar til det blir gitt

fått viktig kunnskap og erfaring

førstehjelp på skadestedet, har det noe å

som må inn i forskningen. Våre inn-

si? Det er mange faktorer å undersøke

spill inn i tidlig fase gir forskning

her.

som er direkte relevant for de som
blir utsatt for skade. Medlemmene

- Hvordan kan forskningen din være
nyttig for luftambulansetjenesten, pa-

våre er levende opptatt av at det
som skjedde dem ikke skal skje

sientene og prehospital medisin?

noen andre, og å bruke erfaringen

- Jeg jobber for tiden i Finnmark som

dette arbeidet.

inn i forskning er en viktig brikke i

fastlege og legevaktslege, og ser viktigheten av å ha et godt helsetilbud, der
folk bor og lever. Vi kan ikke ha sykehus
alle steder i landet, men vi må sikre at
alle får tilbud om like helsetjenester og
tilgang til den hjelpen de trenger når livet
byr på uforutsette hendelser og sykdom.
Barn i Norge skal ha like oppvekstsvilkår,
dårlig sikring i bil? Kan vi finne risikofak-

bostedskommune skal ikke være en ri-

torer som i neste omgang kan brukes til å

sikofaktor i seg selv.

øke pasientsikkerheten i et pasientforløp?
- Mange steder i Norge har store avstan- Vi vet at skader, ulykker og dødsfall

der og mye vær, og infrastruktur som til

inntreffer, og de aller fleste dør på ska-

enhver tid settes på prøve. Vi kan ikke

destedet eller utenfor sykehus. Derfor

endre slike strukturelle forhold. Men vi

må mye av fokuset vært på å forebygge

kan bidra til at færre hendelser skjer, og

og forhindre at disse hendelsene skjer.

at konsekvensen skal være så liten som

Men, for å klare det må vi altså først vite

mulig, både i byen og i distriktet.
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JUNE HOLTER. Foto: Norsk Luftambulanse

Vil nå flere medlemmer med en
tydeligere, moderne identitet og
nettsted
De fleste som rammes av skader
vet ikke at det finnes en interesseorganisasjon akkurat for dem. Dessverre. Nå tar Personskadeforbundet
konkrete grep for å bli mer synlige
og å gjøre det lettere for folk flest
å finne oss.

identitet, samt lage en nettside som

som kommunikasjonssjef i november i

både er fremtidsrettet og når ut til folk.

fjor, var å lage en kommunikasjonsplan
som ligger til grunn for alt som skal kom-

Å starte en slik prosess og finne riktig

muniseres i organisasjonen.

samarbeidspartner krever både tid og
ressurser fra vår side, forklarer kommu-

- Planen ga innsikt og vi så ganske fort

nikasjonsansvarlig Eli Charlotte Staurset

at vårt visuelle uttrykk fungerte dårlig

Bakke.

spesielt i den digitale verden. I tillegg
fant vi det vanskelig å finne oss gjennom

TEKST: Gunn Kvalsvik

GRUNDIG EVALUERING -

søk på internettet.

Vi signerer derfor avtale med kommu-

OG FORARBEID

nikasjonsbyrået KRIBLE for å få faglig

Et av de første grepene Eli Charlotte

Eli Charlotte fikk sin forståelse under-

bistand å utforme og skape en ny visuell

Staurset-Bakke gjorde da hun ble ansatt

bygget og utvidet av en medlemsun-

– 12 –

dersøkelse som viste litt av det samme.

der ute. For å sikre prosjektet skal også

Staurset-Bakke snakker entusiastisk og

Vi har engasjerte medlemmer og når

16 frivillige kobles på.

legger ikke skjul på at hun gleder seg til

godt fram når de snakker om oss, men

det som skal skje fremover.

det må bli enklere å finne og gjenkjenne

- Vi ønsker å ha med de som faktisk

oss på nett.

skal bruke nettsiden og er del av orga-

- Organisasjonen trenger en oppdatert

nisasjonen i prosessen sånn at vi blir

og fremtidsrettet profil for å lykkes i å

Erfaringer og analyser rundt behovet for

justert underveis i forhold til målgrup-

møte og å snakke med å nye mennesker.

en forandring og justering ble presentert

pen. Konkret inviterer vi derfor inn til

I mange tiår har vi gjort en fantastisk

for landsstyret allerede tidlig i år. Det

to kontrollgrupper, altså brukere. Deres

jobb med å hjelpe de som trenger oss

var da ballen begynte å rulle.

oppgave er å si hvordan skisser eller pla-

etter skader og vi fortsetter å utøve

ner oppleves og fungerer, og eventuelt

politisk press for å stadig oppnå mer

komme med justeringer.

rettferdighet i samfunnet for de som er

Styreleder Eli Eiklid sier at styret har
både fått en god forståelse for Problemstillingen.

rammet av skader. Men i en stadig mer
Prosessen med brukere og utforming

digital og kaotisk informasjons verden,

tar rundt tre måneder. Det betyr, ifølge

må vi ha en tydelig visuell identitet for

- Vi må henge med og være fremtids-

Eli Charlotte, at ny identitet og websi-

å i det hele tatt slippe gjennom nåløyet.

rettet dersom vi skal nå frem med vårt

de vil være oppe å gå i løpet av første

budskap. Sånn er det bare. Da vi ble

kvartal 2023.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad

presentert for kommunikasjonsplanen

er også entusiastisk rundt prosjektet og

og resultatet av brukerundersøkelsen,

- Kan du si noe om byrået KRIBLE og

mener det er god timing å starte en slik

og Eli Charlotte sine forslag til konkrete

hvorfor akkurat dette firmaet ble valgt?

prosess nå.

har vært tema i en rekke styremøter før

- Krible leverte et veldig ryddig, omfat-

- Dette er så bra. Målet er at medlemmer

vi landet, forteller hun.

tende og lettforståelig tilbud som gjør

og andre skal finne oss raskere, og at vi

oss trygge på at vi er enige om arbeids-

skal være mer gjenkjennbare. Det tror

Eiklid forklarer at styret stiller seg hundre

prosessen og hva vi spesifikt skal oppnå

jeg er helt avgjørende i den tiden vi går

prosent bak prosjektet.

sammen. Selve byggeprosessen tar ca

inn i. Målet er at du skal se at kommuni-

grep, startet vi en gjennomgang. Dette

3 måneder, men utviklingen og jobben

kasjonen kommer fra oss samme hvilket

- Et styre har mange oppgaver. Både po-

med å holde siden oppdatert og relevant

forum du treffer oss i.

litisk og av praktisk art. Å påse at vi ikke

vil være en pågående prosess dersom

«forsvinner» fordi vi ikke blir oppfattet

vi skal lykkes.

som aktuelle er særs viktig akkurat nå.
SE FREMTIDSRETTET UT
BYGGE FOR FREMTIDEN

Målet med prosessen, i tillegg til å nå

I tillegg til kommunikasjonsplan ligger

ut til flere som er rammet av en skade,

en god medlemsundersøkelse i bunnen.

er å bygge en identitet som sikrer orga-

Denne gir en forståelse hva folk ønsker

nisasjonen tilstedeværelse i fremtiden.
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Kontorets fikser
Alle kjenner Frank Gjelsøy. Han blide
og alltid serviceinnstilte i sekretariatet. Arrangementene i forbundet
hadde ikke vært den samme uten
han, iallfall ikke praktisk sett.

