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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.

Ett av Norges største og mest erfarne advokatfagmiljøer 
innen personskadeerstatningsrett og tilknyttede  

fagområder. Vi bistår klienter fra hele landet.

10 erfarne advokater med spesialkompetanse i  
erstatnings- og forsikringsrett.

25 års erfaring!

Gratis forhåndsvurdering av din sak!

 Sandvika 67 23 46 90 Halden 69 01 56 30
 Ski 64 91 72 90 Asker 90 97 21 90
 

E-post: post@advhi.no
 

www.advhi.no
www.dinerstatning.no

Lillestrøm - Åråsen - C.J. Hansens vei 13, 2007 Kjeller,  

Telefon: 64 84 00 20, e-post: post@halvorsenco.no

www.halvorsenco.no

Vi er et av landets ledende innen erstatningsrett, og kan 

vise til svært gode resultater og referanser i saker i og 

utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 

vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt 

uten omkostninger for deg.

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

for en kostnadsfri vurdering av din sak. For mer  

informasjon se vår hjemmeside: www.halvorsenco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke?
Har du fått den erstatningen  
du har krav på?
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Vi skriver 2015, et nytt 
år som ligger ubrukt 
foran oss og vi skal 

fortsette det gode arbeidet som ble startet på i 2014. Det 
betyr å ta nye utfordringer som kommer. Jeg og resten av 
landsstyret ser fram til å samarbeide med dere i det nye året, 
sammen kan vi klare å løfte Personskadeforbundet LTN opp 
og fram i året som kommer.

Å akseptere er ikke en resept mot smerter, men en måte å 
leve bedre liv med smerter på. Dette var hovedbudskapet 
til nevropsykolog Pål Dåstøl, som i regi av Asker og Bærum 
lokallag holdt foredrag om smerter og hvordan leve med. 
Smerte er dessverre endel av hverdagen til mange. Hele  
100 000 lever med kroniske smerter. 

Et relevant spørsmål er hvordan det er å våkne opp med 
smerte, leve dagene sine med smerte, gjøre aktiviteter med 
smerte, leve i relasjoner med smerte og å legge seg hver 

kveld med smerte. I denne utgaven av LEVE MED forteller 
to fagpersoner om henholdsvis den psykiske- og den fysio-
logiske smerteeffekten. Stikkord er kunnskap og aksept. Eller 
som keiser Marcus Aurelius sa til sitt folk for et par tusen år 
siden; hver gang du har det vondt, skal du minne deg selv om 
at det er ingen skam i det.   

Alle applauderer likepersonarbeid, men likevel opplever 
mange lag at det er vanskelig å få tilbudet ut til dem som 
trenger det. Landsstyret ønsker å fokusere på tilbudet og 
i november i fjor ble det arrangert et kurs for både nye og 
”gamle” likepersoner. Likepersonutvalget lover mer satsing i 
2015, bl.a. nytt kurs til høsten.

Et nytt år med blanke ark ligger der for oss alle, og dette er tid 
for nyttårsforsetter. Mitt er å ivareta meg selv, for da klarer 
jeg å opparbeide overskudd for å gi noe til andre.

Ønsker dere alle fine vinterdager om de tilbringes inne eller ute.

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Som keiser Marcus Aurelius sa til sitt folk for et 
par tusen år siden; hver gang du har det vondt, 
skal du minne deg selv om at det er ingen skam 
i det.
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Smak på ordet. Smerte. Du nikker 
anerkjennende, vet hva det er. Har 
kjent på det eller kjenner det hver 
dag. Forstår det. Eller gjør du det? 

Over 100 000 nordmenn har smerte som 
en del av hverdagen. Hvert år tilskrives 
20 000 sykedager i arbeidslivet smerte. 
Og nyere forskning forteller at landet vårt 
ligger på smerteverdenstoppen. 

Fakta, skremmende og tydelige tall. Men 
altså, hva er smerte? Hvordan fungerer 
den, hvordan leve gode liv med smerte 
og hva er smertereduksjon?  

ASKER OG BÆRUM LOKALLAG 
Utgangspunktet og motivasjonen til 
styret i Asker og Bærum lokallag var å 
”borre” i smertebegrepet, og de inviterte 
derfor til et seminar med smerte som 
tema. 

Med ressurser fra fagmiljø, gruppearbeid 
og nettverksbygging – ble det et vellykket 
to-dagers seminar med rundt 30 delta-
kere i Sandvika utenfor Oslo. 

Nedenfor oppsummeres det som er av 
interesse både for de som sliter med 
smerter, og for de pårørende. 

Å LEVE MED SMERTE 
En internasjonal definisjon av smerte 
er som følger; ”smerte er en ubehage-
lig sanseopplevelse og følelsesmessig 
opplevelse knyttet til faktisk eller mulig 
skade, eller beskrevet som dette”.  

Pål Dåstøl nevropsykolog og seksjons-
leder ved Nevropsykologisk polioklinikk 
Vestre Viken HF, var første foredragshol-
der. Han starter sitt innlegg med å un-
derstreke at han er imponert over styrken 
han møter hos mange smertepasienter.   

- Opplevelsen av smerte er individuelt. 
Det betyr at alle har sin egen opplevelse 
av smerte og det finnes like mange måter 
å leve med sin tilstand på som det finnes 
personer, understreket Dåstøl. 

Det er likevel noen fellesnevnere. Et liv 
med kroniske smerte krever endring, det 
påvirker energien, tilstedeværelsen og 
sensitiviteten. Den påvirker balansen i 
et familiesystem, økonomien blir kanskje 
dårligere, arbeidskapasiteten mindre - 
og overskuddet til fritidsaktiviteter og 
venner redusert. 

- Endringer skaper stress fordi en persons 
og familiens identitet utfordres. Du er ikke 
lenger ”personen” som er full av energi, 
eller ”moroklumpen”. Og dere er kan-
skje ikke lenger familien som tåler trøkk 
og tette dager, og fordi en kanskje ikke 
makter jobben sin – forsvinner plassen i 

TEKST Gunn Kvalsvik

Å akseptere 
smerter 
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samfunnshierarkiet. Stress og ubehag er 
en vanlig reaksjon, forklarte Pål Dåstøl. 

KROPPSLIGE REAKSJONER OG 
REDSELEN FOR Å AKSEPTERE
Smerte gjør at en har lavere toleranse 
for stimuli. Støy, stress og sterkt lys øker 
smertetrykket. Kanskje blir TV-en, som 
tidligere utgjorde avkobling, forstyrrende. 
Og barns vanlige rot og bråk gir puls og 
irritasjon. 

- Det å ikke ha samme forutsetninger for 
å mestre, innebærer selvbebreidelse. Man 
blir skuffet over å ikke kunne levere, ser 
at familien har problemer med å tilpasse 
seg og kanskje føles det naturlig å nekte 
å akseptere, sa nevropsykologen.

Dette gjør at mange starter med å innta 
en fighterspirit. De står på, møter kravene 
- helt til en slår hodet i glasstaket og alt 
bare stopper. Etter en liten pause, er det 
på´n igjen og sånn holder en på helt til 
både kropp og sinn ikke orker mer, for-
klarte psykologen, og legger til: 

- Det en har mest motstand mot er nett-
opp oppskriften, aksepten. En smart måte 
å begynne ”akseptreisen” på er kunnskap. 

KUNNSKAP OM SAMMENHENGER
En smerteopplevelse er en sanseopple-
velse som er basert på smertesignaler 
som nervene i kroppen leverer til hjernen. 
Når smertesignalene når hjernen, får en 
både en affektiv opplevelse – altså en 

opplevelse av smerte - og en kognitiv 
reaksjon. 

- Mens det affektive peker på den fysis-
ke smerten, påvirker smerte også den 
kognitive evnen. Altså utholdenhet, 
støy- stresstoleranse osv. Ofte blir opp-
merksomhet konkurrert ut av smerte-
opplevelsen, forklarte han.        
   
Nevropsykolog Dåstøl mener at forstå-
elsen av disse årsakssammenhengene 
er viktige. En annen modell kom med 
Knardahl i 2011:  

- Modellen til Knardahl fokuserer på de 
ulike delene av et smertebilde. Den peker 
på begrensninger smerte gir. Sammen-
henger og kunnskap som forteller deg 
hva som skjer når ”smerten” som banker 
på døren, når smertene øker, konsentra-
sjonen svikter eller energien forsvinner, 
understreket han. 

Nevropsykologen sier vi må finne en måte 
å snu tanken "nå orker jeg ikke mer", til 
"hva kan jeg gjøre for å få det bedre når 
jeg har slike smerter".

AKSEPTERE OG LEVE VIDERE 
Smertepasientens aksept er en forut-
setning for andres aksept. Slutt å plage 
deg selv med glansbildet av den du var 
før – er et råd fra Pål Dåstøl. 

- Akseptfasen krever at en bygger ny 
identitet. Et bilde av seg selv som inne-

holder begrensingene skaden og smer-
tene gir. Om å gå igjennom sorg, og om 
å tilgi seg selv. En slags ny-orientering. 

Det er ingen hemmelighet at smerter 
også påvirker pårørende. For mange par 
er konsekvensene store, og for enkelte 
blir endringene så altoverskyggende at 
de går hver sin veg. 

- Ektefelle eller partner må stå ekstra på, 
akseptere forandringer i partnerens per-
sonlighet og prøve å dele følelser. Det er 
viktig å snakke sammen, og å dele kunn-
skap om kroppslig og kognitiv svekkelse. 

SMERTESENSITIVISERING 
Den siste bolken på Pål Dåstøls foredrag 
var smertesensitivisering. Smertesensi-
tivisering betyr at smerten sprer seg til 
deler av kroppen som ikke er skadet. I 
ekstreme tilfeller kan hele kroppen føles 
smertefull. 

- Smertesensitivisering er et resultat av 
at kroppens smertesenter har gått i spinn 
og lever sitt eget liv, forklarte Dåstøl, og 
understrekte at det ikke er snakk om 
luresmerter. Det er reelle smerter som 
kommer av at nervetrådene gir signa-
ler til hjernen selv om det ikke er ”noe å 
melde om”. 

HVORDAN SMERTER OPPSTÅR
Smertesykepleier ved Bærum syke-
hus, Helena Blom, som jobber akutt og 
postoperativt på spesialistsykehusnivå i  

Nevropsykolog Dåstøl mener at forståelsen
for årsakssammenhenger er viktig for å takle 
hverdagen med smerter.
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 Bærum holdt det faglige på dag to. Un-
der tittelen: Jeg er smerten. Alle kjen-
ner meg, hver på sin måte, snakket hun 
om hvordan smerte rent fysisk oppstår, 
dempes eller forsterkes ved indre eller 
ytre stimuli. 

- En ryggsekk er en god metafor for hva 
smertepasienter bærer på, påpekte Blom. 
- Det er noe som henger på, men som har 
litt ulikt innhold alt ettersom hvordan en 
pakker i sekken. 

Sykepleieren mener at kunnskap om 
smerte ikke er et høyt nok prioritert fag-
område i helsevesenet. Også på spesial- 
isthelsetjenestenivå. Dette medfører i 
tilfeller dårlig smertebehandling, både 
postoperativt og akuttmedisinsk, noe 
som i verste fall kan føre til eller forsterke 
kroniske smertetilstander. 

- Jeg møter pasienter med kroniske smer-
telidelser som står på uegnet medisine-
ring, og jeg vet at pasienter med kroniske 
smertelidelser oppleves og omtales som 
”krevende pasienter”. Det mangler altså 
kunnskap om både smertefysiologi, be-
handling og konsekvenser, sa hun. 

ULIKE ”TYPER” SMERTE 
- For å forstå smertens natur er det na-
turlig å dele den inn i tre typer smerter. 
Nociseptiv smerte gjør at vi trekker fin-
geren til oss ved et stikk eller går bort fra 
flammene når det blir for varmt. Det er 
altså en smerte vi trenger for å overle-
ve. Denne skiller seg fra den psykogene 
smerten, som springer ut fra en psykisk 
sykdom, og den ideopatisk smerten - som 
refererer til en hypotetisk smerte som 
bare er midlertidig i et diagnoseforløp, 
forklarer smertesykepleieren. 

Det sentrale og perifere nervesystemet 
fungerer som et nettverk som fører smer-
tesignalene videre i kroppen. Dette nerve-
systemet jobber mellom smertestedet, 
nervebanene, inn til ryggmargen og der-
etter opp til hjernen. 

- Det skjer prosesser i ryggmargen, i spi-
nalkanalen, som gjør at vi ofte omtaler 
den som kroppens omkoblingsstasjon. 
Her kommer nervesignaler fra alle retnin-
ger, samt nedadgående nervebaner med 
endorfiner som demper smertefølelsen, 
forklarte Helena Blom.   

KROPPENS EGET SMERTE-
REGULERINGSSYSTEM
Kroppen har altså et egen smerteregule-
ringssystem, en omkoblingsstasjon som 
ligger i spinalkanalen i ryggmargen. Dette 
mener Blom at mange helsepersonell 
faktisk ikke er klar over.  

