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Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen 
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og 
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma 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. 
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Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets 
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste 
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden  
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,  
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer (H)
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

www.svw.no/personskade 
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I denne utgaven 
av LEVE MED kan 
du lese om region- 

konferansen til Kiel. Vi hadde et tett og variert program,  
og har fått mange fine tilbakemeldinger fra fornøyde delta-
kere.

Under konferansen ble det arrangert gruppeoppgave. Målet 
med oppgaven var at deltakerne regionvis skulle bli enige 
om åtte punkter for hvordan kommunikasjonen kunne be-
dres i forbundet. Punktene ble senere sydd sammen med de 
andre regionenes forslag, og etter en prosess sa alle konfe-
ransedeltakerne seg enige i seks fellespunkter. Jeg synes dis-
se punktene er så gode at jeg ønsker å dele dem med alle i 
forbundet vårt. Dette er det vi skal oppnå: 

#  ha god kommunikasjon og gode kommunikasjons-
 arenaer mellom lagene, styret og medlemmene
#  samarbeide godt på tvers av lagene
#  ha respekt og åpenhet for hverandre i alle prosesser i 
 organisasjonen

# være lojale overfor de beslutningene som er tatt i 
 organisasjonen
# være gode til å oppmuntre og rose hverandre
#  være en inkluderende organisasjon for hverandre og våre  
 medlemmer

Hver og en av oss må strekke oss for å bli bedre. Alle må job-
be sammen og dra i felles retning. Glem ikke at det er lov til 
å gjøre hverandre gode!

Februarnummeret byr også på to artikler om ungdom. Den 
ene handler om unges utfordringer med det å bli uføre og 
den andre om jobbmuligheter for unge med nedsatt funk-
sjonsevne. Ungdom er fremtiden for landet vår, alle ungdom-
mer, og som forbund er det viktig å jobbe for likeverd for ung-
dom med funksjonshemminger!

Ønsker dere alle en fin tid framover, noen steder er det store 
snømengder, og andre steder er det stor skogbrannfare, en 
uvanlig vinter i år. Kle dere etter været, kom dere ut og nyt 
dagen. Husk refleks.

Kommuniser 
fremover!

Leder Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

«Hver og en av oss må strekke oss for å bli bedre. 
Alle må jobbe sammen og dra i felles retning. Glem 
ikke at det er lov til å gjøre hverandre gode!» 

innhoLd utgave 2 - 2014

Lev vel

Penger til 
sikkerhet og 

mestring

Om mobbing

Utgavens
kryssord

Mediene om  
personer med ned-
satt funksjonsevne

Smått
 & Viktig

s.12

s.10

s.16

s.21

s.26

s.29

PERSONSKADEFORBUNDET LTN REDAKSJON ANNET
Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Telefon: 22 35 71 00

e-post: post@personskadeforbundet.no

redaktør: Gunn Kvalsvik

Telefon: 22 35 71 00

e-post: levemed@personskadeforbundet.no

Annonser: Heger@polarfakta.no 

Grafisk produksjon: Trykkpartner AS

design: Tomorrow Creatives (www.t-c.no)



–  4  –

Dette er et blogginnlegg jeg aldri trodde jeg skulle skrive. I mitt hode  
var sjansen for å få jobbe for advokatfirmaet Lippestad like stor som at 
Folkerepublikken Nord-Korea skulle oppnå verdensherredømme.

Mitt prøvespill

Er det en ting jeg har lært etter en må-
ned hos Arbeids og Velferdsdirektoratet 
og i livet ellers er det at planer forandrer 
seg raskt og har man ikke noe å gjøre så 
får man det. Akkurat i det jeg mentalt 
skulle til å legge jobbskoene på hyllen og 
vende tilbake til en student-tilværelse 
som nå fortonet seg som både karrig og 
forblåst, kimet telefonen med beskjed om 
at Lippestad er ok og jeg kunne vente en 
telefon av ham.

Jeg vet ikke hvordan Ole Gunnar Sol-
skjær hadde det når Sir Alex ringte den 
sommerdagen i 96 eller våre nyslåtte 
ministere da Statsminister Solberg ytret 
de magiske ord «kom sitt ved Kongens 
bord», men følelsen kan ikke ha vært helt 
ulik den jeg satt med når Geir Lippestad 
skulle ringe.

Etter å ikke ha dødd av nervøsitet, gikk 
det slag i slag. Jeg måtte ha dress, in-
struere hjemmesykepleie og assistenter 

om min nye hverdag og pusse det jeg 
kunne på mitt juridiske våpenarsenal, 
alt mens det gradvis gikk opp for meg 
at jeg, Olav Skolseg Ree, som lærte å 
snakke ved tegnspråk, skulle jobbe for 
Geir Lippestad.

Like fort som Sør-Koreas motstand mot 
det folkelige paradis kom på Kim-il-sung 
var dagen der. Med selvsikkerhet og ner-
vøsitet vekslende som i en febersykdom, 
kjørte jeg med taktfaste hjulomdreininger 
mot Grensen 12.

JeG vAr kLAr
Når man tenker på et advokatkontor, ser 
en gjerne for seg en blanding av «Suits» 
og «Kingdom» ispedd en dose «drep ikke 
en sangfugl». Jeg kan med glede rap-
portere at advokatene var overraskende 
normale. Her finnes ingen Harvey Spec-
ter eller Anton Martin Schweigaard, kun 
vanlige dødelige med matpakke.