ORGANISERING OG FIKSING

PROSJEKT, ARBEIDSOPPGAVER –

I tillegg til å være tilgjengelig, bruker

OG GLAD I FOLK

Frank mye tid på å delta inn i forskjel

Frank Gjelsøy forteller at det er konkrete

lige prosjekter.

prosjekt og oppgaver med definerte mål
som gir han energi og arbeidsglede.

- Jeg er påkoblet og jobber med alt
TEKST: Gunn Kvalsvik // FOTO: Privat

fra medlemssystem, nettsider, kurs og

– Jeg liker å jobbe konkret og målrettet.

arrangement. Regnskaps- og adminis-

Dessuten får jeg mye energi i personlige

Å drifte sekretariatet hos Personska-

trasjonsoppgaver er og en viktig del av

møter. Dette skjer gjerne gjennom møter,

deforbundet LTN handler om detaljer.

mitt arbeidsfelt.

kurs og i konferansesammenhenger.

Men det er kanskje reiser og organisering

- Du liker rett og slett folk?

Mange detaljer. Og et mylder av praktiske
arbeidsoppgaver.

rundt dette, både i kurssammenheng og
Det som skjer «på bakrommet», alt dette

for tillitsvalgte som skal forflyttes, mange

- Ja, jeg trives med fysiske møter - og

praktiske som kanskje ikke er så synlig

kjenner Frank fra.

jeg liker mennesker. Gjennom uken har

– er noen av Franks arbeidsoppgaver.
- Jeg bruker det meste av min tid på

jeg ofte noen lange gode samtaler med
Selv omtaler han seg som en som drifter

mennesker som ringer inn - gjerne før de

et lite lokalt reisebyrå.

blir henvist til rådgivere i forhold til hva

å svare på e-poster og telefoner. Det

slags sak de har. Disse samtalene har

handler om innkommende telefoner

- Når vi har store arrangement fungerer

med alt fra medlemmer, leverandører

jeg som et reisebyrå med kontroll på be-

gitt og gir meg mye.

og tillitsvalgte.

stilling av fly, hotell og andre tilleggs-

- Hvor lenge har du jobbet i organisasjo-

bestillinger. Det betyr også en del jobb

nen, og hvorfor begynte du akkurat her?

med oppfølging i etterkant, for eksempel
med avbestillinger, rapportering og annet

- Jeg begynte som vikar for Ingeborg (red.

etterarbeid.

anm. i dag generalsekretær) da hun ble
mamma for ca. 15 år siden. Grunnen var

I tillegg bør det nevnes at Frank har en

at jeg ville ha en pause fra mitt tidligere

rolle som innkjøper. Konkret handler det

yrke som selger, og at jeg også hadde et

om å tilrettelegge innkommende tilbud

ønske om å gjøre noe for de som har blitt

slik at det skal være lettere for beslut-

rammet av en skade. Når jeg følte det

ningstagerne i organisasjonen å avgjøre

sterke engasjementet, og så all uretten

tilbudene opp mot hverandre.

vi kjempet mot, følte jeg meg hjemme
og har derfor blitt her siden.

- Jeg er en slags potet, sier Frank og ler.
- Hva husker du best fra din tid som
ansatt i Personskadeforbundet LTN?
FRANK GJELSØY.
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- Med årene har jeg blitt mer og mer glad i friluftsliv.
På vinteren blir det også mye snowboard og skikjøring.
Ellers er jeg glad i å reise og bruker mye tid på sosialt
samvær.
Frank Gjelsøy

FRANK GJELSØY er skikkelig glad i natur og friluftsliv.

- Jeg har mange gode minner fra ungdomsturene vi arrangerte tidligere.
FRILUFTSLIV GIR ENERGI
OG PÅFYLL
Frank bor i Drammen, ca 30 minutter med
tog fra Oslo. Når han ikke er på kontoret, er han glad i og driver med friluftsliv.
Særlig padling, skogsturer og overnatting
i hengekøye.
- Med årene har jeg blitt mer og mer glad
i friluftsliv. På vinteren blir det også mye
snowboard og skikjøring. Ellers er jeg glad
FRANK GJELSØY er raus med sine smil.
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i å reise og bruker mye tid på sosialt sam-

- Hva tenker du er det viktigste du kan

- Hva mener du er den viktigste rollen

vær, forteller Frank.

bidra inn på i forbundets arbeid, og hva

forbundet har i samfunnet vårt i dag?

motiverer deg mest?
HVA ER VIKTIG!

- Vi har en unik posisjon som vi kan bru-

Aktiv tilstedeværelse på sosiale medier

Det viktigste og mest konkrete jeg gjør

ke for å sette fokus på og å få oppmerk-

og i nyhetsbildet, mener Frank er viktig for

er nok å arrangere konferanser, men

somhet rundt kompliserte saker. Ved

å nå ut til flere med forbundets budskap

man skal heller ikke undervurdere de

å få gjennomslag kan vi få til endring.

og politikk.

mangedaglige administrative tingene
som gjør at det store hjulet går rundt. Når

– Det bør nevnes at vi også har en rolle

- Jeg heier veldig på satsingen vi gjør i

det gjelder motivasjon så får jeg energi

som nøytral instans, dette gjør at vi kan

sosiale medier samt med å fronte våre

av positive tilbakemeldinger, men også

kommunisere med begge sider (både

saker i nyhetsbildet. I tillegg er det alltid

av å se utviklingen enkeltpersoner har

skadevolder og skadelidte) og arran-

gøy og virkningsfullt å følge gode am-

fått ved å få god hjelp eller å finne et

gere møter. Dette er en viktig posisjon,

bassadører blant våre medlemmer som

fellesskap i organisasjonen vår.

