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2014 er jubileumsår og vi 

skal feire 30 år. Dette er et

år vi med stolthet skal se 

oss tilbake på kampene forbundet har vunnet for enkeltmennesker 

og seiere som har endret samfunnet vårt til det bedre. Vi har en sterk 

og viktig historie, og den fortjener å bli fortalt. Det skrives i disse dager 

bok om våre første 30 år, og den gleder jeg meg til å lese. Jeg gleder 

meg til å lese om de som satt i mitt verv før meg og til å minnes 

noen av ildsjelene som ikke er her lenger. Mest av alt gleder jeg meg 

til fortsettelsen. 

For et par dager siden kom 79 av oss tilbake fra årets svært vellykkede 

regionkonferanse som ble arrangert på båten mellom Kiel og Oslo. 

Konferansen kan du lese mer om i februarnummeret, men takk til dere 

som bidro til å gjøre den interessant.

Medlemsmagasinet LEVE MED som du holder i hånden er også en

del av markeringen. Personskadeforbundet LTN har ambisjoner om å

fremstå som mer tidsriktige samtidig som vi forvalter arven og ønsker 

å tilby et tidsskrift med mer faglig tyngde. Tittelen er valgt strategisk 

og kommuniserer et kjent begrep i det nye helse Norge, - samtidig 

som det er vel nettopp det vi gjør. Lever med! Jeg krysser fingrene 

for at du liker det du ser og leser! Det er med stolthet og forventning 

vi gir dere produktet.

Personskadeforbundets LTNs hjerte ligger i lokalt engasjement. Nå står

årsmøter med handlingsplaner i lagene for tur. Kanskje er du allerede

aktiv, men dersom ikke håper vi du stiller opp og deltar med ditt bidrag.

Tallene over ulykker i trafikken i året som har gått er høyere enn på flere

år. Antallet fritids- og arbeidsulykker går heller ikke ned. Vi vet, mer 

enn noen andre, at det ved hvert tall ligger en skjebne, skadde har 

fått en ny hverdag og pårørende som har mistet noen.

Hverdagen må defineres på nytt. Personskadeforbundet LTN ønsker å

markerer sitt 30 årlige virke ved å oppfordre alle til å delta i en nasjonal

dugnad for å redusere antall trafikkulykker i landet vårt. Målet er ikke

bare å komme ned på 2012 nivå, 145 drepte, men å skape et rekordår.

Mange har nyttårsforsetter, og ferdes ute på tur langs veien. Mitt er

å ta vare på meg selv og de i rundt meg. Med det ønsker jeg dere en

fin tur ut i vinter Norge. NB. Husk refleks!

Godt nytt år alle 
sammen

Leder Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

«Personskadeforbundet LTNs hjerte 
ligger i lokalt engasjement. » 
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Et nytt erstatningsår er tilbakelagt. 
Utvikling av erstatningsretten er i 
stor grad avhengig av de retnings-
linjer som domstolene trekker opp. 
Særlig når det gjelder utmåling, har 
lovgiver vært tilbakeholden med å 
gi detaljerte regler og rettsavgjø-
relser gir derfor viktige signaler om 
hvilke prinsipper som skal legges til 
grunn for oppgjør. Erstatningsretten 
er dynamisk i den forstand at den 
skal avspeile hvilke rettsgoder som 
til enhver tid har erstatningsrettslig 
beskyttelse, og vi ser også at erstat-
ningens størrelse er i utvikling på de 
forskjellige områdene. 

Hovedtrenden for 2013 har vært at det først 

og fremst er pasientskadesakene som blir 

behandlet i domstolene. Av ca 50 dommer 

som ble behandlet av lagmannsrettene, er 

det omtrent 50 % som er erstatningskrav etter 

pasientskader. I tillegg er det en del problemer 

som reises i forbindelse med yrkesskader/

yrkessykdom, mens det resterende er for-

delt mellom årsakssammenheng, utmåling, 

foreldelse, etc. Sett fra vårt forbunds side er 

kanskje det mest gledelige at standardise-

ringsutvalgets  forslag fra 2011 om utmåling 

ved alvorlige skader nå synes å få gjennomslag 

i rettspraksis. 

YrkesskAde

Høyesterett behandlet i 2013 en sak om 

en offshorearbeider hvor det ble påvist en 

støyskade i 1989 etter langvarig støyekspo-

nering og han fikk redusert hørsel. Spørsmålet 

var  om yrkesskadeforsikringen var aktuell, 

da den opprinnelige skaden var konstatert i 

1989, før loven ble innført. Høyesterett kom til 

at det  var ansvar for forverringen av skaden 

som hadde skjedd etter 1990.

I en annen sak tok Høyesterett  standpunkt til 

hvorvidt en ambulansesjåfør, som fikk diag-

nose posttraumatisk stressyndrom, på grunn 

av mye medieomtale, skulle få erstatning via 

yrkesskadeforsikringsloven. Kravet  er at det 

skal være en arbeidsulykke. Høyesterett kom til 

at denne mediedekningen ikke tilfredsstilte vil-

kårene om en arbeidsulykke i lovens forstand. 

Borgarting lagmannsrett avsa dom den 18. 

september 2013 hvor en matros om bord på 

et skip hadde blitt utsatt for store meng-

der dieseleksos. Spørsmålet var om han var 

blitt påført en yrkessykdom i henhold til yr-

kesskadeforsikringsloven. Skadelidte fikk  ikke 

medhold, med henvisning til de medisinske 

spesialisterklæringer som ikke konkluderte 

med årsakssammenheng. 

Borgarting lagmannsrett avsa  en dom 12. 

september 2013, hvor en anestesilege ble påført 

skade i øret og i kjeveleddet under livredning av 

en pasient i et helikopter. Spørsmålet var om 

skaden skjedde som følge av en ulykke, hvor 

det kreves at det er en såkalt “plutselig yttre 

begivenhet”. Lagmannsretten kom  til at det 

må stilles små krav til den yttre begivenheten, 

og retten fant etter en konkret vurdering at 

skaden var en direkte følge av plutselig rystelse 

etter en turbulens. Han ble  tilkjent erstatning. 

Borgarting lagmannsrett kom også til at det 

var en yrkesskade i en dom av 11. mars 2013. 

En arbeider på oljeplattform fikk store ryggs-

merter og hevdet at dette var på grunn av at 

han skled mens han skiftet en ventil. Dette 

kom ikke frem av journalnotatene, men fra en 

redegjørelse han selv hadde skrevet ca to uker 

etter ulykken. Lagmannsretten la til grunn at 

sykepleierens notater var uriktig, blant annet 

fordi det var en misforståelse mellom sykeplei-

er og skadelidte. Forklaringen som skadelidte 

selv hadde sendt inn, to uker etter ulykken, ble 

avgjørende. På tross av at forsikringsselska-

pet anførte at hans forklaring kunne være en 

følge av at han hadde blitt klar over at det var 

viktig i vurderingen, konkluderte lagmanns-

retten med at dette var en yrkesskade. Dette 

er en type faktum som vi ser i mange saker 

og rettens vektlegging på skadelidtes egen 

forklaring har overføringsverdi på andre tilfeller.

Trygderetten avsa en viktig kjennelse den 17. 

januar 2013, hvor de fant at vilkårene for yrkes-

sykdom var oppfylt ved at tannlegesekretærer 

hadde blitt utsatt for kvikksølvforgiftning i 

perioden 1958 – 1960 og 1968 – 1981.  

TeksT: Per Oretorp

Er
stat
nings
året

2013
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eTTeroppGjør 

Høyesterett avsa en  dom i 2013 hvor det 

var spørsmål om en kvinne som var påført 

nakkesmerter etter ulykke kunne gjenoppta 

sin sak etter at hun hadde mottatt kr 40 000 

som endelig oppgjør etter ulykken. Hun ble 

etter hvert 50 % ufør og søkte om gjenopptak. 

Høyesterett gav skadelidte  medhold, og saken 

står når for domstolen hva gjelder utmåling/

årsakssammenheng. 

oppreisninG – eøs 

Personskadeforbundet har siden 1995 vært 

engasjert i oppreisningsproblematikken i for-

bindelse med mangelfull  innføring av direk-

tiver fra EØS.  Høyesterett tok standpunkt til  

Personskadeforbundets krav om at staten er 

ansvarlig for oppreisningserstatning tilbake til 

1. januar 1994, da Norge inngikk EØS-avtalen. 

Utgangspunktet  er at vi fikk en lovendring 

fra juni 2009, hvor forsikringsselskapene nå er 

ansvarlig for å forskuttere oppreisningserstat-

ningen. Før det tidspunkt måtte man fremme 

krav mot skadevolder personlig, og staten 

erkjente ansvar for skadetilfeller inntruffet etter 

1. januar 2001. Nærværende sak angikk derfor 

perioden 1. januar 1994, da Norge inngikk EØS 

avtalen, til 1. januar 2001. Personskadeforbun-

det fikk medhold i at staten ble ansvarlig for 

skadetilfeller fra 1. januar 1997. Bakgrunnen 

for dette er at statens uaktsomhet ikke var 

tilstrekkelig grov –ved ikke å  ha oppdaget at 

norsk lov var i konflikt med EØS –direktiver,   

før man fikk en annen dom – den såkalte Ber-

nades-saken i 1997. Saken er tidligere omtalt 

i Magasinet. 

pAsienTskAder

Høyesterett behandlet  en sak om såkalt 

”aksept av risiko”. En kvinne fikk påvist en-

detarmskreft og hennes immunforsvar ble så 

redusert under cellegiftbehandlingen at hun 

døde. Spørsmålet var om dødsfallet var en 

risiko pasienten må akseptere. Høyesterett 

kom frem til at det var en slik risiko, og de 

etterlatte ble derfor ikke tilkjent erstatning. 

Agder lagmannsrett behandlet 22. oktober 

2013 en sak hvor en gutt hadde blitt 100 % 

medisinsk invalid som følge av surstoffman-

gel under fødsel. Her bør man merke seg at 

inntektstapet til guttens mor ble tatt med i 

erstatningsutmålingen og at NPEs anførsel 

om verdiøkning av boligombygningen ikke 

skulle hensyntas. Begge disse spørsmålene 

er en gjenganger i slike saker.

7. mai 2013 behandlet Agder lagmannsrett en 

sak hvor en kvinne fikk innsatt en halv kne-

protese ved en operasjon, til tross for at hun 

var henvist for innsetting av en hel protese. 

Lagmannsretten kom til at denne feilbehand-

lingen var årsaken til 50 % uførhet. 

25. februar 2013 avsa Agder lagmannsrett 

en dom vedrørende boligtilpassing etter en 

pasientskade. Her var det en gutt som ble 

påført cerebral parese etter fødselen. Her viser 

domstolen til NOU 2011:16, om standardisert 

personskadeerstatning og faststilte den årlige 

erstatningen til 2 G i tråd med standardise-

ringsforslaget. Når det gjelder boligen ble det 

her tilkjent kr 2 100 000 til tilpasning. 