Jeg ble fort satt i arbeid og jeg skrev 
stadig nye kapitler i boken «Olav gjør 
ting han ikke kan». Jeg har passet te-
lefonen, (det gir en helt spesiell følelse å 
si setningen «Advokatfirmaet Lippestad, 
du snakker med Olav» første gang) jeg 
har blant annet forhørt meg med en før-
stestatsadvokat, jeg har hentet papirer i 
embetes medfør hos byfogden, utredet 
om varetektsfengsling sonet i utlandet 
kommer til fradrag i Norge, funnet når 
en gave må ansees fullbyrdet, snakket 
med eiendomsmeglere på Nesodden 
og hørt gamle damers bekymring over 
odelssaker, snakket med en innsatt og 
blitt intervjuet av Jobbstafetten kollega 
Benedicte Strand i Nitimen. For en som 
før dette hadde problemer med å ringe 
for å bestille time hos tannlegen, er dette 

TeksT: Olav Skolseg Ree
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nybrottsarbeid av den mer solide sort.
Ellers ble jeg fort en del av miljøet siden 
advokatene insisterte på at jeg skulle 
spise med dem, delta i ukens oppsumme-
ringsmøte hvor alle de ansatte informerer 
om gjøren og laden i firmaet, rett og sett 
bare ved å være der. Lik Solskjær i det 
han springer ut på Old Trafford skjerper 
en seg i det en kommer inn døren i Gren-
sen 12. Det ultimate bevis på at jeg på 
kort tid var blitt en av dem, kom da jeg 
humret med over å «endelig å ha fått en 
sikkerlig drapssak».

Siden en av Jobbstafettens hovedparo-
ler har vært å vise mulighetene og ikke 
begrensningene med det å ha unge med 
funksjonsnedsettelser i arbeid, kom min 
avslutning på praksisperioden som be-

stilt. Litt over klokken 12 på en tirsdag 
satt jeg i Folkets Hus og talte foran 600 
utvalgte på Inkluderende Arbeidslivs 
konferanse «Vårt Uføre Norge» med Geir 
Lippestad ved min side.

Det sies at man ikke skal tro at man er 
noe. Jeg er overlykkelig over at Advokat-
firmaet Lippestad, Oslos ordfører Fabian 
Stang, Forskningsrådet, Nitimen, Arbeids 
og Velferdsdirektoratet, Gambit Hill & 
Knowlton Strategies mfl. og Rådet for 
Inkluderende Arbeidsliv ikke kan sin 
Sandemose.

Avslutningsvis vil jeg komme med noen 
oppfordringer til unge funksjonshemmede 
over det ganske land:
1. Foren eder! (det være seg i Jobb-

 stafetten eller noe annet)
2. Tro at du er noe!
3. Jobb hardt! (det være seg studier eller 
 regulært arbeid)
4. Ikke gi opp! (det ene halvåret kan du 
 være redd for å stryke, det annet kan 
 du stå på scenen i Folkets hus)
5. Lediggang er roten til alt ondt!
6. Våg å ta en sjanse og repeter 
 punkt 3 og 4

Flere tusen unge med nedsatt 
funksjonsevne ønsker å jobbe, 
men finner ikke jobb

Dette kan kampanjen til IA-rådet 
i Oslo og Akershus, Jobbstafet-
ten, hjelpe til med. Jobbstafetten 
skal inspirere både arbeidsgivere 
og de unge med nedsatt funk-
sjonsevne til å se verdien av deres 
arbeidskraft som norsk arbeidsliv 
trenger.

Mange unge med nedsatt funk-
sjonsevne møter fordommer i 
arbeidsmarkedet, og enkelte har 
også vanskelig for å se sine egne 
muligheter i arbeidslivet. Jobb-
stafetten vil derfor vise at det ikke 
trenger å være slik ved å utplas-
sere unge med ulike funksjons-
hemminger i forskjellige bedrifter 
i en måned om gangen. Under-
veis forteller både arbeidstakere 
og arbeidsgivere om sine erfarin-
ger via blogging her på jobbsta-
fetten.no og i sosiale medier. 

FAkTA

Olav Skolseg Ree

«Når man tenker på et advokatkontor, ser en gjerne 
for seg en blanding av «Suits» og «Kingdom» ispedd 
en dose «drep ikke en sangfugl».» 

oLAv skoLseG ree ble mer enn lykkelig da han fikk prøve seg hos advokatfirmaet Libbestad. 
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TeksT oG FoTo Gunn kvalsvik

Årets regionkonferanse ble holdt 
midtfjords mellom Kiel og Oslo. 
Samhandling og kommunikasjon 
stod på agendaen to dager til ende. 
Og målet, det er selvsagt å danne en 
plattform for å se fremover sammen.

Personskadeforbundet LTN leder Hilde 
Valberg holdt et åpningsinnlegg der hun 
satte fokus både på at vi feirer 30 år, og 
på månedene og uroen som har preget 
forbundet siden landsmøte i fjor høst. 

Hun ba om arbeidsro og om at vi heller 
bør holde fokus på vårt felles mål og 
arbeid, enn å slenge dritt om hverandre.