avslutter Frank.

kan fortelle hva vi kan bidra med.
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Smått & Viktig
Haver-advokater tildeles
europeisk pris
Advokatene Linda Egeland (H) og
Carl Aasland Jerstad (H) i Haver
Advokatfirma AS på Bryne og i
Stavanger ble tildelt prisen Personal Injury Lawyer of the Year av den
europeiske personskadeadvokatforeningen (PEOPIL) i København 16.
september 2022.

vant frem med at skadelidte har krav på
erstatning basert på de faktiske forhold
der skadelidte bor. I dette tilfellet, hvor
skadelidte bor i Texas, vil erstatningen
bli vesentlig høyere enn det den norske
stat har lagt til grunn i sin erstatningsutmåling. Dommen åpner for at personer
som skader seg i Norge, men som ikke
bor eller kommer til å bo i Norge, kan

I begrunnelsen peker juryen på høyeste-

tilkjennes erstatning basert på forholdene

rettsdommen av 8. juni 2022 (HR-2022-

i sine hjemland.

1132-A – Amerikasaken) hvor advokatene
CARL AASLAND JERSTAD OG LINDA EGELAND

10.

NOVEMBER

JULEVERKSTED PÅ SUNNMØRE

Personskadeforbundet LTN Nordvestlandet lokallag
inviterer til juleverksted og julebord på JENTEKOLONIEN i Skodje.

Tidspunkt: Torsdag 10. november klokka 1800
Adresse for kvelden: Skodjevegen 323 7260 SKODJE
Påmelding: SMS til Jostein på 415 88 613 eller
Marin på 975 80 116

Tradisjonen tro lager vi kranser, og julekurver under kyndig
veiledning. Kveldens meny er JULEGILDE med varm julemat,

Den gode samtalen og fellesskapet står i fokus når vi samles.

dessertbord og kaker.

Medlemmer fra andre lag kan også melde seg på for kun
kroner 300,-.
Alle er hjertelig velkomne!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN PÅ SOSIALE MEDIER
Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert
på hva som skjer i organisasjonen.
https://www.facebook.com/PersonskadeforbundetLTN

https://www.instagram.com/personskadeforb/

– 17 –

Post commotio symptomer
handler sjelden om en skadet hjerne
Det er lett å tenke seg at en hodeskade er en skade på hjernen. Ifølge
Toril Skandsen er årsakssammenhengen mer komplisert enn som så.
Lettere hodeskader kan nemlig føre
til langvarige plager, også omtalt
som Post commotio symptomer
(PCS), uten at det nødvendigvis er
en skade i selve hjernen.
TEKST: Gunn Kvalsvik

HVA ER EN LETT HODESKADE?

seg til en langvarig tilstand med en rekke

Lett hodeskade er en fellesbetegnelse

plager. Vi oppfatter dette som utrykk for

på hjernerystelse og minimal hodeska-

en forstyrret funksjon i hjernen, men vi har

de. Ved hjernerystelse er det tegn på at

dessverre for lite kunnskap om hva slags

mentale funksjoner er kortvarig påvirket

prosess dette er, sier Skandsen.

rett etter man har slått hodet.
HVEM FÅR LANGVARIGE
Ifølge Toril Skansen vil en minimal ho-

SYMPTOMER?

deskade ikke ha så klar påvirkning av

I et av sine hefter skriver professoren at

hjernen umiddelbart. Det man imidlertid

det finnes holdepunkter for at en lett

kan oppleve er smerter, svimmelhet og

hodeskade kan utløse sensitivisering i

uvelhet etter støtet mot hodet.

nervesystemet. Det vil si økt følsomhet

Professor Toril Skandsen forsker på trau-

for stimuli, og dermed økt aktivitet i de

matisk hjerneskade. Hun leder Trondheim

- Noen ganger utføres det en CT-under-

nettverkene av hjerneceller som bear-

TBI (Traumatic Brain Injury) gruppe ved

søkelse etter skaden, og i de aller fleste

beider smerte og andre sanseinntrykk.

NTNU og flere prosjekter som omhand-

tilfeller er det ingen funn på bildene der-

ler hodeskader. De senere årene har hun

som det er snakk om et mildt traume.

Forskning har blant annet vist at ho-

særlig vært opptatt av de lettere hode-

Ofte er det heller ikke nødvendig å ta CT

depine etter hodeskade har noen slike

skadene.

av hjernen, forklarer forskeren.

sykdomsmekanismer til felles med mi-

Under årets Nasjonale konferanse om

- Hva med langvarige plager. Er det et

sykdomsmekanismer kan være at det

traumatiske hjerneskader, som gikk av

tegn på at det er en hjerneskade?

er endret regulering av det autonome

grene, skriver forskeren. Andre mulige

stabelen i september, holdt hun et fore-

(ikke-viljestyrte) nervesystemet eller im-

drag om livet og hverdagen etter å ha

- Nei, det er ikke sterke holdepunkter fra

blitt påført en lett hodeskade.

forskning for at det er en vedvarende ska-

munsystemet.

de i hjernen som ligger bak slike plager.

Et spørsmål mange stiller seg, som kan-

LEVE MED har snakket med Toril Skand-

Lette hodeskader, både hjernerystelse og

skje selv opplever en endret tilstand et-

sen, fått oversendt manus fra foredraget

minimal hodeskade, kan nemlig medføre

ter en mild hodeskade, er om man kan

hun holdt på konferansen samt et hefte

langvarige plager også uten at det er

bli frisk igjen. Det svarer Toril Skandsen

som forklarer mer spesifikt om proble-

noen vedvarende skade i selve hjernen.

positivt på.

- Hva er grunnen til plagene - dersom

- Ja, man kan bli frisk, eller mye bedre!

hjernen ikke er skadet?

De mulige sykdomsmekanismene er

matikken.

prosesser som kan roe seg ned og være
- Et kraftig slag mot hodet kan for eksem-

forbigående. Bedring over tid er det van-

pel gi en stimulering av nervesystemet i

lige, men det kan ta lang tid, og forløpet

hodet, og en generell kroppslig reaksjon.

er vanskelig å forutsi.

