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Jeg må innrømme at jeg gleder meg til å ta fatt på 2016 
sammen med dere. Vi i forbundet har både spennende og  
interessante arbeidsoppgaver foran oss. Blant annet står 
flere kurstilbud i kalenderen utover høsten, og ute i lagene 
står årsmøtene for tur. Jeg oppfordrer dere alle til å delta på 
årsmøte i ditt lag for å være med på å påvirke utviklingen i 
organisasjonen vår. Jeg vet at vi gjentar dette til det kjed-
sommelige, men det er altså på lokalt plan at grunnlaget 
blir lagt!
 
Statistikken for 2015 sier at vi heldigvis igjen har hatt en 
nedgang i dødsulykker, altså kan vi fastslå at fokus på tra-
fikksikkerhet hjelper. Det betyr ikke at vi skal ta det med ro. 
Vi går nemlig en tid med utfordrende føre langs veiene i møte, 
antall ulykker går opp og vi må i enda større grad ta hensyn til 
hverandre. Og ikke minst, ferdes du langs veien - bruk refleks.

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om den nye barne- 
avdelingen på Sunnaas sykehus. Egne barneavdelinger ved 
sykehus har Personskadeforbundet LTN ønsket seg lenge, så vi 
roper hurra for Sunnaas og håper flere sykehus vil følge etter. 

Tusen takk til dere som var med å stemte oss fram i Bilia 
Norge sin konkurranse før jul, som resulterte i at vi vant og 
fikk 50 000,-.
 
Ta deg en kaffe og sett deg i godstolen med magasinet. 
God lesning. Og du, kanskje du bør ta en ekstra titt på kurs- 
eller aktivitetstilbudene lenger bak i magasinet. Vi tilbyr 
både parkurs, kognitivt kurs og til sommeren blir det igjen 
familieleir i Bulgaria.

     Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Jeg oppfordrer dere alle til å delta på årsmøte i ditt lag for 
å være med på å påvirke utviklingen i organisasjonen vår. 
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Erstatningsåret 2015

TEKST: Per Oretorp

ANSVARSGRUNNLAG 
I Frostating lagmannsrett ble det den 21. 
november i fjor behandlet en sak som 
omhandlet ansvarsgrunnlag. Det gjaldt 
en 12 år gammel elev som ble skadet i 
gymnastikktimen i et sammenstøt med 
læreren. Retten gav eleven medhold med 
begrunnelse i at læreren burde ha avstått 
fra å delta i timen sammen med elevene 
og heller instruert elevene fra sidelinjen. 
Saken ble anket til Høyesterett, men ble 
trukket og forlikt. 

Høyesterett avsa også en interessant 
dom hvor grensen for bilansvar ble truk-
ket opp. Dommen er gjengitt i Rt. 2015  
s. 1017. Faktum var at mor slo bakluken i 
hodet på sin datter i det hun lukket ba-
gasjeluken på bilen. Spørsmålet gikk i 
om skaden var omfattet av bilansvaret. 
For å være omfattet av bilansvaret må 

skaden normalt skyldes bilens fart, be-
vegelighet, tyngde eller svikt og lignende. 
Retten konkluderte med at lovgiver har 
tatt sikte på å gi bestemmelsen et vidt 
anvendelsesområde. Høyesterett viste så 
til at man tidligere har erkjent ansvar for 
såkalte "klemskader", hvor bil har vært 
involvert, og at en slik skade er en naturlig 
følge av bruk av bilen. Domstolen gav 
med dette skadelidte medhold i krav på 
erstatning under bilansvarsloven.

ÅRSAKSSAMMENHENG OG
 NAKKESKADER
Svært mange medlemmer har skader 
med symptomer i nakke, skulder og hode. 
Majoriteten kjennetegnes av at man ikke 
gjør objektive funn ved hjelp av den bilde-
diagnostikk som normalt brukes i Norge. 
I tilfeller der man likevel gjør slike funn 
er det særdeles vanskelig å få medhold 
i at det er årsakssammenheng mellom 
ulykke, skade og symptom. 

Hvis man noen gang før ulykken har 
hatt liknende plager; har vært utsatt for 
stress, vært utbrent eller lignende, så vi-
ser rettspraksis at forsikringsselskapene 
går langt i å hevde, og dessverre som 
regel får medhold i, at de plagene man 
krever erstatning for mest sannsynlig 
hadde vært der også hvis ulykken ikke 
hadde skjedd. 

Problematikken anskueliggjøres i Borgar-
ting lagmannsretts dom av 21. september 
2015. Sammen med flere andre dommer 
viser denne, etter min oppfatning, også 
at det foreligger betydelig uenighet rundt 
den medisinske forståelsen blant medi-

sinske spesialister. Vi kan også konstatere 
at vi fortsatt opplever at man i andre 
land, som Sverige, Finland og England 
med flere, synes å ha en langt mer ydmyk 
holdning til nakkeslengassosierte skader 
enn hva som er tilfelle her i landet. Prisen 
for dette er det de skadde som må betale, 
både i form av unødvendig lidelse og 
uteblitt erstatning. 

Personskadeforbundet LTN vil i sam-
arbeid med forbundets nakkejuridiske 
gruppe fortsette arbeidet med å sette 
fokus på problematikken, både ut fra et 
medisinsk og et juridisk perspektiv.

PASIENTSKADER: KAN VI STOLE PÅ 
OFFENTLIG FORVALTNING?
20. mai dette år avsa Høyesterett en 
kjennelse i et spørsmål som har vært 
omstridt de siste årene. Problemstillin-
gen som var forelagt Høyesterett var  
hvorvidt Pasientskadenemnda (PSN) 
kan omgjøre sitt vedtak om å erkjenne 
ansvar hvis pasienten er misfornøyd med 
erstatningsutmålingen. Saken gjaldt en 
åtte år gammel gutt som ble blind som 
følge av en feilbehandling ved sykehuset 
etter operasjon av en hjernesvulst. Norsk 
Pasientskadeerstatning erkjente først 
ansvar for deler av skadene, og saken 
ble klaget inn til PSN. PSN innhentet ikke 
mindre enn ni sakkyndiguttalelser i saken, 
erkjente ansvar for alle skader og det ble 
utbetalt en erstatning til gutten. 

Da gutten var uenig i beløpets størrel-
se tok han ut stevning for tingretten.  
I sitt tilsvar til stevningen (seks måneder 
etter at man hadde erkjent ansvar og 

Enda et år er tilbakelagt, og det er 
tid for å oppsummere. 

Ved det forrige årsskiftet skrev vi 
at 2014 var et "erstatningsrettslig  
jubelår". 2015 har på mange måter 
også blitt et godt år for våre med-
lemmer, hva gjelder erstatningsnivå 
og prinsipielle avgjørelser i Høyeste- 
rett. 

I løpet av dette året har 13 saker 
vært oppe til behandling i Høyeste- 
rett, mens 52 saker er behandlet i 
lagmannsretten. 
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utbetalt erstatning) ombestemte PSN 
seg og anførte at man ikke lenger anså 
seg ansvarlig for skaden. Det hadde da 
gått ti år siden feilbehandlingen skjedde. 

Gutten protesterte og hevdet at PSN 
ikke kunne ombestemme seg og at man 
måtte bygge på vedtaket hvor Norsk 
Pasientskadeerstatning og PSN hadde 
erkjent ansvar. Høyesterett delte seg i 
et flertall og et mindretall. Flertallet, på 
tre, mente at PSN har adgang til dette, 
men erkjente at det har en del uheldige 
konsekvenser for pasienten. De pekte 
blant annet på at det kan være tungt 
for en skadelidt, kanskje flere år etter 
at ansvarsvedtaket er fattet, å måtte 
imøtegå argumenter basert på at an-
svarsvedtaket er feil. Mindretallet på to 
dommere mente at vedtaket må binde 
PSN slik at man slipper en slik omkamp. 
Flertallet henviste til at lovgiver burde 
gripe inn og gjøre noe med problemet. 

Personskadeforbundet LTN er enig med 
Høyesteretts mindretall i at PSN sitt syn 

i denne sak kommer i konflikt med de 
hensyn som Pasientskadeloven bygger 
på og har derfor skriftlig henvendt seg til 
både helseministeren og justisministeren 
i saken. I tillegg har vi hatt møte med 
Arbeiderpartiets fraksjon i justiskomiteen. 
Vi vil selvfølgelig holde våre medlemmer 
orientert om utviklingen videre. 

Det har også vært noen interessante 
dommer i lagmannsretten når det gjelder 
ansvar for pasientskadesaker. Blant an-
net har vi det siste året hatt to dommer 
som berører den såkalte unntaksregelen, 
pasientskadelovens § 2 tredje ledd, som 
gir adgang til erstatning også i tilfeller 
der det til tross for at det ikke foreligger 
svikt oppstår en særdeles uventet og 
alvorlig skade. Dette er en regel Person-
skadeforbundet LTN mener praktiseres 
langt strengere enn hva som var lovgivers 
opprinnelige intensjon, hvilket også i 2014 
ble tatt opp i møte med helseminister 
Bent Høie og med justisdepartementet. 

Borgarting lagmannsretts dom av 15. 

desember 2014 og Frostating lagmans-
retts dom av 26. februar 2015 viser at det 
er en forutsetning at skaden blir vurdert 
som ekstremt uventet og utenfor den 
risiko pasienten må akseptere. I hvilken 
grad pasienten i forkant av operasjon 
er informert om komplikasjonsrisiko og 
hvorvidt det er en livsnødvendig behand-
ling, er også  viktige vurderingsmomenter 
i slike saker. 

MELD INN VAKSINESKADER!
Den mest kjente og kanskje viktigste sa-
ken på pasientskadeområdet i året som 
gikk, var den såkalte "vaksinedommen", 
som Høyesterett avsa den 12. november 
2015. Saken gjaldt en 12 år gammel gutt 
som kort tid etter å ha fått MMR-vaksine, 
som en del av det obligatoriske barnevak-
sinasjonsprogrammet, utviklet MS. NPE 
og PSN hevdet at det ikke var sannsyn-
liggjort årsakssammenheng mellom vak-
sinasjonen og guttens MS-sykdom. Man 
viste blant annet til generell statistikk og 
hevdet at det var svært lite sannsynlig at 
MS-sykdommen kunne skyldes vaksinen, 

ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR PER ORETORP jobber til daglig med medlemmer som trenger juridisk bistand.
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og avslo dermed pasientskadeerstatning. 
Høyesterett konkluderte enstemmig med 
at bevisbyrden i slike saker er snudd og 
at staten var erstatningspliktig da man 
ikke kunne sannsynliggjøre annen årsak 
enn MMR-vaksinen. For skadelidte pro-
sederte advokat Helge Husebye Haug, 
Advokatfirma Norman & Co. 

Personskadeforbundet LTN mener at 
”vaksinedommen” vil kunne få store kon-
sekvenser for mange som har utviklet 
varig sykdom nært opp mot vaksinasjo-
ner i det obligatoriske vaksinasjonspro-
grammet. Vi mener også at det er grunn 
til å stille spørsmål ved om NPE og PSN 
i tidligere slike saker har vurdert disse i 
henhold til denne juridiske forståelse. 