- Vi må holde fokus på vårt felles mål, og 
finne en form som løfter og ikke trykker 
ned, sa Valberg.  

FAGLiGe Timer
Sykepleier, kognitiv terapeut og fore-
dragsholder Maj Back var leid inn for 
å snakke om kommunikasjon og sam-
handling, som var tema for turen. Den 
faglige delen både den første dagen og 
delvis også den andre delen handlet blant  
annet om hvordan vi som mennesker blir 
styrt av våre tanker. 

I følge Maj Back er modellen som følger: 
• vi tenker noe,
• dette påvirker følelsene våre,
• som igjen styrer handlingene 
• og til siste kroppen vår 

Back understreket at vi må ta utgangs-
punkt i tankene våre dersom vi ønsker 
forandring. 

- Det er faktisk slik at tankene våre styrer 
livene og handlingene våre. Når vi i tillegg 

vet at 70 prosent av tankestrømmene 
våre stort sett er bare tull og tankespinn, 
kan en få et bedre liv og bedre relasjoner 
ved å rydde litt innimellom, sa Back. 

sAmArbeid 
I neste bolk gikk foredragsholderen videre 
– og satte fokus på positive effekter av 
å samhandle. Bach hentet sine eksem-
pler fra dyreriket og fortalte hvordan for  
eksempel trekkfugler sparer krefter ved å 
fly sammen. Og om hvordan de kvekker 
hverandre gode og mer kraftfulle når de 
flyr. 

I følge foredragsholderen har vi mye å 
lære fra fuglene, som kanskje er klokere 
enn menneskene på samarbeid. Effekten 
er nemlig den samme, vi blir bedre om vi 
kvekker på hverandre og vi sparer krefter 
ved å samarbeide. 

Kommunikasjon og 
samhandling er  

formelen bak suksesser 
deT vAr mye latter under årets regionkonferanse mellom Oslo og Kiel.
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kommunikAsJon
Den neste bolken handlet om kommuni-
kasjon. Gode poenger som kroppsspråk, 
forståelse, respekt og egen innsikt ble 
drøftet. Samt alt en går glipp av dersom 
en ikke lar andre få komme med sine 
innspill og synspunkt. 

Nysgjerrighet og åpenhet gir et rikere liv 
og bærer nesten alltid frukter. 

Dette er selvsagt ikke nytt. Vi vet, men 
vi trenger å bli minnet på hvordan disse 
sammenhengene er, understrekte fore-
dragsholderen. 

GruppeArbeid 
Under alle bolkene var Maj Back flink til å 
dele gode historier både fra dyreriket og 
eget liv. Den siste delen av konferansen 
var satt av til at også deltakerne skulle 
bidra ved å prøve ut kunnskapen på regi-
onenes, forbundets og egne utfordringer. 

De 78 deltakerne ble delt inn i grupper 
etter region, og fikk egne rom til disposi-
sjon. To timer senere møttes vi i plenum 
og i samarbeid ble vi enige om noen felles 

punkt for hvordan Personskadeforbundet 
LTN kan bli sterkere sammen. 

hvordAn Ønsker vi AT kommu-
nikAsJon oG sAmhAndLinG skAL 
FunGere i personskAdeForbun-
deT LTn 

• Vi har god kommunikasjon og 
 kommunikasjonsarenaer mellom 
 lagene, styret og medlemmene 
• Vi samarbeider godt på tvers av
 lagene 
• Vi har respekt og åpenhet for 
 hverandre i alle prosesser i
 organisasjonen 
• Vi er lojale overfor de beslutningene
 som er tatt i organisasjonen 
• Vi er gode til å oppmuntre og rose
 hverandre 
• Vi er en inkluderende organisasjon 
 for hverandre og våre medlemmer   
 
sAmTALe med sTyreT 
Under dag to ble det også satt av tid 
til egne møter mellom landsstyret og 
regionene. Temaet som står på agendaen 
var siste tids uroligheter, mulige løsninger 

og ikke minst fremtiden for forbundet. 

Dette forgikk i lukkede rom, og det ble 
lagt opp til en åpen og tillitsfull form. 
Landsstyret uttrykte i ettertid at de var 
svært fornøyde og mente de hadde gode 
samtaler med regiondeltakerne. 

God sTemninG oG evALuerinG 
Stemningen var svært god under regi-
onkonferansen. Mange uttrykte at det 
faglige var spennende og relevant, og 
at Kielferga var et svært egnet sted for 
å lage en god konferanse.   

Svarene på evalueringsskjemaene un-
derstreket dette. Det var svært gode 
tilbakemeldinger både på det faglige, 
sosiale og praktiske. Kanskje vi skal følge 
Maj Backs oppfordring om å kvekke hver-
andre gode? Dersom vi begynner, er det 
også lettere å få med flere i kvekkekoret. 

På neste side kan du lese mini-intervju 
med fem regionale representater som 
var med til Kiel.

«Nysgjerrighet og åpenhet gir et rikere 
liv og bærer nesten alltid frukter.» 
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Leder personskadeforbundet LTn
hordaland fylkeslag 
medlem i ca 10 år, leder i 7
har selv hatt en skade
oppfordrer alle: finn deg en hobby

Hva synes du var bra på årets regi-
onkonferanse?
- Først og fremst at vi ikke har hatt 
noen intriger. Jeg har tidligere hørt 
Maj Back, men synes hun er god til å 
sette situasjoner i perspektiv.  Jeg likte 
også gruppearbeidet, og selvfølgelig 
alt det sosiale. Det er mange men-
nesker jeg liker godt og kommer godt 
overens med. 