Det er mulig å stimulere dette systemet 
ved blant annet å regulere bruk av medi-
kamenter, men også ved å gjøre konkrete 
aktiviteter. Kunnskapen til to forskere, 
Melzack og Wall, er svært interessant her: 

- Melzack og Wall snakker om smer-
tedøråpnere versus smertedørlukkere. 
Gjennom sin forskning beviser de to at 
ved å gjøre positive aktiviteter påvirker 
en fysiologien til å stimulere kroppens 
egen smertemedisin, sier hun. 

Welzack og Walls teori er døpt GATE-te-
orien og den ble presentert i 1965. Teorien 
refererer det til en slags port-funksjon i 
ryggmargen, nærmere bestemt det dorsa-
le hornet. Der hvor spesifisitetsteorien, 
som siden 1600-tallet har definert smer-
teforståelsen, foreslår enkle kabelnettverk, 
- vil port-kontroll teorien foreslå en mer 
avansert tilnærming til smerte hvor flere 
av komponentene påvirker hverandre. 

- Bakgrunnen for denne teorien er i korte 
trekk at stimulering produserer nerve-
signaler som entrer et allerede aktivt 
nervesystem, som er påvirket av tidligere 
erfaringer, kultur, forventninger og angst, 
sa smertesykepleieren.

Å TA BORT ÅRSAKEN – 
TAR IKKE ALLTID SMERTEN
En blir ikke alltid kvitt smerten selv om 
årsaken er ”reparert”. Dette fordi smerte 
ofte fort får egne bein å stå på. 

Nevropsykolog PÅL DÅSTØL holdt et engasjerende 
innlegg. JULIE KVAMME overrekker ham velfortjente 
blomster!
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- Jeg opplever dessverre altfor mange 
som sliter med smerter, også etter at 
skaden som forårsaket smerten er fer-
dig reparert. Kort fortalt betyr det at det 
som skjer i ryggmargen starter å leve sitt 
eget liv. Suppen av nervesignaler – blir 
rett og slett stående å koke av seg selv, 
forklarte hun. 

- Dette skjer fordi kroppen husker og at 
nervetrådene derfor fortsetter å sende 
signaler om smerte. I operasjoner har 
vi blitt mer bevisste på dette og bruker 
oftere blokkering for å lure kroppen til 

å lagre smerter. Men her trenger vi mer 
kunnskap på flere metoder som kan re-
dusere slike forhold, sier hun.  

Smertesykepleieren mener også at feil 
bruk av opiater kan utløse dette. Kroppen 
glemmer sine egne systemer, og roter 
det til. 

- Medikamentbruk over tid, fører til at 
kroppen glemmer sin egen medisin og 
den går inn i sparebluss. Jeg forstår at 
noen må bruke medikamenter og det gir 
effekt, men en må også gjøre det med 

kløkt. De negative sideeffektene redu-
serer gjerne livskvaliteten betraktelig 
og over tid fungerer det heller ikke godt 
nok som smertereduserende, avsluttet 
Helene Blom. 

Nyttige linker for mer informasjon om 
smerte. 
http://no.wikipedia.org/wiki/Smerte-
teorier
http://www.changepain.no/grt-chan-
ge-pain-portal/GRT-CP__no__
Home/178301243.jsp

- Det er mye logistikk i å arrangere 
et seminar. Hotellbooking, kontrakter 
med foredragsholdere, annonsering 
og mye detaljer, sier Kristin Levinsen 
Sporild, styremedlem i Asker og Bærum 
lokallag. Sammen med Anne Helene 
Lindseth og Julie Kvamme står hun 
bak det praktiske.

De tre engasjerte damene er svært 
fornøyde med resultatet. Mange på-
meldte, god stemning og svært gode 
evalueringer i ettertid. 

- Mange forteller at de hadde både fag-
lig og sosialt utbytte. Samtalegruppene, 
der deltakerne kunne snakke om egne 

opplevelser og tanker, ble også tatt 
frem som verdifulle, sier Julie Kvamme. 

Asker og Bærum-laget tror og håper et 
slikt arrangement kan gi ringvirkninger 
også videre, slik at flere finner veien når 
kurs, fag- og sosiale tilbud annonseres.  

ØKONOMI 
- Vi er heldige som har fått 
støtte både fra Helse Sør-Øst, 
Akershus fylkeskommune og 
Personskadeforbundet LTN 
sentralt, forklarer Anne Helene 
Lindseth. 

Lindseth forteller at mange lag 

er ikke klar over alle mulighetene for å 
søke støtte, og oppfordrer medlemmer 
i styrene om å delta på kurs. 

- FFO har faktisk egne kurs i søknads-
skriving og de er svært gode. Sjekk FFO 
sine hjemmesider, og kanskje er det et 
kurs i nærheten, sier hun. 

 ASKER OG BÆRUM LOKALLAG ER FORNØYDE ARRANGØRER

Arrangørene i Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag er svært fornøyde med seminaret, 
men legger ikke skjul på at det har vært ressurskrevende. 

JULIE KVAMME, KRISTIN LEVINSEN SPORILD OG ANNE HELENE 
LINDSETH er kvinnene bak det svært vellykkede seminaret.

Asker og Bærum-laget tror og håper et 
slikt arrangement kan gi ringvirkninger  
også videre, slik at flere finner veien når 
kurs, fag- og sosiale tilbud annonseres.  
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Det var 25 kursdeltakere som deltok på 
likepersonkurset på Gardermoen, seks 
hadde tidligere deltatt på kurs, mens 19 
var nye og ville lære om denne viktige 
tjenesten. 

- Å blande erfarne og nye mener vi er 
fornuftig. De som har vært likepersoner 
en stund trenger påfyll og nye lærer av 
andres erfaring, sier Wenche Solløst. 

MANGE MÅ BLI FLERE 
Kurset er utviklet i samarbeid mellom 
likepersonutvalget, rådgiver Birte Sand 
Rismyhr og  Maj Back. Maj er utdannet 
sykepleier, kognitiv terapeut og godt kjent 
med forbundet. På de to kursdagene var 
fokuset grunnkurs for de nye, og dette ble 
veldig godt ledet av Aina Åsli Sòdoma 
og Birte. Mens grunnkurset pågikk var 
de erfarne samlet i egen gruppe, og ho-
vedtemaet var erfaringsutveksling. De 
seks erfarne likepersonene har gjennom 
siste 12 måneder hatt gode samtaler med 
rundt 50 forskjellige brukere, og de erfarne 
er sikre på at samtalene har vært veldig 
viktige for mange av brukerne. 

 Felles tema for begge gruppene sammen 
var bl.a. ”vanlige” følelser og reaksjons-
mønstre ved en skade, hvordan fruktbare 
samtaler foregår og hvordan en selv må 

opptre for å være en god ressurs som 
likeperson.  
 
- Hovedvekten i kurset er mestring og 
kommunikasjon, forklarer Maj Back, som 
er svært fornøyd med at kurset har fått 
gode evalueringer fra deltakerne. Hun 
har selv stor tro på metoden, og mener 
likepersontjenesten er et godt supple-
ment til andre velferdstilbud. Fordelen 
en likeperson har er at en har en erfa-
ringskompetanse som formiddler håp 
og fremtidsperspektiv til den som tren-
ger hjelp. Dette kan være uvurderlig i en 
vanskelig situasjon. 

Birte holdt et godt og nyttig innlegg om 
likheter og forskjeller ved rådgivertje-
nesten kontra likepersontjenesten.  Hun 
presiserte viktigheten av at en likeperson 
er en samtalepartner, og ikke en fagper-
son, som en rådgiver er.  Derfor er det vik-
tig å se mulighetene for godt samarbeid 
mellom likeperson og rådgiver.

MER TRØKK I 2015
Sekretæren for Likepersonutvalget i Per-
sonskadeforbundet LTN, Wenche Solløst, 
forteller at listene med likepersoner er 
solid – men at tjenesten må markedsføres 
bedre og få en bedre forankring lokalt.  

For å lykkes med tjenesten er det svært 
viktig at likepersonene blir godt ivaretatt 
lokalt, og får den hjelp og støtte dem 
trenger fra styret i sitt lag. 

Målet til likepersonutvalget er å bidra 
til økt bruk og kunnskap om tilbudet. 
Her snakker vi om et tilbud som er en 
”vinn-vinn-vinn-situasjon”: at de som er 
berørt av skade får hjelp, at likepersonen 
får bruke sin erfaring til å hjelpe andre – 
og at lagene kan oppleve et positivt løft, 
forteller Wenche entusiastisk. 

Som ett ledd i satsingen kommer med-
lemsmagasinet LEVE MED til å ha saker 
om tjenesten gjennom hele 2015. Her 
presenteres brukere av tjenesten, lag som 
har gjort likepersonarbeid til en av sine 
prioriteringer, og likepersoner som forteller 
hvorfor de ønsker å bruke tid og energi 
som likepersoner.  I februar kommer ny 
versjon av likepersonhåndboka ut. Vi fikk 
mange innspill til den i løpet av kurset, så 
tusen takk til dere alle for gode bidrag!

Nytt likepersonkurs blir arrangert til  
høsten.  Mer informasjon kommer i senere 
utgave av LEVE MED!

Likepersonarbeid – 
løfter lag og personer 
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I november arrangerte Personskadeforbundet LTN likepersonkurs. Positive deltakere og kursholdere lovet å 
sørge for at tilbudet om denne viktige tjenesten spres utover landet! 

TEKST Gunn Kvalsvik



ESPEN  ANDREASSEN, 
har vært likeperson i åtte år. 

1. Har du deltatt på likepersonkurs tid-
ligere?
- Jeg har deltatt på flere likepersonkurs, 
det første for åtte år siden!
 
2. Nevn tre viktige kunnskaper du sitter 
igjen med etter kurset.
- Det viktigste jeg har lært, er å lytte,  

ikke prøve å være belærende, forsøke 
å bruke erfaring du som likeperson har!
 
3. Hvorfor ønsker du å være likeperson?
- Følelsen det å hjelpe andre med det 
jeg selv kan, gjør at jeg føler meg mer 
verdifull!
 
4. Hvilket lag tilhører du, og hvordan 
fungerer likepersontjenesten der?
- Jeg kommer fra lokallaget på Lilleham-
mer! Vi arbeider på flere måter, som blant 
annet cafétreff og turgrupper!
 
 5. Har du noen tanker om hvordan for-
bundet kan gjøre tjenesten mer kjent 
og brukt?
- Det er vanskelig å nå frem til de som 
har behov for en likeperson! Men det 
jeg vil anbefale er å distribuere et felles 
telefonnummer for hele landet, og en 
epostadresse som kan markedsføres i 

medlemsbladet! Samtidig som det sen-
des til alle DPS og avdelinger for Selvhjelp 
Norge.
 
6. Hvordan arbeider du som likeperson? 
- Jeg begynte aktivt med turgrupper for 
fem år siden ved et rehabiliteringssted 
på Lillehammer! Når vi er ute og går med 
en gruppe erfarer jeg at det er enklere å 
møte personer som ønsker å åpne seg! 
Når vi går sammen er vi likeverdige og 
mange sier det er enklere å prate rundt et 
bål eller når vi går turer i naturen. Jeg har 
faste turer hver uke med mental helse på 
Lillehammer og vi prøver å ha cafétreff 
hver måned.
 
Jeg føler at det jeg gjør er verdifullt og 
håper at forbundet sammen kan få satt 
dette i bedre og mer effektive rammer. 
Målet er å nå alle som trenger det.

ELIN HESTNES, 
deltar på sitt første likepersonkurs.  

1. Nevn tre viktige kunnskaper du sitter 
igjen med etter kurset.
- Å være likeperson høres utfordrende og 
spennende ut. Jeg har lært at taushets-
plikten er absolutt og at det er viktig å 
sette egen sak til side for å ha fokus på 
den du skal hjelpe. Det er et stort ansvar 
og derfor litt skremmende.

2. Hvorfor ønsker du å være likeperson?
- Da jeg selv ble skadet hørte jeg aldri 
om dette tilbudet. Ingen visste noen ting 
om mine rettigheter og jeg følte mange 

ganger jeg var den første personen som 
var skadet. Det var en lettelse å få vite 
om Personskadeforbundet LTN, og en-
delig få hjelp til rettigheter. 

Jeg håper ved å selv bli likeperson kan 
hjelpe skadde personer og håper å kunne 
være en god samtalepartner. Selv om 
jeg forstår jeg ikke kan utrette mirakler, 
kan jeg være en som har erfaring. Ingen 
kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

–  9  –

Anna Hauan

Det beste med å samle en gjeng med erfarne og 
nye likepersoner er at man får diskusjoner og ekstra 
trening på å være personlig - kontra privat.
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3. Hvilket lag tilhører du, og hvordan 
fungerer likepersontjenesten der?
- Jeg hører til Rana og omegn  lokallag. 
Jeg har inntrykk av at likepersontjenesten 
i mitt distrikt fungerer dårlig siden det 
aldri har vært snakk om det. 