På bakgrunn av dette anbefaler forbun-
det alle som mener de har utviklet kronisk 
sykdom etter vaksinasjoner å melde inn 
dette til NPE.

GJENOPPTAK 
En sak som er interessant og aktuell 
for flere ble behandlet i Borgarting lag-
mannsrett. Saken gjaldt en drosjesjåfør 
som ble overfalt av en passasjer i 2000. 
Sjåføren ble sykemeldt på grunn av rygg-
plager og psykiske reaksjoner, og det ble 
inngått en avtale om forsikringsoppgjør 
i 2008. Saken i retten gjaldt hvorvidt det 
var mulig å gjenoppta saken med be-
grunnelse i at sjåføren senere fikk proble-
mer med drosjevirksomheten og måtte 
levere inn drosjeløyvet i oktober 2010. 

Lagmannsretten kom her til at overfall 
av denne karakter kan utløse både so-

matiske og psykiske plager og gav derfor 
sjåføren medhold i gjenopptak i retten. 

UTMÅLINGSSPØRSMÅL 
Når det gjelder utmålingsspørsmål, ble 
det i desember 2014 fastslått at den så-
kalte kapitaliseringsrenten ble satt ned 
til fire prosent, noe som har betydning 
for alle erstatningssaker som ikke var 
løst pr. 9. mai 2014. 

Som kjent nådde skadelidte ikke frem 
med en egen kapitaliseringsrente for 
skadelidte som er satt under vergemål. 
Dette spørsmålet har vi tatt opp med 
Justisdepartementet, og vi venter til-
bakemelding. 

I løpet av 2015 har det også vært en del 
interessante avgjørelser når det gjelder 
menerstatning, altså kompensasjon 
for redusert livsutfoldelse. Høyesterett 
behandlet blant annet en sak som er 
gjengitt i Rt. 2015 s. 820. Dette var en 
sak hvor en kvinne ble påført en skade 
med medisinsk invaliditetsgrad på 40 
prosent etter en trafikkulykke. Hun hadde 
fra tidligere en inngangsinvaliditet på 41 
prosent av andre årsaker. 

Det er flere prinsipper som kan benyttes 
for utmåling av menerstatning etter tra-
fikkulykker. Blant annet kan man bruke 
differanseprinsippet, som fastsetter er-
statningen ut fra differansen mellom 
den medisinske invaliditetsgraden etter 
skaden og den invaliditet som grunnska-
den isolert sett hadde utgjort, eller så 
kan man nytte separasjonsprinsippet, 
hvor man ser bort fra grunnskaden og 
vurderer isolert hvilken medisinsk inva-
liditetsgrad den etterfølgende skade har 
påført skadelidte. 

Høyesterett kom her til at det er diffe-
ranseprinsippet som skal brukes som 
utgangspunkt i såkalte flerskadetilfeller, 
men at erstatning utmålt etter separa-
sjonsprinsippet setter en nedre grense. 
Bakgrunnen for dette er at man "må ta 
skadelidte som han er". Dette er et nedfelt 
prinsipp i erstatningsretten. 

En annen viktig avgjørelse når det gjel-
der menerstatningen kom i Oslo tingrett 
10. september 2015. Vanligvis har ting-
rettsdommer liten, eller i alle fall mindre, 
betydning for erstatningsnivået, da de 
ikke har den samme rettskildeverdi som 
lagmannsrettens og Høyesteretts av-
gjørelser. Men i dette tilfellet ble saken 
ikke anket videre og fikk betydning da 
forsikringsbransjen, inklusive staten, ak-
septerte prinsippet i dommen. Spørsmå-
let var her hvorvidt man skal bruke gamle 
levetidstabeller eller dagens levetidstabell 
når man beregner menerstatningen. 

Menerstatningssystemet er bygget 
opp slik at man får mest som ung per-
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son og får redusert erstatningen i tråd 
med økende alder. Menerstatningen i 
erstatningssystemet tar utgangspunkt 
i forskrifter om menerstatning fra Folke-
trygden. Om menerstatning skal bereg-
nes etter yrkesskadetilfellene i Folketryg-
den, baseres den på levetidstabeller fra 
60-tallet. Tingretten gav her skadelidte 
medhold i at dagens levetidstabell skal 
benyttes og erstatningen ble da betydelig 
høyere, da man legger til grunn en lengre 
tapsperiode. Saken er for øvrig tidligere 
omtalt i "LEVE MED", utgave nr. 9, side 15. 

AVKORTNING
Avkortning er en gjenganger i våre juri-
diske oppsummeringer. Utgangspunktet 
er at man kan redusere erstatningen ved 
egen uaktsomhet hos skadelidte. Høyes-
terett drøftet dette spørsmålet i en dom 
som er gjengitt i Rt. 2015 s. 606. Her hadde 
den 33 år gamle skadelidte tatt seg inn 
på Jernbaneverkets område, hvor han 
kom i kontakt med strømførende led-
ninger og fikk store forbrenningsskader. 

Spørsmålet som ble stilt var hvorvidt 
skadelidte, som hadde et svingende 
psykotisk sykdomsbilde, måtte aksep-
tere avkortning for å ha tatt seg inn på 
Jernbaneverkets avstengte område. I lag-
mannsretten fikk skadelidte erstatning, 
men den ble redusert med 50 prosent. 
Høyesterett tok utgangspunkt i at hvis 
man er psykotisk, så kan man ikke bli 
ansvarlig for sine handlinger hvis det er 
sammenheng mellom handlingen og 
psykosen. Med dette som utgangspunkt 
avviste derfor Høyesterett å redusere 
erstatningen, da de la til grunn at det 

var sammenheng mellom psykosen og 
hans egen uaktsomhet. 

Høyesterett behandlet en annen avkort-
ningssak, gjengitt i Rt. 2015 s. 141, hvor en 
person omkom i en motorsykkelulykke. 
Avdøde, som selv var eier av motorsykke-
len, hadde ikke tegnet lovpålagt ansvars-
forsikring, og hadde en promille på 1,8. 
Spørsmålet gjaldt hvorvidt de etterlatte 
må akseptere reduksjon i forsørgertapser-
statning. Høyesterett konkluderte med en 
avkortning på rundt 20 prosent for pro-
millekjøring og 10 prosent for manglede 
forsikringsdekning. Forsikringsselskapet 
anførte her at de etterlatte, av preven-
sjonshensyn, ikke bør få erstatning når 
det ikke var tegnet forsikring på sykkelen 
og føreren var alkoholpåvirket. Høyeste-
rett uttaler at "prevensjonshensynet kan 
ikke begrunne at de etterlatte settes i en 
annen stilling enn de nevnte avgjørelsene, 
og sosiale hensyn bør også her tillegges 
like stor vekt". 

Dette var noen av de dommene som er 
omhandlet i rettsapparatet i 2015. For 
øvrig er det gledelig at vi i løpet av 2015 
fikk gjennomslag for lovendring av er-
statning til barn under 16 år. Denne lov-
endringen ble vedtatt like før årsskiftet, 
men har enda ikke trådt i kraft.  Vi kan 
konstatere at det til tross for at det har 
vært stor enighet om at loven har slått 
meget urimelig ut, har det tatt nesten 
24 år fra vi første gang tok kontakt med 
Justisdepartementet til staten endelig får 
på plass en lovendring som bedrer barn 
og ungdoms erstatningsrettslige vern. 

RETTSPOLITISK ARBEID
Personskadeforbundet LTN har deltatt på 
flere høringer i justis-, helse- og sosial-, 
samferdsels- og arbeid- og velferdsko-
miteen på Stortinget, med forskjellige 
temaer. Vi har også tilskrevet Helse- og 
sosialdepartementet angående proble-
matikken knyttet til at vi ikke kan stole 
på statlige forvaltningsvedtak, jf. av-
snittet om pasientskader ovenfor. Dette 
gjelder også NAV-området der vi vet at 
hele 41 prosent av de vedtak som fat-
tes i førsteinstans og som påklages blir 
omgjort. Vi forventer en økning i antall 
NAV-saker i rettsapparatet i 2016 og vi 
vil komme tilbake med mer om dette i 
senere utgaver av LEVE MED.

Oppsummert kan jeg fastslå at også 
2015 har vært et forholdsvis godt erstat-
ningsår med utvikling i riktig retning på 
mange områder, men som sagt ikke når 
det gjeldert nakkeskadeproblematikken. 

Vi benytter anledningen til å takke våre 
medlemmer for informasjon og tilba-
kemeldinger om hva som fungerer og 
hva som ikke fungerer i det ganske land. 
Ikke minst vil vi takke alle dere som har 
tatt og tar den lange og tunge veien i 
rettsapparatet. Dette har uvurderlig be-
tydning for veldig mange. Vi benytter 
også anledningen til å takke våre sam-
arbeidende advokater for bistanden til 
våre medlemmer og for arbeidet med 
prinsipielle problemstillinger og retts-
avgjørelser, og jeg ønsker med dette et 
godt nytt erstatningsår i 2016. 

Vi benytter anledningen til å takke våre samarbeidende 
advokater for bistanden til våre medlemmer og for arbeidet 
med prinsipielle problemstillinger og rettsavgjørelser, og jeg 
ønsker med det et godt nytt erstatningsår i 2016.

Per Oretorp
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- For at smertedempende systemer 
skal fungere optimalt, trenger de 
visse stoffer som vanligvis kommer 
fra kosten, sier overlege Rae Frances 
Bell i en artikkel i Norsk ukeblad. Hun 
er seksjonsoverlege ved Smertekli-
nikken ved Haukeland universitets-
sykehus i Bergen.

Aktivitet, søvn og kost er tre grunnpilarer 
i behandlingen av langvarig smerte, og 
er ifølge Bell de viktigste hjelpemidlene. 

VITAMINER ER VIKTIG
- Det handler om nervesystemets evne 
til å øke og dempe smerter. For at smer-
tedempende systemer skal fungere op-
timalt, trenger de visse stoffer som van-
ligvis kommer fra kosten, sier overlegen. I 
denne sammenheng er vitaminer viktig.

Mange pasienter med diffuse muskel- og 
skjelettsmerter har lave D-vitaminverdier.

- Det skyldes at vi har sluttet å ta tran, 
og det er uheldig ettersom vi bor i et land 
med lite sol. C-vitaminmangel er heller 
ikke helt uvanlig i vår moderne tid, og 
det overrasker oss. Det skyldes dels alle 
de rare diettene folk går på, noen ganger 
spiseforstyrrelser og noen ganger rett og 
slett uvitenhet, sier overlegen.

LITE BEARBEIDET MAT
- Veldig mye av hverdagskosten består 
dessverre av betennelsesfremmende 
matvarer, sier Linn Hansen. Hun er er-

næringsfysiolog og eier av Sprudlende 
Sunn og behandler pasienter med mange 
ulike smerteproblemer.

- Sats på fettstoffer av høy kvalitet, og 
kutt ned på kornforbruket. Da har du gjort 
mye for å minske smertene dine. Uansett 
hva du skal spise, tenk at det skal være så 
lite bearbeidet som mulig, råder Hansen.

Mange smertepasienter spør om de bør 
følge en spesiell diett.