Har du noen ønsker og visjoner for 
Personskadeforbudet LTN?
- Ja, jeg ønsker meg at forbundet skal 
kjøre et enda større trykk på myndig-
hetene for å få flere midt-skillere. Wi-
re-rekkverk er uunngåelige på smale 
veier som vi for eksempel har mellom 
Bergen og Voss. Det er meningsløst at 
så mange mennesker blir hardt skadet 
eller dør – når sikring finnes. 

Hva med lokalt? 
- I Hordaland sliter vi fremdeles med 
en stygg sak noen år tilbake i tid. 
Dette gjør at vi mistet mange med-
lemmer og har problemer med å få 
nødvendig tillit. Vi ønsker flere til å 
være med for å synes og for å få til alt 
vi ønsker. Særlig det å komme inn på 
Haukeland. Av en eller annen grunn er 
de portene stengt for oss.
 
I løpet av 30 år har 100000 mennes- 
ker vært innom forbundet, bare 3 500
medlemmer sitter igjen. Hvordan 
kan vi beholde flere?
- Vanskelig spørsmål. Jeg må innrøm-
me at jeg blir litt irritert når folk som 

blir medlemmer melder seg ut rett et-
ter at de har fått hjelp. Vi må spille på 
folks lyst til å være solidariske og hjel-
pe andre som er i samme sitasjon eller 
kommer dit. Alle må få en følelse at de 
kan bidra og er viktige i arbeidet vårt. 

kasserer i personskadeforbundet 
LTn Finnmark fylkesavdeling
vært medlem i minst 10 år
mener den beste medisinen – 
uansett – er galgenhumor 

Hva synes du var bra på årets regi-
onkonferanse?
- Jeg synes det er svært lærerikt å 
treffe andre lag og høre hvordan de 
organiserer seg. Vi har mye å lære og 
jeg får mange tips. Elles liker jeg det 
faglige opplegget. Selv om det ikke 
er revolusjonerende at det hjelper å 
kommunisere og samhandle, er det 
godt å bli minna på det. 

Har du noen ønsker og visjoner for 
Personskadeforbudet LTN?
- Det skjer stadig ulykker, altfor man-
ge. Vi som har vært gjennom dette 
vet selv hvor belastende det er. Jeg 
håper derfor at enda flere får kunn-
skap om forbundet, melder seg inn  
og får god hjelp. Jeg tror derfor mer og 
aktiv markedsføring bør stå på agen-
daen. 

Hva med lokalt? 
- Vi er så få, bare 61 medlemmer. Alle 
er spredd over mange, mange mil. 
Når vi arrangerer kurs er det usann- 
synlig at folk kjører 40 mil, vi er der-
for ganske fornøyde med tingenes 
tilstand. Men altså, vi må også jobbe 
med nyrekruttering og opplysnings-
arbeid. 

I løpet av 30 år har 100000 mennes-
ker vært innom forbundet, bare 3 500 
medlemmer sitter igjen. Hvordan 
kan vi beholde flere?
- Ja, vi har et stort potensiale. Det er 
trist at så mange trekker seg ut når 
saken deres er avsluttet. Jeg tror en 
målgruppe som kan utgjøre en for-
skjell er pårørende. Det å ha mistet 
eller nesten mistet en nær person i li-
vet gjør at en i utgangspunktet burde 
være motivert. 

- Elles mener jeg navnebyttet og utvi-
delsen til å gjelde alle skadegrupper er 
for lite markedsført. Her har vi en jobb 
å gjøre. Personskadeforbundet er for 
alle som er påført en skade.  

styremedlem i Follo lokallag
medlem siden 2011
er selv skadet i en bilulykke
studerer ved universitetet i Ås
er opptatt av landbruket og særlig 
kyr 

Hva synes du var bra på årets regi-
onkonferanse?
- Det er mitt første cruise og jeg synes 
det er stas. Ha, ha. Elles har jeg lært 
mye utfra foredragene. Svært spen-
nende både personlig og for forbun-
det. Siden jeg er ganske ny i denne 
tilstanden har det vært fint å treffe 
flere som er skadet og som er i samme 
situasjon. 

Har du noen ønsker og visjoner for 
Personskadeforbudet LTN?
- Før jeg ble skadet hadde jeg aldri 
hørt om Personskadeforbundet LTN, 
og det var mine foreldre som meldte 
meg inn mens jeg lå i koma. Min visjon 
er at forbundet skal være kjent blant 

evA dAhLe

merJA huusko

Geir WALdeLAnd
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også ikke medlemmer – slik at en vet 
hvem som kan hjelpe ved skader. 

Hva med lokalt? 
- Oj, her er jeg helt ny og har lite å 
mene. Jeg har vært på julebord og 
blitt forespurt om jeg kan bidra. Det 
vil jeg gjerne. Jeg tror at flere har det 
som meg, -trenger et sted hvor en kan 
møte likesinnede.  