4. Har du noen tanker om hvordan for-
bundet kan gjøre tjenesten mer kjent 
og brukt?
Brosjyrer og plakater må spres overalt. Et 
godt hjelpemiddel ville være en liste over 
steder der vi får legge ut eller henge opp 

materiell, og fordele det på de ansvarlige.
Helsepersonell og fysioterapeuter og lig-
nende burde gis mer informasjon, kanskje 
en eller to ganger i året.

ANNE HAUAN, 
har vært likeperson siden 2010.

1. Nevn tre viktige kunnskaper du sitter 
igjen med etter kurset.
Det som forbauset meg mest, var at 
ingen deltagere på kurset hadde blitt 
forespurt om de hadde behov for en li-
keperson ved egen skade(!). På tross av 
dette var interessen og pågangsmotet 
stort for å kunne veilede og støtte ved 
skade.

Blanding av erfarne og uerfarne likeper-
soner er god. På denne måten kunne alle 
dra veksel på hverandre og erfaringer 
som er gjort.

Det beste med å samle en gjeng med 
erfarne og nye likepersoner er at man 
får diskusjoner og ekstra trening på å 
være personlig - kontra privat. Sette egne 
grenser, men samtidig kunne være en 
hjelper. Debrifing i etterkant. Hvordan er 
dette organisert? Det er alltid nødvendig 
med tema om taushetsplikt. 

2. Hvorfor ønsker du å være likeperson?
Jeg tror jeg kan være en reflektert sam-
talepartner, som er positiv og har endel 
erfaring. Og jeg stiller mer spørsmål enn 
jeg gir svar. For å være en likeperson må 
en ikke være full av bitterhet, men være 
noenlunde ferdig med egen sak. Det me-
ner jeg at jeg er. 

3. Hvilket lag tilhører du, og hvordan 
fungerer likepersontjenesten der?
Jeg tilhører Drammen og omegn lokallag. 
Og er relativt ny i styret. Likepersontje-
nesten har lite fokus i lokallaget vårt. 

4. Har du noen tanker om hvordan for-
bundet kan gjøre tjenesten mer kjent 
og brukt?
Ja, dette var et sentralt tema under kur-
set. Det må ut informasjon til nøkkelper-
soner i førstelinjetjenesten. Og forbundet 
må gjøres mer kjent. Produksjon av bro-
sjyremateriell.

Jeg trekker noen paralleller til kreftfore-
ningen og hvordan arbeidet organise-
res der. Der ble jeg tilbudt samtale med  
likeperson både i forkant og etterkant 
av transplantasjon jeg var igjennom. 
Meget nyttig! 
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Hver dag kommer flyktninger og 
asylsøkere til Norge. Manglende 
reflekskultur skaper mange farlige 
situasjoner. 

Mens nordmenn har vokst opp med re-
fleksbrikken dinglende fra lommen og 
gjerne påsydde refleksstriper på klærne, 
er dette ukjent praksis for de fleste men-
nesker rundt omkring i verden.  

VÅLER I SOLØR 
De 3500 innbyggerne i den lille kommu-
nen Våler i Solør har fått erfare dette i 
praksis. Med et transittmottak som huser 
mellom 400-800 mennesker, som selv-
sagt også beveger seg langs veiene, opp-
står det stadig trafikkfarlige situasjoner. 

- Jeg hører ofte at naboer, folk i butikken 
eller venner snakker om farlige situasjoner 
langs veiene, derfor ønsket jeg å gjøre 

noe, forteller Ivar Vaaler. 

Som medlem i Personskadeforbundet 
LTN har Vaaler allerede delt ut et titalls 
reflekser til ulike grupper i kommunen. 
Nå mente han det var transittboernes 
tur. Han tok kontakt med sekretariatet 
med sitt ønske, samt redaktøren i LEVE 
MED og en lokal journalist. Lederen på 
mottaket var positiv og ønsket tiltaket 
velkommen. 

En iskald desember ettermiddag var det 
altså refleksdugnad i Våler. Med en pose 
med reflekser deler en fornøyd Ivar Vaaler 
ut reflekser til de oppmøtte. LEVE MED 
og lokalavisen dokumenterer. Resten blir 
overlevert personalet som lover å dele ut 
reflekser og forteller hvorfor det er viktig 
å bruke.  

- Det er ikke så lett å overbevise folk som 
har forlatt sitt land, kanskje vandret gjen-

nom Sahara og gjort farefulle sjøferder 
over Middelhavet at veien utenfor her 
er farlig, sier Ola Cato Lie, mottaksleder 
ved Haslemoen transittmottak og pe-
ker i retning den rette veien som ligger 
nedenfor mottaksområdet. 

NORGES LENGSTE RETTE STREKK 
Vaaler og Lie forteller at veien er Nor-
ges lengste rette strekk på 7,5 kilometer. 
Transittboerne vandrer gjerne i retning 
Flisa eller de tre kilometerne til Våler 
sentrum. 

- Etter et kort opphold på Refstad i Oslo 
er transittmottaket flyktningenes første 
møte med Norge og mange er nysgjer-
rige på nærområdet. Her i skogen ser 
de og opplever ingenting, så sentrum 
er fristende. Men så er det dette med 
veien og bilene, - altfor mange farlige 
situasjoner oppstår. Hittil har vi heldigvis 
vært heldige, avslutter mottakslederen. 

Refleksbruk er  kultur
TEKST Gunn Kvalsvik
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Vårt jubileumsår er avsluttet og et 
nytt erstatningsår er tilbakelagt. 
Vi konstaterer at Personskade-
forbundet LTNs arbeid har bidratt 
til en betydelig styrking av skaddes 
erstatningsrettslige vern. 

Erstatningssystemet i Norge er basert på 
at lovgiver overlater til aktørene i retts-
apparatet å utvikle innholdet i begrepet 
«full erstatning». Det innebærer at vi er 
avhengig av at skadelidte prøver forskjel-
lige spørsmål for domstolene og at prinsi-
pielle saker blir behandlet av Høyesterett. 
Høyesterettsdommer, domspremisser 
og kjennelser er retningsgivende for de 
øvrige domstolene og danner således 
«ny rett». I 2014 ga Høyesterett de ska-
delidte medhold i flere viktige prinsipielle 
spørsmål, noe som har stor betydning for 
alle som kan fremme et erstatningskrav 
etter en personskade. Det har også blitt 
avsagt en del dommer i lagmannsret-
ten som har betydning for utvikling av 
erstatningsretten. 

YRKESSKADER
På yrkesskadeområdet kom det en dom 
fra Høyesterett som er gjengitt i Retts-
tidende (Rt- 2014 s. 513), den såkalte 
ake-dommen. Her ble en arbeidstaker 
skadet i en akeulykke i forbindelse med et 
faglig seminar. For at man skal få skaden 
godkjent som yrkesskade må skaden ha 
skjedd mens man var i arbeid på arbeids-
stedet i arbeidstiden. Arbeidstaker fikk 

medhold i Høyesterett i at ulykken falt 
inn under folketrygdens krav og skaden 
ble godkjent som yrkesskade i fht Folke-
trygden. Fra tidligere foreligger en dom 
hvor man på et sosialt arrangement ikke 
fikk godkjent skaden som yrkesskade, 
slik at den senere dommen er et skritt i 
riktig retning.

På slutten av 2013 fikk vi også en viktig 
dom vedrørende kvikksølvforgiftning. 
Saken gjaldt en tannlegeassistent som 
arbeidet med amalgam og spørsmålet 
Høyesterett skulle ta standpunkt til var 
hvorvidt det var sammenheng mellom de 
helsemessige plagene og påvirkningen. 
Høyesterett konkluderte her med at det 
var årsakssammenheng og godkjente 
denne som en yrkesskade.

I tillegg er det en del underrettspraksis 
som ikke gir skadelidte medhold ved at 
man ikke fant at vilkårene for yrkesska-
de foreligger. Et eksempel er Eidsivating 
lagmannsretts dom av 17. januar 2014 
hvor en arbeidstaker meldte fra om skade 
under arbeid med gravmaskin. Fire dager 
etter ulykken oppsøkte arbeidstakeren 
lege. Her fant lagmannsretten at det 
var tvilsomt om det hadde inntruffet 
en arbeidsulykke og det var uklart hvor 
ufør vedkommende hadde blitt. Arbeids-
takeren tapte og måtte betale kr 465 
000 i motpartens omkostninger pluss 
egne omkostninger. Saken er altså et 
eksempel på at det er en høy risiko å 
gå til domstolene med tvilsomme saker. 

Det er også eksempler på at årsakssam-
menheng er et tema i yrkesskadesakene. 
F.eks. behandlet lagmannsretten en sak 
hvor en industrirørlegger hadde vært ut-
satt for en arbeidsulykke da han skadet 
ryggen under et løft. Det var uenighet 
om det var sammenheng mellom hans 
helsemessige plager og dette løftet. Lag-
mannsretten konkluderte med at ulykken 
ikke var hovedårsak til uførheten, men var 
en såkalt «nødvendig betingelse» for at 
skaden ble langvarig og resulterte i ufør-
het. Lagmannsretten konkluderte med 
at vilkårene for yrkesskadeerstatning var 
oppfylt, imidlertid ble tapet begrenset til 
en viss periode.

Et annet eksempel er fra Borgarting 
lagmannsrett hvor en arbeidstaker falt 
bakover og slo ryggen etter at han ble 
påkjørt av en truck. Han fikk etter kort 
tid sterke smerter i rygg og nakke. Lag-
mannsretten kom her til at det forelå 
årsakssammenheng mellom arbeidsu-
lykken og senere plager.

PASIENTSKADER
I pasientskadesaker dukker ofte årsaks-
sammenhengsproblematikken opp. En 
slik sak ble behandlet av Høyesterett på 
slutten av 2013 og er gjengitt i Rt-2013 
s. 1689, hvor det ble fremmet krav om 
erstatning for psykisk skade fra en mor 
som fødte et barn med Downs syndrom. 
Fostervannsprøver for å avdekke mulige 
kromosomfeil ble ikke tatt. I saken måt-
te retten ta stilling til hvorvidt kvinnens 

TEKST: Per Oretorp

Jubileumsåret 2014 — et 
jubelår for erstatningsretten
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psykiske skader tilknyttet fødselen av et 
barn har et erstatningsmessig vern. Det 
måtte bl.a. tas standpunkt til om årsaken 
til plagene lå i behandlingssvikten eller 
i barnets eksistens. Her delte Høyeste-
rett seg i 3-2 hvor flertallet kom til at 
det ikke var erstatningsmessig vernet. 
Det var dog enstemmighet om at det 
ikke var uforsvarlig at hun ble nektet fos-
tervannsprøve. Vi har også en dom fra 
Borgarting lagmannsrett 28. april 2014 
hvor det ikke ble erstatningsansvar for 
forsinket diagnosering av brystkreft på 
åtte måneder. I Hålogaland lagmannsrett 
8. oktober 2014 avviste også retten ansvar 
etter slankeoperasjon hvor retten mente 
at behandlingen var i samsvar med god 
medisinsk behandling.

GJENOPPTAK
Gjenopptak er også et tema som av og 
til blir behandlet i domstolene. Årsaks-
sammenheng er ofte et tilleggsspørs-
mål rundt disse sakene. Lagmannsretten 
behandlet i slutten av 2013 en slik sak 
hvor spørsmålet om betydningen av 
manglende journalnotater eller annet 
som bekrefter skadesymptomer, skulle 
tillegges vekt. Retten kom her til at man 
når det gjelder vurderingen av årsaks-
sammenheng ikke skal legge vekt på 
at det i enkelte perioder ikke foreligger 
slike journalnotater. Saken dreide seg 
om nakkeskade etter en trafikkulykke 
hvor skadelidte var passasjer i minibuss 
som ble påkjørt bakfra av en bil i høy 
hastighet. Forsikringsselskapet anførte 

her, som for øvrig også i andre tilfeller, at 
plagene var relatert til andre årsaker enn 
ulykken, f.eks. en skilsmisse. Skadelidt 
fikk rettens medhold i at hovedårsaken 
var trafikkulykken. 

UTMÅLING
Når det gjelder selve utmålingen av hvor 
stor erstatning skadelidte skal ha, reiser 
dette også spørsmål som domstolene 
behandler. I en dom fra Gulating lag-
mannsrett fra 19. februar 2014 ble det 
fremmet krav på erstatning for plager 
oppstått grunnet seksuell omgang før 
fylte 16 år. Skadelidte utviklet omfatten-
de depresjoner og ble tilkjent erstatning 
for inntektstap på ca. kr 1 mill. og også  
ménerstatning da man la til grunn at 
hennes plager ble ansett varig i mer enn 
10 år. 

For øvrig er det først og fremst utgiftsni-
vået ved en ny livssituasjon som skadd 
som er et omdiskutert tema. Dette er 
prosedert i en årrekke og nivået synes nå 
å ligge på fra kr 140 000 til opp mot kr 
200 000 pr. år til diverse utgifter inklusive 
kompensasjon for bistand fra familien. 