Svaret fra doktor Rae Frances Bell er 
«nei».

- Det finnes ikke en spesiell diett som 
smertepasienter må følge. Spis balan-
sert og variert, og spis rikelig med frukt, 
grønnsaker og bær. Spis fisk som på-
legg og til middag et par ganger i uken. 
Reduser brus, chips og farsemat, bruk 
oliven- og rapsolje. Da har du lagt til rette 
for at kroppens egne smertedempende 
mekanismer skal fungere, råder overlege 
Rae Frances Bell.

ALT STARTER I MAGEN
- For å spise seg til mindre smerter, er 
det viktig å ha orden på magen. Der er 
det mange flotte bakterier som, når de 
fungerer i harmoni med hverandre, jobber 
i et perfekt samspill for å utnytte alle 
næringsstoffene vi tilfører, sier Nevland.

Hun forklarer at hvis det er ubalanse i 
tarmene, fungerer ikke systemet optimalt, 
og at det kan føre til andre ubalanser i 
kroppen. Magen må på plass før kroppen 
begynner å ta seg av andre ting også.

- Fibromyalgipasienter har uten tvil veldig 
mye å hente på en bevisstgjøring her, 
sier Nevland.

DE ALLER FLESTE BLIR BEDRE
- Mange oppnår reduksjon av smerte når 
de legger om og optimaliserer kostholdet. 
Jeg har sett at noen ganske få er blitt 
helt smertefrie ved kostholdsomlegging, 
og at de aller fleste blir mye bedre. Og 
har du mindre smerter, øker ofte livskva-
liteten, sier Kirsti Nevland, naturopat og 
ernæringsterapeut ved Balderklinikken 
i Oslo.

Det er sjelden hun får tilbakemeldinger 
om at kostomlegging overhodet ikke 
har hjulpet.

- Og dette er helt uavhengig av diagnose, 
sier Nevland.

Overlege Bell påpeker at det faktum at 
vi er vanedyr, og at vi nå har tilgang på 
alle matvarer hele året, kan utgjøre et 
helseproblem.

- For vår foreldregenerasjon var det an-
nerledes: De fikk naturlig årstidsvaria-
sjoner, og dermed et naturlig kosthold. 
Noen spiser det samme hver dag, med 
lite variasjon. Noen spiser aldri frokost. 
Vi kan fråtse i det samme til frokost og 
middag hver eneste dag året rundt hvis 
vi vil. Og noen gjør det, sier hun.

FLERE MÅLTIDER
- Hvor mange måltider du spiser i løpet 
av en dag, kan ha mye å si for smerte, 
særlig spenningshodepine. Den kan ut-

Mat mot smerte

TEKST: Gunn Kvalsvik 
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Aktivitet, søvn og kost er tre grunnpilarer i behandlingen av 
langvarig smerte, og er ifølge overlege Rae Frances Bell de 
viktigste hjelpemidlene.

løses eller forverres hvis du spiser sjelden 
eller uregelmessig. Ett eller to måltider 
om dagen er altfor lite, da er det ikke rart 
om du har vondt, sier doktor Rae Frances 
Bell. Vi råder våre pasienter til å spise tre 
hovedmåltider og to lette mellommålti-
der om dagen.

- Mange hevder at de ikke er sultne om 
morgenen og derfor ikke spiser frokost. 
Men det er snakk om vane; spis frokost, 
råder doktor Bell.

MAT SOM PÅVIRKER 
SMERTESTILLENDE MEDISINER
Vær klar over at enkelte matvarer på-
virker effekten av smertestillende pre-
parater.

- Blant dem er noen typer appelsinjuice. 
Et glass appelsinjuice i ny og ne skader 
ikke, men fem glass om dagen; da bør 
du tenke deg om hvis du går på sterke 
smertestillende. Noen juicetyper kan 
nemlig inneholde enzymer som bryter 
ned de enzymene som allerede er i tar-
men, som har i oppgave å bryte ned det 
smertestillende virkestoffet. Dermed får 
du økt effekt. Det gjelder også grapefrukt. 

- Men det er komplisert og sammensatt, 
sier Bell.

Hun råder derfor pasienter som går på 
sterke smertestillende medikamenter til 
å snakke med legen sin om kostholdet. 
Spiser du fettrik mat, kan det hende du 
ikke får tilstrekkelig opptak av de smer-
testillende preparatene.

Her er maten du bør spise for å 
redusere smertene i kroppen din:
Bær mot smerte. Fråts i bær!

Olivenolje mot smerte. Få i deg  
sunne fettsyrer.

Kaffe mot smerter. Kaffe i passe 
mengder.

Velg meierismør mot smerte. 

Reduser svinekjøtt for mindre smer-
te. Vær forsiktig med svinekjøtt.

Dropp sjokoladen for mindre smerter. 
Kos uten brus og sjokolade.

Brød kan gi smerter i magen. Kutt 
ned på brødmaten.

Økologiske grønnsaker hjelper mot 
smerte. Grønnsaker til ethvert måltid.

Urter kan hjelpe mot smerter. Urter er 
en av våre aller beste antioksidant-
kilder, selv om de utgjør en liten del 
av kostholdet. Gurkemeie og ingefær 
går direkte inn og demper betennel-
ser. Gurkemeie må alltid  
brukes sammen med pepper for 
at den skal tas opp i kroppen, sier 
naturopat og ernæringsterapeut ved 
Balderklinikken i Oslo, Kirsti Nevland.

Hvitløk, likeså. 
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Avatar roboten TOI

Tenk deg en ”kloning” av deg selv 
som gjør det mulig å være både på 
sykehus eller hjemme - og på skolen? 
Snart er dette ikke bare en fantasi, 
men høyst reelt. 

I kjelleren på Sunnaas sykehus sitter en 
ung gründer, Karen Dolva, i møte med 
avdelingsdirektør Jon Ivar Sørland og sek-
sjonsleder Anne Karine Dihle. Stemningen 
rundt bordet forteller at de er opprømte 
og fornøyde. De samarbeider nemlig om 
et prosjekt de har stor tro på. 

- Det tok kanskje 10 minutter fra idéen ble 
presentert, i oktober tror jeg det var, til vi 
sa ja. Enstemmig, ler Anne Karine Dihle. 

AVATAR ROBOT
Kort fortalt handler prosjektet om at 
Sunnaas sykehus skal være med i ut-
viklingen og testingen av en robot. Ja 
du leste riktig – en robot, som skal være 
på elevens skolepult når helsetilstanden 
gjør at han eller hun ikke selv kan være 
fysisk tilstede. 

- Her er et bilde av den, forteller Dolva, 
og viser frem 3D-modellene av roboten 
hun bygger. Karen Dolva er interaksjons-
designer og driver et gründerfirma med 
tre andre. 

- Det er en avatar robot som skal stå på 
elevens pult når vedkommende ikke er 
tilstede – med ”blikket” rettet mot læ-
reren eller kanskje mot bestevenninnen. 
Den heter TOI, og i lengden håper vi at 
barna selv kan bidra til å designe sin egen 
robots skall, slik at den oppleves som 
personlig, sier hun. 

- Hvordan fungerer den teknisk?

- I klasserommet finnes det ikke en 
knapp og roboten kommer med inn-
bygget 4G fra Telenor, så skolen slipper 
å koble den opp mot wifi. Det er bare 
brukerbarnet som kan skru den på og 
styre den. Når roboten ”vekkes” av barnet 
løfter den hodet og en lampe skrus på, så 
det er synlig for alle andre i klasserom-
met at den er på. Eleven vil få opp bilde 
fra klasserommet og lyd via kameraet og 
mikrofonen i roboten. Lyd fungerer også 
toveis – slik at elven selv kan snakke 
med de som er i klasserommet. Stem-
men til eleven er ikke digital og rar, men 
elevens egen stemme. Hode på roboten 
kan eleven selv rotere (med touch på 
telefon eller nettbrett) slik at den kan 
se seg rundt i klasserommet og være 
mer tilstede enn et vanlig webkamera, 
forklarer gründeren. 

Teknologien er sammensatt, men bru-
ken er svært enkel. Målet er å rydde alle 

kompliserende ledd av veien. 

- Målet er at det skal være like enkelt å 
koble seg på avataren som å skru på en 
vannkoker, sier Anne Karin Dihle fornøyd. 

Å IKKE FALLE UTENFOR 
Tenk deg et barn som har mye fravær fra 
skolen på grunn av nedsatt helsetilstand 
eller en skadesituasjon. Vedkommende 
kan selvsagt i perioder delta på tilrette-
lagt undervisning på sykehuset, men ofte 
blir dette mangelfullt og mindre motive-
rende enn det hadde blitt sammen med 
klassekameratene. 

- I tillegg til det faglige handler dette 
også mye om det sosiale, skyter Sør-
land inn. – Er du borte fra skolen i len-
gre perioder, eller ofte, er det lett å føle 
seg utenfor. Er man ”tilstede” også når 
man er borte, er det helt klart lettere å 
komme tilbake. 

Robotens innstillinger gjør altså at ho-
det kan rotere slik at man kan se hva 
som skjer i rommet. I tillegg til det gjør 
innebygd 4G at roboten kan tas med ut i 
friminuttet, og at bestevennen kan ta den 
med hjem og kanskje i bursdagsselskap. 
Målet er å skape mest mulig og enklest 
mulig deltagelse. 

De tre rundt møtebordet smiler. Robotens 
nedslagsfelt er stort og verdien for dem 
det gjelder stor.

- Prosjektet har blitt til etterhvert som vi 
har avdekket både behov og muligheter. 
Teknologien vi benytter er ikke ny, men 

TEKST: Gunn Kvalsvik

KAREN DOLVA er en av gründerne bak TOI.
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vi har tenkt nytt i bruken av den. Skype 
dekker ikke behovet, først og fremst fordi 
det krever for mye av lærer og medelever. 
Derfor har vi jobbet mye med å lage gode 
og enkle løsninger, som ikke krever noe 
av noen, forklarer hun. 

-Betyr det mange nye oppgaver til  
læreren?

- Den eneste oppgaven læreren har er å 
sette avataren på ladning over natten. 
Ellers styrer barnet alt, sier hun. 

BRUKERMEDVIRKNING OG 
PERSONVERN 
I midten av desember starter utprøvingen 
av TOI med barn. Det er her Sunnaas 
kommer inn i bildet, da 5 av barna det 
skal testes med er pasienter på Sunnaas. 

I tillegg til Sunnaas er St. Olav sykehus 
også med. 

- Totalt 25 barn med ulike diagnoser og 
sykdomshistorier skal prøve ut produktet. 
Fasen handler om justeringer, tilpassinger 
og å lete etter svakheter, forklarer Dolva. 

Et annet element som allerede er utredet 
er kravene og reglene for personvern. Det 
er lagt mye arbeid ned i systemet som 
sørger for at dette til en hver tid er ivare-
tatt. Filmen og lyden fra klasserommet er 
kryptert, så selv ikke NASA kan hacke seg 
inn og se den. Ingenting går over deres 
egne servere, og alt sendes i sanntid. I 
tillegg er det kun barnet som har rett 
til å være i undervisningen som kan se 
sendingen fra klasserommet – foreldre 
må holde seg unna. Ved kjøp godtar 

foresatte at de ikke skal se eller høre på 
strømmen fra klasserommet, så lærere 
og medelever skal slippe å bekymre seg 
for hvem som sitter i andre enden. 