Hos noen går de akutte symptomene
ikke over i løpet av kort tid, men utvikler
TORIL SKANDSEN
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- Hvilken behandling tilbys?
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- Behandlingen består oftest i at man

individuelle sårbarhetsfaktorer ser ut til

at det slett ikke alltid er noen tydelige

gradvis øker fysisk aktivitet og daglige

å ha mer å si for hvem som får plager

risikofaktorer til stede hos den enkelte.

gjøremål etter en såkalt “trappetrinns-

over lang tid.
- Kan man trene, og hjelper det?

modell”. Det kan forbigående øke symptomene noe, men er ikke farlig. I så fall

Eksempler på slike faktorer kan, sier

reduserer man aktiviteten litt, dvs. går

Skandsen, være at det er hodepine i

- Mange har sluttet med trening fordi de

ett trinn nedover trappa, og prøver igjen

familien, eller at man har hatt hode-

opplever at de blir dårligere av trening.

senere. Mange kan ha nytte av veiledning

pine, andre helseplager eller psykiske

Det er ofte mulig å øke toleransen for

i denne prosessen.

vansker før skaden. Andre faktorer som

trening og høy puls ved å gå systema-

kan bidra til at plagene varer lenge, kan

tisk til verks, med korte økter på et in-

- Hvem har størst risiko for langvarige

være posttraumatisk stress, engstelse,

tensitetsnivå like under det som utløser

plager?

grubling og tristhet, eller andre forhold

forverring. Flere rehabiliteringsavdelinger

i livet som også innebærer bekymring

og fysioterapeuter kan gi veiledning og

og stress.

oppfølging til de som har behov for hjelp

- Forskning viser at det har overraskende liten betydning hvor kraftig den
utløsende hodeskaden var. Det vi kaller

til å komme i gang med trening etter
- Det er imidlertid viktig å poengtere

lette hodeskader, avslutter forskeren.

VANLIGSTE PLAGER, IFLG SKANDSEN, ETTER MILD HODESKADE
HODEPINE:

vansker. Det vil si problemer med for ek-

Ofte er det tilstrekkelig å være klar over

Hodepine er vanlig, og den kan ha trekk

sempel konsentrasjon og hukommelse.

at dette er vanlig, og å snakke med noen

av både spenningshodepine og migrene.

Ved så lette hodeskader som dette, er

om hvordan man har det. Noen kan

Retningslinjer anbefaler at hodepinen

det imidlertid nesten aldri en målbar

imidlertid utvikle angst og depresjon,

behandles på samme måte som disse.

reduksjon av konsentrasjon eller hukom-

og da er det viktig å få hjelp med det.

Det er også viktig å ikke ta smertestil-

melse. Vi velger derfor sjelden å gjøre en

lende medikamenter (f.eks paraceta-

nevropsykologisk undersøkelse der man

SØVNPROBLEMER:

mol og ibuprofen) mer enn 15 dager pr

systematisk tester slike funksjoner. De

Søvnproblemer forekommer ofte i til-

måned.

kognitive vanskene vil oftest gå tilbake

legg til de andre symptomene, og bør

når de andre plagene blir mindre. Det

behandles som søvnvansker generelt.

UTMATTELSE:

kan være nyttig å bruke noen strate-

Her kan man finne gode råd til selvhjelp

De fleste har også en grad av utmattel-

gier for å minske kognitive vansker, slik

på nettet.

se, og da er det i begynnelsen nødvendig

som å gjøre én oppgave om gangen,

å prioritere de aktivitetene som betyr

redusere forstyrrende elementer som

BIOPSYKOSOSIAL TILNÆRMING:

mest. Pauser er også viktig. Etter hvert vil

støy og avbrytelser, og bruke kalender

Siden symptombildet og situasjonen er

det som regel bli mulig å delta på flere

eller mobiltelefon for å huske avtaler

så sammensatt, er det faglig enighet om

ting. I tillegg er det lurt å forsøke å opp-

og gjøremål.

at en såkalt biopsykososial tilnærming

rettholde daglige rutiner og døgnrytme.

er gunstig, der pasienten sammen med
ENDRINGER I FØLELSER OG HUMØR:

sine behandlere vurderer hvilke faktorer

KOGNITIVE VANSKER:

Slike endringer er også vanlig, og mange

man kan ta tak i for å håndtere plagene

Det er også vanlig å oppleve kognitive

opplever at de er lei seg eller irritable.

og øke funksjon.
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VIL DU VÆRE MED Å FORME
FREMTIDENS ORGANISASJON?
Personskadeforbundet skal få ny og tidsriktig visuell identitet og en ny og funksjonel nettside, og vi ønsker å ha deg
med på arbeidet!
Vi søker til sammen 16 medlemmer som skal sitte i 2

Mandat for begge stillinger er:

brukermedvirkningsgrupper gjennom en 3 måneder lang

• Å gi tilbakemelding på prosjektets arbeid

prosjektperiode. Vi søker medlemmer av ulike kjønn, aldre

• Å fungere som en fokusgruppe der de reflekterer over

og geografisk tilhørighet. Gruppene er åpne for alle uav-

det de blir presentert samt gir innspill til eventuelle

hengig av hvor lenge du har vært medlem eller årsak til

korrigeringer

medlemskapet. Det er ingen formelle krav til deltagerne

• Det er ikke NOE arbeid knyttet til deltakelsen annet

annet enn at du er åpen for endring og ønsker å bidra til

enn at man må delta i de møtene som settes opp i pro-

videreutvikling av organisasjonen.

sjektperioden (anslagsvis tre møter). Møtene vil foregå
digitalt dersom man bor langt unna, eventuelt fysisk
dersom reiseveien er kort

Vi søker bredt - og målet er å sette sammen grupper som
i størst mulig grad gjenspeiler medlemsmassen.
Alle som deltar får en liten overaskelse som takk for hjelpen!
FRIST FOR Å MELDE SEG ER 7. NOVEMBER
Hvis du vil delta i en av medvirkningsgruppene eller kanskje har spørsmål
angående prosjektene, kan du ta kontakt med leder for kommunikasjon
Eli Charlotte Staurset-Bakke - eli-charlotte@personskadeforbundet.no - Mob: 959 10101
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Landet rundt
Erstatningsrett i Lillestrøm
Personskadeforbundet LTN Romerike
lokallag inviterte til foredrag i erstatningsrett på rådhuset i Lillestrøm
den 3. oktober.
TEKST OG FOTO: Arild Hansen