30. september 2013 avsa Borgarting lag-

mannsrett en dom om pasientskade. I det-

te tilfellet var det en kvinne som hadde en 

stoffskiftesykdom, som fikk påvist kreftsvulst 

i endetarmen. Pasientskadenemnda erkjente 

at svulsten burde blitt oppdaget tidligere, men 

mente det ikke hadde betydning for utfallet. 

Her var det uenighet mellom den rettsopp-

nevnte sakkyndige og NPEs rådgivende lege. 

Lagmannsretten la her avgjørende vekt på 

den rettsoppnevnte sakkyndige og idømte 

Pasientskadenemnda ansvar. 

17. juni 2013 avsa Borgarting lagmannsrett 

en dom hvor det var spørsmål om vaksina-

sjon av en ungdomsskoleelev som hadde fått 

hjernehinnebetennelse.  Han fikk diagnosen 

kronisk utmattelsessyndrom 15 år senere. Lag-

mannsretten kom  til at det skulle tilkjennes 

erstatning. 

8. april 2013 avsa Borgarting lagmannsrett en 

dom hvor en ansatt ved et fiskeoppdrettsan-

legg fikk gule stafylokokker etter en operasjon 

ved en ryggskade. Etter konkret vurdering 

økte lagmannsretten erstatningen som NPE 

hadde tilkjent, betraktelig. Lagmannsretten 
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«Eidsivating lagmannsrett avsa en dom 22. mars 2013 hvor 
en 19 år gammel kvinne ble påkjørt bakfra da bilen hun 
kjørte sto stille. Skaden ble vurdert til 9 prosent medisinsk 
invaliditet.» 

viste blant annet til en  betydelig lønnsøkning. 

11. juli 2013 avsa Frostating lagmannsrett en 

dom vedrørende foreldelse på en pasient-

skadesak. En fire år gammel jente ble i 1979 

operert for å rette en feilstilling i begge bena. 

Siste operasjon ble foretatt i 2009. Hun hadde 

hatt kontinuerlig smerter, og hun fikk medhold 

i at saken ikke var foreldet. 

ÅrsAkssAmmenhenG

Borgarting lagmannsrett avsa dom 5. april 

2013, hvor en vindusvasker ble påkjørt bakfra 

da han var 73 år. To år etter ulykken fikk han 

et lite hjerteinfarkt og året deretter brakk han 

tre ribben. Skadelidte drev vindusvaskeriet 

sammen med sine to sønner, og lagmanns-

retten la til grunn at skadelidte ville fortsatt i 

arbeid frem til fylte 80 år, tenkt ulykken borte. 

21. januar 2013 avsa Borgarting lagmannsrett 

en dom hvor en mann i 1996 som ble påkjørt 

bakfra ble påført nakkesleng. Mannen ble 

sykmeldt i to og et halvt år, og det var enighet 

om at han skulle ha erstatning for denne peri-

oden. Mannen ble så igjen sykmeldt i 2004 og 

han fikk også påvist en hjerneskade. Han fikk 

ikke medhold i at det var årsakssammenheng 

mellom den utvidede arbeidsuførheten og 

ulykken, og heller ikke at hjerneskaden var 

forårsaket av ulykken. 

Eidsivating lagmannsrett avsa en dom 22. 

mars 2013 hvor en 19 år gammel kvinne ble 

påkjørt bakfra da bilen hun kjørte sto stille. 

Skaden ble vurdert til 9 % medisinsk invali-

ditet. Spørsmålet var hvorvidt  invaliditeten 

var tilstrekkelig til å kunne redusere hennes 

arbeidsevne 50 %. Lagmannsretten kom til at 

så var tilfellet, og tilkjente erstatning. 

Frostating lagmannsrett avsa også en dom 

i desember 2012 hvor det var spørsmål om 

de overlevende fra Sleipner-forliset skulle ha 

erstatning som følge av blant annet posttrau-

matisk stress syndrom. Skadelidte hadde bak 

seg mange perioder med arbeidsledighet, i 

tillegg til at han flere ganger hadde påbegynt 

studier som han avsluttet. Plagene var til dels 

ikke dokumentert i journaler. Lagmannsretten 

mente at ulykken var tilstrekkelig traume til 

at slike sykdommer kunne oppstå, og gav 

skadelidte medhold. Dommen er et godt ek-

sempel på at journaler ikke er avgjørende i 

vurderingen av årssakssammenheng.

ForsørGerTAp

Dette tema har det ikke vært behandlet i så 

mange dommer, men Eidsivating lagmanns-

rett behandlet en slik sak 31. mai 2013, hvor 

Pasientskadenemnda måtte betale  erstatning 

på kr 10 000 pr år med en omstillingstid på 

underkant av 10 år. Etter en konkret vurdering 

økte lagmannsretten den årlige erstatningen 

til 15 000 kr pr år og fastsatte omstillingspe-

rioden til ti år. 

I tillegg til disse temaene har det også vært en 

god del dommer på oppreisning. Vi ser det er en 

viss økning i oppreisningserstatningen, særlig 

når det gjelder utøvelse av vold. Hvorvidt dette 

vil ha en betydning for oppreisningsnivået ved 

trafikkulykker er vanskelig å si. Det avgjørende 

her er blant annet hvor grovt uaktsom bilfører 

har vært og hvor alvorlig skaden har blitt. 

nYTT År oG nYe muLiGheTer 

Som nevnt innledningsvis er det mest gle-

delige at vi begynner å få et utmålingsnivå 

som er foreslått i standardiseringsutvalget 

NOU fra 2011. For øvrig er det betenkelig at 

de fleste sakene forlikes med forsikringssel-

skapene, mens prosessene øker mot staten 

som administrerer ordningen med erstatning 

etter feilbehandling etter sykehus. Dette er en 

viktig erfaring å ta med seg i vurderingen av 

forslaget om  offentlig oppgjørskontor.

For at erstatningsretten skal få den utvik-

lingen som vårt forbund er opptatt av, er vi 

avhengig av innspill og interesse for å prøve 

prinsipielle spørsmål og minner om muligheten 

for å søke støtte fra Rettssikkerhetsfondet. 

Vi benytter anledningen til å takke for god 

innsats fra våre medlemmer, advokater og 

samarbeidspartnere, og håper at også 2014 vil 

inneholde domstolsavgjørelser som vil styrke 

rettsikkerheten og bringe oss nærmere målet 

om full erstatning. 
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Tone ALm AndreAssen er sosiolog og kjent for sin 
interesse for brukermedvirkning. Foto: UiO.

Gruppen som skal følges i forskningsprosjektet 

er personer som har pådratt seg hodeskade 

og/eller multi-traume.   

- Dette er et prosjekt vi gleder oss veldig til å 

ta fatt på. Og vi skal ikke bare studere bru-

kermedvirkning i rehabiliteringstjenestene, vi 

skal også inn prosessen der utformingen av 

forskningen foregår, forklarer forskningsleder 

Tone Alm Andreassen. 

BrukermedvirkninG i vinden 

Tone Alm Andreassen er sosiolog og kjent for 

sin interesse for brukermedvirkning og for stu-

dier av hva det betyr å involvere de det faktisk 

gjelder. Dette manifesteres både forsknings-

arbeid og bøker. I dette forskningsprosjektet 

går  imidlertid Alm Andreassen lenger ved at 

de det gjelder også skal inn i arbeidet rundt 

forskningsdesignet. 

- Det er egentlig naturlig og logisk at forskere 

snakker og samarbeider med de som ”vet 

hvor skoen trykker” for å være sikker på at vi 

har god nok kunnskap til å vite hva vi skal se 

etter når vi skal forske. 

Brukermedvirkning er i følge Alm Andreas-

sen en måte å kvalitetssikre prosjekter på. 

Brukerne sitter på masse erfaringer kanskje 

om temaer som det ellers kan være en fare 

for at forskerne overser. Det handler om å få 

tilgang på kunnskap som ingen andre enn de 

som faktisk har opplevd det innehar. 

- Kanskje er det slik at det vi i utgangspunktet 

tenkte å vektlegge ikke er i nærheten av der 

skoen trykker, smiler forskeren.  

sÅ LAnGT 

Prosjektet er finansiert via forskningsrådet. 

Tre stipendiater skal ansettes. Den ene skal 

se på den enkeltes opplevelser av overganger. 

Konkret betyr det enkeltpersoners opplevelse 

av hvordan det var å skulle overføres for ek-

sempel fra et sykehus som Sunnaas til kom-

munehelsetjenesten en tilhører. Det handler 

altså om overgangen mellom spesialist til 

kommunehelsetjeneste, og mellom de ulike 

helseinstansene på førstelinje. De to andre 

stipendiatene skal studere tjenestene og deres 

arbeid og erfaringer med overgangene.

- Overganger blir ofte beskrevet som sårbare 

punkter i et rehabiliteringsforløp. Noen kaller 

overganger for snubletråder. Ved å gå grun-

digere inn i dette håper vi å få mer innsikt i 

hvordan overgangene mellom rehabiliterings-

tjenestene kan fungere godt. Kunnskapen som 

kommer ut når prosjektet ferdigstilles i 2017 

vil forhåpentligvis brukes av både brukere, 

fagfolk og politikere, forklarer Alm Andreassen. 

hvem er med 

I prosjektet inviteres brukere fra Personskade-

forbundet LTN og fra flere andre organisasjoner 

som rekrutterer medlemmer med hodeskader 

og/eller multitraumer, til å foreslå brukere som 

skal sitte i et brukerpanel. Konkret betyr det 

mellom 8 og 12 personer. - Disse skal møtes 

ved milepæler i prosjektet og være med på å 

justere og komme med innspill til prosjektets 

utforming, sier Alm Andreassen.  

Det neste nivået er selve forskningen. Her vil en 

imidlertid rekruttere brukere direkte fra sykehus 

og følge dem gjennom helserehabiliteringen. 

Hvordan fungerer overgangene fra spesialist- til primærhelsetjenesten, eller mellom de ulike leddene i første-
linjen? Hvilke overganger går den enkelte igjennom i sin rehabiliteringsprosess? Hvordan kan de profesjonelle 
rehabiliteringstjenestene støtte opp den enkeltes endringsprosess? Et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus (HiOA) skal undersøke dette og Personskadeforbundet LTNs medlemmer skal inn med brukerkom-
petanse. 

TeksT: Gunn Kvalsvik

Overganger i 
rehabiliteringsprosessen

• Prosjektet har tittelen «Transitions 
in rehabilitation: Biographical recon-
struction, experiential knowledge and 
professional expertise».

• I prosjektet skal sykehus og kommu-
ner fra Østlandsområdet og Sørlandet 
studeres .

• Forskningsprosjektet er tverrfaglig og 
inneholder både helse- og samfunnsfag. 

• I tillegg til HiOA er Sunnaas- og 
Ullevål sykehus/Oslo Universitetssy-
kehus involverte. 

• Prosjektet er finansiert gjennom 
forskningsrådet, og er en del av at et 
dansk-norsk nettverk. 