Men altså, i løpet av våren sitter avatar- 
roboten TOI rundt omkring på pulter på 
landets skoler. 

- Vi gleder oss stort til å følge prosjektet 
og til å se hvordan dette fungerer, sier Jon 
Ivar Sørland. – Personlig er jeg ikke i tvil 
om at avatar-roboten vil være til stor 
nytte og glede for svært mange. 

- Ja, nå er det full trøkk, avslutter Karen 
Dolva, som håper at TOI etterhvert skal 
bli et av produktene som kan lånes via 
hjelpemiddelsentralen. 

ROBOTEN TOI fungerer som barnets avatar på skolen. TOI har alt som trengs for video- og lydoverføring og hodet hans er bevegelig. Den styres i sanntid (real time) av barnet selv og gjør 
det mulig for et hvilket som helst barn å delta på skolen.
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Smått & Viktig

I en overgangsfase på to til tre år vil 
Helseklage ha kontorer både i Oslo og 
Bergen.

Formålet med omorganiseringen er å 
effektivisere og etablere en mer bruker-
orientert helseforvaltning. Ved å samle 
klagebehandlingen i et nasjonalt klage-
organ vil regjeringen legge grunnlaget 
for en mer robust, kostnadseffektiv og 
brukervennlig klagebehandling.

SAMMENSLÅING AV ENHETER SOM 
DRIVER MED KLAGESAKSBEHAND-
LING  
Helseklage vi bestå av etater og enheter 
som behandler klagesaker:
-  Sekretariatet for Pasientskade-
 nemnda 
-  Sekretariatet for Klagenemnda for 
 behandling i utlandet
-  Sekretariatet for Preimplantasjons-
 diagnostikknemnda
-  Sekretariatet for Statens helse-
 personellnemnd
-  Sekretariatet for Apotekklagenemnda
-  Klagesaksbehandling i Helse-
 direktoratet (bl.a. førerkortsaker)
-  Klagesaksbehandling i HELFO 
 (overføringen fra HELFO til Helse-
 klage er utsatt til 1.1.17)

Helseklage er underlagt Helse- og om-
sorgsdepartementet. Nemndene opprett-
holder sine uavhengige stillinger. 

HVILKEN BETYDNING FÅR 
OPPRETTELSEN AV HELSEKLAGE FOR 
BRUKERNE?
Omorganiseringen skal gjennomføres 
slik at brukerne blir minst mulig berørt. 
Arbeidsoppgavene vil bli videreført i det 
nye klageorganet (klagesaksbehandling 
og rettssaker). 

TRENGER DU MER 
INFORMASJON?
Du kan finne mer 
informasjon om 
Helseklage og kon-
taktinformasjon ved 
å gå inn på www.helseklage.no. 

Nytt nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten fra 1. januar 2016
Som ledd i regjeringens beslutning 
om endringer i den sentrale helse-
forvaltningen etableres Nasjonalt 
klageorgan for helsetjenesten (Hel-
seklage) fra 1. januar 2016. Helse-
klage skal etableres i Bergen innen 
1. januar 2019. 

Personskadeforbundet LTN mener 
at endringen vil gå ut over brukerne 
fordi det er en stor fare for at kompe-
tansen forsvinner med en slik flytting. 

- Vi allerede fått melding fra flere av våre 
medlemmer som melder om at saksbe-
handlingstiden for de som melder inn 
pasientskader har økt, sier generalse-
kretær Ingeborg Dahl-Hilstad.  

Grunnen er at flere ikke ønsker å bli med 
på flyttelasset og søker seg til andre job-
ber. 

- Vi tror og mener at dette er en politisk 
beslutning som er tatt uten å ta hensyn 
til og å ivareta brukernes behov og in-
teresser, sier hun.

Personskadeforbundet LTN er negative til omorganiseringen 
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Kognitivt utvalg tilbyr igjen kurs for 
interesserte, medlemmer og pårøren-
de. Årets tema er:  
Følgetilstander etter påført 
hode-/nakkeskade.  

Til å belyse temaet får vi faglig bi-
stand og kompetanse fra: 

Elisabeth Kjellen, spesialpsykolog 
ved NAVs kompetansesenter for til-
rettelegging og deltakelse, Oslo. Hun 
vil snakke om: - synsendringer etter 
ervervet hjerneskade.

Sveinung Tornås, spesialist i klinisk 
nevropsykologi ved Sunnaas sykehus 
HF, vil prate om: - nevropsykologisk 
utredning, - kognitiv svikt med vekt 

på hukommelsesvansker, -regulerings-
vansker/svikt i eksekutive funksjoner, 
-fatigue, og - personlighetsendringer.

Målet med kurset er å gi informasjon 
og kunnskap om mulige følgetilstan-
der etter påført hode-/nakkeskade.  

Tid: 8.-9. april 2016 (fra lunsj til lunsj)
Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gar-
dermoen.

Kurset har en egenandel på kr 500,- pr 
deltaker. Personskadeforbundet LTN 
dekker øvrige utgifter, reise og opphold 
på enkeltrom, full pensjon.

Kurset er åpent for alle med medlem-
skap i forbundet. Medlemskap kan 
tegnes ved påmelding til kurset.

For mer informasjon, og/eller påmel-
ding og booking: ta kontakt med 
Frank Gjelsøy på telefon 22 35 71 00 
eller: post@personskadeforbundet.no  
Påmelding kan også sendes pr. post: 
Personskadeforbundet LTN,
 Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Påmeldingsfrist: mandag 4. mars 
2016. Påmeldingen er bindende.

8.-9. April GARDERMOEN
FØLGETILSTANDER ETTER PÅFØRT 
HODE-/NAKKESKADE

Navn:

Postadresse:

E-post-adresse:

Telefon:

Spesielle behov: (allergi, hpc-rom eller annet):

Hvis nødvendig med fly; fra hvilken flyplass? (forbundet 
bestiller flybilletter)

Dato/signatur:

PÅMELDING
Vennligst fyll ut tydelig, helst med BLOKKBOKSTAVER:

Dette skjer



–  14  –

Dette skjer

Kursets hovedinnhold er:
* Hukommelse og hukommelses-
 svikt.
* Metoder og teknikker som kan   
 redusere hukommelsesvansker, og 
 hvordan dette kan brukes i 
 hverdagen.
* Erfaringsutveksling og gjennom 
 dette få økt forståelse og innsikt  
 i  sin egen og hverandres 
 situasjon.
* Forebygge samlivsvansker og
 redusere risikoen for samlivs-
 brudd.

Kursledere er psykologspesialist 
Sveinung Tornås og Maj Back, som 
er utdannet sykepleier og kognitiv 
terapeut.  Sveinung og Maj, som selv 
er par, har vært kursholdere på flere 
av våre parkurs fra 2012:  
”To i spann” og ”To må man være”.

Kurset gjennomføres på Clarion  
Hotel Astoria Hamar 20.-22. mai 
2016, fra kl 15 fredag til kl 14 søndag.

Egenandelen er kr 500,- pr. deltager.  
Forbundet dekker hotellopphold med 
full pensjon og reise på rimeligste 
måte. Fly dersom nødvendig. 

Forutsetning for deltagelse er med-
lemskap, og dette kan tegnes ved 
påmelding til kurset.

Deltagerantallet er begrenset, så ta 
gjerne raskt kontakt med region- 
sekretær Wenche Solløst hvis spørs-
mål eller for tilsendelse av påmel-
dingsskjema: ring 22 35  71  00 eller 
send e-post til: 
wenche@personskadeforbundet.no  

Kurset er finansiert med 
midler fra ExtraStiftelsen

20.-22.
 

Mai
Vi husker SAMMEN
Kurstilbud til par i hele landet

Hverdagen for par som lever og bor sammen og hvor den ene parten har 
fått hukommelsesvansker etter sykdom eller skade kan være ekstra utford- 
rende. Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs som er spesielt 
tilpasset disse parene. Kurset bidrar til bedre fungering i hverdagen for det 
enkelte par ved å få økt kunnskap om hukommelse og hvordan metoder 
og teknikker kan redusere hukommelsesvansker. Kurset er lagt opp med en 
kombinasjon av korte foredrag og praktiske øvelser. 

HAMAR
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Ved sykdom eller skade dukker det 
ofte opp bekymringer om egen øko-
nomi.  Det dukker opp ekstra utgifter 
samtidig som en er usikker på nåti-
dens og fremtidens inntekt. Vi vet 
at slike bekymringer påvirker og at 
det er viktig å ha økonomien under 
kontroll for å bli så bra som mulig.  

Mange som blir syke eller skadet 
vil kunne ha krav på erstatning fra 
private eller lovpålagte forsikringer. 
Hvilke rettigheter en har og hvordan 
de påvirker hverandre kan være 
utfordrende å vite. Å få kunnskap 
om dette er viktig og nødvendig for å 
oppnå riktig erstatning samtidig som 
det bidrar til økt mestring og kontroll 
i egen rehabiliteringsprosess.

Foredraget holdes av seniorrådgiver/

ass. generalsekretær Per Oretorp i 
Personskadeforbundet LTN og gir 
en innføring i hovedreglene i norsk 
erstatningsrett etter personskade, 
uavhengig av hvordan skaden har 
oppstått. 

Personskadeforbundet LTN har i de 
siste tre tiårene bidratt til å endre 
norsk erstatningsrett og har i mange 
tilfeller oppnådd større erstatning 
for sine medlemmer enn opprinnelig 
tilbud fra forsikringsselskapet.  En av 
forbundets fanesaker er at alle skal 
ha riktig erstatning.

Forbundets fylkeslag i Vest-Agder, 
Aust-Agder og Telemark inviterer til 
gratis foredrag fredag 4. mars 2016 
fra kl 1630 til ca. kl 1930 på Clarion 
Hotel Ernst i Kristiansand.

Påmeldingsfristen er 22. februar, til 
leder i Vest-Agder fylkeslag:  
Marianne T. Skeie, tlf. 950 72 270 
eller e-post: 
vestagder@personskadeforbundet.no 

Velkommen til nyttig foredrag som 
er åpent for alle! 

Kunnskap bidrar til økt mestring og 
kontroll!

4.
 

Mars
NÅR ULYKKEN RAMMER OG 
ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE KRISTIANSAND

Personskadeforbundet LTN kjører i 
samarbeid med If skadeforsikring 
også i år kampanjen Ticket to ride der 
vi sponser sjåfør til russebiler to valgfrie 
netter i russetida. 

Vi ønsker at russen skal få en trygg 
feiring, men vi vet at russen er utsatt 
for ulykker. Det er unge mennesker, god 
stemning, alkohol og trafikk, noe som 
kan føre til farlige situasjoner. 
Sammen med If skadeforsikring ønsker 

Personskadeforbundet LTN å gi et bi-
drag for å forhindre ulykker. En avtale 
med forbundet gir tilskudd til sjåfør på 
bilen to valgfrie netter i russetida. Sjåfø-
ren må ha hatt sertifikat i minst fem år, 
og således være en erfaren sjåfør. Gjen-
nom Ticket to ride får vedkommende 
betalt 1 000,- kroner for to oppdrag. 