Et annet tema som har vært omdiskutert 
er det såkalte tredjemannstapet, dvs. 
hvorvidt andre enn skadelidte skal få 
erstatning for inntektstap. Den klassiske 
situasjonen er at foreldrene til et skadet 
barn faller helt eller delvis ut av arbeids-
livet. Disse har hatt problemer med å få 
kompensasjon for sitt inntektstap da de 

blir oppfattet som såkalte tredjemenn 
i erstatningsmessig sammenheng. 14. 
august 2014 avsa imidlertid Borgarting 
lagmannsrett en dom hvor man ga forel-
drene medhold i sitt krav på å få erstattet 
inntektstap som følge av en fødselsskade. 
Begge foreldrene måtte slutte i sitt ar-
beid for å pleie barnet og de fikk dekket 
halvparten av sitt inntektstap direkte. I 
tillegg ble barnet tilkjent vesentlig kom-
pensasjon for utgiftsdekning. Lagmanns-
retten la her til grunn at foreldrene ikke 
kunne la andre utføre arbeidet med å 
pleie barnet. Pasientskadenemnda som 
begrunnet sin anke til lagmannsretten 
med at saken reiste prinsipielle spørsmål 
valgte ikke å anke saken til Høyeste-
rett. Etter vår oppfatning må således 
lagmannsrettens dom få en avgjørende 
betydning for hvordan fremtidige saker 
om tredjemannstapet skal behandles av 
Norsk pasientskadeerstatning.

REDUSERT KAPITALISERINGSFAKTOR 
– EN MILEPÆL
Den viktigste dommen som kom i 2014 
når det gjelder utmåling, ble avsagt i 
storkammer (11 dommere) i Høyesterett 
og gjaldt kapitaliseringsrenten. Dommen 
ble avsagt 12. desember 2014 og Høyes-
terett kom til en kapitaliseringsrente på 
4 %. Fra 1993 og frem til 2014 har denne 
renten vært 5 %. Erstatningsutmålin-
gen er basert på at skadelidte skal få 
en engangssum hvor dette kombinert 
med renter av kapitalen,  skal være til-
strekkelig til at man får kompensert sitt 

Per Oretorp

Det er også eksempler på at årsakssammenheng er et tema 
i yrkesskadesakene. For eksempel behandlet lagmannsretten 
en sak hvor en industrirørlegger hadde vært utsatt for en 
arbeidsulykke da han skadet ryggen under løft.
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økonomiske tap frem til antatt dødstids-
punkt. Desto høyere avkastning (rente) 
man legger til grunn i denne beregnin-
gen, desto mindre vil erstatningen være. 
Personskadeforbundet LTN har i mange 
år anført at skadelidte ikke evner å få 5 
% årlig avkastning når man skal plas-
sere kapitalen uten særlig risiko. F.eks. 
kan det nevnes at de profesjonelle for-
valterne av Oljefondet sjeldent oppnår 
4 % rente med en forholdsvis høy risi-
koplassering. Hvis man skulle plasse-
re sin erstatning i bank med 5 % årlig 
avkastning ville reell innskuddsrente 
hensyntatt inflasjon måttet være ca. 
7 %. Dette tok Personskadeforbundet LTN 
opp med Justisdepartementet i brev så 
sent som 30. mai 2012.

Vi har engasjert oss sterkt i denne kon-
krete saken og ble oppnevnt som parts-
hjelper. Det var derfor svært gledelig å 
konstatere at renten ble satt ned med 
1 %. Dette innebærer en vesentlig øk-
ning av erstatningen. Særlig for unge 
skadelidte som vil få ca. 20 % påslag på 
fremtidstapet. Dette gjelder både mé-
nerstatning, utgifter- og inntektstap. 
Dommen som altså vil få stor betydning 
for skadelidte er uten tvil en milepæl i 
Personskadeforbundet LTNs historie. Vi 
skal dog erkjenne at over de syv årene 
som har forløpt siden saken startet så har 
vårt bidrag i saken vært marginal. Uten 
en ressurssterk far som har hatt råd å ta 
en enorm økonomisk risiko og som vegret 
å  akseptere innarbeidet rettspraksis så 

hadde denne saken aldri blitt behand-
let av Høyesterett. Jeg har stor respekt 
for det beundringsverdige pågangsmot 
som han har hatt og vil på vegne av våre 
medlemmer og alle skadde uttrykke stor 
takknemlighet.

OPPREISNINGSERSTATNING
Det er også blitt behandlet en del saker 
vedrørende oppreisningserstatning som 
er kompensasjon fra skadevolder i tilfeller 
der skadevolder har opptrådt grov uakt-
somt. Dette er et krav som ofte blir reist 
i forbindelse med straffesaker herunder 
grov uaktsomhet i trafikk. Størrelsen på 
oppreisningen sees ofte i sammenheng 
med selve straffenivået. Når straffenivået 
skjerpes tilsier dette også en økning i 
oppreisningserstatningsnivået. Høyeste-
rett behandlet en slik sak i dom gjengitt 
i Rt-2014 s. 892 som gjaldt uaktsomt bil-
drap og økte normen for oppreisnings-
erstatning i slike tilfeller, fra kr 75 000 til 
kr 125 000.  

MEDVIRKNING OG AVKORTNING
Et annet tema som også har vært sen-

tralt i personskadeerstatningsrettens 
historie er den såkalte medvirkningslæ-
ren, dvs. en eventuell redusert erstatning 
pga. skadelidtes egen uaktsomhet. En 
slik sak ble behandlet av Borgarting 
lagmannsrett 12. juni 2014 hvor en 33 år 
gammel mann tok seg inn på Jernbane-
verkets område. Han klatret opp på en 
togvogn og fikk strøm i seg slik at han 
fikk store brannskader. Det var plassert 
skilt med varsel om høyspenning og ad-
gang forbudt. Spørsmålet som retten 
tok standpunkt til var om Jernbanever-
ket hadde forsømt seg ved manglende 
kontroll, vedlikehold og reparasjon av et 
gjerde. Retten kom til at Jernbaneverket 
ikke hadde opptrådt tilstrekkelig forsvar-
lig og aktsomt ved de etablerte rutiner 
og metode for kontroll og reparasjon. 
Jernbaneverket kom derfor i ansvar og 
lagmannsretten så bort fra skadelidtes 
uaktsomhet.

De aller fleste har i dag tegnet priva-
te ulykkesforsikringer eller omfattes av 
kollektive ulykkesforsikring gjennom 
f. eks medlemskap i fagforening. Som 
kjent dekker slike forsikringer som regel 
ikke utgifter til advokatbistand og vi har 
gjennom året avdekket flere tilfeller der 
det kan synes som at forsikringsselska-
per drar fordel av dette faktum. Finans-
klagenemnda behandlet 24. mars 2014, 
FinKN-2014-125, en sak som gjaldt et 
av forbundets medlemmer. Medlemmet 
hadde gjennom Utdanningsforbundet 
en kollektiv ulykkesforsikring i Tryg For-

Per Oretorp

Jeg har stor respekt for det beundringsverdige 
pågangsmot som han har hatt og vil på vegne 
av våre medlemmer og alle skadde uttrykke stor 
takknemlighet. 
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Per Oretorp

Et annet tema som også har vært sentralt i person-
skadeerstatningsrettens historie er den såkalte med-
virkningslæren, dvs. en eventuell redusert erstatning 
pga. skadelidtes egen uaktsomhet.

sikring og krevde erstatning for påført 
hodeskade etter at hun falt fra et tre i 
forbindelse med at hun skulle kutte gre-
ner. Tryg mente at hun hadde opptrådt 
grovt uaktsomt og påberopte avkortning 
med 20 %. Etter at medlemmet ikke fikk 
bistand fra sin fagforening henvendte hun 
seg til Personskadeforbundet LTN som 
bisto henne med å klage saken internt til 
Tryg forsikring da vi blant annet mente 
at det å kutte grener fra er noe som er 
en alminnelig og hverdagslig handling, 
på lik linje med å beise en hyttevegg, 
det vil si noe som svært mange gjør og 
som derfor på ingen måte kan regnes 
som grovt uaktsomt. Etter at Tryg opp-
rettholdt sitt standpunkt overlot Per-
sonskadeforbundet LTN til advokat å 
bistå vårt medlem ved klage til Finans-
klagenemda. Finansklagenemnda kom 
enstemmig til at skadelidte ikke hadde 
opptrådt grovt uaktsomt og at det der-
for ikke forelå avkortningsgrunnlag. For 
skadelidte medførte dette en betydelig 
tilleggserstatning. Hvor mange av Utdan-
ningsforbundets medlemmer som frem til 
nå har blitt rammet av forsikringsselska-
pets strenge holdning i slike saker, men 
som ikke har stilt spørsmål ved dette er vi 
ikke kjent med på nåværende tidspunkt. 
  
Da Personskadeforbundet LTN ble stif-
tet for 30 år siden, så man strengt på 
skaddes medvirkning og uaktsomhet 
og reduserte ofte erstatningen betydelig. 
Lovgiver har ikke her vært særlig kon-
kret i hvilke normer som skal legges til 

grunn, men har overlatt til domstolene 
å finne frem til den konkrete normen. Vi 
har i mange år hatt et dårligere vern for 
skadelidte enn f.eks. i Sverige i slike til-
feller. Utviklingen av denne læren startet 
i Personskadeforbundet LTNs ”barndom” 
på begynnelsen av 90-tallet og ble ak-
tualisert i den såkalte Finanger-saken. 
Veronica Finanger var passasjer i bil der 
sjåføren var beruset. I følge norsk lov had-
de man på dette tidspunktet(1995) ikke 
krav på erstatning hvis man burde vite 
at sjåføren var påvirket. Dette var tilfellet 
i Finanger-saken. Som de fleste kjenner 
til konkluderte EFTA-domstolen med at 
norsk lov var uforenlig med direktivene i 
hht EØS-avtalen hvor passasjerene da 
hadde et bedre erstatningsmessig vern 
enn det norsk lovgivning la til grunn. Det-
te medførte en lovendring i Finanger-til-
fellene og vi fikk også en etterfølgende 
lovendring i fht oppreisningserstatning i 
tilfeller der man ble skadet av sjåfør som 
opptrådte grovt uaktsomt. Etter Finan-
ger-dommen har Høyesterett behandlet 
liknende saker hvor man konkluderer med 
en forholdsvis beskjeden reduksjon for 
passasjer som mer eller mindre bevisst 
har sittet på med berusede sjåfører. Fi-
nanger fikk redusert sin erstatning med 
30 %. 

Det var derfor av stor interesse for forbun-
det da Høyesterett behandlet en sak om 
avkortning i forsørgertapserstatning etter 
trafikkulykke.  Dommen kom 11. desember 
2014. Faktum var at sjåføren var alkohol-

påvirket og omkom i ulykken. Spørsmålet 
var så om de etterlatte skulle ”straffes” 
for avdødes uaktsomhet og få redusert 
sin erstatning. Høyesterett hadde i 1997 
avsagt en dom som behandlet det sam-
me spørsmålet og hvor erstatningen ble 
avkortet med 50 %, men nå konkluderte 
Høyesterett at avkortning skulle settes 
til 20 %. Forsikringsselskapet prosederte 
på at rettstilstanden er den samme i dag 
som i 1997. Dette fikk forsikringsselskapet 
ikke gjennomslag for i Høyesterett. Før-
stvoterende dommer uttaler bl.a.:

«For meg blir det avgjørende at det 
har skjedd en betydelig rettsutvikling 
på dette feltet siden Høyesterett avsa 
Sunndal-dommen i 1997. Etter mitt syn 
gjør denne utviklingen at resultatet blir 
et annet i vår sak. Her vil jeg fremheve 
to forhold – endring i reglene for passa-
sjerene og deres etterlatte, og den økte 
vektleggingen av sosiale hensyn.»

På bakgrunn av dette bør man etter vår 
oppfatning nå være kritisk til å akseptere 
redusert erstatning, eksempel pga man-
glende bilbeltebruk hos bilfører. Frem til 
nå har det vært vanlig praksis hos forsi-
kringsselskapene å redusere erstatningen 
med 25 % pga manglende bilbeltebruk. 
I så fall har dommen satt et foreløpig 
punktum for en 20 års utvikling av med-
virkningslæren.
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MEDLEMSERFARING OG 
ENGASJEMENT LEDER TIL 
RETTSUTVIKLING
Høyesterett fastslår en utvikling i medvir-
kningslæren, en utvikling som altså Per-
sonskadeforbundet LTN har deltatt aktivt 
i allerede siden begynnelsen av 90-tallet. 
Høyesterett viser til at de såkalte sosiale 
hensyn i slike saker står sterkere i dag 
enn på 90-tallet. Det er derfor hyggelig 
at vi i et jubileumsår kan konstatere at 
tålmodig rettspolitisk arbeid over en år-
rekke har gitt resultater. Vi konstaterer 
med stor tilfredshet at våre medlemmer 
i dag har en langt bedre rettsstilling enn 
da vårt forbund ble opprettet. 