FAkTA
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- Ridderrennet ønsker å invitere og motivere 

nettopp DEG som førstegangsdeltager, til 

å være med på Ridderuka. Under hele Rid-

deruka trener du i løypenettet til Beitostølen 

Helsesportssenter som er spesielt tilrettelagt 

for funksjonshemmede, sier generalsekretær 

Elisabeth Kollerød. 

unGdomsGruppA 

Dette er prosjekt hvor vi hvert år har mulighet 

til å ha med 10-20 syns- eller bevegelseshem-

mede førstegangsdeltagere i aldersgruppen 

15-19 år. Deltagerne i gruppa får hver sin led-

sager og bor sammen med ledsager og andre 

deltagere i mindre leiligheter/hytter. Deltager-

ne på ungdomsgruppa møter Ridderuka på 

en trygg måte. Deltagerne får være med på 

skiaktiviteter og konkurranser som man selv 

velger. Gruppa har flere kvelder med egne 

sosiale arrangementer. 

rAskere FrAm, gruppen for nylig skadde. 

Dette er en gruppe for mennesker som i for-

bindelse med sykdom eller skade de siste 0-5 

år har fått en syns- eller bevegelseshemming. 

I denne gruppen kan vi ha med fra 10-20 del-

tagere. Deltagerne i gruppa får hver sin led-

sager og bor sammen med andre deltagere 

på gruppa. 

Sosiale aktiviteter og måltider har gruppa 

i størst mulig grad sammen med resten av 

gruppa. Vi prioriterer deltagere under 30 år til 

denne gruppen, men alle som hører inn under 

målgruppen, kan søke. 

søknAdsFrisT For Gruppene 

- De som får plass på en av disse gruppene får 

dekket reise og opphold. Startkontingenten på 

450 kr må deltageren betale selv.   Søknad om 

opptak kan gjøres via søknadsskjema som 

ligger på vår hjemmeside www.ridderrennet.no. 

Søknadsfrist for begge gruppene er 12. februar, 

sier Elisabeth Kollerød. 

Ridderuken arrangeres av foreningen Ridder-

rennet, Forsvaret, Norges Idrettshøgskole og 

Beitostølen Helsesportssenter.

Ridderuka arrangeres i tidsrommet 30.mars til 6.april 2014 på Beitostølen. Foreningen Ridderrennet går nå ut 
med en invitasjon der førstegangsdeltagere kan søke seg til gruppene for ungdom og nyskadde. Ridderuka er 
verdens største årlige vintersportsarrangement tilrettelagt for primært syns- og bevegelseshemmede, hvor ca. 
500 deltakere fra 20 land deltar. 

Ridderrennet 2014 - tilbud 
til ungdom og nyskadde
TeksT: Jan Arne Dammen

ThomAs mikhAiL simAnov GAuTe LArsen
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Ny kunnskap om pasientkompetanse gjør at helsepersonell endrer metode 
for å hjelpe mennesker. I korridorene snakkes det om et paradigmeskifte. 
Det handler om å sidestille brukerkompetanse med fagkompetanse.  

Brukermedvirkning 
– hva er det?

 Men altså, tanken om at brukerne skal ha 

innvirkning og noe en skulle sagt i et behand-

lingsforløp er ikke ny. Tidlig på 2000-tallet 

dukket begrepet brukermedvirkning opp i do-

kumenter og etter hvert også i ulike praksiser 

der pasienten fikk mer innvirkning. 

Etter hvert har brukerinvolvering tatt flere for-

mer. En av disse er etableringen av  Lærings- 

og mestringssentre (LMS). Etter at det i 2004 

ble lovbestemt at alle helseforetak skulle im-

plementere brukermedvirkning poppet det opp 

slike senter på nesten alle våre store sykehus. 

Personskadeforbundet LTN har møtt Yvon-

ne Dolonen og Eva Hofft som begge jobber 

i Kompetanseenheten, Sunnaas sykehus HF. 

Yvonne er brukerkonsulent og Eva er fagkon-

sulent i LMS. 

Lms ved sunnAAs sYkehus hF

Tre fagpersoner ansatt ved LMS.  De holder 

til i lyse lokaler i andre etasje i hovedbygget, 

men har sitt virke over hele foretaket. LMS 

er en arena for samhandling der pasienter, 

brukere, pårørende og helsepersonell møtes 

for å utveksle erfaringer og kunnskap. 

- LMS skal bistå klinikken med å utvikle 

læringstilbud til personer med varig sykdom 

og funksjonsendringer, og deres pårørende. 

Hovedtyngden av arbeidet er integrert i den 

daglige kliniske virksomheten. Gjennom sam-

arbeidet med ulike seksjoner og team, samt 

brukerorganisasjoner og brukerkonsulenter, er 

det utarbeidet læringstilbud i grupper til både 

pasienter og de pårørende, forklarer Yvonne.

- Senteret samarbeider tett med foretakets 

brukerkonsulenter, for tiden fire personer. De 

har til felles at de selv lever med endret funk-

sjon på grunn av sykdom eller skade, og har 

erfaringer som de bruker direkte inn i rehabili-

teringstilbudet for den enkelte pasient, sier Eva.

I arbeidet har LMS har sin visjon: Kunnskap 

og læring er god medisin. Varig sykdom og 

funksjonsendring krever mer enn den tidligere 

tradisjonelle medisinsk behandling.

- Om noen er spesielt interessert i hvordan 

de ulike leddene henger sammen finnes mye 

informasjon på nettsiden www.sunnaas.no, 

sier Yvonne.

hvordAn Gjøres deT?

Lærings- og mestringssenteret arbeider i re-

habilitering. Det handler om å tilrettelegge for 

de gode læringsarenaer for pasienter og pårø-

BrukerkonsuLenT Yvonne duLonen er utdannet 
sosionom og har selv en ryggmargskade. 

TeksT: Gunn Kvalsvik
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rende, så de kan tilegne seg nyttig kunnskap, 

ferdigheter og se løsninger på utfordringer. 

Rehabilitering innebærer stor grad av læring 

og mestring av ny livssituasjon. Vi har en viktig 

rolle som kunnskapskilde og formidlere av 

helsefremmende tilbud. Det handler altså 

om å leve med. 

- Brukerkonsulentene møter pasientene i den 

daglige rehabiliteringen. Vår erfaring er at 

det oppleves som positivt for pasientene å 

møte oss som har erfaring med hvordan livet 

blir etter en ulykke og etter Sunnaas, forteller 

Yvonne. -  Pasientene ser at vi kommet oss 

videre og lever normale liv. 

Yvonne, som er utdannet sosionom og selv 

har en ryggmargskade, er opptatt av at det er 

viktig å forstå og å akseptere at folk er ulike. 

 LærinGsTiLBud ved sunnAAs 

Det er altså pasienter, pårørende og erfarne 

brukere som står i fokus i tilbudene ved LMSet 

på Sunnaas. Læringstilbudene er satt i sys-

tem, og foregår i mindre grupper for å fremme 

erfaringsutveksling. 

Eksempler er ukentlige tilbud for pasienter med 

hjerneslag, med ryggmargsskade og andre 

nevrologiske skader. Og temakafé for pasienter 

med ervervet hjerneskade og deres pårørende, 

samt egne dagsseminar for pårørende til pa-

sienter med hjerneslag og ryggmargsskade.

- På temakafé er det også aktuelle temaer på 

tvers av diagnoser som blir tatt opp, sier Eva. Vi 

snakker om alt fra seksualspørsmål til kogniti-

ve endringer. Her deltar fagfolk, erfarne brukere 

og representanter fra brukerorganisasjoner. 

… ja, ofte snakker vi fullt hus, forteller LMS-da-

mene.

Tilbudene inneholder også seminar for ulike 

grupper pårørende. Dette er personer som også 

har fått livet sitt snudd opp ned, og som har 

behov for informasjon og for å møte likesin-

nede med mulighet for erfaringsutveksling.  

evALuerinG oG endrinG ved hjeLp 

Av Brukere

Eva er ergoterapeut i bunn, og har jobbet 

innenfor rehabilitering i nærmere 40 år. Hun 

«Eksempler er ukentlige tilbud for pasienter med hjerne-
slag, med ryggmargsskade og andre nevrologiske skader. 
Og temakafé for pasienter med ervervet hjerneskade og 
deres pårørende, samt egne dagsseminar for pårørende 
til pasienter med hjerneslag og ryggmargsskade.» 

evA hoFFT fremfor hovedinngangen på Sunnaas sykehus. 
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forteller at læringstilbud skal utformes av 

fagpersoner og erfarne brukere i samarbeid, 

evalueres underveis og i etterkant, for å gjøre 

endringer der det er behov for det. 

- Her er det gjerne brukerkonsulentene, BU og 

andre erfarne brukere som bidrar med bruker-

kompetansen, forklarer Eva.  

heLsepedAGoGikk

Et viktig mål for LMS ved Sunnaas er at bru-

kermedvirkning skal ”inn i hodet” til alle som 

jobber ved sykehuset. Det krever endring i 

tankemåte når en skal sidestille brukerkompe-

tanse med fagkompetanse. Dette er en viktig 

del av hvordan vi formidler kunnskap og legger 

til rette for de gode erfaringsutvekslingene. På 

fagspråket kalles dette for helsepedagogikk. 

- Vi har egne LMS-seminar for ansatte der 

helsepedagogikk er tema til diskusjon og er-

faringsutveksling. Ideelt ønsker vi små grupper 

med de som jobber i lag i det enkelte team, for 

å fremme de gode ringvirkningene av semi-

naret inn i det daglige samarbeidet og måte 

å tenke på i rehabilitering, forklarer Eva. 

Det er likevel ikke bare enkelt å få helseperso-

nell til å delta på helsepedagogikktilbudene. 

Ikke av uvilje, men fordi timeplanen allerede 

er fullt opp av MÅ lister og dette kommer på 

listen over BØR. 

- Vi arbeider for å få helsepedagogikken inn 

systematisk i fagutviklingen vår, og er i gang 

med dette blant annet gjennom trainee-pro-

gram og læringsprogram for nyansatte og 

studenter. Dette i kombinasjon med reell 

brukermedvirkning er prioriterte oppgaver 

her ved LMS, avslutter Yvonne.

helsefremtiden og brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et begrep som 

går igjen helseløfter og dokumenter. I 

Samhandlingsreformen, helseskriv fra 

direktoratet, kjøredokumenter internt 

i helseforetak og ved kommunale hel-

setjenester snakker brukerkompetanse. 

Det skrives det at brukermedvirkning 

skal implementeres på alle nivå. 

Målet er selvsagt å sikre at pasientens 

behov og ønsker blir tatt på alvor. I til-

legg mener en at utvekslingen av kunn-

skap mellom pasient og behandler vil 

redusere de totale helsekostnadene. 

Personskadeforbundet LTN heier frem 

tiltak og sier med Arne Garborg ”Ein 

sjuk mann veit mangt som den sunne 

ikkje anar”.