Avtalen om tilskuddet inngås ved at 
russen signerer en blankett de får via 
lokal- eller fylkeslagene og sender inn 

til sekretariatet. 
Det går også an 
å registrere seg 
via vår Facebook-side, men vi anbefaler 
lokallagene å informere russestyrene 
i lokalmiljøet ved oppmøte. På den-
ne måten kan dere prate med unge 
mennesker med ferskt førerkort, sette 
fokus på trafikksikkerhet og informere 
om forbundets arbeid. Blanketter får 
laget av sekretariatet ved henvendelse. 

1. TIL 17. Mai TICKET TO RIDE 2016 
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Ved sykdom eller skade dukker det 
ofte opp bekymringer om egen øko-
nomi.  Det dukker opp ekstra utgifter 
samtidig som en er usikker på nåti-
dens og fremtidens inntekt. Vi vet 
at slike bekymringer påvirker og at 
det er viktig å ha økonomien under 
kontroll for å bli så bra som mulig.  

Mange som blir syke eller skadet 
vil kunne ha krav på erstatning fra 
private eller lovpålagte forsikringer. 
Hvilke rettigheter en har og hvordan 
de påvirker hverandre kan være 
utfordrende å vite. Å få kunnskap 
om dette er viktig og nødvendig for å 
oppnå riktig erstatning samtidig som 

det bidrar til økt mestring og kontroll 
i egen rehabiliteringsprosess.

Foredraget holdes av seniorrådgiver/
ass. generalsekretær Per Oretorp i 
Personskadeforbundet LTN og gir 
en innføring i hovedreglene i norsk 
erstatningsrett etter personskade, 
uavhengig av hvordan skaden har 
oppstått. 

Personskadeforbundet LTN har i de 
siste tre tiårene bidratt til å endre 
norsk erstatningsrett og har i mange 
tilfeller oppnådd større erstatning 
for sine medlemmer enn opprinnelig 
tilbud fra forsikringsselskapet.  En av 

forbundets fanesaker er at alle skal 
ha riktig erstatning.

Personskadeforbundet LTN Sør-Trøn-
delag fylkeslag inviterer til foredrag 
onsdag 9. mars 2016 fra kl 18.00 til ca. 
kl 21.00 på Fys/med Lian. Prisen er kr 
50,- og det blir kaffe og noe å bite i.

Påmeldingsfristen er 29. februar, til 
leder Ann Aune på tlf. 928 33 612 eller 
e-post: sortrondelag@personskade-
forbundet.no

Velkommen til nyttig foredrag som 
er åpent for alle! 

Kunnskap bidrar til økt mestring og 
kontroll!

9.
 

MARS
NÅR ULYKKEN RAMMER OG 
ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE TRONDHEIM

Dette skjer

30. JULI - 8. AUGUST
Personskadeforbundet LTN gjentar 
suksessen fra tidligere år og arrange-
rer familieleir i våre flotte leiligheter 
ved Sunny Beach i Bulgaria. Leiren 
er et tiltak for både familier med 
skadde barn og familier hvor barn er 
pårørende. 

Temaet for årets familieleir er ”familien 
samlet", og det vil bli arrangert erfa-
ringsutvekslinger og samlingsstunder 
under oppholdet. 

Familier som har opplevd ulykker og 
skader kan av ulike grunner finne det 
vanskelig å reise på ferie. Det kan være 
økonomi, usikkerhet rundt det å reise til 

et nytt sted eller rett og slett utrygghet 
i reisesituasjonen. Personskadeforbun-
det LTN tilbyr plasser på vår familieleir 
i 2016 til våre leiligheter i Panorama 
Dreams i Bulgaria hvor dere kan være 
en uke sammen med andre familier i 
forbundet. Egenandel er kr 1 000 per 
person og inkluderer reisen, opphold og 
eventuelt tilknytningsfly.

Familiene må være selvhjulpne siden 
reiseledere ikke skal fungere som as-
sistenter. Vi har en leilighet som er fullt 
tilrettelagt og anlegget passer godt for 
funksjonshemmede. Familieleiren ar-
rangeres 30.07.16-08.07.16 med avreise 

fra Gardermoen. Se våre hjemmesider 
www.personskadeforbundet.no for mer 
informasjon om leilighetene. 

Trenger du tips og råd for hva du bør 
pakke og tenke på for å få en vellykket 
reise, så nøl ikke med å spørre. For mer 
informasjon og påmeldingsskjema, ta 
kontakt med Frank på e-post frank@
per- sonskadeforbundet.no eller på 
telefon 22 35 71 00. 

 

FAMILIELEIR 2016 BULGARIA
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PÅ ÅRSMØTET HAR DU MULIGHET FOR Å PÅVIRKE OG BESTEMME HVA DITT LOKAL- ELLER 
FYLKESLAG SKAL SATSE PÅ I 2016. 

Du kan:
*  sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet til lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet 
*  komme på årsmøtet og bruke stemmeretten din! (Valgkomitéen er ferdig med sitt arbeid før møtet, så det er   
 ingen fare for at du blir valgt inn i styret..)

Varsel om årsmøte i DITT lokal- eller fylkeslag!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

Årsmøte-
dato Sted/klokkeslett Kontaktperson/tlf./e-post

Aust-Agder fylkeslag 31.03 Kuben Frivillighetssentral, Eydehavn, 
kl 19.00

Målfrid B. Helle, tlf. 907 80 830
austagder@personskadeforbundet.no

Drammen og omegn lokallag 07.04 Drammen sykehus, kl 18.00 Anne Hauan, tlf. 915 73 381  
drammenomegn@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag 31.03 Kommunestyresalen i Alta Rådhus,
kl 19.00

Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925
finnmark@personskadeforbundet.no

Harstad lokallag 30.03 Lærings- og mestringsenteret, 
Harstad sykehus, kl 18.00

Lill Tove Pedersen, tlf. 900 21 985  
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Midt-Troms lokallag 12.04 Velferden i Sørreisa, kl 18.00 Carina Simonsen, tlf. 934 09 561
midttroms@personskadeforbundet.no

Nord/Vest Buskerud lokallag 09.04 Lampeland kurs og konferansehotell Marianne Nyland, tlf. 917 35 791 
buskerud@personskadeforbundet.no

Romerike lokallag 06.04 Frivillighetens hus, Solheimsveien 62 B, 
Skører, kl 18.30

Leif Ranglo, tlf. 930 07 383 
romerike@personskadeforbundet.no

Sogn og Fjordane fylkeslag 30.03 Christina Thanger, tlf. 22 35 71 00 
christina@personskadeforbundet.no

Stjør- og Verdal lokallag 07.04 Røde Kors huset på Verdal, kl 19.00 Toralf Hjelde, tlf. 958 12 569 
stjorverdal@personskadeforbundet.no

Etter gjentatte henvendelser fra 
medlemmer som ønsker et eget 
tilbud for seniorer, har vi reservert 
leilighetene på Panorama Dreams 
til dette formålet neste vår.

Tilbudet til seniorer gjelder i uke 20 og 
uke 21, altså i perioden fra den 16. mai 
til den 29. mai. Målet med ukene er 
at flere i samme aldersgruppe kan bli 
kjent med hverandre og å gi senio-
rer reservert tilgang på tilrettelagte 
leiligheter.

Det bør også legges til at mange 
mener at våren, som ikke akkurat er 
høysesong, er den vakreste årstiden 
ved Svartehavet. 

- Det er en perfekt reise for deg som 
både ønsker å være litt alene, men 
som også vil ha muligheten til å bli 
kjent med andre i samme situasjon. 
Aldersmessig har vi definert seniorer 
som personer fra 55 år og oppover, 
og tilbudet gjelder både single og par, 
forklarer Personskadeforbundet LTNs 

konsulent Frank Gjelsøy. Det er han 
som administrer utleie av leilighetene 
og dermed også seniorturen. 

Ta kontakt med Frank om du ønsker 
mer informasjon, telefon 22 35 71 
00 eller epost frank@personskade-
forbundet.no

16.-29.
 

MAI VÅRLIGE SENIORUKER I BULGARIA
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Høsten 2015 åpnet Sunnaas syke-
hus en egen rehabiliteringsavdeling 
for barn og unge. Avdelingen, som 
har en kapasitet på fem barn, har 
allerede tatt imot barn fra tre hel-
seregioner. 

- Da helseministeren Bernt Høie var her 
under åpningen, sa han at dette burde  
være et landsdekkende tilbud. Det er vi 
nok allerede, forteller avdelingsleder Jon 
Ivar Sørland.

Han er tydelig stolt over at barneav-
delingen er på plass, og sammen med 
hjelpepleier Bente Gildberg og enhetens 
overlege, Mona Strøm, har han satt av en 
drøy halvtime for å vise frem den flun-
kende nye avdelingen.  

ET STED BARN KAN VÆRE BARN 
Det er ikke slik at Sunnaas sykehus ikke 
har hatt barn som pasienter tidligere. De 
har alltid vært en del av pasientgruppen. 
Utfordringen og problemet har vært at 
barna har blitt plassert blant voksne pa-
sienter og at det derfor var vanskelig å 
skjerme dem. Dette er bakgrunnen for at 
det lenge har vært planlagt en egen og 
skjermet enhet for barn og unge. 

- I en nyskadet-fase trenger en gjerne 
ro og det var ikke alltid lett å få til når 
”naboen” var utagerende på grunn av 
smerter eller av kognitive skader. For et 
barn kan det både være forstyrrende og 
fryktinngytende, og til tilder også på-
virke rehabiliteringsarbeidet, forklarer 
hjelpepleieren som har jobbet med barn 
i mange år. 

Den nye avdelingen som skal huse barn er 
lokalisert i et område uten gjennomgang 
og i den delen av Sunnaas sykehus som 

er nybygd, dette gjør at avdelingen er 
ideell for barn. 

- Det er mye lys, ro og store, fine rom her; 
alt grunnleggende vilkår for god rehabi-
litering. Oftest bor også en eller begge 
foreldrene her under oppholdet, som i 
snitt varer i 80 dager (tall fra 2014). Siden 
oppholdene i avdelingen er såpass lange, 
og barna gjerne kommer flere ganger, 
er det viktig å tilby funksjonelle og fine 
være-områder for både den skadde og 
de pårørende, forklarer overlege Strøm.

LEK OG LÆRING 
I tillegg til at avdelingen er så funksjonell 
er de ansatte særlig fornøyde med leke-
rommet og den store lekeplassen utenfor. 
Det er Sunnaasstiftelsen som har sponset 
begge deler og mange av apparatene 
fungerer både til lek og opplæring.

- Er det ikke fint? Her er ramper til rullestol 
og fine, sterke farger i solide materialer. 

Barn trenger tilpasset 
rehabilitering 

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

OVERLEGE MONA STRØM og hjelpepleier Mona Strøm.TRENINGSROMMET til Sunnaas Sykehus. 
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Ergoterapeuter bruker de forskjellige 
apparatene aktivt i sitt arbeid. Selv om 
området er øremerket barna på barneav-
delingen, blir den også brukt av barn som 
er her som pårørende eller besøkende, 
forklarer avdelingsdirektøren. 