Kursholder var forbundets «juss-mann»
Per Oretorp.
I alt 27 medlemmer fra Romerike, Oslo
og Follo lokallag fant veien denne høstkvelden til et lærerikt foredrag.
Per snakket om erstatningsrettigheter
for mennesker som blir skadet. I tillegg
snakket han om plikter og ansvar, og om
hvordan lover og reguleringer kan bidra
til å forebygge og redusere skader.
En meget engasjert forsamling kom med
gode spørsmål og innspill underveis. I
pausen ble det både bagetter, boller,
kringle, kaffe og brus.
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På bøljan blå med Follo Lokallag
Etter to år med pandemi kunne
endelig Follo lokallag dra på den
tradisjonelle turen til København.
TEKST: Kirsten P. Gravdal
FOTO: Thor Arne Johnsen Solberg

Torsdag 15. september kl. 14.00 møtte 19,
derav fire nye medlemmer, opp på kaien
til DFDS. Her ble det delt ut boarding kort,
informasjon, evalueringsskjema og hver
sin lapp over kontaktpersoner.
Neste dag møtte vi København med regn

«Veldig sosial og hyggelig gjeng å dra

På tidligere turer har styret laget pro-

og litt sol innimellom. Hver fant sine for å

på tur med»

gram over aktiviteter i København. I år

se i byens gater og serverdigheter. Tiden

fikk medlemmene anledning til å "styre"

går alltid så altfor fort når man har det

seg selv - noe som ble godt mottatt.

hyggelig.

Etter at bagasjen var plassert på luga-

Fredag kveld markerte vi 19-årsdagen

rene møttes samtlige på 9. ende dekk

til Follo familiens yngste medlem. Hun

i påvente av en tre retters middag litt

ble overrakt en liten oppmerksomhet fra

senere på kvelden.

styret etterfulgt av nok en nydelig tre

«En fin gruppe å tilbringe tiden med»
«Fantastisk tur med flotte mennesker»
«GLEDER meg til neste tur»
« Alle var så inkluderende og hyggelige»

retters middag og bursdagsang.
«TAKK»

Denne kvelden endte med at de fleste
møttes på dansegulvet etter rytme fra

Etter å ha gått gjennom evaluerings-

80-tallet. Bare dette forteller at stem-

skjemaene kommer det her noen kom-

Den siste kommentaren synes jeg var rø-

ningen og humøret var på TOPP.

mentarer fra medlemmene:

rende. Den forteller oss at vi trengs der ute!
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Selius & kidza

Trenger du briller?
Uklart syn, hodepine eller å bli sliten i øynene kan bety at du trenger
briller. Her kan du lese mer om tegn
på ulike typer synsfeil.

Langsynthet er den
mest vanlige synsfeilen hos norske barn
og ungdommer. Hvis
du er litt langsynt, kan
en brille hjelpe slik at du
ikke blir så raskt sliten eller

Hvis du synes det er vanskelig å lese

får hodepine når du bruker mo-

teksten på TV, på tavla eller på et skilt,

biltelefonen eller leser. De som er mer

kan briller eller kontaktlinser hjelpe deg

langsynte foretrekker ofte å bruke briller

(astigmatisme) er uklart syn på korte og

å se bedre. Briller kan også hjelpe deg

eller kontaktlinser hele tiden.

lange avstander, og du kan oppleve at

hvis du er plaget med hodepine, eller

det er slitsomt å lese. Du kan ha skjeve

hvis du blir trøtt og sliten når du bruker

HVORDAN KAN DU VITE OM DU ER

hornhinner samtidig som du er nærsynt

mobiltelefonen eller leser.

NÆRSYNT?

eller langsynt. Du kan trenge briller eller

Typiske tegn på nærsynthet (myopi) er

kontaktlinser hvis du har skjeve horn-

En optiker kan undersøke om du har en

at du ser uklart på TV, tavla eller skilt.

hinner.

synsfeil som gjør at du bør bruke briller

Nærsynte ser vanligvis godt på korte

eller kontaktlinser.

avstander og kan ofte lese lenge og uten

HVA ER TYPISKE TEGN PÅ REDUSERT

problemer. Nærsynthet utvikler seg van-

SAMSYN?

HVORDAN KAN DU VITE OM DU ER

ligvis i barne- og ungdomsårene, så du

Samsyn handler om hvor godt øynene

LANGSYNT?

kan ha blitt nærsynt, selv om synet ditt

dine samarbeider. Typiske tegn på re-

Typiske tegn på langsynthet (hyper-

var helt fint tidligere.

dusert samsyn er at du blir trøtt, sliten

metropi) er at du blir trøtt og sliten når

eller får hodepine når du bruker mobil-

du bruker mobiltelefonen eller leser. Du

De fleste nærsynte foretrekker å bruke

telefonen eller leser. Noen kan opple-

kan også synes lesing er vanskelig, at

briller eller kontaktlinser hele tiden for å

ve at teksten blir dobbel (ser to av det

bokstavene noen ganger blir uklare eller

se godt på alle avstander. Det er viktig

samme), eller at det ene øyet glir ut av

ha hodepine ofte. Det er viktig å være

at du bruker riktig korreksjon for at du

stilling (skjeling). Du kan trenge briller

klar over at du kan være langsynt og

ikke skal bli mer nærsynt.

eller ha nytte av synstrening hvis du har

trenge briller, selv om du synes at du
ser godt. Langsynthet hos barn gir økt

redusert samsyn.
HVA ER TYPISKE TEGN PÅ SKJEVE

risiko for å begynne å skjele, det betyr

HORNHINNER?

at det ene øyet glir ut av stilling.

Typiske tegn på skjeve hornhinner

Kilde: Nasjonalt senter for
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optikk, syn og øyehelse

Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet

Du trenger
• Et halvfullt glass med
vann
• Stor panne med 1 cm
vann i
• Pepperbøsse
• Flytende vaskemiddel

Tiger

Marvin

2

Strø pepper over
vannoverflaten i glasset

Gni en dråpe vaskemiddel
over fingertuppen

3

Berør
vannet med
fingertuppen.
Hva skjer
med
pepperet?

4

Strø litt pepper over
vannet i pannen

5

Ha litt mer vaskemiddel på fingertuppen for
å erstatte det som ble skylt av

6

Hva gjør pepperet når du
tar på vannet
nå?