FAkTA
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Din deltagelse på årsmøtet er en gylden mulighet for deg som medlem til å påvirke og ta aktivt  
del i det arbeidet som  Personskadeforbundet LTN gjør der du bor! Vi oppfordrer derfor alle  

medlemmer til å komme på årsmøtet, så sett av datoen allerede nå!
Saker som du som medlem ønsker skal bli behandlet på årsmøtet sendes til laget på nedenstående e-post-adresse  
senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden m.m. blir sendt til alle medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Lag Personskade- 
forbundet LTN:

Årsmøte-
dato

Sted/klokkeslett (dersom noe av 
dette mangler så blir det opplyst på 
innkallinga) Kontakt

Akershus fylkeslag 24.4 Anne Helene Lindseth, 970 63 601 
akershus@personskadeforbundet.no

Aust-Agder fylkeslag 3.4 Trygve Næssvei 2, Eydehavn,  kl 19.00 Målfrid B. Helle, 971 09 367
austagder@personskadeforbundet.no

Drammen og omegn lokallag 26.3 Drammen sykehus, grupperommet  
v/apoteket i vestibylen, kl 18.00

Tove Trogstad, 917 59 543
drammenomegn@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag 3.4 Rica Hotel Alta,  kl 19.00 Rigmor Endresen, 901 49 925
finnmark@personskadeforbundet.no

Follo lokallag 3.4 Ski servicesenter, kafeteriaen, Kirkevn. 3, 
Ski, kl 18.00

Anne Liv Reistad, 9941 12 971
follo@personskadeforbundet.no

Harstad og omegn lokallag 2.4 Læring- og mestringssenteret, Harstad 
sykehus, kl 18.00

Stein Håvard Kristensen, 915 87 535
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Lillehammer og omegn 
lokallag

10.3 Brukerkontoret 1.etg. på sykehuset  
Innlandet, Lillehammer, kl 19.00

Gunnvor Augland,  970 87 726
lillehammeromegn@
personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag 19.3 Klubbhuset, Gravdal kl 19.00 Leif Helge Hansen, 957 34 615
lofoten@personskadeforbundet.no

Nordland fylkeslag 27.4 Thon Hotel Svolvær, kl 11.00 Remi Andrè Olsen, 901 77 211
nordland@personskadeforbundet.no

Nordmøre og Romsdal 
lokallag

28.3 Frivilligsentralen i Kristiansund, kl 19.00 Svein Inge Bjerkan, 924 60 766
nordmoreromsdal@personskadeforbundet.no

Mosjøen og omegn lokallag 13.03 Fru Haugans hotell kl 18.00 Bente Hyttebakk, 481 22 274
mosjoenomegn@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag 7.3 Agenda Holmenveien (Smia vekst) 
kl 19.00

Kjersti Bergvik, 952 29 806
ofoten@personskadeforbundet.no

Salten lokallag 6.3 Skagen Hotel, Bodø, kl 18.00 Rolf Brekke, 413 06 486
salten@personskadeforbundet.no

Sogn og Fjordane fylkeslag 20.3 Sogndal Kjell Erdal, 466 79 003
sognogfjordane@personskadeforbundet.no

Sortland/Andøy lokallag 6.4 Rådhuset, møterom 1, Sortland kl 17.00 Arne Magne Andreassen, 976 93 012
sortlandogandoy@personskadeforbunet.no

Søre Sunnmøre lokallag 1.4 Frivilligsentralen i Fosnavåg,  kl 19.00 Sissel Blomvik, 962 30 747
soresunnmore@personskadeforbundet.no

Telemark fylkeslag 5.3 Hotel Vic, Porsgrunn, kl 18.00 Nils Tore Johnsen, 908 21 339
telemark@personskadeforbundet.no

Tromsø og omegn lokallag 26.03 Tromsø Rolf Antonsen, 906 04 509
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

Vesterålen lokallag 20.3 Brukersenteret kl 18.00 Hjørdis Samuelsen, 402 46 811
vesteralen@personskadeforbundet.no

Varsel om årsmøte i DITT lokal- eller fylkeslag!
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FFos hovedkrAv TiL 

sTATsBudsjeTT 2015 

Nylig oversendte FFO sine hovedkrav og for-

slag på satsninger i statsbudsjettet for 2015 

til statsråd Solveig Horne. I brevet ber vi også 

om at det innkalles til møte i Kontaktutvalget 

med regjeringen der våre krav vil bli drøftet. 

Forslagene til FFO tar utgangspunkt i funk-

sjonshemmedes velferd, rettssituasjon og 

levekår. Vi legger også til grunn at Norge nå 

har ratifisert FN-konvensjonen for rettighetene 

til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

For å møte behovene til mennesker som lever 

med funksjonshemning og kroniske sykdom-

mer mener FFO det kreves betydelige sats-

ninger på følgende områder:

- Å sikre levekårene og tjenestetilbudet til 

familier som har store omsorgsoppgaver for 

barn og unge med funksjonshemninger eller 

kroniske sykdommer.

- Sørge for at funksjonshemmede og kronisk 

syke får et godt tilbud om habilitering og re-

habilitering utfra individuelle behov.

- Øke innsatsen for å få flere funksjonshem-

mede i arbeid.

- Sikre at mennesker med funksjonshemning 

har tilgang til boliger og i større grad kan velge 

hvor de vil bo.

Les mer pÅ: FFo.no

Smått
& Viktig

FrA ForBundeTs hisTorie

I en avisfaksimile fra 1985 kan vi lese at et 

forsikringsselskap argumenterte for en skadd 

kvinne ikke ville gå glipp av fremtidig inntekt 

fordi hun høyst sannsynlig kom til å bli gift 

og forsørget. Informasjonen kommer frem i 

et intervju av forbundets daværende leder 

Olaussen. 

Selv om forsikringsselskapene fremdeles kan 

finne på å si de merkeligste ting, tilhører dette 

heldigvis fortiden. 
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personskAdeForBundeT LTn 

hAdde BursdAG den 13. jAnuAr 

I løpet av 30 år har over 100 000 men-

nesker fått hjelp og støtte gjennom 

Personskadeforbundet LTN. Like lenge 

har forbundet jobbet for å bedre helse- 

rehabilitering, juridiske rettigheter og 

hverdagen for folk og familier som blir 

utsatt for skade. 

Vi har mye å være stolte av, men ser også 

at mye gjenstår for å nå målet om et  

likeverdig samfunn. 
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i norGe Brukes denne deFinisjonen 

Av universeLL uTForminG:

Universell utforming er forming av produkter, 

bygg, transportmidler og omgivelser på en slik 

måte at de kan brukes av alle mennesker i så 

stor grad som mulig, uten behov for tilpasning 

eller spesiell utforming.

Innenfor boligsektoren innebærer dette at 

man ved nybygging, rehabilitering og om-

bygging skal vektlegge at både boenheter, 

fellesområder og utearealer skal være brukbare 

for et vidt spekter av mennesker: barn, eldre, 

synshemmede og bevegelseshemmede i til-

legg til spreke tjueåringer. Småbarnsforeldre 

skal kunne ta med seg barn i barnevogn, og 

ukjente besøkende skal kunne finne fram. 

Dette gir boligområder som er brukbare for 

flere og enklere for mange, ved hjelp av tiltak 

som er nødvendige for noen.

kiLde: Husbanken

personskAdeForBundeT LTn TAkker 

sÅ mYe For penGeGAvene vi hAr FÅTT 

i 2013.

Noen av gavene er ønsket benyttet til 

ungdomsarbeid og noen til likemannsarbeid.

Disse pengene blir forvaltet av forbundet sen-

tralt, til beste for de gruppene som giverne 

ønsket.

Midler som er gitt og hvor det ikke er angitt 

spesielt ønske om formål kan forbundets 

41 lokal-/fylkeslag søke om tildeling fra til 

enkeltstående prosjekter, i henhold til vårt 

landsstyrevedtak av 17.11.2011. Alle lagenes 

styremedlemmer er informert om dette tid-

ligere denne måneden.

Alle pengegavene som blir gitt vårt forbund 

blir benyttet til beste for dem som blir berørt 

av skade, og forebygging av at skader oppstår.

Vi er svært takknemlige for gavene og vil på 

vegne av alle som gjør en stor og viktig frivil-

lig innsats i våre lokal- og fylkeslag rette en 

stor takk til giverne, og gavene tar vi som en 

stor anerkjennelse på innsatsen som daglig 

gjøres rundt i hele landet for å hjelpe de som 

blir berørt av skade.

Forbundets gavekonto er 8101 28 94341.

vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

ffo.no

«Nylig oversendte FFO sine hovedkrav 
og forslag på satsninger i statsbudsjettet 
for 2015 til statsråd Solveig Horne.» 
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Dette 
skjer  Politisk  Underholdning  Forbundet

INVITASJON TIL BOWLING I 

SKI LØRDAG 15.2.!

  

Personskadeforbundet LTNs lokal-/fylkes-

lag i Follo, Oslo, Asker & Bærum og Østfold 

inviterer til en hyggelig lørdagsstund på Ski 

lørdag 15. februar fra kl 14:00 til ca. kl 16:00.

Adressen er: Jernbanesvingen 6, Ski Stor-

senter.

Bowling og pizza koster kr 50,- for med-

lemmer og kr 100,- for ikke-medlemmer.

Påmelding skjer ved innbetaling til Follo 

lokallags konto 7114.05.43998, innen  

5. februar. Innmelding i vårt forbund kan 

gjøres på www.personskadeforbundet.

no 

Deltagerantallet er begrenset, og her er det 

”førstemann-til-mølla”.  Har du spørsmål; 

ta gjerne kontakt med Bernt Flekstad i Follo 

på e-post: follo@personskadeforbundet.no 

eller telefon 997 40 600.

velkommen til en hyggelig og sporty 

lørdagsstund i ski!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN 

DRAMMEN OG OMEGN LOKALLAG 

INVITERER TIL GRATIS FOREDRAG 

OM NAV! 

Onsdag 5.mars kl 18.00 - 21.00 på Dram-

men sykehus, i det store auditoriet.

Foredraget er gratis for alle. 

Enkel servering.

Foredraget handler om rettigheter og 

plikter, sykepenger, arbeidsavklarings-

penger og kort om uførepensjon samt 

grunnstønad og hjelpestønad. Fore-

draget holdes av rådgiver Birte Sand 

Rismyhr, Personskadeforbundet LTN.

Tid for gratis konsultasjon før foredra-

get med rådgiveren kan avtales ved 

påmelding.

Påmelding til Tove Trogstad per mail 

til: drammenomegn@personskade-

forbundet.no eller telefon  917 59 543.

påmeldingsfrist: 20. februar.

15 05Februar Mars

PERSONSKADEFORBUNDET LTN 

VEST-AGDER FYLKESLAG INVITERER 

TIL FOREDRAG OM NAV! 

  

Tirsdag 18.mars kl 18.00 - 21.00 på Hotel 

Norge, Dronningensgate 5, Kristiansand.

Gratis for medlemmer, kr 150 for ikke- 

medlemmer. Medlemskap koster fra  

kr 100,- for 12 måneder.

Enkel servering.