I løpet av 30 år har 100000 mennes-
ker vært innom forbundet, bare 3 500 
medlemmer sitter igjen. Hvordan 
kan vi beholde flere?
- Synlighet er sentralt. Dersom ulyk-
ke rammer skal folk ikke være tvil om 
hvem som kan hjelpe. Medlemsma-
gasinet er selvsagt viktig, men også 
websidene og andre sosiale medier. 
Alt må skreddersys for å nå alle i mål-
gruppen. 

Leder i personskadeforbundet 
LTn nordre vestfold lokallag
har ledet i 2 år. medlem siden 2000
pårørende, mannen ble utsatt for en 
skade 
Hva synes du var bra på årets regi-
onkonferanse?
Jeg synes konferansen var skikke-
lig bra. Foredragsholderen, Maj Back 
gjorde en kjempejobb og fikk folk in-
teresserte i det hun sa. Jeg tror alle ble 
berørt både som enkeltperson og som 
del av forbundet. En av grunnene var 
nok at hun gav mye av seg selv. Det 
gjør det lettere å følge det faglige. 

Har du noen ønsker og visjoner for 
Personskadeforbudet LTN?
- Ja! Jeg er opptatt av at vi må klare å 
samle oss. Altså å prøve å få gjort noe 

med uroen. Dersom alle hører på hver-
andre, prøver å være mindre kritiske, 
så vil vi klare å legge dette bak oss. 

Hva med lokalt? 
- Vår viktigste oppgave er å jobbe for 
å få flere medlemmer. Finne flere som 
brenner for saken vår. Vi vet at det er 
mange der ute som trenger oss og vi 
må bli mer synlige. For å få det til må 
vi ha flere på laget. Sånn som situa-
sjonen er i dag, så er vi en gjeng godt 
voksne som jobber på – og så mangler 
vi den yngre generasjonen. Det håper 
jeg vi kan finne en løsning på. 

I løpet av 30 år har 100000 mennes-
ker vært innom forbundet, bare 3 500 
medlemmer sitter igjen. Hvordan 
kan vi beholde flere?
- Dessverre har jeg ingen løsning på 
dette. Dessverre! Selv har jeg vært 
med i 14 år og ser at de aller fleste 
melder seg ut når de har fått sin er-
statning. Hadde flere vært med å dra, 
om så bare litt, så hadde vi etter hvert 
kunne dra et mye større lass. Og det 
vet jeg det er behov for.   

styremedlem for personskadeforbun-
det LTn lokalavdeling nordmøre 
pårørende. kone som hadde en 
trafikkulykke i 1995 
Aktiv lokalpolitiker
Tidligere senterpartiet

Hva synes du var bra på årets regi-
onkonferanse?
- Det har vært veldig bra og produk-
tivt. Maj Back gjorde våre utfordrin-
ger relevante. Særlig siste måneders  
uro ble gjort aktuell. Elles burde en ha 
litt bøy og strekk innimellom. Mange 
vært slitne og stive når en sitter så 

mange timer. Elles var det styrefore-
draget interessant. Sikkert lurt å gi 
nye og gamle koster litt innføring i hva 
som ligger i styrearbeid. 

Har du noen ønsker og visjoner for 
Personskadeforbudet LTN?
- Jeg personlig mener at navnebytte 
har gjort det vanskelig å markedsføre 
oss mot en konkret målgruppe. Vi må 
konsentrere oss rundt vår kjernegrup-
pe og våre kjerneverdier. Kanskje vi 
må kjøre to stier. En for trafikkskadde 
og en for andre grupper av skadde?

Hva med lokalt? 
- Vi sliter med det mange andre lag, vi 
holder på å tørke ut. Det er vanskelig 
å drive idealistisk arbeid anno 2014 og 
klarer ikke å holde medlemmene var-
me. De ser ingen grunn til å verken bi-
dra eller å være medlemmer. Kanskje 
kunne en jobb ut kurspakker sentralt 
– slik at vi hadde noe konkret å tilby? 

I løpet av 30 år har 100000 mennes-
ker vært innom forbundet, bare 3 500 
medlemmer sitter igjen. Hvordan 
kan vi beholde flere?
- Som forretningsmann ser jeg klart at 
dette er en lekkasje med referanse til 
kjøp og salg. Det handler om å ”selge” 
inn et produkt og det handler om å 
skape lojale kunder. 

- Jeg mener det viktigste er nettside-
ne og nettkommunikasjon. Når en blir 
skada, eller er pårørende – vil en auto-
matisk søke på nettet etter hjelp. Om 
vi er tydeligere der – kan vi rekrutte-
re langt flere hvert år. 30 000 skades 
hvert år, bare i trafikken! 

- Neste trinn er selvsagt å lage rutiner 
for å holde på flere. Her handler det vel 
om å øke kurstilbud og gjøre medlem-
skapet relevant. 

Arne TØmmerbAkke

TorhiLd sØrensen



Eventyr fra virkeligheten

Hilde Dalen og
Sidsel Natland (red.) mfl.
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en AnnerLedes evenTyrbok

Dette er en annerledes eventyrbok 
med en samling historier fra virkelighe-
ten forkledd som eventyr og skrevet av 
mennesker som har våget å skape store 
forandringer i eget liv. 