På leke- og aktivitetsrommet inne sitter 
en mor med sønnen på rundt 10 år. Det 
er et moderne og fint rom med lekekrok, 
sofa, PlayStation og TV. En liten hule. 

Pasientrommene ligger på rekke og 
rad, og er store og lyse. Veggene i kor-
ridoren utenfor er dekorert med fine og 
morsomme bilder og apparater som 
både er dekorative og kan brukes i tre-
ningsøyemed. Og i enden av korridoren 
er juletreet oppe og forteller oss at vi er 
i desember måned. 

LIVET ETTERPÅ
En viktig del av rehabiliteringen er å job-
be tett med skole, kommune og andre 
instanser der barnet kommer fra og skal 
tilbake til. Kommunikasjonen starter når 
barnet blir innskrevet og forsetter gjen-
nom hele oppholdet. 

- Vi tenker langsiktig fra dag én - er i 
kontakt med skolen eller barnehagen, 
har fysiske møter med de det gjelder 
eller bruker videokonferanser. Målet er 
selvsagt tilrettelegging og å hindre at 
barnet faller utenfor når det blir skrevet 
ut av sykehuset, sier Mona Strøm.

Hjelpepleieren nikker og legger til at de 
selvsagt har skoletilbud, og også et eget 
klasserom i korridoren. Hun åpner en dør:  

- Her inne tilbyr vi undervisning for de 
som er for dårlige til å gå til fellesunder-
visning, sier hun og peker på den flun-
kende nye pulten med PC og to stoler.  

Frem til nå har kapasiteten på fem barn 
vært nok, men ryktet om tilbudet sprer 
seg og om ministerens ønske om at til-
budet skal være landsdekkende høres, er 
det stor fare for at avdelingen blir større.
Når jeg spør avdelingslederen om dette, 
smiler han og sier at: 

- Frem til nå har vi ikke behov for større 
kapasitet, men hva fremtiden vil bringe 
vet vi ikke. Målet er, uansett, å tilby det 
beste av det beste for barn som trenger 
rehabilitering, avslutter avdelingsleder 
Jon Ivar Sørland.

NYTT UTEOMRÅDE for lek og læring. 
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Likepersonarbeidet  har vært en del 
av forbundets historie nesten siden 
oppstarten for  mer enn 30 år siden. 
Mens tjenesten i begynnelsen var 
initiert og drevet av enkeltperso-
ner og lag, har den gjennom årene 
blitt mer profesjonell. Og ja, den er 
et viktig tilbud i forbundet.  

- Tjenesten har alltid vært en viktig del 
av forbundets tilbud og svært mange 
har opp gjennom årene fått hjelp eller 
vært en ressurs for andre på denne må-
ten. For å kvalitetssikre arbeidet ble det  
 

etterhvert også satt ned et eget sen-
tralt utvalg som skulle forankre tilbudet, 
forteller Hilde Valberg, nyvalgt leder i 
likepersonutvalget. 

Hun har selv vært likeperson siden midt 
på 90-tallet og forteller at form og inn-
hold har variert så lenge hun har vært 
med. Hilde forteller om en tjukk håndbok 
på 1990-tallet og om hvordan tilbudet 
blomstret enkelte steder, mens andre lag 
ikke hadde fokus på tjenesten. 

I tillegg til Hilde består det sentrale ut-
valget, oppnevnt av landsstyret  for peri-
oden 2015 til 2017, av Aina Åsli Sódoma,  
John-Inge Karlsen og Wenche Solløst.

HVA, HVORFOR OG HVORDAN 
LIKEPERSON?
En likeperson i Personskadeforbundet 
LTN er et medlem som selv har erfaring 
som skadet, pårørende eller etterlatt. 
Tjenesten er basert på frivillighet og 
organiseres gjennom lagene. De siste 
årene har det blitt utviklet et kurstilbud 
som alle som skal praktisere tjenesten 
må gå igjennom. 

- For å være likeperson må man ha 
grunnkurset. I tillegg må vedkommende 
godkjennes av styret i laget vedkom-
mende tilhører, forklarer Wenche. Hun 
jobber til daglig i sekretariatet som regi-
onsekretær sør-øst, har sittet i utvalget i 
to perioder og har vært med på videre- 
utviklinga  av kurstilbudet. 

Kursmodellen forbundet har utviklet går 
over en helg og er et tilbud til både nye 
og erfarne likepersondeltakere. 

- Målet med kurset er blant annet å be-
visstgjøre personer på hvor man står i 
forhold til sin egen historie, siden det er 
avgjørende for hvorvidt man er klar for å 
påta seg likepersonarbeid, forklarer Aina, 
som er pårørende og likeperson.  

I løpet av kurset går man gjennom alt 
fra gode samtalegrep, når en bør henvise 
videre til andre  og hvorfor det er viktig å 
holde sin egen historie som et "bakteppe" 
i samtalen. Målet er å bevisstgjøre de 
som ønsker å bli likepersoner eller er det, 
den unike kunnskapen det faktisk er ”å 
ha vært der selv”.

Vi satser på likepersonarbeidet 

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

FRA VENSTRE: Aina Åsli Sódoma, Hilde Valberg, Wenche Solløst og John-Inge Karlsen.
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LIKEPERSONHÅNDBOK OG -TELEFON
For ytterligere å skape en felles forståelse 
for tjenesten er det nylig blitt utarbeidet 
en likepersonhåndbok. Boka er et uun-
værlig verktøy for likepersoner og andre i 
forbundet som er involvert i tjenesten, og 
inneholder viktig og nyttig informasjon, 
tips og råd. 

- På det siste landsmøtet delte vi ut en 
likepersontelefon til hvert lag,  slik at 
lagene lettere kan nås av hjelpsøken-
de, sier John-Inge entusiastisk. Han har 
selv vært utsatt for en bilulykke, jobber 
til daglig som hjelpepleier og ønsker å 
bruke sine ressurser for å hjelpe syke og 
hjelpetrengende. 

- Når alle telefonene er ferdig installert  
er hensikten å lage ei liste over telefon-
numrene på vår hjemmeside. I praksis blir 
telefonene ”et sentralbord” og samtaler 
kan viderekobles dersom en annen av la-
gets likepersoner bør brukes, forklarer han. 

IKKE NØDVENDIGVIS FLERE – MEN 
MER TILGJENGELIGE 
Utvalget forteller at de ikke nødvendigvis 
ønsker flere likepersoner, men at det er et 
behov for å få oversikt over hvem som er 
likepersoner i de forskjellige lagene, og 
at likepersonene blir godt involvert i sitt 
lokale styre. De håper at den nye likeper-
sonhåndboka og -telefonen vil motivere 
likepersonene og styrene i lagene. 

-Vi holder fokus på at likepersonene 
skal være trygge i sin rolle, for det er 
en fantastisk tjeneste de utfører, for-
klarer Hilde.

Dette kan bare skje med bl.a. et tettere 
samarbeid og med større involvering i 
lagene. 

- Vi jobber kontinuerlig med å øke kunn-
skapene der ute og å gi lagene en større 
eierskap til tjenesten og tilbudet.  En av 
de store utfordringene er å gjøre like-

persontjenesten mye bedre kjent lokalt, 
sier Wenche.

- Alle er medmennesker til en eller annen, 
men ikke alle er likepersoner.

HVA SKJER FREMOVER
Likepersonutvalget er sammensatt av 
både erfarne og mindre erfarne likeper-
soner, samt Wenche som ”ser det hele 
utenfra”. Sammensetningen er gjort be-
visst for å klare å se tjenesten fra ulike 
ståsteder. 

-Vi er instansen som skal gi råd til lands-
styret om hvor vi bør legge trykket. Da er 
det smart å se tjenesten fra ulike ståste-
der, forklarer Aina.

På vårens regionskonferanser og på  
tillitsmannskonferansen til høsten vil 
likepersontjenesten ett av temaene.

Vi jobber kontinuerlig med å øke kunnskapene der 
ute og å gi lagene et større eierskap til tjenesten 
og tilbudet. 

Wenche Solløst

LIKEPERSONHÅNDBOK FOR Å LØFTE TJENESTEN 

Et av de viktigste arbeidene likepersonutvalget har gjen-
nomført er å få laget en likepersonhåndbok. 

Håndboka, som er blitt til etter 
gode innspill fra likepersoner og 
lokale styrer, er laget  for å gi deg 
en innføring i likepersonarbeidet. 
Men den kan også fungere som 
et godt hjelpemiddel i forbere-
delser til likepersonsamtalen. 

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad skriver i forordet:  

”Når man blir berørt av skade er det naturlig å føle seg 
usikker og kanskje også redd for fremtiden. Mange føler 
seg fremmedgjort og usikker på hvordan de skal ta tak i 
den nye livssituasjonen. Å få snakke med en som deg, en 
likeperson,kan derfor være veldig viktig på deres vei frem 
til den nye hverdagen. Du er beviset på at det er mulig å 
komme seg videre og du kan være med på å gi dem håp 
om at det nytter. For mange kan dette være avgjørende 
for å ta de første skrittene fremover.” 

Personskadeforbundet LTN og utvalget håper håndboka 
vil komme til nytte for mange.

En likeperson har ”vært der” selv og har derfor 
unik kunnskap som ikke kan læres. 

LIKEPERSONHÅNDBOK
FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN 

likeperson.indd   1 30.10.2015   14:09:06
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Landet rundt

Førjulstur til Kiel
14 medlemmer fra Oslo, Romerike og 
Asker og Bærum deltok på julebords- 
tur med sosialt og faglig innhold på 
Color Magic. 

Programmet startet på lørdag hvor Kjell 
Solkoset snakket om brukermedvirkning.
Han tok utgangspunkt i spørsmålene: 
Hva er en brukermedvirker og hva kan 
man forvente av en brukermedvirker. Inn-
legget åpnet opp for mange spørsmål 
og tanker. Sissel Andersen hadde også 
et  innlegg.

Organiseringen var gjort at Asker og Bæ-
rumslaget, som har ordnet med påmel-
ding og holdt kontakt med medlemmene.

Deltakerne utgjorde en flott gjeng og 
nye kontakter ble knyttet. Én var med 
på aktivitet i organisasjonen for første 
gang. Og en far på 89 år, som var med 
sammen med sin sønn, snakket om vik-
tigheten av at flere pårørende var med i 
organisasjonsarbeidet. 

I Kiel fikk vi være med på julemarked, 
regn til tross. Fasiliteter om bord ble ut-
nyttet, både spa, basseng og dansekurs.  
Mye vær ble det også, begge veier. Retu-
ren bød på orkan med åtte meters bølger. 

Vi koste oss, fikk mye god mat, var med 
på show og fikk rikelig med tid til å prate 
sammen i løpet av turen.

TEKST: Kristin Levinsen Sporild

I Follo har en ildsjel dratt i gang ka-
fétreff med usedvanlig positiv effekt.

Ja, det er bra vi har en slik person i laget, 
men vi alle er vel mer eller mindre ildsjeler? 