Foredraget handler om rettigheter og plik-

ter, sykepenger, arbeidsavklaringspenger  

og kort om uførepensjon samt grunnstø-

nad og hjelpestønad. Foredraget holdes 

av rådgiver Birte Sand Rismyhr, Person-

skadeforbundet LTN.

Tid for gratis konsultasjon før foredraget 

med rådgiveren kan avtales ved påmelding.

Påmelding til Asbjørn Olaussen på tlf: 

91367624 eller per mail til: 

vestagder@personskadeforbundet.no

påmeldingsfrist: 1.mars

18 Mars

–  17  –
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Svend Ola Kleven 
1956-2013

Svend Ola Kleven gikk bort den 17.11.2013 etter 

lang tids sykdom. Svend Ola ble skadet i en 

utforkjøringsulykke i 1987 der han ble lam fra 

ryggen og ned. Han ble avhengig av rullestol 

resten av livet. Allerede to år etter ulykken 

deltok Svend Ola i det forebyggende arbeidet, 

først på Toten der ulykken skjedde og senere 

sammen med lensmannskontorene i Land der 

han bodde. I 18 år reiste han rundt på vide-

regående skoler i Hedmark og Oppland med 

sitt opplegg for russen sammen med politiet, 

biltilsynet og pårørende. Svend Ola presenterte 

også sitt opplegg under flere kurs i politifore-

byggende arbeid på Politihøgskolen, under 

konfirmasjonsforberedelser i hjemkommunen 

og i frivillige organisasjoner. Hans konsept ble 

også eksportert til Island. For denne innsatsen 

ble Svend Ola tildelt Oppland Fylkes trafikk-

sikkerhetspris. Denne prisen satte han stor pris 

på og den hadde en sentral plass i hans hjem.

Svend Ola ble tidlig medlem i LTN. Han var 

pådriveren til å starte Randsfjord lokallag og 

var også lagets leder. Han markedsførte LTNs 

virksomhet på en strålende måte under sine 

besøk i skolene. Han ble utnevnt som æres-

russ og flere av russekullene ga sitt overskudd 

til LTN. Også innkomne beløp i forbindelse 

med begravelser etter dødsulykker ble gitt 

til LTN takket være Svend Olas virksomhet i 

det forebyggende arbeidet.

Til tross for sin uførhet hadde Svend Ola et 

godt humør. Han var aldri bitter og var lite 

kravfull. Han forsøkte å være i arbeid og drev 

også egen virksomhet. Etter å ha blitt rammet 

av slag som førte til at også overkroppen fikk 

nedsatt førlighet ble hverdagen ytterligere mer 

utfordrende med flere sykehusinnleggelser 

og opphold på institusjoner. Den siste tiden 

var kreftene borte og han døde den 17.11.2013 

bare 57 år gammel.

Vi er takknemlige for det Svend Ola gjorde for 

LTN og lyser fred over hans minne.

TeksT: Jan Kolbjørnshus
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En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker 

eller sykdommer, og kalles ofte en usynlig 

funksjonshemming.  Vi vet at behovet for 

kunnskap om dette er stort.

Derfor arrangerer Personskadeforbundet 

LTNs lokallag i Søndre og Nordre Vestfold 

åpent foredrag om dette temaet på Skjee-

stua 3. mars 2014 fra kl 18 til ca. kl 21.

Program:

• Hva er kognitiv svikt?

• Hvor kan man henvende seg dersom  

 man sliter med ovennevnte symptomer?

• Hvordan forholde seg til hjelpe-

 apparatet?

• Hvordan leve et best mulig liv med   

 kognitiv svikt?

Det er anledning til å stille spørsmål un-

der foredraget. Det er også mulig å for-

håndsavtale tid (gjøres ved påmelding) 

for konsultasjon med foredragsholderne  i 

forkant av foredraget.  Foredragsholdere er 

landsstyremedlem Martin Berg og rådgiver 

Birte Sand Rismyhr, begge fra Personska-

deforbundet LTN.

Foredraget er gratis, og åpent for alle! Gratis 

servering av pizza, mineralvann og kaffe.

03 Mars
HAR DU, ELLER KJENNER DU NOEN SOM SLITER MED DÅRLIG HUKOMMELSE, KONSENTRASJONS-/ 

OPPMERKSOMHETSVANSKER OG SOM HAR BEHOV FOR MYE HVILE/SØVN?

påmeldingsfristen er 27. februar, og påmelding skjer til:  Grethe nilsen, tlf. 975 70 301 



–  18  –

TeksT Anne-Cathrine Kraby , Sunnaas sykehus 

I 2011 initierte Sunnaas sykehus HF 
et samarbeid med Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet og familie-
vernkontorene i Follo og Moss/Askim 
med sikte på å øke samhandlingen 
og bedre tilbudet til familier rammet 
av alvorlig skade. I samarbeid med 
Personskadeforbundet og Lands-
foreningen for ryggmargsskade fikk 
vi innvilget midler fra Extrastiftelsen 
Helse og Rehabilitering for et 2-årig 
prosjekt.

Prosjektets hovedmål er å styrke par - og fa-

milierelasjonene samt å forebygge problemut-

vikling i nære relasjoner etter at en av partene 

i en familie har fått en alvorlig skade. Gjennom 

bedre beskrivelser, kartlegging av dynamikk i 

familier og hvordan familien fungerer etter at 

ett familiemedlem har fått en skade, ønsker 

vi å øke vår kunnskap om familienes behov 

samt systematisere sykehusets tilbud til fa-

milier under og etter rehabilitering. Vi vil også 

prøve ut en modell for tettere samhandling 

med familieverntjenesten, og se hvordan dette 

kan bidra til å bedre familienes psykososiale 

funksjon. Det har vært arrangert brukerkon-

feranse om pårørendes behov 6-12 måneder 

etter skade. Vi har foretatt dybde- og fokus-

gruppeintervju av pasienter og deres familier. 

Vi har også samlet erfaringer fra familier som 

har blitt henvist til ulike familievernkontor. 

Målgruppen for prosjektet er pasienter som 

har fått hjerneskade eller ryggmargsskade, 

og deres familier.

FAmiLieresiLens

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å se 

nærmere på begrepet familieresiliens. I et 

familieperspektiv vet vi at alvorlige skader 

og sykdommer er en stor påkjenning også 

for de nærmeste pårørende. En faktor som 

har betydning for tilpasning etter skade er 

resiliens. Resiliens er på norsk ofte omtalt som 

”hardførhet” og innebærer psykisk motstands-

dyktighet i møte med krevende situasjoner. 

Kunnskap om resiliens forteller oss at men-

nesker har ulik evne til å tåle påkjenninger. 

Resiliens er et sammensatt begrep, og det 

fremheves i litteraturen at resiliens avspeiler 

positive egenskaper, evner og ferdigheter som 

utvikles i samspill med omsorgspersoner og 

omverdenen for øvrig. Vi har også kunnskap 

om at noen personer er sårbare for å utvikle 

psykiske plager etter skader, og at det vil kun-

ne prege livet deres i negativ retning. Vi har 

noe kunnskap om faktorer som kan motvirke 

dette, men ikke i en grad som er systematisk 

implementert i den kliniske virksomheten i 

form av internasjonale eller nasjonale ret-

ningslinjer. Her har vi som helsepersonell en 

betydelig uløst utfordring som det interna-

sjonale forskningsmiljømiljøet også har satt 

på dagsorden sammen med oss. 

 

   Fokus på familien  
ved store skader  

- en del av hverandres liv
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seminAr pÅ hoTeL operA

Den 8. november arrangerte prosjektgruppen 

et seminar på Hotel Opera i Oslo for pasienter, 

pårørende og brukerorganisasjoner som har 

bidratt på ulike måter i prosjektet. Siktemå-

let var å gi et innblikk i hva prosjektet hadde 

omhandlet for deltakerne, og gi mulighet for 

refleksjon over temaet som var behandlet. 

Sjefpsykolog Anne-Kristine Schanke og fag-

utviklingssykepleier Anne Kraby som begge 

er med i prosjektgruppen fra Sunnaas syke-

hus, innledet dagen. Brita Atlesdotter Han-

sen akkompagnert av gitarist Juhani Silvola 

fremførte musikk ved åpningen. Anne-Kristine 

Schanke ledet deretter en presentasjon av alle 

seminardeltakerne, hvor det ble gitt rom for 

refleksjon om de utfordringer pasienter og på-

rørende sto overfor og synspunkter på hvordan 

man forsøkte å håndtere store livsutfordringer 

når man selv eller som pårørende opplever en 

alvorlig skade som berører familien.

Etter lunsj ga leder for Lærings-og mestrings-

senteret ved Sunnaas, Anne Geard, en beskri-

velse av «De sterke historiene – forskernes 

møte med deltakerne.» Hun fremhevet den 

åpenheten forskerne ble møtt med, og hvilket 

inntrykk det hadde gjort å møte pasienter og 

deres pårørende både på Sunnaas sykehus 

og ved besøk i deres hjem. Det ble vektlagt 

at forskningsintervjuer der personer får tid å 

beskrive sine erfaringer, har gitt ny kunnskap 

og en dypere forståelse av hvordan familier 

opplever sin situasjon enn hva klinikere van-

ligvis får innblikk i.  Prosjektgruppen vil for-

midle dette mer inngående i senere rapport og 

publikasjoner. I tråd med seminarets intensjon 

ønsket man at informantenes synspunkter 

primært skulle komme frem. 

Psykolog og forsker Marianne Løvstad tok 

opp temaet «Hva er egentlig familieresilens?». 

Med vekt på hva vi vet forskningsmessig om 

tilpasning etter store skader, beskrev pårø-

rende sine erfaringer. Vi Det var innlegg fra 

en ektefelle som fortalte om sine erfaringer 

med omsorgsoppgaver for en partner som har 

hatt hjerneslag og lever med alvorlig afasi. En 

mor som har fulgt sitt barn med minimal be-

vissthet som følge av en alvorlig hjerneskade, 

delte også sine erfaringer. Innleggene tok for 

seg både hjelpeapparats rolle, samarbeidet 

med helsepersonell og de store utfordringer 

det innebærer å være pårørende til en person 

med en alvorlig skade. Det ble gitt rom for 

synspunkter og kommentarer fra de andre 

tilstedeværende. Den tredje pårørende var mor 

til en voksen sønn som hadde hatt hjerneslag 

og hadde en betydelig afasi som fortalte de-

res historie. Mot slutten av seminaret ble det 

lagt vekt på temaet ” familieblikk på skade” 

ved Psykolog Tor-André Ribe-Anderssen og 

familieterapeut Lena Holm Berndtsson fra 

familievernkontorene Follo og Moss/Askim, 

som inngår i prosjektet. Fokus var her på mest-

ringsfremmende faktorer i et familieperspektiv. 

Avslutningsvis holdt seniorrådgiver Berger 

Hareide, Barne-ungdoms-og familiedirek-

toratet et foredrag med tittelen « Når livet 

svinger av- møte med familier med langvarige 

påkjenninger». Her vektla han spesielt den 

store betydningen familierelasjoner har når 

livet tar en uventet og alvorlig vending. Han 

la også vekt på det store ansvaret mange 

familiemedlemmer får når ulykker skjer med 

ett familiemedlem. 