Personskadeforbundet LTN prosede-
rer som kjent ikke saker selv, det er det 
erfarne, dyktige og engasjerte skade-
lidteadvokater som gjør. Det er dog på 
det rene at det arbeid som gjøres av 
forbundets medlemmer, tillitsvalgte og 
ansatte, direkte bidrar til at prinsipielle 
saker prosederes. Finanger-saken ville 
sannsynligvis aldri ha blitt prosedert uten 
vårt forbund. På den tiden var det få el-
ler ingen som mente at det hadde noen 
hensikt i å prosedere spørsmålet med 
den klare lovbestemmelse som forelå 
på det tidspunktet. Forbundets enga-
sjement i den saken var et nødvendig 
bidrag til at saken ble prøvd. Vi har også 
vært partshjelpere i flere saker etter Fi-
nanger og det har blitt gitt økonomisk 
støtte gjennom Rettshjelpsfondet i en 
rekke prinsipielle saker.  

En av grunnideene ved stiftelsen av 
Landsforeningen for trafikkskadde, nå 
Personskadeforbundet LTN, var å spesiali-
sere rådgivere i nettverk rundt foreningen. 
Da LTN ble etablert i 1984 var de skade-
lidte representert av enkeltadvokater 
som mer eller mindre på egen hånd og 
med begrensede ressurser ”kjempet” mot 
forsikringsselskapenes ressurssterke ju-
ridiske avdelinger. 

De siste dommene fra Høyesterett og un-
derrett understreker behovet for dedikerte 
og spesialiserte jurister. Forsørgertapssa-
ken som ble nevnt ovenfor og som ble 
behandlet av Høyesterett er i den store 
sammenheng et for så vidt beskjedent 
forekommende juridisk problem da det 
anslagsvis er under 20 slike saker per 
år. Svært få har ressurser til å bære den 
økonomiske risikoen det innebærer å 
bringe saker innfor retten når økonomiske 
konsekvenser ved et eventuell tap kan 
være tilnærmelsesvis like store som en 
gevinsten ved en seier . Det er i det minste 
svært sjelden at man går lenger enn til 

tingretten. I dette tilfellet tapte skadelidte 
i tingretten, men gikk allikevel videre til 
Høyesterett hvor man altså fikk medhold. 
I tillegg til at man fikk medhold og at 
etterlatte fikk en betydelig økt erstatning 
vil altså Høyesteretts domspremisser 
få stor praktisk betydning langt utover 
forsørgertapstilfellene. Saken bekrefter 
derfor behovet for et sterkt forbund som 
kan bidra til å avdekke problemstillinger 
av prinsipiell interesse og videreutvikling 
av sterke juridiske miljøer. 

Allerede til våren skal en del spennende 
saker tas opp i rettsapparatet. Dette vil 
vi selvfølgelig komme tilbake til. I den-
ne omgang vil jeg på vegne av sekre-
tariatet og landsstyret takke alle våre 
medlemmer, tillitsvalgte og ikke minst 
Personskadeforbundet LTNs juridiske 
nettverk for uvurderlig innsats ikke bare i 
2014, men gjennom 30 år. Uten dedikerte 
ildsjeler som samarbeider for å styrke 
rettighetene til alle skadde så hadde vi 
ikke kommet så langt som vi er i dag.

Ønsker med dette dere alle et godt nytt 
erstatningsår i 2015.

Per Oretorp

Uten dedikerte ildsjeler som samarbeider for å 
styrke rettighetene til alle skadde så hadde vi ikke 
kommet så langt som vi er i dag.
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Smått
& Viktig
HEDERSMEDALJE
Forleden fikk Ellen Gudbrandsen fra An-
denes overrakt Personskadeforbundet 
LTNs hedersmedalje av leder Arne Magne 
Andreassen og styreleder Arvid Gansmoe 
i lokallaget.

- En hyggelig overraskelse å få, smiler 
hovedpersonen selv. 

NAV-KURS I OSLO  
I november avholdt Personskadeforbun-
det LTN Oslo fylkeslag NAV-kurs. De 31 
oppmøtte fikk høre et interessant og godt 
foredrag av advokat Tonje Giertsen. Fore-
dragsholderen tok seg også god tid til å 
svare på spørsmål. 

TUSEN TAKK FOR PENGEGAVER I 2014  
Personskadeforbundet LTN takker alle 
givere for pengegavene vi fikk i fjor.

Vi fikk kr 15 400 som er øremerket tra-
fikksikkerhet, og kr 49 811 som ikke er 
øremerket og dermed er disponible for 
lagene å søke om til prosjekter innen 
forebygging eller rehabilitering.

De fleste gaver er minnegaver og giverne 

er enkeltpersoner og begravelsesbyrå-
er. Fra Norsk Trafikksikkerhets Forbunds 
Fond fikk vi trafikksikkerhetsprisen for 
2014. Gaver fikk vi også fra artisten Tor 
Einar Bekken (Mr. Bekken) som oppfor-
dret sine gjester om istedenfor gave til 
seg selv gi  det til vårt forbund! Og en 
skoleklasse som feiret 25-årsjubileum 
hadde innsamling til oss.

Gavene tar vi som en stor anerkjennelse 

på jobben alle frivillige og ansatte i for-
bundet vårt gjør for alle som blir berørt 
av skade, og vårt forebyggende arbeid. 
Midlene vil bli brukt på beste måten i 
vårt fremtidige arbeid!

Takknemlig hilsen fra Personskade-
forbundet LTN v/generalsekretær  
Ingeborg Dahl-Hilstad

Forbundets gavekonto er 8101 28 94341

FOTO: Alf Ragnar Olsen
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Mange av medlemmene i forbundet vårt 

opplever smerte som følge av skaden sin. 

Derfor har vi valgt Ungdom og smerter som 

temaet i en del av konferansen.  I den andre 

delen av konferanse vil vi ha en innføring 

i førstehjelp. 

Ungdomskonferansen har også som mål å 

knytte ungdommer fra hele landet sammen 

i et åpent og tolerant felleskap. Det vil derfor 

legges vekt på at alle deltar i fellesskapet 

og at vi blir kjent med hverandre gjennom 

aktiviteter. 

I år arrangerer vi ungdomskonferansen på 

idylliske Haraldvangen ved Hurdalssjøen 

i Akershus fylke. Dette stedet er spesielt 

tilrettelagt for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

Det vil bli teambuilding ute i naturen med 

aktivitetsløype og vi oppfordrer derfor alle 

deltagerne til å ha med godt tøy til utendørs 

bruk. Alle aktiviteter vil bli tilpasset og vi vil 

tilstrebe at alle kan delta på de forskjellige 

aktivitetene. Medlemskap kan tegnes ved 

påmelding.

Dato: 20.-22. mars 

 (oppstart 1500 fredag)

Påmeldingfrist:  20. februar 2015

Påmelding:  Ta kontakt med Frank på 

 telefon 22 35 71 00 eller 

 e-post post@personska-

 deforbundet.no. Maks. 2  

 deltagere fra hvert lag.

Kostnader:  Personskadeforbundet LTN 

 dekker reise, opphold og 

 en del måltider.

Egenandel:  Det er egenandel på kroner 

 500,- pr. deltager.

20-22 Mars UNGDOMSKONFERANSEN 2015 – UNGDOM OG SMERTER

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 (alfabetisk)
Personskadeforbundet TN:

Årsmøte-
dato

Sted/klokkeslett (dersom noe av 
dette mangler så blir det opplyst på 
innkallinga) Kontaktperson/tlf./e-post

Akershus fylkeslag 7.4. FFO, Solheimveien 62 B, Lørenskog,  
kl 18.00

Anne Helene Lindseth, tlf. 970 63 601
akershus@personskadeforbundet.no

Drammen og omegn lokallag 15.4. Drammen sykehus, Dronninggt. 28,  
kl 18.00

Tove Trogstad, tlf. 917 59 543
drammenomegn@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag 10.4. Scandic Alta Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925
finnmark@personskadeforbundet.no

Midt-Troms lokallag 22.3. Carina Simonsen, tlf. 934 09 561
midttroms@personskadeforbundet.no

Mosjøen og omegn lokallag 9.4. Bente Hyttebakk, tlf. 481 22 274
mosjoenomegn@personskadeforbundet.no

Nord/Vest Buskerud lokallag 26.3. Langebru gjestegård, Hokksund, kl 
18.30

Marianne Nyland, tlf. 917 35 791
buskerud@personskadeforbundet.no

Rana og omegn lokallag 16.3. Bimbo veikro, kl 18.00 Eva M. Soløy, tlf. 971 75 415
ranaomegn@personskadeforbundet.no

Sogn og Fjordane lokallag 9.4. Kjell Erdal, tlf. 466 79 003
sognfjordane@personskadeforbundet.no

Stjør- og Verdal lokallag 12.3. Røde Kors-huset, Verdal, kl 18.30 Toralf Hjelde, tlf. 906 50 736
stjorverdal@personskadeforbundet.no

Varsel om årsmøte i DITT lokal- eller fylkeslag!
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Selius
& kidza
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Landet
rundt

I en alder av 55 år begynte jeg å kjøre 
snowboard. Den første turen var 10-
20 meter og jeg skrenset ned bar-
nebakken mens en instruktør holdt 
meg i hendene. Så meldte jeg meg 
inn i Funkis.  

TEKST: Helge Viken (tidligere brannmann)
Hauketo Oslo. 

På en Hafjellsamling ble jeg intervjuet 
av en journalist fra Lillehammer By-avis. 
Jeg fortalte om Funkis og at alle som 
er med har et handicap. - Jeg har bare 
amputert en legg etter en trafikkulykke 
og bruker protese, sa jeg. Så spurte hun 
overraskende; - Hvorfor er dette viktig 
for deg? Det var ikke lett å forklare i en 
håndvending. Jeg fortalt om de 17-18 
operasjonene jeg hadde vært igjennom, 
og det halve året på sykehus. Jeg tegnet 

opp en tidslinje for å huske rekkefølgen 
på veien tilbake til livet. Jeg fortalte også 
at jeg hadde gått Birken og Grenade-
ren. Og at jeg hadde vært i Chamonix 
og kjørt på ski, før ulykken. Og at det var 
godt å være med i Funkis. Her blir man 
akseptert for den man er og vi hjelper 
hverandre så godt vi kan. Funkis handler 
om motivasjon og trivsel, og det å gjøre 
noe sammen med andre.

Det ble en lang forklaring, og jeg følte jeg 
var utydelig. Journalistens spørsmål ble 
liggende og gnage i underbevisstheten 
min. Overskriften til artikkelen ble: «Helge 
Viken har funnet ny livsglede gjennom 
snowboard.» Det var for så vidt en god 
beskrivelse.

Men hvorfor var det viktig for meg å delta 
i Funkis og å kjøre snowboard? Det var 

vanskelig å forklare og å finne de rette 
ordene. For meg var det innlysende, men 
hvordan forklare for andre hvilke brikker 
som må på plass for å få livsgleden? 

SNOWBOARD-VM FOR BRANNMENN 
Jeg hadde en drøm om å delta i NM i 
alpint, riktig nok for brannfolk, men NM er 
NM. Jeg var usikker helt til det siste, men 
jeg stilte og kom meg igjennom løypa. 
Uten skade og med kun ett fall. Det var 
det som var målet. Da jeg tok heisen opp, 
må jeg innrømme at jeg gråt en gledes-
tåre. Det var kanskje det det handlet om; 
livsglede og lykke? Men hvordan skulle 
det forklares og hvordan komme dit? 

Noe av svaret fant jeg i en artikkel: «Lyk-
kereisen går i zikkzakk». I artikkelen sto 
det blant annet at man skulle sette seg 
mål, lage en handlingsplan, være fysisk 
aktiv, lære nye ting, ha gode relasjoner, 
gjøre gode gjerninger og være oppmerk-
som. Lykkereisen skjer i sikksakk mellom 
engasjement og tilfredshet. Man kan ikke 
være på topp hele tiden, man må ned 
for å komme opp igjen. For meg hadde 
brikkene falt på plass av seg selv. 

Journalisten hadde rett, jeg hadde funnet 
ny livsglede gjennom snowboard, og jeg 
hadde gått fra  nybegynner til NM på et 
år. Nå gleder jeg meg til neste sesong!  

Fra nybegynner til NM i løpet av ett år 
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To mellomstore lag som står sammen gjør et viktig 
arbeid bedre. Vi støtter hverandre, samtidig som 
det er flere å spre ansvar på når det er større ting 
som skjer.

Sissel Ingeborg Blomvik, 
Søre Sunnmøre lokallag

Søre Sunnmøre lokallag har gjennom 
flere år samarbeidet tett og godt 
sammen med Personskadeforbundet 
LTN Ålesund og omegn lokallag. La-
gene holder kurs og møter sammen, 
og  arbeider mot felles aktiviteter ut 
mot medlemmer, og rekruttering.