Andre bidrar på de måter de kan, så totalt 
sett er vi et ganske velfungerende styre.

Noen medlemmer dukker opp på alle 
treff, andre slenger innom når formen 
tillater det.  Ikke er det mye organise-
ring som skal til heller, så dette anbefa-
les andre lag å prøve. Chambre separee 
hadde selvsagt vært det perfekte valg 
siden mange sliter med å være på steder 
med mye støy, men vi har klart å finne 
en løsning som er akseptabel. Kanskje vi 
skulle ha treffene oftere, men foreløpig 
så er det en gang i måneden.  Etter hvert 

får vi se hvor ofte og hvor vi skal treffes.

Dette enkle tiltaket har løftet flere ut av 
isolasjon og må sies å ha generert en høy 
avkastning. Ikke i kroner, men i sosial ka-
pital. Det som er viktig er at gruppen ikke 
blir for stor, maks 7-8 stykker. Er det flere 
så blir kommunikasjonen vanskeliggjort 
og poenget med gruppen blir borte. Så slår 
dette an er det bedre å danne flere grupper.

PS! Tar du første bokstav i noen av 
setningene får du fornavnet på denne 
ildsjelen.

Kafétreff med suksess - noe flere kan kopiere?

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk 



–  23  –

Julebord i 
Oslolaget 

Da får vi takke alle som kom på jule-
bord på Wallmans i år. Vi var 24 styk-
ker og fikk servert fire-retters med god 
drikke. Wallmans hadde et kjempefint 
danseshow i år, som vanlig.

Fylkeslaget i Vest-Agder hadde i desem-
ber 2015 siste medlemstreff vest i fylket 
på The Bølgen og Moi Hotel i Kvinesdal. 

Et koselig førjulstreff hvor samtaler over 
kaffe og kake var fokus.

Torsdag 22. oktober prøvde Follo- la-
get seg på stand innendørs for første 
gang. Vi var spente på hvordan dette 
vil gå. Ville folk stoppe opp eller ville 
de bare gå forbi? 

Vi sto nær utgangen, så trafikkgrunnlaget 
burde være bra. I tillegg var en av disse 
lekebilene som alle unger skal innom ved 
siden av oss, så i utgangspunktet burde 
vi være godt plassert.

Men så ble vi innhentet av virkeligheten. 
Nærheten til utgangen gjorde at folk 
stort sett strente forbi, unntaket var vel 
stort sett barnefamilier som måtte innom 
lekebilen.  Barnefamiliene var enkle å få 
i tale mens barna satt i lekebilen.  Noen 
av de forbipasserende stoppet dog opp 
og vi fikk fine samtaler med de som tok 
seg tid.

Ikke helt som forventet, men lærerikt. To 
ganger har vi hatt stand på Tre Killers 
og der har vi nådd mange flere. Så vi ser 
for oss at vi fremover prøver å ha stand 
utendørs i forbindelse med andre arran-
gementer hvor folk kommer spesifikt for 
å rusle rundt på et begrenset område.

Stand på Ski storsenter TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk 

Avslutning i Vest-Agder 
TEKST: Vivian Solås 

TEKST: André Berg 
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Selius & kidza

Disse er de 10 vanligste nyttårsforsettene: 

Å gå ned i vekt er viktigere for oss enn 
familien og kjærlighet
Nyttårsforsettene er et årlig ritual 
mange håpefullt går gjennom.

Fulle av håp og motivasjon for neste snurr 
på planeten, setter vi oss ned og tenker 
på hvordan vi vil forbedre oss selv og 
livene våre. Vi blir presentert for gode 
råd om hvordan vi akkurat dette året 
kan gjøre det vi og mange andre med 
oss ikke har klart i det forrige. Lurer vi 
bare oss selv, og hva er viktigst for oss?

TOPP 10 NYTTÅRSFORSETTER
1. Gå ned i vekt
2. Bli mer organisert
3. Bli mer økonomisk fornuftig
4. Nyte livet
5. Holde seg sunn og sprek 
6. Lære noe nytt og spennende
7. Slutte å røyke
8. Hjelpe andre med å realisere 
 drømmene sine
9. Bli forelsket
10. Tilbringe mer tid med familien

Omlag halvparten av oss lager nyttårs-
forsetter, mens den andre halvparten 
aldri gjør det. 

Kun 8 prosent klarer å oppfylle forsette-
ne, halvparten klarer det innimellom og 
24 prosent klarer det så godt som aldri. 
Når det gjelder å gå ned i vekt er det 
38 prosent som klarer det, mens rundt 
halvparten klarer mål som har med selv-
forbedring eller utdanning å gjøre.

VEKT VIKTIG 
Altså er det å gå ned i vekt viktigere enn 
alt annet. Det er langt viktigere enn å 
tilbringe mer tid med familien, bli for-
elsket, slutte å røyke, lære noe nytt og 
å hjelpe andre. Vi vet også at de fleste 
som prøver å gå ned i vekt, og å holde 
den nede, ikke lykkes. Ett lyspunkt er det 
imidlertid at selv om de aller fleste som 
har forsetter ikke klarer å oppfylle dem, 
er det ti ganger mer sannsynlig at en 

som setter et mål om å oppnå noe når 
det enn en som ikke gjør det.

“Å gå ned i vekt” er et lite konkret mål, 
sammenlignet med å for eksempel be-
stemme seg for å legge til 500 gram 
grønnsaker hver dag eller å gå en dag-
lig tur eller å trene mandag, onsdag og 
fredag samtidig som du registrerer mat-
inntaket ditt for å se hvor mye du faktisk 
spiser. Dette er mer konkrete mål som i 
sum kan føre til endringer som fører oss 
nærmere det overordnede målet.

I mellomtiden, se for deg hvordan pri-
oriteringene og livet til en person som 
følger listen over er, så snu listen på hodet. 
Hvilken av dem vil du være?
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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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2

1

MCT/Bulls

Er det syre eller base? Hva skjedde?

Eddik er syrlig, 
og farger 
indikator-væsk
en rød, mens 
natron 
er basisk og 
farger den blå

Mange vanlige kjemiske stoffer er enten syre eller base, 
og de to typene kan nøtralisere hverandre.

En såkalt indikatorvæske kan fortelle om et kjemisk 
stoff er syre eller base – eller ingen av delene

3

4

Fyll litt vann i bollen, 
hell i litt indikator-
væske og se hva
    som skjer

Skyll 
skjeen 
og bollen 
og bland 
litt av 
indikator-
væsken 
med eddik

Skyll igjen, og bland litt 
natron i vannet før du 
heller i litt indikatorvæske

I stedet for å skylle bollen, 
heller du i en dråpe eddik 
og rører rundt

Forandrer 
fargen seg? 
Fortett å blande i 
mer eddik og se om 
fargen endrer seg

Vann fra springen er 
verken spesielt 
syrlig eller basisk, 
og bør ikke endre 
fargen på 
indikatorvæsken

        Hell den fiolette
        væsken over i 
sylteglasset gjennom 
silen. Dette er 
indikatorvæsken din

• Et halvt hode rødkål

• Sil

• Eddik

• Voksen 

hjelper

• Kasserolle

• Natron

• Liten hvit bolle, 

tallerken eller kopp

• Spiseskje

• Rent sylteglass med lokk

        Be hjelperen din   
        hakke opp kålen, 
legge den i kasserollen 
med vann nok til å 
dekke den, varme den 
opp til den koker og så 
la den kjøle helt ned

Indikator + syre = rød eller rosa farge
Indikator + base = lyseblå eller grønn

5
Med riktig blandingsforhold
   mellom eddik og natron  
      blir blandingen «nøytral»  
        (verken syre eller base)

*Noen steder er 
springvannet litt 
syrlig eller basisk
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KAN GI 
FYSISK 
SKADE

NORD - 
MANN

PIKE - 
NAVN 

FLIRER

HÅND - 
LAGET TITT FUGL ORDNE RÅD

INDISK 
BRØD

GUTTE - 
NAVN

TEN - 
DENSEN

BANENE 
LØSHÅR

EN BEHN 
GUTTE - 

NAVN 

LOTT - 
LAG

50 LEVERE DRAR
EMBETS-
DRAKT

BLE ARR. 
13.-15. 
NOV.

SINGU - 
LARIS 

INSEKT

JORD - 
BRUKER LØSNING

HAGE - 
PLANTE TALL

FIKK MID-
LER FRA 
EXTRA - 
STIFT - 
ELSEN

AGUR - 
KER MORENE

HANN - 
DYR

OMSLAG
MO - 

DERNE

EDELT 
METALL 

TONE

UNDER - 
LAG

FJERN - 
SYN 

TIDSROM

MÅNE    
VIA EI FASE

EKSPE - 
DISJON

SKJØT 
STJELE

STAN - 
DEN

STIVNET
GASS 
KNA

FUGLER 
PRO - 

NOMEN

LISTE VOGNER LEDD
FOR - 

BILDET
BE - 

SKYTTE

MØN - 
STER 

RETNING
VØRE

SKJE - 
MAT

BRUK - 
KET     
DYR

TØNNE

FOR - 
HENVÆ - 
RENDE 
TOPP

FRI FOR
PLATE  
OPP - 
FØRE

GUDINNE 
GRIS

STYRE - 
REIMENE 

SPILL

MASER 
FLENGE

STOLER 
TEMAET

HODE - 
PYNT KLOKKE ANSIKT

KAME - 
RAT 

TONE

SKREM - 
ME

HUMRET 
VIFTER GUD SKRED

PIKE - 
NAVN OMRÅDE

SPISER 
STIGER I  DET

TOPPER
KARAK - 

TER
HANN - 

DYRENE UTROP TEST
TREF - 

FER
REKKE 
SOLID

GROV 
FOTDEL SKADES HELLAS

YTRET 
DYR

BRO - 
DERE

TRAK - 
TOR     

PRE - 
STERER

KOM - 
MUNE 
FARGE

GUDINNE 
VEGG - 
TEPPE

RO - 
MERSK 

EMBETS-
MANN

SILDRET

VENE REKKE
GUTTE - 

NAVN 
FONN

ER DET 
SNART 

TID FOR

DIS  
KIKKER

HVILER 
MÅL SÅR TEVLING

SVENSK 
SKANSE 

TONE

LURES DRIKK BOLLE

SKIPS - 
EIERE

VIRKE - 
LIG

Simen            
Almaas

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 2016

Løsning på forrige kryss 
var: 
I DENNE SØTE JULETID

Elisabeth Ø. Sondhåland, 

4260 Torvastad

Liv Marie Pedersen, 9409 Harstad

Aud Rovde, 6053 Ålesund

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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Trygt på skoleveiene

sarpsborg.com
trysil.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
stjordal.kommune.no

sveio.kommune.no

Skodje
kommune

skodje.kommune.no

Gaular
kommune

gaular.kommune.no

Kongsberg
kommune

Barneverntjenesten
kongsberg.kommune.no

sentraladministrasjonen
nore-og-uvdal.kommune.no

sauda.kommune.no

Folldal
kommune

folldal.kommune.no

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no time.kommune.no

Øksnes
kommune

oksnes.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

vagsoy.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

frøya.kommune.no

Inderøy
kommune

inderoy.kommune.no

Fet
kommune

fet.kommune.no

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no

Tønsberg
kommune

tonsberg.kommune.no

verran.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

hamar.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no Teknisk Forvaltning
spydeberg.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

vindafjord.kommune.no

Skolekontoret
radoy.kommune.no

Rennesøy
kommune

rennesoy.kommune.no

Sirdal
kommune

sirdal.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

Fjell
kommune

fjell.kommune.no

nordre-land.kommune.no
sola.kommune.no

Modum
kommune

modum.kommune.no

ovre-eiker.kommune.no

ANONYM
STØTTE

H. Clausen AS
Gaupev. 21, 1914 YTRE ENEBAKK

Tlf. 64 92 37 30

Gardermoen Parcel Xpress DA
 Energivegen 5, 2069 JESSHEIM

Tlf. 63 98 27 77

Liens Bilskade
 Nordsetvegen 358

7540 KLÆBU
Tlf. 73 20 11 89

Toten
Økonomitjenester AS

 Audheimgården, 2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30

LEVE MED 1-2016.pmd 15.01.2016, 09:491
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Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