Prosjektgruppen opplevde konferanse som 

svært lærerik. Vårt inntrykk er at deltakerne 

satte pris på å bli invitert, opplevde en gjen-

kjenning i møte med mennesker i liknende 

situasjoner og hadde utbytte av det.  

Vi takker alle de tilstedeværende for deres 

deltakelse. 

Anne-Cathrine Kraby

«Gjennom dette prosjektet ønsker  
vi å se nærmere på begrepet familie- 
resiliens.» 
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I fjor la regjeringen de første 100 millionene 

på bordet i forbindelse med utbyggingen av 

vei og tunnel på strekningen Århus – Kvam-

men, fra Hjartdal til Seljord. Gleden var stor 

da den første salven ble avfyrt av på Hjartdal 

på vårparten 2013, og i høst startet graving 

og sprenging på Seljord for å rette ut en sving 

hvor tunnel skal gå inn i fjellet.

For oss som aktivt har deltatt i debatten rundt 

veiplanleggingen er det fantastisk at noe skjer 

med denne veien. I tillegg til at veikvaliteten 

blir bedre og mindre kupert, får vi også redusert 

kjørelengden med hele 11 kilometer. 

prosessen - oG en miLLiArd

Reguleringsplanen ble godkjent i kommune-

styret i Hjartdal 11. april 2012, mens ny regule-

ringsplanen for Århus ble vedtatt 12. april 2012. 

Den totale kostnadsberegningen er over 1 

milliard kroner, og tunnelen får en lengde på  

 

9,4 km med vei på 1,1 km på hver side av tun-

nelen.  Veibredden blir på 3,5 meter begge veier 

og med 1 meter bredde på midtfelt. I tillegg 

kommer 1 meter veiskulder, noe som tilsier et 

veien får en totalbredde på 10 meter. 

Nå i høst ble ytterligere 300 millioner bevil-

get, dette er penger som skal brukes før selve 

tunnelinnslaget startes våren 2014. I planen 

står det at veien skal så ferdig 2017, og an-

budsrundene skal ut ved årsskiftet 2014. Det 

er blant annet estimert å sysselsette over 100 

personer over en 4-årsperiode.

I tillegg planlegges det storindustri ved Århus 

hvor store deler av steinmassene fra tunnelen 

skal fylles ut. Allerede nå har det kommet 

flere interessenter som ønsker å etablere seg.

mindre uLYkker 

For Personskadeforbundet LTN Telemark 

har utbedring av E 134 vært en kampsak i 

30 år. Det at jeg selv ble påført en skade på 

denne veien har selvsagt ikke redusert en-

gasjementet, snarere tvert imot. Den dårlige 

veistandarden har ført til dødsfall og skader 

i altfor mange år. I følge Statens vegvesens 

nasjonale transportplan er målet å redusere 

antall trafikkulykker, samt å bedre framkom-

meligheten på E134. 

Vi gleder oss til å følge utbyggingen og lover 

å feire stort når den er ferdig i 2017. 

Landet
rundt

Dødsveien E 134 er snart historie
TeksT: Nils Tore Johnsen

Etter å ha fulgt med på utviklingen av E 134 gjennom politiske vedtak, lokale debatter og forslag de siste 30 årene, 
noterer jeg at vår nye samferdselsminister har bedt om fortgang i veiutbedringen fra øst til vest over Haukelifjell.   

FoTo: Ingebjørg Bø, TA.
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Dette var et møte blott til hygge, og det 

var derfor ikke lagt opp til noe program ut 

over å spise og drikke og ha det hyggelig 

sammen. 30 medlemmer møtte opp i det 

fine været og det var bare å forsyne seg av 

pent pyntede smørbrødfat, fra leverandør i 

Larvik. Det smakte upåklagelig!

Til å glede oss i førjulstrida, var tre musikere 

hyret inn. De spilte og sang gamle låter 

som vi alle kjente igjen. De holdt på i en 

time, og innimellom sangene og spillingen 

kom det noen gode humoristiske historier.

Praten gikk livlig rundt det hesteskoformede 

bordet, og det var tydelig at medlemmene 

hygget seg. 

eksTrAordinærT ÅrsmøTe

Begge lokallagene hadde i forbindelse med 

julemøtet innkalt til ekstraordinært års-

møte. Nordre Vestfold lokallag hadde sitt 

møte i forkant av julemøtet, mens Søndre 

Vestfold lokallag hadde innkalt til etter 

julemøtet. 

Innkallingen til møtene handlet om det 

skal avholdes ekstraordinært landsmøte på  

valgsaken. Til stedet på møtene var også 

Per Oretorp fra sekretariatet. For Søndre 

Vestfold ble det etter mye diskusjon vedtatt 

mot tre stemmer å ikke begjære ekstraordi-

nært landsmøte. Flertallet (syv medlemmer)  

mente at det trolig ville skade forbundet 

mer enn det gavnet. Nye sjanser til kommer 

i forbindelse med landsmøtet i 2015.

Julemøte i Vestfold
TeksT: Ola Akre, sekretær Søndre Vestfold lokallag

Den 25. november avholdt lokallagene i Vestfold sitt tradisjonelle julemøte på Skjeestua i Stokke.



Flotte leiligheter for våre medlemmer 
vi vil også i år tilby de flotte leilighetene på panorama dreams 
for leie til våre medlemmer.

Vi har 8 fine leiligheter i forskjellige størrelser for utleie til våre medlemmer. 
Du finner informasjon om leilighetene, priser og beliggenhet på våre 
hjemmesider www.personskadeforbundet. Når leilighetene er ledig finner du 
også på våre hjemmesider.  Klikk på den aktuelle måneden og se hva som er 
booket og hva som er ledig. 

–  22  –

Landet
rundt

TeksT: Gunn Kvalsvik

I 2013 mistet 12 personer livet og 26 
personer ble alvorlig skadd i trafik-
ken i Nordland.   

Gjen nom en markering lørdag den 10. januar 

markerte Personskadeforbundet LTN Nord-

land sammen med en rekke andre etater og 

organisasjoner på de tragediene som skjer på 

veiene i Nordland.

Dagen startet klokken 1000 ved RV 80. Der 

hadde aktører stilt seg opp fra Skjæringa til 

Stormyra. Utrykningskjøretøy med blålys (po-

liti, brann, ambulanse) sperrer av et kjørefelt 

på tur inn til byen. Politihøgskolestudenter i 

uniform står oppstilt med hvert sitt kors.

To og en halv time senere var det en markering 

i Glasshuset. Denne ble ledet av domprost 

Elin Vangen, og det ble holdt appeller ved 

fylkesråd Oddleif Olafsen og politimester Geir 

Ove Heir. Musikalske innslag ved Heidi Flovall 

og Johanne J. Stafsnes

Klokken kvart over ett var det minneguds-

tjeneste i Domkirken. Det siste arrangementet 

var i regi av Den norske kirke og Personska-

deforbundet LTN, i samarbeid med; Nordland 

fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU), Politiet, 

Statens vegvesen, Røde kors, Ambulansene, 

Salten Brann, Bodø begravelsesbyrå, Viking 

redning og Trygg Trafikk.

Landet
rundt

Markerte trafikkofrenes dag i Bodø

poLiTihøGskoLesTudenTer i uniForm står oppstilt med hvert sitt kors. Foto: Avisa Nordland.
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TeksT: Bodil Ekvang og Adelheid Bøen

Lys til ettertanke ble for tyvende 
gang arrangert søndag 5. januar 
2014 ved Skjee kirke ved E-18 Vest-
fold. En markering for pårørende, 
etterlatte og trafikkskadde på Vest-
foldveiene. I 2013 var det seks som 
ble drept i trafikken i Vestfold. 

Minnemarkeringen begynner med saksofonist 

Kjell Håkon Andersen. Så er det appeller før 

fakkeltoget starter. I år ved Fylkesmannen 

i Vestfold Erling Lae, Politimester i Vestfold 

Rune Bård Hansen og Mette Magnussen fra 

Trygg Trafikk.

Nesten to hundre mennesker gikk i et stille 

fakkeltog ned til E 18. Langs E 18 var det 

hundrevis av fakler tent. Gatelysene var slått 

av og trafikken gikk sakte og stille forbi. Først 

gikk politi, brannvesen og redningspersonell, 

så kom statsråden, statssekretæren, fylkes-

mannen, fylkesordføreren, biskopen, mange 

ordførere, politimesteren, politikere og em-

betspersoner. Og til slutt de som var der fordi 

de har mistet noen i trafikken eller bare ville 

vise sin medfølelse.

Minnestunden fortsetter i Skjee Kirke. Biskop 

Laila Riksaasen Dahl stod for den kirkelige 

delen. I år var det samferdselsminister Ketil 

Solvik-Olsen som holdt en flott tale i en fullsatt 

kirke. Og  det ble en sterk opplevelse og høre 

på Jeanett G. Johansen som holdt en tale til 

sin søster som hun mistet i en trafikkulykke 

på E 18 i sommer.

Etter minnestunden i kirken ble det servert 

nydelig suppe og kaffe med bløtkake på 

Skjeestua.

Lars Bremnes spilte og sang både i kirken og 

på Skjeestua.

Ide og opplegg: Fylkestrafikksikkerhetsutvalg, 

Tunsberg Bispedømmeråd, Statens Vegvesen, 

Personskadeforbundet LTN nordre Vestfold 

lokallag og Trygg Trafikk.

Medvirkende: UP/Politiet, Sandefjord og 

Stokke brannvesen, Viking redningstjeneste, 

Ambulansetjenesten, Norsk Folkehjelp, Norges 

Automobilforbund, Skjee Menighet, AF Vest-

foldveg, Frivillige fra Engveien eldresenter, 

Stokke Røde Kors.