© MCT/Bulls

• Hvert eneste vannmolekyl har en
liten kraft som ligner på magnetisme
• Før du tar på
vannnet, beveger
molekylene seg i alle
retninger, De trekker
pepperbitene i alle
retninger slik at de
ikke beveger seg
• Vaskemiddelet bryter opp molekylenes ørlille
tiltrekningskraft når du berører vannet med det:
Vannmolekylene her
slutter å trekke i pepperet

Vannmolekylene
her fortsetter
å trekke

Pannen er større enn glasset og har
flere molekyler som er utenfor
rekkevidden til «kraftfeltet» ditt

Ti kjappe

1. Hvem regnes som den første
romerske keiseren?
2. Hvem skrev bøkene om Pippi
Langstrømpe?
3. Hva heter dvergplaneten som
fram til 2006 ble regnet som den
ytterste av de vanlige planetene?
4. Hva er UEFA?
5. Hvilket spill ble tidligere kalt
ping-pong?
6. I hvilken verdensdel ligger
Afghanistan?
7. Hva het tv-serien med Atle
Antonsen, Harald Eia og Bård
Tufte Johansen som etterfulgte
Team Antonsen?
8. Hva er AS forkortelse for når du
ser det i navnet til et firma?
9. Hvem har skrevet Klatremus og
de andre dyrene i Hakkebakkeskogen?
10. Hva er Vasaloppet?

Sudoku

Svar:
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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

I science fiction er folk
og romskip iblant omgitt
av «kraftfelt». Det er
imidlertid ikke noe
mystisk med usynlige
krefter. Her er et
eksempel:

1

Hva skjedde?

11. Augustus (han tok Cæsars navn som tittel, og det ble til keiser) 12. Astrid Lindgren
13. Pluto 14. Det Europeiske fotballforbundet
15. Bordtennis 16. I Asia 17. Tre brødre som
ikke er brødre 18. Aksjeselskap
19. Thorbjørn Egner 20. Et skirenn

En usynlig
kraft

Gjør dette

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

Kryss meg på krykka

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

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

Løsning på forrige kryss
var:

HØSTFERIE

Erik Toft, Mo i Rana
Ole Stålesen, Vanse
Else Berit Fladhagen, Haslum

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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Trysil Bil AS
Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Syljuåsen AS

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
PERSONSKADEFORBUNDET
LTN LIKEPERSONTELEFON
Tlf. 61 14 50 80

Telefonnummeret er:

OM LIKEPERSONTJENESTEN

21 40 32 02

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

samtaler med en erfaren og trent samtale

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

partner. Samtalepartnerne kalles likeper-

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

soner. Kort fortalt er dette personer som har

snakke med en av våre likepersoner.

erfaringsbasert kunnskap, har gjennomgått
forbundets kurs og er godkjente av sine lag.

Likepersontelefonen besvares av forbundets utdannede
likepersoner. Vi er tilgjengelig fire timer i uken.

Likepersonene har taushetsplikt
og er hjelpere på frivillig basis.

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Denne plasseres gjerne på en tekstside

Alle har rett til å bli hørt!
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.
• Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
• JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL).
• Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å
velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
• JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse.
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl
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Trygt på skoleveiene
Flesberg kommune

Vestvågøy kommune

Gjerdrum kommune

Sel kommune

Namsskogan kommune

Ås kommune

Lillestrøm kommune

Frøya kommune

Notodden kommune

Orkland kommune

Våler kommune

Nissedal kommune

Fitjar kommune

Hustadvika kommune

Krødsherad kommune

flesberg.kommune.no

sel.kommune.no

lillestrom.kommune.no

orkland.kommune.no

fitjar.kommune.no

Bademiljø
Nordheim VVS AS
1814 ASKIM
Tlf. 905 61 355

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

@ 922 64 215
haaland.boligtakst@gmail.com

namsskogan.kommune.no

froya.kommune.no

valer-of.kommune.no

hustadvika.kommune.no

Bjørvik &
Haugen AS

Sundrevegen 176
3570 ÅL
Tlf. 32 08 63 00

Nedre vei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Nordre Kullerød 17C
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 91 10

Stensrud Musikk

Kranstad
Glassmontasje AS

Amajo AS

Storg 19
31931 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Darren Saines
Hagedesign
• Bistand ved overtakelse
• Teknisk rådgivning
• Tilstandsvurdering
• Vedlikeholdsplan
• Forhåndstakster
• Arealmåling

vestvagoy.kommune.no

Elektrovegen 8
2069 JESSHEIM
Tlf. 907 77 324

Hallingsag AS
Nordbygdvegen 713
3570 ÅL
Tlf. 970 78 501

Hellinga 16 D
1481 HAGAN
Tlf. 67 07 43 40

Holtungveien 1126
3174 REVETAL
Tlf. 412 32 902

Erøyvik
Trevare AS
Erfjord
4233 ERFJORD
Tlf. 52 79 52 16

Hovin Trevare
Krokfossvegen 13
2067 JESSHEIM
Tlf. 63 97 05 01

Bygdeveien 31
3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

Aptum AS

Gyldenløves gate 4
4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 30 50

gjerdrum.kommune.no

as.kommune.no

notodden.kommune.no

nissedal.kommune.no

krodsherad.kommune.no

Akershusgartneren AS
Dyrskuveien 9
2040 KLØFTA
Tlf. 976 98 108

Kartverksveien 7, 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Begravelsesbyrået Orkla,
Meldal og omegn
Kvamsveien 6, 7336 MELDAL
Tlf. 960 14 510

Arendals Vasdrags
Brugseierforening

Stoaveien 14, 4848 ARENDAL
Tlf. 38 60 62 81

Tonstad
Bakeri AS

Tonstadveien 20A
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Sandstuveien 70 G
0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Gamle Bæreiavegen 23 B, 2208 KONGSVINGER
Tlf. 488 84 200

Guriby Elektroentreprenør AS
Munkebyvegen 247
7608 LEVANGER
Tlf. 996 92 315

Løxaveien 11
1351 RUD
Tlf. 67 17 78 50
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Halbrendsøyra 9, 6800 FØRDE
Tlf. 57 83 08 00

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

BRB Bygg AS
Hellebergveien 35
3960 STATHELLE
Tlf. 906 18 673

Wiik
Fjellsprenging
Aasen T.
Solskjerming AS
Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Kjerran 15
8050 TVERLANDET
Tlf. 916 37 536

Sanderplassen 4
6813 FØRDE
Tlf. 916 45 340

Trosby Båt og
Motor Trosby
Motorverksted
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG
Tlf. 926 30 300

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

Nordicgsa AS

Lørenfaret 1 B
0580 OSLO
Tlf. 23 18 08 80

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

Irby Elektro AS
Loe bruk 14
3300 HOKKSUND
Tlf. 915 49 789

Jernbaneveien 8
4821 RYKENE
Tlf. 482 37 119

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603
3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