TEKST: Sissel Ingeborg  Blomvik 

To mellomstore lag som står sammen 
gjør et viktig arbeid bedre. Vi støtter hver-
andre, samtidig som det er flere å spre 
ansvar på når det er større ting som skjer.

JULEBORD 
Vi jobber for medlemmene hele tiden, 
men i tiden før jul møtes styrene annet 
hvert år hos hverandre for å oppsumme-

re året og kose oss litt. Når det er sagt, 
så holdes det også medlemsjulebord i 
begge lag.

I år var det Søre Sunnmøres tur til å invi-
tere. Vi møttes for en nydelig juletapas 
på et lokalt spisested i Fosnavåg.
 
Vi fikk tid til den gode samtalen, og vi 
diskuterte friskt hva som skal skje til 
neste år. Mange gode idéer og forslag. 

Vi kan se frem til et spennende 2015 i 
samarbeidets ånd.

Kaffi og sunmørsk kakebord hadde vi på 
Frivillighetssentralen i Fosnavåg,  som er 
vår faste base for møter og aktiviteter 
innendørs.

Jul på Søre Sunnmøre

Oslolagets julebord på Wallmans 
ble en suksess med rekordmange 
deltakere, hele 33 mennesker meldte 
seg på og ingen meldte frafall, rap-
porterer en stolt og glad André Berg, 
leder for Oslolaget. 

TEKST:  André Berg

- Vi har arrangert julebord på Wallmans 
en rekke år, men siden vi i år også ville 
 

markere at laget har eksistert i 25 år fikk 
vi velkomstdrink. 

For å markere lang og tro tjeneste fikk laget 
en gave på 2500 kroner fra forbundet sen-
tralt. André Berg takker på vegne av laget, 
og sier at det er hyggelig å bli satt pris på. 

Det ble mat og show, som var fantastisk, til 
langt utpå natta. Og ryktene forteller at sty-
remedlemmet Calle kom først og gikk sist.  

Wallmansjulebordet -  en suksess
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Trygt på skoleveiene

Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

karmoy.kommune.no sarpsborg.com

Åsnes
kommune

asnes.kommune.no nore-og-uvdal.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no
tvedestrand.kommune.no

Lenvik
kommune

lenvik.kommune.no

Skjervøy
kommune

skjervoy.kommune.no

strand.kommune.no

Sula
kommune

sula.kommune.no

Verran
kommune

verran.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no
odda.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Sømna
kommune

somna.kommune.nolindas.kommune.no
Pleie- og

omsorgsetaten
ballangen.kommune.no

Berlevåg
kommune

berlevag.kommune.no

sorreisa.kommune.no

volda.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

Øksnes
kommune

oksnes.kommune.no www.re.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
sor-varanger.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

asker.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

molde.kommune.no sortland.kommune.no sauda.kommune.no

sveio.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Rollag
kommune

rollag.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

sentraladministrasjonen
nore-og-uvdal.kommune.no

tingvoll.kommune.no

Rissa
kommune

rissa.kommune.no gjovik.kommune.no

Bodø
kommune

bodo.kommune.no Teknisk Etat
gjesdal.kommune.no

Stjørdal
kommune

stjordal.kommune.no time.kommune.no

Skånland
kommune

skanland.kommune.no

sola.kommune.no

vindafjord.kommune.no

Fet
kommune

fet.kommune.no

vaga.kommune.no

Birkenes
kommune

birkenes.kommune.no

Træna
kommune

trana.kommune.no
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STU - 
DERER NORGE

RETT - 
FERDIG
TONE

DYRKER LURE BLØR
INSTRU - 

MENT
PURRER
SKRYT

LIKE DRILLE

ER
SELIUS
MED  I

TELE
FREM - 
DELES

ORDNER
HESTE - 

HÅR

SAFT - 
LØSE

DUM - 
RIAN

FIR - 
KANT
SIDE

FORE - 
DRAG FRI  FOR VULKAN

KANT
GUMMI - 
SKYVER
FRUKT

REKKE
INSEK - 

TER

ER NÅ 
BEGYNT HYGGE EGEN NØRE

LEVER
ERGRER RIKTIG

IDRETTS-
MANNEN

BELEGG
SKUE - 
PLASS
REKKE

BIBEL - 
NAVN

SAMLET
17 UNGE 
VOKSNE

FISK
DEMPER STØYEN

FUGE
MÅL

KLOKKE
PLANTE

PIKE - 
NAVN

KOM - 
MUNE SJEL

KON - 
JUNK - 
SJON

PASTA - 
FIGUR

LIK LISSE
SLEKT - 

NING KNIKSET ENSLIG

UTROP
GUTTE - 

NAVN
GLIR

FUGL
ADVERB

FJERN - 
SYN

HUMRE
5

TOPP
MOBBE

TREKK GLATT POSTE

GJEN - 
LYD

HASTE
UKJENT

MASING
UTHU - 

SET
SANG

MYNT
TEVLING

ARTIK - 
KEL

SLETTE
EIM

ALLE - 
REDE ATALE

GUD  GLOSE STOFF
BELTE
UKE - 
BLAD

ARISTO - 
KRATI

GUTTE - 
NAVN

OPP - 
FØRE

VIDDE
FOTTØY
BYDEL TONE

UTBYGG
SVAR

SLAG - 
STED
DAG - 
BLAD

FOR - 
FRISK - 
NING

RAGET
TILBAKE

BY  I
ALGERIE

ØY OG 
DIKT

SØRGE - 
LIGE

MØTTE

SORG
SJOKO - 
LADE - 

FABRIKK

ENDE

TITTEL
HELLAS

TONE
SPØR KUN

LØYPE DUO
NORD - 
MANN

NYN.
PRON.
HAVN

KJERNE - 
VED

FUGL
SMYKKE KATT SMYGE VED MERKE PULVER SNÅL

DRETTE
PREPO - 
SISJON LYD LIKE RÅTTEN BYRDER

RASK
STY - 
RING HAVDYR

Anne Helene 
Lindseth

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

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. februar 2015

Løsning på forrige kryss 
var: 
Det kimer snart til 
julefest

Jorunn G. Olsen, Haugesund
Margaret Breivik, Haugesund
Arve B. Ringen, Røn

OPPGAVE VINNERE

Kryss meg på krykka

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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3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

Senjahopen, 9386 SENJAHOPEN
Tlf. 77 85 86 00

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50

SKL Energi til utvikling
5401 STORD - Tlf. 53 49 60 00

Autotopp1 AS
 Industritoppen 20, 4848 ARENDAL

Tlf. 920 96 212

Sørum Kommunalteknikk KF
1921 SØRUMSAND

Tlf. 63 86 90 00

P. Dahl
Elektronikk og Data AS

 2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 95 00

Eggen Anleggsdrift AS
Sagene Ring 43, 2410 HERNES

Tlf. 911 95 559

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Sandefjord Bredbånd KF
 Hegnasletta 12, 3217 SANDEFJORD

Tlf. 33 41 69 50
www.sfjbb.no

Baklivegen 3, 6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

E-post: alstad@scania.no - www.alstadauto.no

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Peder Haakestad
& Sønn AS

Elvev. 142, 3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Røros E-verk
Oslov 16, 7374 RØROS

Tlf. 72 41 48 00
Øran Øst

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00

TINE Meieriet
Tretten

Kolhusvegen 1
2635 TRETTEN

Tlf. 03 080

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Slemmestad
Optikk AS

 Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

avdeling
Kongsberg og Omegn

Tlf. 950 29 203

Felleskjøpet
Haugesund

Industrigata 4
5537 HAUGESUND

Tlf. 52 70 54 70

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Studio Hair
 Gamle Ringeriksv. 1

1369 STABEKK
Tlf. 67 12 39 63

Jensen
Industrisøm AS

 Lensegata 8
8656 MOSJØEN
Tlf. 75 17 65 60

Reinholdtsen
Maskin AS

 8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Taraldsøy
Transport ANS

 5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

Gohelse
Kirkenes Bandagistforretning AS

 Kjell Torkildsensgt. 7, 9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 00 99

PostNord AS
 0605 OSLO
Tlf. 09 300

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

7650 VERDAL   -   Tlf. 74 07 53 05

LEVE MED 1-2015.pmd 16.01.2015, 10:252
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avd. Finnsnes
Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

Kilemoen
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64

Evje
Bilopphogging
Syrtveit, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Prøven-Motortrade AS
Bjørndalen 1-3

7028 TRONDHEIM
Tlf. 913 43 232

Auto Last Møre AS
 Lerstadv 304

6014 ÅLESUND
Tlf. 70 15 88 00

Leiv Austrheim AS
Nordstrandsv 40
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 58 60

Klepp Auto
Bilverksted AS

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 60 60

Balkong
Partner Ltd

Skrukkelivegen 49 A
2090 HURDAL
Tlf. 918 25 160

Levanger
Bruktbilsalg og
Transport AS

Havnevegen 10
7600 LEVANGER
Tlf. 974 15 164

Team Verksted
Øst AS

Stanseveien 40
0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Norstrand
Bilservice DA

Vollan
9040 NORDKJOSBOTN

Tlf. 77 72 81 59

Melby Auto
avd. Lillestrøm AS

Isakvieen 64
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 80 54 00

Sanden
Budservice

 Perhusbakken 15
5334 HELLESØY
Tlf. 456 13 416

C P Sand
Transport AS
 Lillestrømveien 1544

1911 FLATEBY
Tlf. 64 92 90 33

Trond Lindahls
Transport

Bergstien
1963 FOSSER
Tlf. 982 29 221

Stian Holm
Transport

Kykkelsrudveien 123
1815 ASKIM

Tlf. 958 05 330

Eia
Hageservice AS

 Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

123 Løft AS
 Nilsebuv 19

4019 STAVANGER
Tlf. 416 50 123

Trykk-service A/S
Prof Smiths alle 50 A

3048 DRAMMEN
Tlf. 32 80 81 70

Eiker Senter, Prestaker
3300 HOKKSUND
Tlf. 458 13 925

Yngve Skaret
Robro, 3550 GOL
Tlf. 970 60 607

Alf Bøe AS
 2910 AURDAL
Tlf. 911 23 215

Finn’s
Vareekspress AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 82 46

Gardermoen
Parcel Xpress DA

Energivegen 5
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 98 27 77

Rekas Transport
og Bemanning AS

 Gotaasalleen 13
2050 JESSHEIM
Tlf. 405 56 555

BUDBILER, VARETRANSPORT,
EKSRESSFRAKT
TLF. 412 81 000

www.expressbilene.no

Gjødseltransport AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Griniveien 159
1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 69 90

Kolnes
Maskin AS

 Jon Torbergssonsv 6
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 73 00

Hermann Fossgate 4
3611 KONGSBERG

Tlf. 32 72 60 00

Glen Dimplex
Nordic AS

7501 STJØRDAL
Tlf. 74 82 91 00

Sunn-Trans
 Flatholmv 39

6002 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 00

Haslestad
Byggevare AS
Haslestadlinna 30

3090 HOF
Tlf. 33 09 55 50

Monrad Lassemo
Fjerdingøy

7873 HARRAN
Tlf. 74 33 01 68

Sandbakken Bil
Skjebergveien 204

1743 KLAVESTADHAUGEN
Tlf. 913 84 473

Ronny Skålien
Transport
Øverbyveien

3355 SOLUMSMOEN
Tlf. 905 18 843

Miljøtransport A/S
6475 MIDSUND
Tlf. 71 27 91 50

Transportsentralen
Lillestrøm A/L
Trostadbelsv 10

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 56 00

Hvaler
Arbeidssenter AS

Lammenes 83
1680 SKJÆRHALDEN

Tlf. 69 60 16 83

Haugesund Taxi
Spannavegen 1

5521 HAUGESUND
Tlf. 52 80 80 80

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Namsos Brillehuset
Sverres gate 19
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Håvundvegen 326
3711 SKIEN

Tlf. 35 50 06 80

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

 5590 ETNE
Tlf. 415 66 055

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Cargotron
Transport AS

Vårveien 51
1182 OSLO

Tlf. 414 14 105

Østlandske
Transport AS

 Nedre Briskebyveg 2
2321 HAMAR

Tlf. 905 21 690

Henrik Brekke
Transport

Bergsdalen
5722 DALEKVAM
Tlf. 979 66 622

Tlf. 32 21 15 00

Viuno A/S
 Nedre Tomtegate 2-4

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Veglo
Miljøservice AS

7517 HELL
Tlf. 74 82 95 10

Maskinentreprenør
Sigmund Evensen

Snømyr 2
4700 VENNESLA
Tlf. 930 82 483

Techno Dive AS
Husøyvegen 281

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 64 40

AS Snertingdal
Auto

Snertingdalsv 1741
2838 SNERTINGDAL

Tlf. 61 40 48 71

Brødrene
Selvik AS
 Treaskjæret
4200 SAUDA

Tlf. 51 22 49 23

Sandnes
Taxisentral
4313 SANDNES
Tlf. 51 66 16 00

Refsland
Transport AS

Marknesvingen 9
4052 RØYNEBERG

Tlf. 918 30 961

Kile
Skogsdrift AS
 Telemarksveien 424
4830 HYNNEKLEIV

Tlf. 916 91 109

Stange
Taxisentral
 Jernbanegata 2
2335 STANGE

Tlf. 62 57 17 18

Martin Erik
Rogstad Nilsen

Kolby
2067 JESSHEIM
Tlf. 992 32 366

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

TBN
Transport AS

 Bakkeveien 8 A
9900 KIRKENES
Tlf. 992 47 338

Raymonds
Transport AS

 Svanvikv. 182
3739 SKIEN

Tlf. 928 24 062

Elcom AS
Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Lillehammer
Bilskadesenter AS

Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 56 60

ANONYM
STØTTE

Kroken’s
Blikkenslagerservice

 Rogneveien 10
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 31 28 06 50
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Rich Buch
Shipping Lyngdal

Holmsundet Lyngdal Havn
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 14 00

Garberg Mur AS
Prestmovegen 97
7514 STJØRDAL
Tlf. 906 07 106

Karl Johan Evensen
Idrettsvegen 27

9475 BORKENES
Tlf. 77 09 34 28

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Prinsens g 9
1530 MOSS

Tlf. 69 25 14 68

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Bilia Personbil as
Kongsvinger

Lerkevegen 52
Tlf. 62 88 28 40

Jans
Bilberging

Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Bernhardsen
Transport AS

Holsvegen 234
2164 SKOGBYGDA

Tlf. 943 34 483

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Gystad
Transport

Vestengsletta 2 E
2070 RÅHOLT
Tlf. 455 04 609

Alf Ryland
Transport AS

Reigstadåsen 3
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 916 63 132

Gjendem
Transport AS

 Gjendem, 6409 MOLDE
Tlf. 907 66 160

Ebex-24
 Sykkylsvegen 1904

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 415 75 598

Kvina
Turservice

 Josdal
4440 TONSTAD
Tlf. 415 31 918

Yri Sand AS
 6789 LOEN

Tlf. 57 87 60 40

Dahlen
Sag & Høvleri
 Bjørndalsveien 314

3160 STOKKE
Tlf. 33 50 04 81

Aktiv Veidrift AS
Martha Sundlands gate 20

 3048 DRAMMEN
Tlf. 32 85 50 40

Terminalservice AS
 Isebakkeveien 25

1788 HALDEN
Tlf. 69 00 12 32

8445 MELBU
Tlf. 76 11 86 00

Innherred
Renovasjon IKS
Russervegen 10  Ørin

7650 VERDAL
Tlf. 74 07 52 10 / 74 02 88 40

Namsos Taxi
 Verftsgata 34
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 28

Gardermoen Hotel
Bed & Breakfast
Gardermovegen 42
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 93 00 50

Olav Alvheim
Maskinstasjon AS

 Øyaveien 25
6524 FREI

Tlf. 71 52 86 53

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Randaberg
Taxisentral

 4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

AK Byggservice AS
 Ole Deviksv 16

0666 OSLO
Tlf. 930 15 390

Lorås
Transport & Utleie

Kolstadflata 29 B
7098 SAUPSTAD
Tlf. 472 70 189

Gan Transport
Geir Arne Neby

Skoglyveien 9 C
1560 LARKOLLEN

Tlf. 479 95 581

Kara
Transport AS

 6701 MÅLØY
Tlf. 911 33 787

J Sande Kran
og Transport AS

 Kvithovdvegen 5
5304 HETLEVIK
Tlf. 412 81 105

Gildset
Transport AS

 Soknedal
7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

Elshani
Transport

 Mistelteinen 26 A
3154 TOLVSRØD
Tlf. 993 55 258

Strait Air
Transport AS

 Vollsveien 13 H
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 23 60

RGB Engineering
Sandbergvegen 24

2150 ÅRNES
Tlf. 63 80 01 67

Torart Transport
og Flyttebyrå
Konnerudgata 10 B

3045 DRAMMEN
Tlf. 455 05 546

Leangbukta 40
1392 VETTRE

Tlf. 66 98 19 30

Byggteam
Bodø AS
8088 BODØ

Tlf. 75 56 64 66

Georg Stangeland AS
 Kvålveien 4

4323 SANDNES
Tlf. 51 67 47 33

Aarsland
Transport AS

Korsørveien 8
4371 EGERSUND
Tlf. 472 61 186

J. L. Transport AS
 Gjelstadveien 40

3178 VÅLE
Tlf. 922 45 370

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 14 53 81

Transport Partner
Katarzyna Kajczynska
 Lensmann Carlsens veg 23

4352 KLEPPE
Tlf. 403 49 964

Rue
Transport AS

 3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Alfaset 3, Industrivei 27
0614 OSLO

Tlf. 22 25 75 03

Paradis
Eiendomsmegling as
Jacob Kjødes veg 15

5232 PARADIS
Tlf. 55 60 40 30

www.paradiseiendom.no

Plantax AS
 Skedsmogata 3 a
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

Viking Suldal
4230 SAND

Tlf. 52 79 74 77

SKS Transport
Eggjaveien 57

2686 LOM
Tlf. 911 63 710

Rema 1000
Sandnessjøen

Nesset
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 04 01 30

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Kranveien 62 A
4950 RISØR

Tlf. 417 99 417

2870 DOKKA
Tlf. 61 11 28 00

Rune Lyse
Transport

Røynebergsletta 26
4033 STAVANGER

Tlf. 51 88 07 90

Anders Transport
Strømsveien 267 B

0668 OSLO
Tlf. 454 68 122

Mobil 948 20 371
www.anderstransport.no

Christian Haagensen
Transport

Breivika Industriveg 69
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 14 11 99

Axel Auberts gate 8
3936 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

SpareBank 1
Hammerfest

Sjøgata 15
9600 HAMMERFEST

Tlf. 02 244

BL Anlegg AS
 Prestegardsskogen

4790 LILLESAND
Tlf. 905 90 033

4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 29

ARL Bøndernes
Regnskapslag SA

Tordenskjoldsgt 2
9404 HARSTAD
Tlf. 77 00 15 45

Delitoppen 4
1540 VESTBY

Tlf. 02 425

Aurdal Fjellpark-
Valdres AS

2910 AURDAL
Tlf. 61 36 65 55

Møller Bil Rud
Skoda

Olav Ingstads vei 8
1351 RUD

Tlf. 24 03 22 70

Eiker Bilsenter
 Bruveien 17

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 87 81 75

Autotech AS
 Gamle Drammensvei 86

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 85 18 00

Knut Langaas AS
Bromsveine 23
3183 HORTEN

Tlf. 33 04 59 87

Hageland
Transport

v/Remi Hageland Johansen
Fregattveien 8

4624 KRISTIANSAND S
Tlf. 974 38 993

Lystad Transport
Tom Erik Lystad
Nadderudveien 6 D
1357 BEKKESTUA

Tlf. 977 65 222

Heine Maskin
og Transport
 Kløftefossveien 110

3370 VIKERSUND
Tlf. 400 99 054

K. Holmskau
Transport

Kreklingvegen 24
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 414 18 004

Moe Maskin
& Transport

 Straumen
6570 SMØLA

Tlf. 71 54 14 00

OppBevaringService AS
Svelvikveien 81
3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

6025 ÅLESUND
Tlf. 815 20 070

Vitengarden
 Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Hadeland
Maskindrift AS

 Korsbakken 25
2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

LEVE MED 1-2015.pmd 16.01.2015, 10:264



–  27  –

Somfy Nordic AB
Norge

Industriveien 27 D
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 415 76 639

Åkrene
Isolering A/S

 1901 FETSUND
Tlf. 958 66 250

T. Simensen
Transport
Stenersgata 42

2864 FALL
Tlf. 991 53 308

Porter Transport
Malvikvegen 28
7054 RANHEIM
Tlf. 926 01 999

HS News
Systems AS

 Olavs g 39
3612 KONGSBERG

Tlf. 32 86 72 20

Br. Hørte
Transport A/S

 Hørtevegen 580
3811 HØRTE

Tlf. 35 95 65 92

Prøven Bil AS
 Bjørndalen 1-3

7028 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 42 60

Helgeland
Bilskade AS

 Ranenget 5
8626 MO I RANA
Tlf. 975 18 000

Rett Lakk
Mekonomen Bilverksted

Bromsveien 13
3183 HORTEN

Tlf. 33 50 54 74

Bilskade
& Lakk AS

 Verkseier Furulunds vei 17
 0668 OSLO

Tlf. 22 90 51 80

Auto-Skade
Terje Schie AS

Haralds vei 15
1470 LØRENSKOG

Tlf. 23 37 89 40

Liens Bilskade
 Nordsetvegen 358

7540 KLÆBU
Tlf. 73 20 11 89

KONGSBERG

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12

1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Sæternes
Transport AS

 Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Barstølv. 3
4696 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 90 00

0308 OSLO
Tlf. 23 21 55 88

Tollbodbryggen
Flekkefjord

Kirkegaten 50
4400 FLEKKEFJORD

Tlf. 38 32 80 00

Truck Tek AS
 Gårdsøyveien 23

8907 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 02 99 40

Bilbyen
Skadesenter AS

Skattøravegen 48
9018 TROMSØ
Tlf. 77 61 29 00

Auto-Rep AS
 Lillesandsveien 3
4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 05 32

Espeland
Rekvisitasenter
Fjøsangerveien 70 A

5068 BERGEN
Tlf. 53 00 73 42

Alta
Biloppretting AS

Markv 47-49
9510 ALTA

Tlf. 483 01 700

Vinstra
Karosseri AS

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

West-Maskin
SjekkPunkt

Håbakken
6887 LÆRDAL
Tlf. 57 66 93 05

Speiderveien 2, 8008 BODØ
Tlf. 75 41 15 36

Tenmann
Billakkering
 Industriveien 38

3340 ÅMOT
Tlf. 952 70 750

Hoels Billakkering
Svein Werner Hoel
 Snertingdalsvegen 220

2836 BIRI
Tlf. 61 17 44 50

Horten
Rørleggerbedrift A/S

Storgata 64
3182 HORTEN

Tlf. 33 04 36 54

Risavika
Havn AS

Kontinentalveien 31
4056 TANANGER
Tlf. 51 71 59 00

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Moss
Transportforum AS

 Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Hustvedt og Skeie
Transport A/S

 Østbø, 5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Karasjok
Kjøreskole

Niitonjárgeaidnu 108
9730 KARASJOK
Tlf. 917 20 663

Den Trafikkskole
Fregattveien 20

4624 KRISTIANSAND S
Tlf. 916 72 018

Oppegård
Trafikkskole

 Flåtestadv 3
1415 OPPEGÅRD
Tlf. 66 80 05 09

Horten
Båtsenter AS

Nedre v 8
3183 HORTEN

Tlf. 33 03 54 00

Tlf. 22 62 60 80

Røyken og Hurum
Trafikkskole AS
Nordre Sætrevei 46

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 14 00

Ringerike
Fysioterapi AS

 Hønengata 70 B
3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 44 83

Bislett
Trafikkskole
 Bekkeliveien 17 B

0375 OSLO
Tlf. 997 38 484

Mobile
Billakkering

Bølevegen 34
3724 SKIEN

Tlf. 32 52 11 62

Norvest
Trafikkskole
Spjelkavikvegen 9

6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Øyvind’s
Trafikkskole

 Finn Christiansens veg 10
7804 NAMSOS
Tlf. 74 90 49 81

Romerike Buss- og
Trailerskole AS
 Dyrskuevegen 18
Tlf. 63 94 35 80

Vestnes Autoriserte
Trafikkskole

 Hellan, 6390 VESTNES
Tlf. 920 45 081

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Abe Trafikkskole
Ottar Sætre

Haneborgveien 91
1472 FJELLHAMAR

Tlf. 67 90 99 23
www.abe.no

Ødegården
Transport ANS

 3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Hammerfest
Taxihus AS

 Storgata 2
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

Lofoten
Industri AS
 Vorsetøyveien 18
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 85 00

B S Grøntstell
Markveien 28 A
3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 34 74

Mjøs-Produkter ANS
 Leinskogen 7

2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 74 94

www.yamaha-motor.no

Byggmester
Evensen as

Kollerøysveien 25 A
1400 SKI

Tlf. 64 88 94 45

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

Nor-Pel A/S
 Gjellebekkv.