Målene med denne boken er flere, men 
først og fremst ønsker bidragsyterne å 
bidra til holdningsendringer og økt inklu-
dering i samfunn og arbeidsliv. De håper 

å inspirere både studenter, forelesere og 
forskere innen sosialfaglige studier, an-
satte i NAV så vel som mennesker som 
av en eller annen grunn ikke deltar i det 
ordinære arbeidsliv. Bidragsyterne ønsker 
gjennom å formidle sine historier å vise 
hva som kan skje når vi lar den subjektive 
virkeligheten være bærende både i livet 
og i veien tilbake i arbeid.

Løp, kjøp og lær. 

Smått
& Viktig

–  10  –

norGe rATiFiserer 
Fn-konvensJon

I juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjo-
nen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen 
er først og fremst viktig fordi den slår 
fast at funksjonshemmede har akkurat 
de samme menneskerettighetene som 
alle andre , og at Norge er forpliktet til 
å arbeide for at like rettigheter skal bli 
en realitet.

At funksjonshemmede har de samme 
menneskerettighetene som alle andre 

er naturligvis en selvfølge. Menneske-
rettighetene gjelder for alle – det slår 
verdenserklæringa og de to hovedkon-
vensjonene om sivile og politiske, og øko-
nomisk, sosiale og kulturelle rettigheter 
fast. Likevel er det slik at noen grupper 
er ekstra utsatt for menneskerettighets-
brudd og derfor trenger en ekstra sterk 
beskyttelse. Når Norge nå ratifiserer 
konvensjonen får funksjonshemmede 
et spesielt menneskerettslig vern, slik for 
eksempel kvinner, barn og minoriteter har.

vi GrATuLerer æresmedlem og tid-
ligere generalsekretær Marit Andresen 
med 70 årsdagen 19. februar. Marit var 
ansatt som generalsekretær i 13 år, og 
var den som bygde opp et profesjonelt 
sekretariat. Hun var med på å gjøre or-
ganisasjonen til en seriøs aktør som er en 
naturlig høringsinstans for flere temaer. 
Vi gratulerer så mye med dagen!
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Anne Simensen

«Jeg skriver for alle som kan ha interesse
av å lese om Personskadeforbundet LTN.
Og det er mange» 

skriver bok om oss

I 30 år har vi bidratt til at landet vårt 
bedre ivaretar skadde, deres familier 
og pårørende. Historiker, journalist 
og forfatter Anne Simensen arbeider 
på spreng for å samle vår historie 
mellom to permer.

- Jeg sitter med et enormt materiale og 
har det luksusproblemet at jeg ikke får 
plass til alt, sier en imponert Simensen. 

Fra et lager i kjelleren i Hausmannsgaten 
har hun jobbet seg gjennom metervis 
med permer som inneholder avisutklipp, 
referater fra møter og bilder fra hendelser. 
I tillegg har hun intervjuet mennesker som 
har vært viktige for forbundets utvikling. 
Hun forteller at det blir mye seleksjon og 
utvelgelse. 

- I begynnelsen var det en utfordring å 
lese om skjebnene til mennesker som 
har vært utsatt for alvorlige ulykker. Jeg 
tok med jobben hjem og ble liggende og 
tenke på dem om natta. Men etter hvert 
ble fokuset rettet mot den innsatsen som 
ble lagt ned for å hjelpe disse av ildsjelene 
som startet forbundet. I løpet av de siste 
månedene har jeg lest så mange saker, 
og blitt imponert over all aktiviteten og 
menneskene som har lagt ned energi og 

innsats for at forbundet er kommet dit 
det er i dag. Jeg vil helst skrive om alt, 
fordi det er viktig, men det sier seg selv 
av jeg må velge ut. 

utgis til jubileet i slutten av august 
Boken er først og fremst tenkt som noe en 
kan bruke  internt, som noe som bidrar til 
å bygge forbundets identitet. Men også 
offentlige myndigheter er i målgruppen. 

- Jeg skriver for alle som kan ha interesse 
av å lese om Personskadeforbundet LTN. 
Og det er mange. Målet er å skrive noe 
for alle, derfor bruker jeg et enkelt språk 
uten at det går på bekostning av kom-
pleksiteten i stoffet.  Jeg legger dessuten 
til en appendiks der en kan finne høyde-
punktene år for år.   

kJekT Å FÅ TiLbAkemeLdinG 

Etter regionskonferansen i januar mottok 
sekretaritatet dette smile-kortet fra Elin
Hestnes i Mo i Rana. Vi synes det var så 
hyggelig at vi villig deler det med leser-
ne. Det minner oss om at vi hele tiden 
må strekke oss for å nå ut til alle våre 
medlemmer. 
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I januar lanserte Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid 
med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 
rapporten «Fremstillingen av personer 
med nedsatt funksjonsevne i mediene». 
Dette er den mest omfattende rapporten 
på dette feltet noensinne i Norge.

Med denne rapporten har vi fått økt 
kunnskap om mediepresentasjoner av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
sa fungerende avdelingsdirektør ved Buf-
dir, Anna Bjørshol, i sin innledningstale.

nedGAnG i dekninGen
Rapporten viser at det er en nedgang i 
dekningen av artikler om personer med 
nedsatt funksjonsevne fra 1993-2003, 
mens det er en stabilisering i perioden 

2003-2013. Nedgangen skyldes i all ho-
vedsak at riksavisene har langt mindre 
dekning i 2013 og 2003 (hele femti pro-
sent), mens de regional- og lokalavise-
ne har stabil dekning. Nyhetsdekningen 
minker spesielt, mens andelen innsendt 
stoff øker.