Lys til ettertanke
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AKERSHUS

Møller Bil - Jessheim
2050 JESSHEIM.................Tlf. 63 92 96 00

HORDALAND

Møller Bil -  Kokstad
Kokstadv. 29 B5257 KOKSTAD.....Tlf. 24 03 13 00

www.moller.no

OPPLAND
Dombås................................Tlf. 932 42 099

ROGALAND
Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00

Moland Park, 4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 75 50

E-post: konsern@teamverksted.no
www.teamverksted.no

Drammensveien 106
0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00

www.bergesenstiftelsen.no

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Hammerfest
Bakehuset Nord-Norge AS
Kransvikveien 6, 9600HAMMERFEST

Tlf. 77 69 07 00

2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62
TRAFIKKFORUM AS:

-en fagkjede for trafikkskoler hvor opplæring,
trivsel og kvalitet settes i sentrum for våre trafikkskoler

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Toyota Ålesund Brages Bilforretning
6022 ÅLESUND  -  Tlf. 70 17 82 00

Velkommen til din forhandler
av Toyota og BMW på sunnmøre.

www.brages.no

Gumpens Auto Øst AS
 Stemmane 3, 4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Byggmeister og Entreprenørforretning
Tverberg & Sønner AS

Brynaskogen 39
5705 VOSS

Tlf. 53 00 39 00

Fylkesrådet
7735 STEINKJER - Tlf. 74 11 10 00

Betong - Mur - Flisarbeid

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no

Malermestrene
Indre Østland AS

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Madla Bil AS
 Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Randaberg
Taxisentral

 4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

Sletta Verft AS
6693 MJOSUNDET

Tlf. 71 64 77 50

Flage
Transport AS
 Skomakerberget 6

9517 ALTA
Tlf. 971 34 547

Tlf. 78 40 76 40

Foss
Bilskadesenter

Prof Kohts v 77
1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

avd. Finnsnes
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

Geiranger
Turbil & Taxi
6216 GEIRANGER

Tlf. 400 03 741

Furenesveien 394
4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

www.rosetrafikkskole.no

Vestsink AS
 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Arendal
Båt & Billakkering

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

J M Auto A/S
Strømsbusletta 8
4847 ARENDAL
Tlf. 37 00 03 00

Apotek 1 Alta
 Markv 14
9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Husby Bilverksted A/S
Mekonomen

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Greåker
Bilkontroll AS

Eikv. 26
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 45 22

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50

Aune
Transport AS

7387 SINGSÅS
Tlf. 913 96 969
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AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

FINNMARK

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

HORDALAND

ROALDS Trafikkskole
Vestre Strømkaien 9, 5008 BERGEN...............................Tlf. 932 28 800
E-post: roald_solheim@hotmail.com

NORDLAND

BARKHALD & PEDERSEN Trafikkskole
Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89
E-post: rognan@trafikk-skole.no

NORD-TRØNDELAG

Kjøpmannsg 38, 7500 STJØRDAL...................................Tlf. 74 80 63 13
E-post: trafikkskole@hoypuls.no
www.hoypuls.no

OPPLAND

SØRENGEN Kjøreskole AS
Kongsv 84, 2920 LEIRA I VALDRES............................Tlf. 61 36 13 36
E-post: post@sorengen.no
www.sorengen.no

ROGALAND

KÅRE EKRENE Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND...........................Tlf. 52 71 75 66
E-post: post@ekrene.no

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

avd Melhus.............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post:  post@melhus-trafikkskole.no
avd Støren..............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no
www.melhus-trafikkskole.no

ORKDAL Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER..............Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610
E-post: post@orkdal-trafikkskole.no
www.orkdal-trafikkskole.no

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.......................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450
E-post: trafikk@roros.net

TROMS

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

TELEMARK

A. NIELSEN Trafikkskole AS
Heddalsv. 44, 3674 NOTODDEN....................................Tlf. 35 01 07 00
E-post: nielsetr@online.no
www.anielsen-trafikkskole.no

VESTFOLD

EIAN’s Trafikkskole AS
Peder Bogensgt 6 a, 3238 SANDEFJORD........................Tlf. 33 47 56 00
E-post: post@eianstrafikkskole.no
www.eianstrafikkskole.no
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Selius
& kidza

unGe Funksjonshemmede 
Hvem er egentlig Unge funksjonshemmede? Hva gjør 
DE og hva er DERES mål?

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for 
funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. 

Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 32 med-
lemsorganisasjoner. Til sammen har disse rundt 25 000 
medlemmer. Unge Funksjonshemmede ledes av et styre. 
Et sekretariat i Oslo står for den daglige driften.
Les mer på: www.ungefunksjonshemmede.no

personskAdeForBundeT LTn ønsker å invitere 
unge og barn til å dele instagram-bilder med andre. 
Vis oss din hverdag, hva du er opptatt av, hvor du bor, 
kjæledyret ditt, vennen din eller skolen din. Atså livet ditt. 

TAG BiLde med #seLiusLTn.

Vårt ungdomsutvalg plukker det beste bildet hver 
måned og det kommer selvsagt på trykk i medlems- 
magasinet LEVE MED. I løpet av året ønsker vi å ha en 
egen bildeserie som forteller om livet til ungdom og barn 
som har nedsatt funksjonsevne eller som er pårørende.  

Vi vil i løpet av året plukke ut årets bilde som premieres 
med en ipad mini. 

Le med selius

Skolenekt
-Jeg vil ikke på skolen i dag, mor!
- Ta deg sammen, Knut. Husk at du er 54 år og 
rektor på skolen. 
–
Trylling
- Lisa, hva ville du gjort viss du kunne trylle? 
spurte læreren.
- Først ville jeg tryllet deg om til en undulat. 
Etterpå ville jeg åpnet vinduet.
–
Kvar er kommaet?
Læraren ville visa borna korleis dei skulle ganga 
med hundre. Han skreiv 18,25 på tavla og strauk 
kommaet med svampen.
- Kvar er kommaet no, Jens? spurte læraren.
- På svampen svarte Jens.
–
Gi og ta
Læraren sa til Ole: - Du må lære deg forskjell på 
å gi og ta.
Ole: - Eg har jo lært det. Eg tok appelsina til 
Knut, og gav han ein på trynet.
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universeLL uTForminG er eT middeL TiL økT 
seLvsTendiGheT For BArn oG unGe med ned-
sATT Funksjonsevne. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

SJØRØVER-DONALD
Sjørøver-Donald får guttene til å øve seg på å gå
planken. Hvilken rute manger på det store 
bildet?  

DET MYSTISKE TALLET
3,fordi:hvis du hopper fra et tall
til et annet,med klokka,må du
hver gang gange med tre.

SJØRØVER-DONALD 
Rute C passer på det store 
bildet.

Til venstre for Dolly sitter
onkel Skrue.Klodrik sitter
midt på andre rad,og helt
til venstre sitter fetter
Anton.

LØSNINGER

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

se hvem det er.

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

2 6

54 18

9

81 27

DET MYSTISKE TALLET
Raptus von Rupp har problemer: han kan
ikke finne ut hvilket tall som skal stå i det
tomme feltet! Kan du hjelpe ham?

A

B

C

RINGEREN I OPERAEN!

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

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

Versjoner: Apple Ipad
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Øvre Eiker
kommune

www.ovre-eiker.kommune.no

Namsos
kommune

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
www.namsos.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Finnøy
kommune

www.finnoy.kommune.no

Nordkapp
kommune

www.nordkapp.kommune.no

Ulstein
kommune

www.ulstein.kommune.no

www.drangedal.kommune.no

Holmestrand
kommune

www.holmestrand.kommune.no

Evenes
kommune

www.evenes.kommune.no

Giske
kommune

www.giske.kommune.no

Skien
kommune

www.skien.kommune.no

Ringerike
kommune

www.ringerike.kommune.no

Holtålen
kommune

 www.holtalen.kommune.no

Søndre Land
kommune

www.sondre-land.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no

www.hamar.kommune.no

Flesberg
kommune

www.flesberg.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Lebesby
kommune

www.lebesby.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no

www.vaaler-he.kommune.no

Frøya
kommune

www.froya.kommune.no

Hitra
kommune

www.hitra.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no

Halden
kommune

www.halden.kommune.no www.bamble.kommune.no

Øksnes
kommune

www.oksnes.kommune.no

Inderøy
kommune

 www.inderoy.kommune.no

Nannestad
kommune

www.nannestad.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
 www.stjordal.kommune.no

www.sarpsborg.com

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

www.lier.kommune.no

Rennesøy
kommune

 www.rennesoy.kommune.no

Marker
kommune

www.marker.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-ve.kommune.no

www.spydeberg.kommune.no

Orkdal
kommune

www.orkdal.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no
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OSLO

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no NORD-TRØNDELAG

Grong.......................................Tlf. 74 33 01 00

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

Tlf.  02 222HML
Hjelpemiddel-leverandøren AS / Norina

Branderudveien 90
2015 LEIRSUND

Tlf. 63 87 05 80

Laferd AS
 Trøngsla 8

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 909 04 077

Arvid Nervik
Trøahaugen

7690 MOSVIK
Tlf. 416 95 275Ingeniør Rybergsgate 114, 3027 DRAMMEN

Tlf. 32 80 93 93
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FINGER-
FUKTER HAST AKE HINDRER OMGI

OM - 
GANGER FETT

INVI - 
TERER SMERTE

FAR - 
TING

KLØR

FISKE - 
RED - 
SKAP

GUDINNE VEKT

LYKKE - 
LIGE HØYDEN

DEN
YNGRE
HEST

KLÆR

BLE ARR. 
I  OK - 

TOBER

TOPP
GRETNE
TOMT - 

ENE
ØYNER

AN - 
SVAR

GUTTE - 
NAVN

HAKE ODDE ASIAT
FINNES

RETNING KVIST

KON - 
JUNK - 
SJON

RETNING
PÅ KIEL-
FERGEN

I  JA - 
NUAR

ARG
FIENDE LIKE RADENE GLIMT

TELE
RØYS

ARTI - 
ANER
NAG

ANLEGG SILDRE

ØKES
FASE

INSTRU - 
MENT

SENIOR
MINE

GIFTER
SEG MED

TEGNE - 
SERIE - 
FIGUR

RE - 
SPEKT
LURE

DELTE
UT 230 
MILL.  I
2013

TEKKE
GUDINNE

SAGN - 
KONGE

TALL - 
ORD

FERSK
LAV

SKRAN - 
KEN

BIBEL - 
NAVN

STJELE
SLEKT - 

NING

GRØNN - 
SAKER

SMYKKE
VARMT

ÅP - 
NINGER SJEL

VOKA - 
LER ARBEID

PIKE - 
NAVN SEIG

TILBAKE
FINT

MOTTA
HURTIGE

SØSKEN-
BARN
PIKE - 
NAVN

PENGE - 
SPILL RISEN

GLOSE
TONE DANS

OKSY - 
GEN

DREIE
GEN - 
STOFF
SJARM

ADVERB
GLØD
TRE

ELVER
REG - 
LENE

GLANS

SOLGUD
UTLØP
VASSE

HYDRO - 
KARBON

GUTTE - 
NAVN
HIND - 
RING

SLIT ETTER
TEKNO - 

LOGI
PURKE

UT - 
SKUDD MER TITT

PLUGG

ORNA - 
MENT

GRØNN
ØY

50 MAS

STÅKE SKUER DYR OMRÅDE TITTEL
FOR - 

HENVÆ - 
RENDE

YTRET
SÅR - 

SKORPE

ASIA - 
TISKE URO

VENDE
HØY

ARTIK - 
KEL ARGON

INNEHA - 
VEREN

PÅ GAR-
DERMO - 
EN  I NO-
VEMBER

GNURE AVTAR SIPPER
FAGAR - 
BEIDERE

Birgit
Skarstein

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

Sett sammen bok-

stavene i de fargede 

rutene (i rekkefølge 

fra toppen og ned). 

Dette blir løsningen 

som du kan sende 

inn. 