J.O. Stavs veg 2
7088 Heimdal
Tlf. 72 83 00 00

Jadarvegen 19
4367 NÆRBØ
Tlf. 51 43 35 22

Klevjerveien 176
3074 SANDE
Tlf. 33 01 81 60

Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN
Tlf. 63 93 06 90

Eiksenteret
Målselv

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Heradvegen 9
3550 GOL
Tlf. 32 07 60 30

4950 RISØR
Tlf. 21 90 40 20

Jahr
Bilservice A/S
Jarveien 96
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Grenland Havn IKS
Strømtangvegen 39
3950 BREVIK
Tlf. 35 93 10 00

Odd Gunnar Hvattum
Bilskadereparatøren

Tornesvegen 533, 6443 TORNES I ROMSDAL
Tlf. 922 84 987

Åsen
Servicesenter AS
7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Søren Øvretveits veg 9
4350 KLEPPE
Tlf. 51 78 51 00

Romerike
Maskin AS

Nedre Hagaveg 19
2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 91 42

Nyhus
Transport AS
Roaveien 6
3534 SOKNA
Tlf. 414 56 705

3187 HORTEN
Tlf. 406 29 225

Arnes
Frisørhjørne
Langebruvegen 19
6800 FØRDE
Tlf. 57 82 62 35

Holmfossveien 12
3282 KVELDE
Tlf. 33 15 65 00

Sundbrei
Transport AS
Kallerudlia 3
2816 GJØVIK
Tlf. 61 18 49 47

Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Tlf. 22 16 21 30

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Lantz Auto AS
Verksveien 13
4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Autobjørn A/S

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

Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03

Byggmester
Øyvind Bakkevold AS
Birkedalsveien 57
4640 SØGNE
Tlf. 38 05 19 41

Hellestad Maskin AS
Granstuv 1, 1185 OSLO
Tlf. 976 50 223

Kjøp og salg av brukte anleggs maskiner
i hele landet. Odd Arme: 97650223

Elektrovegen 1
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 35 00

Andreas Bottolfs Verksted AS
Byfogd Motzfeldts gate 6,
6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Heggenveien 9, 3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81 • post@bottolfs-verksted.no

EIE eiendomsmegling
avd. Tønsberg
33 30 70 00 | tonsberg@eie.no
EIE eiendomsmegling

Agder
Entreprenør AS
Hadelandsveien 1469
2742 GRUA
Tlf. 61 32 49 00

MECA Drammen
Ingvald Ludvigsensgate 21
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 89 57 20

Strømsbusletta 9B
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 12 20

Oslo Bilsenter
Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN
Tlf. 400 05 939

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Glassmester1
Arendal
3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Strømsbuveien 61
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 41 88

9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10
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Nils Heglands veg 41, 4735 EVJE
Tlf. 957 13 200

Lars E. Strand Malermester
og Entreprenørforretning AS
Hvamsvingen 11B
2013 SKJETTEN
Tlf. 901 26 631

Gleden ved
å dele øyeblikk
Alle opplevelser, store og små, blir bedre når de deles.

Banken med kundeutbytte
Lars Tore
Hulinder
Johannessen

Jørstad, 7760 SNÅSA
Tlf. 908 83 358

KM Grunnmur AS
H0702 Harakollen 21
3303 HOKKSUND
Tlf. 901 23 702

Utne
Transport Eiksenteret
AS
Målselv
Statsmin Torps v 49

Hansen Eggen
& Justnæs AS
PKF ReVisjon AS

Andslimoen NavarvegenSandstuveien
70 G
11
1722 SARPSBORG
9325 BARDUFOSS
7820 SPILLUM 0680 OSLO
Tlf. 69 13 72 30
Tlf. 77 83 40 50
Tlf. 22 78 28 00
Tlf. 74 28 09 00

Høybråten
Mrexx Motor AS
Glasservice AS
MØRE OG
ROMSDAL
Ingeniør
Rybergs gate 103

Malermestrene
BMV AS

Buråsen
13, Sørlandsparken
Anleggsdrift
AS
4636
KRISTIANSAND
Sagene
Ring 43 S
Tlf. 38HERNES
14 45 00
2410
Tlf. 911 95 559

Multirent AS

Skjåholmen
Støget 74
Gammelseterlia 7
3027 DRAMMEN
9620
KVALSUND
Valhallavegen
12,
2060 GARDERMOEN
4760 BIRKELAND
6422
MOLDE
Tlf.
Tlf. 31 00 02 60
Tlf. 951
400 22
46 093
000
Tlf. 37 27 61 08
Tlf. 38 04 10 70
Tlf. 71 20 133512
50 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no
Åseral maskin
Buss og
Active
Micheletveien 54
1053 OSLO
Tlf. 920 23 503

Lastebilsenteret AS
Moen Industriområde 38
3622 SVENE
Tlf. 32 70 05 19

TRØNDELAG

OsloAS
Bilsenter AS
Reiseservice AS og transport
Modumveien 42
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 88 02

Services AS
Grenseveien 73 Sundretunet
Røyddansvegen 46
Sagaveien 66C
0663 OSLO
Sundrejordet
4,
3570
ÅL
Reinsvegen 50
4540 ÅSERAL
1555
SON
Tlf. 23 17 02 00
Kirkegata
9 A,
3616
KONGSBERG
Tlf.
417
99
417
5643 STRANDVIK
Tlf. 992 78 444
Tlf. 32
930730463146
Tlf.
75
Tlf. 56 58 16 49