Et annet sentralt funn, ifølge prosjekt-
leder Elisabeth Eide, er at personer med 
nedsatt funksjonsevne ofte fremstilles 
som «offer» eller «helt», og at mediene 
anvender det som kan oppleves som 
nedverdigende ord og uttrykk i pressen 
og artikler.

Rapporten påpeker at «nedsatt-meta-
forer» benyttes mye i vanlige avistekster, 
spesielt «blind», men også «døv» og «han-

dikappet». Vi ser mindre bruk av sterkt 
nedsettende ord som «evneveik», «ånds-
svak» eller «krøpling». Men enkelte funn 
viser at betegnelsene fortsatt eksisterer.

viske uT myTer
For medlemmer i Personskadeforbrun-
det LTN er funnene i rapporten gammelt 
nytt. Stereotypier, og presentasjoner av 
ytterpunkter er ”oss” i det offentlige rom.  
- Det betyr likevel ikke at vi skal slutte 
å kjempe imot de overfladiske frem-
stillingene, og denne rapporten gir oss 
fakta som gjør at vi kan dokumentere at 
dette ikke bare en følelse, sier Ingeborg 
Dahl-Hilstad. 

- Det er også viktig at personer med 
nedsatt funksjonsevne blir inkludert i 

En ny rapport viser at funksjonshemmede får stadig mindre spalteplass, særlig i de nasjonale avisene. Artiklene 
som presenteres har en tendens til å snakke om de som har ekstrem suksess eller de som klager. 

TeksT oG FoTo Gunn Kvalsvik

Medier om personer med 
nedsatt funksjonsevne

ForskninGsTeAmeT bak rapporten.



medieverdenen slik at eventuelle myter 
om hva personer med nedsatt funksjons-
evne ikke kan gjøre viskes ut. Det er stort 
sett bedre å ha fokus på hva personer 
med nedsatt funksjonsevne kan gjøre 
enn motsatt, sier hun.

FunksJonshemmedes FeLLes-
orGAnisAsJon (FFo) 
Også leder for Funksjonshemmedes fel-
lesorganisasjon (FFO), Liv Arum, deltok 
på forskningslanseringen. Hennes vik-
tigste anliggende var at mediene i større 
grad skriver om personer med nedsatt 
funksjonsevne som mer enn bare sitt 
handikap.  

- Jeg er stort sett fornøyd med all pres-
se, handikappede utgjør 15 prosent av 
befolkningen og det er viktig at vi ikke 
gjemmes bort. Men når det er sagt ønsker 
vi at mediene tenker seg om når de ta-
bloidiserer og glemmer at vi er mennesker 
med mange identiteter, sa Aarum. 

endrinG i mediehusene
De store mediene virker nølende og 
skeptiske til å ansette journalister med 
nedsatt funksjonsevne, ifølge funn i 
rapporten, og det er liten rekruttering til 
journalistutdanningene. 

En paneldebatt med to representanter 
fra de store mediehusene, samt Univer-
sitetet i Oslo, SAFO og FFO avsluttet 
lanseringen. Debatten bar preg av lite 
uenighet, men med vekt på at mediene 
har mange saker de skal forholde seg i 
til og dermed å gjøre valg.  

- Jeg innrømmer gjerne at vi ikke er flinke 
nok, men at med stadig mer konkurranse 
må vi skrive spisst og har mindre kapasi-
tet til de større reportasjene. På samme 
tid konkurrerer handikappede med andre 
minoritetsgrupper om medias oppmerk-

somhet, sa en ærlig Hilde Haugsgjerd fra 
Aftensposten.  

Mediehusene avsluttet med å samstemt 
understreke at det ikke handler om mot-
vilje, og at de er villig til å bli bedre. For 
å få dette til ønsket de at intresseorga-
nisasjonene velkommen både til dialog 
og til å dele saker. 
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« For medlemmer i Personskadeforbrundet LTN er funnene 
i rapporten gammelt nytt. Stereotypier, og presentasjoner 
av ytterpunkter er ”oss” i det offentlige rom. » 

«FremsTiLLinGen Av personer 
med nedsATT FunksJonsevne  
i mediene» 

Forskere og studenter tilknyttet In-
stitutt for journalistikk og mediefag 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) har gjennomført en undersø-
kelse om hvordan mennesker med 
nedsatt funksjonsevne fremstilles i 
mediene. Torsdag 9. januar 2014 ble 
rapporten lansert. 



–  14  –

TeksT Gunn kvalsvik

Bare 13 prosent av unge uføre svarer 
i en undersøkelse at de er åpne om at 
de mottar trygdeytelser. Hver sjette 
trenger i tillegg hjelp fra foreldre for 
å klare seg. 

Tallene kommer fram i en undersøkelse 
samarbeidsorganet Unge funksjonshem-
mede har foretatt blant funksjonshem-
mede under 40 år. Rapporten som ble 
sluppet i november i 2013, har tittelen 
Ung og ufør.  

FØLer seG seTT ned pÅ
Undersøkelsen forteller at et stort antall 
opplever at de blir sett ned på fordi de 
mottar trygd, og mange tror at andre 
mener de har valgt å bli trygdet fordi det 
er økonomisk lønnsomt.