Det trekkes tre 

vinnere som får 

en overraskelse 

i posten.

svarfrist:

11. februar

Løsning på forrige 

kryss var:

DU GRØNNE 

GLITRENDE TRE 

GOD DAG

Torill Nordhus

Kringsjå 20

5417 Stord

Britt Monstad

Lademoen Kirkeallé 

9A, 7042 Trondheim

Petter Auren

Grååsveien 43

1820 Spydeberg

oppGAve

vinnere

Kryss meg 
på krykka

Send løsningsordet, samt navn og adresse til levemed@personskadeforbundet.no
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Solregn AS
Industriv 5

1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00
www.solregn.no

Andri Renhold
 Lilletveitvegen 89 A

5228 NESTTUN
Tlf. 53 00 46 38

Bjørn & Øyvind
Tveter AS

Hegdalveien 105
3261 LARVIK

Tlf. 33 11 34 80

Odd Arne
Humborstad
6776 KJØLSDALEN

Tlf. 952 13 633

Oslo Bilsenter
 Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

AS Aas
Transport
7590 TYDAL

Tlf. 73 81 56 05

Frank Dahl
Transport AS
Svend Haugsgate 33

3013 DRAMMEN
Tlf. 32 89 34 10

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Wiik
Fjellsprenging

 Furulia 55
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Anleggsgartner
Nordengen AS
Axel Auberts gate 8
3936 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Nord-Berg AS
 Vikemyra 7

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

Bøhn
Container AS
 Snekkerveien 24
4321 SANDNES
Tlf. 51 30 15 70

Vefas Retur AS
 Amtmannsnesveien 101

9515 ALTA
Tlf. 78 44 47 50

HBT Varebilutleie
Håkon Bergli

Tvetenveien 11
0663 OSLO

Tlf. 473 03 842

Bodil Baukhol
Røisheim 2

2647 SØR-FRON
Tlf. 992 50 302

Båt og
Brakketransport AS

 Elveli Gård
0759 OSLO

Tlf. 971 97 129

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Servicehallen
Dombås AS

Essostasjonen
2660 DOMBÅS
Tlf. 61 24 20 00

www.servicehallenas.com

An Bygg AS
 Vålaugsvegen 138

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

Night Life Bar AS
Tordenskiolds gate 7-11

0160 OSLO
Tlf. 913 15 686

Horeca Service
& Transport AS

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 947 90 407

Karl Erik Bråthen
Vallerudveien 17

1476 RASTA
Tlf. 906 12 348

Bøhaugen
Transport AS

Kokkimbråtan 10
1735 VARTEIG
Tlf. 970 60 636

Politimesteren i
Nordmøre og Romsdal

Storgata 43
6508 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 58 90 00

Randaberg
videregående skole

 Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Son Kro AS
 Storg 31
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Strandv. 20
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 15 60

Stranda Gjenvinning
& Transport AS

Ødegårdsvegen 130
6200 STRANDA
Tlf. 993 01 000

Craft Transport
3071 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 942 85 680

Heiene
Transport
Myrvegen 22
6421 MOLDE

Tlf. 958 86 758

Jørn’s
Bil og Brems AS

 Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Nøtterøy
videregående skole

Rektorv 10
3140 NØTTERØY
Tlf. 33 35 10 00

Helgelandsfrakt
Frank Haukland

Fustvatnet
8664 MOSJØEN
Tlf. 75 17 22 66

Taxi Oppland AS
Østregate 32
2317 HAMAR

Tlf. 62 54 72 00

Ganddal Kran
v/Ulf Nordin Amundsen

Konradhagen 33
4322 SANDNES
Tlf. 991 21 214

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

AutoZentrum
Verksted AS
Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

Oppegård
Trafikkskole

 Flåtestadv 3
1415 OPPEGÅRD
Tlf. 66 80 05 09

Per A. Øren
Transport AS
6991 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Kristiansund Taxi
Ramsaysgate 18

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 67 22 22

www.taxiformidling.no

Roadbroker AS
Hans Gaarders veg 85
2060 GARDERMOEN

Tlf. 930 20 860

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30
www.hitra.vgs.no

Mesta Verksted AS
avd Molde

 Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

 Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 22 65 18 14
www.1814as.no

Utne
Transport AS
 Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Rekdal
Transport AS

 Breivika Industriveg 41
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 11 79 00

Graving og Transport
Håvar Ingebo

 Halsgata 3
3320 VESTFOSSEN

Tlf. 917 02 047

Transportservice
Hallingdal AS
Pytten, 3550 GOL

Tlf. 900 21 162

Sentrumsv. 60
3550 GOL

Tlf. 32 07 90 00

Transportoppdrag
Bergen AS

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK

Tlf. 55 15 41 40

Berganmoen
Landbruksverksted

Bergan
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 12 94 48

Mosjøen
videregående skole

 Kirkeg. 9
8656 MOSJØEN
Tlf. 75 65 40 00

www.mosjoen.vgs.no

ANONYM
STØTTE

Transport
Svein Østmo
 Jerikoveien 53 B

1067 OSLO
Tlf. 992 60 190

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Singh
Transport AS

 Rødtvetveien 69
0955 OSLO

Tlf. 21 42 00 67

Hagebø
Transport

5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 905 10 032

ANONYM
STØTTE

Valdres Maskin
og Transport AS
Rogndokkvegen 104

2900 FAGERNES
Tlf. 906 25 005

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

avdeling
Oslo og Omegn
Haslevangen 45 D

0579 OSLO
Tlf. 950 35 052

Fanøy
6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Tlf. 69 33 91 80
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Fredrik Kristoffersen
 Stenbøljordet 10

1832 ASKIM
Tlf. 908 30 730

Gunnar Haukedal
Baklia 9 A

3960 STATHELLE
Tlf. 908 85 672

EiendomsMegler 1
Nittedal

Mattias Skyttens vei 21/23
 1482 NITTEDAL
Tlf. 67 07 39 90

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Fræna
vidaregåande skole

 6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

www.frana.vgs.no

Philips Norge AS
Avd Home Healthcare Solution

Solheimveien 62
1473 LØRENSKOG

Tlf. 67 98 01 00
www.healthcare.philips.com

STRYKEN
GRUSTAK

32 23 17 50

Svein Bovim
 Elvestadveien 533

1827 HOBØL
Tlf. 975 80 065

Norgestransport
Hoelsvegen 3
1923 SØRUM

Tlf. 906 28 686

Høibakk ANS
 Åsvegen 11
2860 HOV

Tlf. 911 33 767 - 901 42 11

Verkstedv. 6
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 27 71

Mekonomen
Solgårds Auto

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Sørum
Kommunalteknikk KF

 1921 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 53 00

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

 Merkurvegen 2
7650 VERDAL

Tlf. 74 07 53 05

Autostil
Verksted AS

 Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57
7334 STORÅS

Tlf. 72 49 50 00

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 -

909 93 028

Krokvegen 1
2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

Furnesvegen 12
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 15 19

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Sykkylven
Storbilservice AS

Sørestrandvegen 39
6220 STRAUMGJERDE

Tlf. 70 25 62 90
www.storbilservice.no

Boreal Transport
Nord AS

avd. Bilverksted
Sandnessjøen

8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 06 41 42

Bryggevegen 21
3683 NOTODDEN

Tlf. 03 595

Sartor
Biloppretting AS

Idrettsv 126
5353 STRAUME
Tlf. 56 32 16 17

Øksnes
Bil & Maskin AS
Storg. 53, 8430 MYRE

Tlf. 76 11 91 70

Brannvesenet
i Båtsfjord
Hindberg g. 18

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 53 00

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Aabys gate 4
3041 DRAMMEN

Tlf. 05060

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Skoglund
Transport AS

 Tamokdalen
9334 ØVERBYGD
Tlf. 77 72 38 43

Anton Jenssen
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Arkitektkontoret 4B AS
Kyrkjev 6, 6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 77 50
post.arkitektkontoret4n.no

Johan Dybvad AS
Leangenveien 7

7044 TRONDHEIM
Tlf. 951 60 160

Stryn
Tonningsgata 2

6783 STRYN
Tlf. 57 72 50 80

Centrum Bil DA
 Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Apotek 1
Honningsvåg
Nordkappgata 2

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 30 22

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Nordtro AS
 Industriv 8

9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 55 00

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Hovedv 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Johny Birkeland
Transport AS

Sløvågen 32
5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Østfold
Bildemontering AS

Ringtunveien 12
1712 GRÅLUM
Tlf. 982 24 822

Gran
Taxisentral
 2718 BRANDBU
Tlf. 61 33 30 00

Sebu
Bil & Bensin AS

Vindev. 1
2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 29 20

Prinsens g 9
1530 MOSS

Tlf. 69 25 14 68

Mobile Bergen AS
Liaveien 12

5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Taxi Holdeplass
Havnevegen 20

4056 TANANGER
Tlf. 51 69 87 99

S T Viks
Transport AS

 Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Makita Norway
Løxaveien 11 A

1351 RUD
Tlf. 67 17 69 00

SpareBank 1 Finans
Østlandet
 Parkgata 2

2317 HAMAR
Tlf. 077 90

Nye Jevnaker
Bilverksted as

Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Giljastølv 8, 4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Skogn
Blikk & Beslag AS

Åsvegen 13
7620 SKOGN

Tlf. 951 45 863

Åsmund Hansen
Trondheimsvegen -

Jessheim 87 B
2066 JESSHEIM
Tlf. 982 14 376

Mekonomen
Harstad AS
Klubbholmen 6 B
9409 HARSTAD
Tlf. 77 00 34 30

Tlf. 815 22 900

Veøy Buss AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 00

ANONYM
STØTTE

Nils Ivar Braathen AS
 Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Sweco Norge AS
Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Vennesla
Drosjesentral AS

Koldalsvegen
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 55 77
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Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele landet, og har kontorer i 
Tromsø, Alta og Oslo.

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade
• Pasientskade
• Yrkesskade

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder  
forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Advokatene Leiros & Olsen as 
Telefon: 02364
E-post: post@leiros.no www.leirosogolsen.no ww
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

188x108

93x108Kco
A D V O K A T E R

Kco advokater
i Sandvika:
Øystein Helland
Tor Ingebrigtsen
Lene B. Sørlie
Monica Ervik
Tonje Giertsen
Helén Fremsæter

www.kco.no www.scaveniuskco.no

Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering

PERSONSKADEERSTATNING

Vi er et av landets største advokatfagmiljøer innen 
personskadeerstatning på skadelidtsiden.  

Vi har omfattende kompetanse på alle typer  
personskadesaker, og bistår klienter fra hele landet.

Scavenius Kco  
advokater i Ski:
Terje Scavenius
Svein Sjøgren
Jon E. Martinsen
Tone Ringstad
Scavenius Kco  
advokater i Halden:
Cecilie Waage

Kco advokater i Sandvika Tlf. 67 52 23 23
Scavenius Kco advokater i Ski Tlf. 64 91 72 90
Scavenius Kco advokater i Halden Tlf. 95 15 89 70

Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte kompli- 
serte. Bistand fra en spesialisert advokat sikrer deg et 
godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS har spesial- 
kompetanse innen erstatningsrett, og vi håndterer alle 
typer erstatningssaker, f.eks. trafikkskade, yrkesskade, 
pasientskade, fritidsskade og tap av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for en 
uforpliktende og gratis vurdering av din erstatningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer 
informasjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Personskade – erstatningsrett
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