RØDSJØ Trafikkskole AS

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200Eiksenteret
Snekker
Eggen
AlltakAS
AS
Rue Transport
AS PKF ReVisjon
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
Tt-Anleggsdrift
Invest AS
Målselv
AS
Knut E. Bottolfs
Industriveien
12
www.rodsjotrafikkskole.no
Opsalvegen
147
Andslimoen
Sandstuveien
70 G
Sagene Ring
Doneheia
13843
Haugerud
9325
BARDUFOSS
0680 OSLO
2410 HERNES
1461
LØRENSKOG
3690
HJARTDAL
4516Tlf.
MANDAL
Go“biten
3536 NORESUND
Tlf. 77 Mix
83 40 50
Tlf.Kiosk
22
78 900
28 0092 772
911 95 559
Tlf.
Tlf. 913 82
288
Tlf. 38 28 95 00
Tlf. 416 07 546
Lilleåsgata
1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00
Multirent AS
Trafikkskole A/S
VIKEN MØREEidsvoll
OG ROMSDAL
Skjåholmen
Lars Tønsagers
9620
KVALSUND
Tannlege
Flaenbakken 2 2080 EIDSVOLL
951 22 093
Tlf. 38 04 10 70
3512 HØNEFOSS Gunnar Tlf.
Odd
Hagen AS
EIDSVOLLS
trafikkskole
Tlf. 63 96 47 20
Tlf. 488 94 700
Skriugata 24
Romdalsgata
3,trafikkskole
6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
Eidsvolls
eldste
3660 RJUKAN
E-post: abcskole@online.no
Østre Aker vei 255
Mosterøyveien 92
Tlf. 63 96 47 20
www.abcskole.no
Tlf. 35 08
11 40
0976 OSLO
Active
4156
MOSTERØY
Kontortid: man-fre 0900-1500
Oslo Bilsenter
AS
Tlf. 22 90 75 00
Services AS
Tlf. 478 21 212
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
Grenseveien 73
Sagaveien 66C
0663
OSLO
www.eidsvoll-trafikkskole.no
Reinsvegen 50
1555 SON
Tlf. 23 17 02 00
DIN
5643 STRANDVIK
Tlf. 930 04
146 LOKALE RØRLEGGER
Furene 29,6105 VOLDA • Tlf. 70 07 44 30
TRØNDELAG
Tlf. 56 58 16 49
NorthSea
Brødrene Henriksen
Teglverksveien 100
drangedalror.no I 926 06 152
RØDSJØ Trafikkskole AS
Terminal AS
Transport AS
3057 SOLBERGELVA
drangedal.rorlegger@gmail.com
Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
Snekker40
Tangenvegen 40
Lyngbakkvegen
Tlf. 32 23 Tt23 00
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
Invest AS
KnutSKIEN
E. Bottolfs
3950 BREVIK
3736
www.rodsjotrafikkskole.no
GranmoveienDoneheia
29 A 138
Haugerud
Tlf. 35 57 37 50
Tlf. 411 33 300
4516 MANDAL
Mix Go“biten3300
Kiosk
3536 NORESUND
TRYGGHET I KVALITET I NETTHANDEL
HOKKSUND
Tlf. 38 28 95 00
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

VIKEN

Trosby Båt og Motor
Vinstra Tannlege
– 30
– OddAS
Gunnar
Hagen AS
Trosby Motorverksted
Begravelsesbyrå
Skriugata 24

EIDSVOLLS trafikkskole

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

Tlf. 416 07 546

Tlf. 63 96 47 20

Rustvegen 3660
317 RJUKAN
Mosterøyveien 92
Tlf. 35 08 11 40
2640 VINSTRA
4156 MOSTERØY
Tlf.
995
82
943
Tlf. 478 21 212

Valleveien 603
Østre Aker vei 255
3960 STATHELLE
0976 OSLO
Tlf. 35
39752000
Tlf. 96
22 90

Rogaland
Bilverksted AS
Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Advokatfirmaet
Nyland Maskin AS Jon Reidar Aae AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Takringen AS

3005 DRAMMEN
Ingeniørtjenester
Tlf. 32 20 29 00 AS
Porsveien 10
4994 AKLAND
Tlf. 979 82 319

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf.Hovedvegen
61 14 50 8045

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Kjetils Auto AS

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Kåsmyra
3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

Edelfarm AS

Sulland
Tromsø AS

Øksengård
8253 ROGNAN
Tlf. 75 69 13 30

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

Alkeveien 12
9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 00

Rødmyrsvingen 94, 3735 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Kulelagerhuset AS
Kanalveien 3
5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00

Teglverksveien 9 B
3413 LIER
Tlf. 32 24 41 80

4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200

Rua bygg & Takst

Dyrud Elektro AS
Vekanvegen 3
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 80 80

H Trans og
Anl Power K-A Nicolaisen

Tele-Tur AS

Langmyra 5
3185 SKOPPUM
Tlf. 485 05 168

Hurum Mølle

Mølleveien 29
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Bremsnes
Bilverksted AS

Optimera AS

Monter Stormarked Forus
Maskinveien 7
4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Bragernes Torg 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 71 00

Nordre Ruavei 7, 3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669

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

www.ruabyggogtakst.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Bleikmyrvegen 45
Verkstedveien
25A,
4276
VEDAVÅGEN
SKI
Tlf. 521400
04 40
40
Tlf. 64 87 67 00
www.solstein.no

Tlf. 962 09 666
Tollbugata 105
www.jagassistanse.no

Nordre Foksrød 21
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 08 10

3041 DRAMMEN
Tlf. 982 63 849

Alle har rett til å bli hørt!
JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.
• JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.
• Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
• JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL).
• Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å
velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
• JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse.
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.
JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

t navn til:

ng,
ik

trøm:
gt. 11
Lillestrøm
3 89 20 20
23 29 90 01

Spesialområder:

NESS LUNDIN er et av landets ledende
firmaer innen erstatnings- og
forsikringsrett.
Firmaet har 14 ansatte, hvorav 10 advokater
og 2 advokatfullmektiger.
NESS LUNDIN er et av landets ledende firmaer innen
Ta
kontakt
en gratis
erstatningsogfor
forsikringsrett.
Firmaet består
4 partnere,
samtale
omavdin
sak!
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud,
Christian Lundin og Tom Sørum.
Vi har prosedert en rekke
HOVEDKONTOR OSLO
prinsipielle saker for norske
Postadresse for alle kontorer:
og internasjonale
domstoler,
og
Postboks
420 Sentrum,
0103 Oslo
bistår skadelidte i hele landet,
Besøksadresse:
i saker etter ulykker.
Universitetsgata
8, 0164 Oslo
Tlf.:
23 29
90vi00,
Faks:
23bistand
29 90 01
I tillegg
kan
bl.a.
tilby
firmapost@nesslundin.no
innenfor følgende rettsområder:
www.nesslundin.no
fast eiendoms rettsforhold,
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
Haugesund:
Haraldsgt. 140
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker
for norske og internasjonale domstoler og
bistår skadelidte i hele landet i saker om
erstatning. I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
innenfor følgende rettsområder:
Fast eiendoms rettsforhold, familie- og
arverett, og strafferett, herunder oppdrag
som bistandsadvokat.

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

Tromsø:
Seminarbakken 4
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader

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

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

Vi er et landsdekkende advokatfirma med
praksis innen de fleste rettsområder. Vi har lang
erfaring med behandling av personskadesaker,
herunder erstatning etter yrkesskader,
trafikkulykker og pasientskader m.m.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal,
og 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