Bertel O. Steen Møre og Romsdal
avd. Molde

Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Element og Spesialtransport AS
 Industriv 1, 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 75 08 08

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Stryken Grustak og
Maskinentreprenørforretning AS

Drammensveien 149, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 17 50

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00

Eggen Anleggsdrift AS
 Sagene Ring 43, 2410 HERNES

Tlf. 911 95 559

AKERSHUS

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

HORDALAND

LÅTE Trafikkopplæring
Ragdevegen 100, 5750 ODDA.........................................Tlf. 907 67 258
E-post: torstein.laate@gmail.com

MØRE og ROMSDAL

ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND......................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.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

ROGALAND

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

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

TROMS

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

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

ØSTFOLD

Søndre Skipstad 3, 1684 VESTERØY...............................Tlf. 911 32 774
E-post: kontor@teamhvaler.no
www.teamhvaler.no

Baklivegen 3, 6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

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

www.automester.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

avd Moss avd rør
1522 MOSS

Tlf. 69 26 26 00

www.bravida.no
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Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Varanger
Auto AS
Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

YX
Valestrandsfossen

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

www.mtf.no

Hamar
Pukk og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

www.herbjorn-nilssen.no

Østre Rosten 8
7075 TILLER

Tlf. 73 82 01 00

NT Last
og Buss AS
Arve Skjeflos v 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 08 80

AutoXL as
 Grønlikroken 3

3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00
www.autoxl.no

Bil og
Hydraulikk AS

 Øyane 4
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 08 88

Adamsrød
Ferdigplen AS
Adamsrødveien 102
3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43

Slemmestad
Optikk AS

Rortunet
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 29 54

Sentrumsvegen 79
3550 GOL
Tlf. 03 202

Helge R. Olsen
& Sønn AS
Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

John Haugerud
Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND

Tlf. 35 97 35 46

Autohuset
Fagernes AS
Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Lillehammer
Bilskadesenter AS

 Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 56 60

Randaberg
Taxisentral

4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Edgar Berthelsen AS
 Elveveien 54
3262 LARVIK

Tlf. 33 13 79 00

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Norsk Scania AS
Drammensveien 159

0212 OSLO
Tlf. 05 464

Sletteveien
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 957 50 522

Atlantico AS
Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 08 555

Oskar Skoglys veg 2
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 065 65

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 79 02 13 75
Mobil 913 83 462

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Uvdal
Snekkerverksted AS

 3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 51

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Vestre Linnesv 11
3400 LIER

Tlf. 32 22 61 00

EL-Fag AS
 Kvitvellav 23

2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 66 20

Eidsberg
Regnskapslag
Anton H. Mysensgt 13

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

BILU Kjøreskole
Johan Valstads vei 18 B
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 922 63 434

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Classic
Auto Service

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Alversund
Auto AS
 Hordasmia

5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 35 00 15

Auto Service
Lillestrøm AS

Depotg. 10
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00

Midt-Norge AS
 Furene, 6100 VOLDA

Tlf. 815 22 900

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

Herøy
Entreprenørforretning

 Landarvikveien 65
8850 HERØY

Tlf. 975 99 458

Jan Olaf Olsen
Transport

Furumoen 2
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 29 90

Indremisjonshjemmet
 Hollendergaten 15

5017 BERGEN
Tlf. 55 31 71 78

Vika 1, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 96 99

Paul Messa AS
Engeveien 1

1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

Sjøenden
Camping

2428 SØRE OSEN
Tlf. 62 45 42 06

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Skjeberg Auto AS
Høysandv. 12

1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Grindvik
Bygg A.S

 Grindvik, 6260 SKODJE
Tlf. 70 27 50 63

Foss
Bilskadesenter

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

Bangdalen, 7820 SPILLUM
Tlf. 74 28 79 38

Forland
Autosenter A/S

Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Bil-Service
Personbiler AS

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

Frekhaug
Fysioterapi

 Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Skedsmo
Bilopphogging

Industriveien 9 A
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 63 87 05 50

Tomra
Maskin AS

6393 TOMREFJORD
Tlf. 975 50 540

Fana
Transportkontor SA

Lønningsflaten 31
5258 BLOMSTERDALEN

Tlf. 55 12 63 30

Sund
Bilservice AS

 Kausland
5381 GLESVÆR
Tlf. 56 98 80 80

ANONYM
STØTTE
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Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

AB Maskin
 Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Nilsen
Bilservice A/S

 Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

Norsk Scania AS
Drammensveien 159

0212 OSLO
Tlf. 05 464

Tlf. 78 42 48 80

Voss Auto og
Servicesenter AS

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Skipnes
Byggservice AS

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Verdal
Bilpleie AS
 Stiklestad alle 1

7654 VERDAL
Tlf. 474 77 272

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

RGB Engineering
Sandbergvegen 24

2150 ÅRNES
Tlf. 63 80 01 67

Yri Sand AS
6789 LOEN

Tlf. 57 87 60 40

Raymonds
Transport AS

Svanvikv. 182
3739 SKIEN

Tlf. 928 24 062

Salten
Dekk & Bilpleie AS

 Bergverksveien 5
8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Team Verksted
Øst AS

Stanseveien 40
0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Årdal
Blikkenslagerservice AS

 Sandgata 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Vegsundbakken 22
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Olav V gate 102, 8004 BODØ
Tlf. 75 52 44 44

Oltedal Bilverksted
Bygdav 116

4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20

Bil og Fritid AS
Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ
Tlf. 979 91 550

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

AS Snertingdal Auto
Snertingdalsv 1741

2838 SNERTINGDAL
Tlf. 61 18 43 35

 5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

Søm & Idestua DA
 Sentrumsvegen 120

3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Car Craft
Bilverksted AS

Østre Rosten 4 A
7075 TILLER

Tlf. 72 88 00 80

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Gjødseltransport AS
 Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Moe Maskin
& Transport

 Straumen
6570 SMØLA

Tlf. 71 54 14 00

Leangbukta 40
1392 VETTRE

Tlf. 66 98 19 30

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Vinstra
Karosseri AS

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

Helgeland
Bilskade AS

 Ranenget 5
8626 MO I RANA
Tlf. 975 18 000

Beverstien 3
3188 HORTEN

Tlf. 33 07 07 50

Grenland
Billakkering
 Floodmyrvegen 21
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 51 06

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00
www.jotun.no

VBK AS
Tverrmyra 3, 3185 SKOPPUM

Tlf. 33 02 07 00
Karosseri - Lakk - Kran

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Verftsgata 22
7800 NAMSOS
Tlf. 479 80 500

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

Bilskade & Lakk AS
 Verkseier Furulunds vei 17

 0668 OSLO
Tlf. 22 90 51 80

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

Industriveien 7
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 76 18 80

Eikås
Tannlegesenter AS
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

K. Kleven AS
 Kårhaugen 1

6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Moss
Bilsenter A/S

 Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

Salong Kari
 Trondheimsvegen 627

2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Bilskadesenteret
Namsos AS

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

Vestsink AS
 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Joker Luster
6872 LUSTER

Tlf. 57 68 54 82

Nettec AS
 Kolbotnv 14

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

AKO
Transport AS

 Vognveien 23
Ørn Industriområde

2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Horten
Rørleggerbedrift A/S

Storgata 64
3182 HORTEN

Tlf. 33 04 36 54

Trondsen Auto AS
Håndverkerv. 4 B

9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Kvina
Turservice

 Josdal
4440 TONSTAD
Tlf. 415 31 918

Carlsen Fritzæe
Handel AS

Hotvedtv 6 Tingvoll
3220 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 40 00
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ER DU PÅ 
FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade

Trafi kkskade
Forsikringsrett

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no
Strandgaten 18 – Bergen

Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

Har jeg krav 
på erstatning?

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOK ATFOREN I NG

ADVOK ATFI RMAE T

ANNONSER

Yamaha Motor Europe N.V. Filial Norge
Sjøskogenveien 5, 1407 VINTERBRO

Tlf. 64 97 94 00

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40  Faks 56 33 53 19

Lampebutikk Sartor Senter.
Tlf. 56 33 62 40

Tlf. 38 34 50 90

Asko Øst AS
Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - www.asko.no

Fredrikstad
Nygaardsgata 49/51, 1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 24 24 - www.colosseumklinikken.no

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Russervegen 10  Ørin, 7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40 - www.ir.nt.no

J. L. Transport AS
Tlf. 922 45 370 - jost-gl@online.no

Auto-Skade
Terje Schie AS

 Haralds vei 15, 1470 LØRENSKOG
Tlf. 23 37 89 40

Tlf. 412 81 000 - expressbilene.no

Moane
St. Hansveien 2

3614 KONGSBERG
Tlf. 32 76 54 77

www.kiwi.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Ænsmoen 47
5710 SKULESTADMO

Tlf. 900 44 562
www.hogstogrydding.no
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende 
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele 

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

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

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

•	 Skadelidtes	medvirkning	
	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Lakkegata	3,	0187	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

Lillestrøm:
Voldgata	1
2000	Lillestrøm
Tlf.:	52	72	30	80

Haugesund:
Haraldsgata	140
5527	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

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

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN	er	et	av	landets	ledende	
firmaer	innen	erstatnings-	og	
forsikringsrett.

Firmaet	består	av	5	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

Vi	har	prosedert	en	rekke	prinsipielle	sak-
er	for	norske	og	internasjonale	domstoler,	
og	bistår	skadelidte	i	hele	landet,	i	saker	
etter	ulykker.	I	tillegg	kan	vi	bl.a.	tilby	
bistand	innenfor	følgende	rettsområder:

Fast	eiendoms	rettsforhold,	familie-	og	
arverett,	og	strafferett,	herunder	oppdrag	
som	bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en 
uforpliktende samtale

Bo billigere på hotell
Som medlem i Personskadeforbundet LTNs har du 
flere fordeler gjennom FFO. For eksempel gode 
hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels 
Scandinavia og Thon Hotels.

Les mer om denne avtalen på www.ffo.no og søk på 
hotellavtaler. Eller på vår hjemmeside, under 
medlemsfordeler. 