3421 LIERSKOGEN
Tlf. 32 22 70 40

BILU Kjøreskole
Furuveien 11

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 922 63 434

Bil-Service
Personbiler AS

 Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Karmøy Bilservice AS
Stongsvingen 70
4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

Pilaro AS
Alfheim 7

1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Industriverktøy
IDG Tools AS

Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie
 Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

P J Trafikkskole
Blåveisveien 7

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 922 12 520

Trekanten
Trafikkskole

 Abel Meyers gate 21
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 11 60

Morten Stømne
Skarkollheia 15
4820 FROLAND
Tlf. 911 91 112

Roar Lesjø
 Brekkmosvegen 56

2634 FÅVANG
Tlf. 404 04 244

Spar Haga Mat AS
Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

Geilov, 3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30/50

Aafag
Eiendom AS
 Dalheimsvegen 16

7059 JAKOBSLI
Tlf. 464 14 748

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Joker Vallset
 Skallervegen 2
2330  VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

ANONYM
STØTTE
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Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Comfort
Fagernes Rør AS

Valdresv. 14
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Nordsiden
Renseri

Ullerålsgaten 4
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 41 64

7541 KLÆBU
Tlf. 04 358

 Vik Senter, 3530 RØYSE
Tlf. 32 16 15 50

BD Malerfirma
Oslo AS

Strømsveien 266
0668 OSLO

Tlf. 995 03 850

Hommersåk
Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

Gulbringa 1
1825TOMTER

Tlf. 69 92 22 52

Spjelkavik
Trafikkskole

Einevegen 5
6011 ÅLESUND
Tlf. 920 45 081

Førerkortsenteret
Søren R. Thornæs veg 6

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Møller Bil Minde
Kanalv. 3

5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00

Lantz Auto AS
Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Vanylven
Rekneskapslag

 6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Eiksenteret
Gausdal

2652 SVINGVOLL
Tlf. 61 22 71 90

Odd Einar Kne AS
Tømmermannsgata 6

7725 STEINKJER
Tlf. 900 85 887

Recon
Regnskap AS

Verftsgata 22
7800 NAMSOS
Tlf. 479 80 500

Gudbrandsdal
Brønnboring AS

Gamleveien 30
2642 KVAM

Tlf. 61 29 26 40
Mobil 909 94 248

A. Jensen
Blomster

 Haukelandsv 1 B
5009 BERGEN
Tlf. 55 29 99 97

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS

Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Sundbrei
Transport

 Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Marianne’s
Minibakeri AS

Henstad alle 3 B
1830 ASKIM

Tlf. 69 88 09 88

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Grenland
Billakkering
 Floodmyrvegen 21
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 51 06

Bilskadesenteret
Sortland AS
Vesterålsgata 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 45

Fristad
Bilservice
 Alvøveien 118
5179 GODVIK
Tlf. 911 50 057

Autorisert bilverksted

Hemnes Bil
Rolf Erik Narvestad

 Trinbergveien 7 B
1970 HEMNES
Tlf. 926 61 149

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

dinfirmabil.no
Verkstedveien 4

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 06 80

Østerhagen
Transport AS

 Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

Hunndalen
Cellulosevegen 2

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Asbjørn Goberg A/S
Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Hamar Pukk
og Grus AS

 Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Rana
Industriterminal A/S

 Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Malermester
Tom Ljungquist AS
Gamle Bæreiavegen 23 B

2208 KONGSVINGER
Tlf. 488 84 200

Paul Messa AS
Engeveien 1

1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

Maskinservice
Bøhnsdalen
Stømnervegen 80

2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Engens
Lastebiltransport ANS

Skillebotn
8900 BRØNNØYSUND

Tlf. 75 02 68 45

Jørgensens
Hageservice

 Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

JA Rør AS
 Venneslavegen 314

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 78 00

Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Gecom AS
 Kongeveien 79
3188 HORTEN

Tlf. 33 04 98 80

Tønsberg
Elektriske AS
 Severin Kjærsvei 45

3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 99 90

A W Karlsen AS
Våleveien 29

3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 18 31

3188 HORTEN
Tlf. 33 07 07 50

3220 SANDEFJORD
Tlf. 33 50 41 99

Jadarvegen 19, 4367 NÆRBØ
Tlf. 51 43 35 22

Følg oss på facebook
og på Instagram

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Meny Heimdal
 Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

avd. Aust-Agder
4848 ARENDAL

Tlf. 08 505

Kjelsås
Bilverksted AS

 Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Consto AS
 Dreyfushammarn 14

8012 BODØ
Tlf. 75 58 52 90

Furulund Kro
og Motell AS
Stokke Ravei 158

3160 STOKKE
Tlf. 33 36 38 00

Edgar Berthelsen AS
 Elveveien 54
3262 LARVIK

Tlf. 33 13 79 00

PentaCon AS
 Oscars Gate 1

2208 KONGSVINGER
Tlf. 62 82 16 10

Hafsil AS
Navestadveien 20
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 14 55 75

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Møllevegen 1
2340 LØTEN

Tlf. 62 50 89 89

Stico AS
Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

ANONYM
STØTTE
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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
www.eidsvoll-trafikkskole.no

METRO Trafikkskole Lillestrøm AS
 Skedsmogata 9, 2000 LILLESTRØM...............................Tlf. 63 81 76 50
E-post: lillestrom@metrotrafikkskole.no
www.metrotrafikkskole.no

AUST-AGDER

AGDER Storbilskole AS
Skrubbedalsveien 1, 4848 ARENDAL...............................Tlf. 37 02 55 00
E-post: post@agder-storbilskole.no
www.agder-storbilskole.no

EIKELAND Trafikkskole AS
Sandsmyra 20, 4790 LILLESAND..........Tlf. 37 27 20 02 - Mob. 992 30 000
E-post: post@eikeland-trafikkskole.no
www.eikeland-trafikkskole.no

REIDARS Trafikkskole AS
Torbjørnsbu 24 A, 4847 ARENDAL....................................Tlf. 906 41 520
E-post: reidarstrafikkskole@msn.com
reidarstrafikkskole.no

BUSKERUD

Eliesons gate 4, 3044 DRAMMEN....................................Tlf. 32 89 50 00
E-post: bajram@drivingtrafikkskole.no
drivingtrafikkskole.no

17. Mai Gata 4, 3611 KONGSBERG................................Tlf. 32 73 69 40
E-post: post@johansen-trafikkskole.no
www.johansen-trafikkskole.no

OLE’s Bil- og Mcskole AS
Skolegata 17, 3611 KONGSBERG....................................Tlf. 901 41 849
E-post: olbil@online.no

FINNMARK

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

HEDMARK

CENTRUM Trafikkskole
Kornsilovegen 2, 2316 HAMAR.............Tlf. 62 52 66 88 - Mob. 982 83 914
E-post: janhenningjansen@gmail.com

HORDALAND

Lundehaugvegen 14, 5221 NESTTUN..............................Tlf. 55 13 40 50
E-post: Harald.Skjold@gmail.com

INVIA AS
Lønningsåsen 7, 5401 STORD.........................................Tlf. 480 88 887
E-post: post@invia.as
www.invia.as

LÅTE Trafikkopplæring
Eidesbrotet 3, 5750 ODDA..............................................Tlf. 907 67 258
E-post: torstein.laate@gmail.com

TRAFIKKSKOLESENTERET Kjørpent.no AS
Solheimsgaten 12, 5058 BERGEN....................................Tlf. 450 50 607
E-post: post@kjorpent.no
www.kjorpent.no

TUFT Transportskole
Midtre Tuft 35, 5109 HYLKJE..........................................Tlf. 986 54 227
E-post: dan-t@online.no

MØRE og ROMSDAL

Snippa 3, 6100 VOLDA..................................................Tlf. 70 07 95 00

E-post: post@rotevatntrafikkskole.no

www.rotevatntrafikkskole.no

SENTRUM Trafikkskole Odd Magne Tjelde
Kaptein Drejers gate 35, 6600 SUNNDALSØRA.................Tlf. 71 69 29 99
E-post: post@sentrum-trafikkskole.no
www.sentrum-trafikkskole.no

NORDLAND

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

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES..............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

Tiurveien 29, 8028 BODØ...............................................Tlf. 450 56 220
E-post: rune@traf1.no

NORD-TRØNDELAG

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

NAMSOS BIL OG MC Trafikkskole AS
Hyllavegen 2, 7805 NAMSOS..........................................Tlf. 913 73 504
E-post: hans.olsson@namsostrafikkskole.no
www.namsostrafikkskole.no

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

Trafikkskolen Dahlsveen & Olsen AS
Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER..............................Tlf. 61 40 23 39
E-post: trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no
www.dahlsveen-olsen.no
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OSLO

AKTIV Trafikkskole AS
Vestheimgata 2, 0262 OSLO..   .....................................Tlf. 915 22 533
E-post: post@aktivtrafikkskole.no
www.aktivtrafikkskole.no

SKØYEN Trafikkopplæring AS
Frognerveien 44, 0266 OSLO..........................................Tlf. 915 22 533
E-post: skoyentrafikk@gmail.com

ROGALAND

BRYNE Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE...................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no
www.brynebilogmcskole.no

HØIENS Trafikkskole AS
Torvet 1 B, 4370 EGERSUND.........................................Tlf. 51 49 03 03
E-post: kontor@hoiens-trafikkskole.no
www.hoiens-trafikkskole.no

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

SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 22 34 88
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

Holbergsg. 15, 4306 SANDNES.......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Falkenborgveien 28, 7044 TRONDHEIM............................Tlf. 73 91 76 70
E-post: abes@abes-trafikkskole.com
www.abes-trafikkskole.com

Industriv 63, 7080 HEIMDAL...........................................Tlf. 930 00 582
E-post: post@autotrafikkskole.no
www.autotrafikkskole.no

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

ORKDAL Trafikkskole
Franslykkja 7, 7300 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

AMBEST Trafikkskole AS
Løvliveien 36, 9360 BARDU.............................................Tlf. 942 08 979
E-post: post@ambesttrafikkskole.com
www.ambesttrafikkskole.com

KARLSEN Trafikkskole AS
Skipperg. 7, 9008 TROMSØ...........................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

Vestregata 27/31, 9008 TROMSØ...................................Tlf. 77 28 36 63

E-post: tsenter@tsenter.no

www.tsenter.no

TELEMARK

BØ Trafikkskole AS
Stasjonsvegen 26, 3800 BØ I TELEMARK........................Tlf. 35 95 19 10
E-post: post@botrafikkskole.com
post@botrafikkskole.com

Jernbanegata 7, 3916 PORSGRUNN.......................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

Hesselbergs gate 10, 3722 SKIEN.........................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

Krabberødveien 6, 3960 STATHELLE......................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

VEST-AGDER
LINDESNES Trafikkskole Tove Britt Olsen
Kleveåsen 23, 4515 MANDAL...Tlf. 38 25 62 08 - Mobil 913 68 004
E-post: tovbri@online.no
www.lindesnes-trafikkskole.no

UFO Trafikkskole AS
Lofthusveien 59, 4790 LILLESAND..................................Tlf. 37 01 60 00
E-post: ufo@ufo-trafikk.no
ufotrafikkskole.no/ufo-trafikkskole-lillesand

VESTFOLD

CENTRUM SØRENSEN Trafikkskole AS
Slagenveien 16, 3110 TØNSBERG..................................Tlf. 33 31 04 68
E-post: post@tut-tut.no
www.tut-tut.no

EIANS Horten Glenn Ronny Edvardsen
Storgata 23, 3181 HORTEN............................................Tlf. 477 11 879
E-post: post@trafikkskolehorten.no
www.eianstrafikkskole.no

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

Møllers gate 1 A, 3210 SANDEFJORD..............................Tlf. 33 46 80 06
E-post: post@solheimtrafikk.no
www.solheimtrafikk.no

SPEED Trafikkopplæring AS
Storgata 9, 3183 HORTEN.............................................Tlf. 33 50 04 26
E-post: post@speedtrafikk.no
www.speedtrafikk.no

ØSTFOLD

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84
E-post:  ptraf@frisurf.no
www.pers-tr.no

PS Trafikkskole AS
Kureveien 10, 1592 VÅLER I ØSTFOLD............................Tlf. 412 32 574
E-post: pstrafik@online.no

Søndre Skipstad 3, 1684 VESTERØY...............................Tlf. 911 32 774
E-post: kontor@teamhvaler.no
www.teamhvaler.no
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Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfi rma DA er et av landets ledende advokatfi rma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

NAF-medlem?
NAF Advokat har lang erfaring  
med å bistå NAFs medlemmer  
i personskadesaker etter trafikk- 
uhell.

Bistanden omfatter råd,  
veiledning, forhandlinger og  
om nødvendig bistand i retts- 
prosesser.

Ta kontakt på 
 juridisk@naf.no  

eller  
tlf. 926 46 793  

for mer  
informasjon.

Din sak er vår sak

NÅ KAN DU FÅ MEDLEMS-
FAKTURAEN TILSENDT 
PÅ E-POST!

Bare gi beskjed på e-post til:
medlemmer@personskadeforbundet.no

I løpet av de nærmeste månedene skal det avholdes års-
møter i lagene og som medlem har du mulighet til å påvirke.

Har du idéer om saker laget ditt bør prioritere eller prosjekter 
som kan styrke arbeidet? Da må du sjekke dato for DITT 
lags årsmøte, sende inn forslag og stille opp på møtet. 

Husk at årsmøtene ikke bare er for dem som ønsker å være 
aktive, det er åpent for alle medlemmer og alle kan bidra 
med det de ønsker.   

Delta på årsmøte i DITT lag! 
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokatfirma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

—

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no