Virkeligheten fortoner seg noe anner-
ledes. Mens en gjennomsnittsinntekt 
for befolkningen ligger på rundt 25.000 
kroner, ligger den gjennomsnittlige må-
nedsinntekten for unge uføre på 15.000 
kroner.

- Dette er en problemstilling jeg kjenner 
fra samtaler med forbundets medlemmer. 
Deres hverdag består av prioriteringer og 
innimellom å avstå fra å være med på 
aktiviteter vennene gjør. Rett og slett fordi 
de ikke har råd, forteller Birte Rismyhr i 
Personskadeforbundet LTN. 

Hun mener at medias fremstilling av 
trygd som lukrativt er med på å bygge 
under myten om at enkelte velger statens 
penger fremfor å tjene egne. 

- Virkeligheten, slik jeg kjenner den fra 
våre medlemmer, er at det er ingen som 
spekulerer eller aktivt velger å bli trygdet. 
Det er ikke lukrativt, sier Rismyhr.  

skAmFuLLT Å ikke være en deL Av 
deT ”normALe”
Birte Rismyhr opplever at i tillegg til å 
skamme seg fordi en mottar trygd,  er 
det mange som opplever det å ikke ha 
jobb som en ekstrabelastning. 

- Vi lever i en verden der jobb er en vik-
tige variabel for å definere hvem du er. I 
møte med nye mennesker er det vanligere 
å spørre ”hva gjør du” heller enn ”hvem 
er du”. Dersom du ikke har et yrke, har 
en ingenting å melde i en slik samtale, 
forklarer hun. 

Unge uføre 
skammer seg 
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Det å skulle fortelle at du faktisk ikke 
jobber, er for mange en belastning og 
en barriere i møte med nye mennesker, 
forteller Rismyhr - som tror at dette fører 
til at mange vegrer seg for å oppsøke folk 
de ikke kjenner. 

sTore uTGiFTer
Gapet mellom unge uføre og andre sam-
funnsborgere blir større etter hvert som 
årene går, og mange trenger andre tryg-
deytelser som bostøtte eller sosialhjelp 
ved siden av. Én av seks spurte i under-
søkelsen Ung og ufør er for eksempel 
avhengig av hjelp fra foreldrene. 

Undersøkelsen viser at fire av ti unge 
trygdede har utgifter knyttet til sin 
funksjonshemning som langt overgår 
det som i dag dekkes av det offentlige. 
Noen har ekstrautgifter på opptil 100.000 
kroner i året. 

- Mange av de som svarte i undersøkelsen 
er bekymret for egen økonomi, forteller 
Birte Rismyhr som understreker at det 
på langt nær handler om luksusbehov. 

- Det er ikke kult å være avhengig av 
foreldrene dine når du er ung voksen og 
det burde være mulig å tilpasse systemet 
slik at en ikke ender opp med ytterligere 
belastninger på en gruppe unge voksne, 
avslutter Rismyhr.   

«Birte Rismyhr opplever at i tillegg til å skamme seg 
fordi en mottar trygd, er det mange som opplever det 
å ikke ha jobb som en ekstrabelastning» 

birTe rismyhr fra Personskadeforbundet LTN

vikTiGsTe Funnene

• Gjennomsnittlig månedsinntekt hos 
uføre i vårt utvalg var 10 000,- lavere 
enn gjennomsnittlig månedsinntekt i 
befolkningen for øvrig.

• Mange har behov for andre ytelser, 
som bostøtte, sosialstønad og øko-
nomisk hjelp fra familie og venner 
ved siden av uførepensjon eller ar-
beidsavklaringspenger. Det inne-
bærer at ytelsen ikke strekker til slik 
at man kan ha et normalt forbruk.

• Mange av respondentene har store 
ekstrautgifter knyttet til sin funk-
sjonshemming. 42% av respondente-
ne i undersøkelsen hadde ekstrautgif-
ter knyttet til sin funksjonshemning 

utover det som går på egenandels-
kort 1 og 2. Ekstrautgiftene varierte 
fra 2 000,- kr i året til 100 000 kr.

• Det er mange som får problemer ved 
en uforutsett utgift på 3 000,- kr. Det 
er bare 41% som takler en slik utgift 
greit, for de øvrige blir det vanskelig. 
En uforutsett ugift på 10 000,- kr blir 
vanskelig for 90%. Hele 45% må ha 
hjelp av familie eller venner for å klare 
en slik utgift.

• Mange av respondentene er be-
kymret for egen økonomi. 30% av 
respondentene  svarer at de ofte er 
bekymret for økonomien sin, mens 
hele 27% alltid er det.

• Å være trygdet er skambelagt. Det 

er 40% som sjelden eller aldri forteller 
andre at de er trygdet. 47% forteller 
det av og til. Bare 13% er helt åpne 
om at de mottar trygd.

FAkTA
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- Frivillighet er et lim – en bunnplanke i et 
sivilisert samfunn, innledet Astrid Nøkle-
bye Heiberg – statssekretær i Helse- og 
omsorgsdepartementet .

Heiberg la vekt på vårt ønske om å føle 
oss snille og gjøre noe godt for andre.  
At den som tar i mot hjelp også gir noe 
tilbake, nemlig følelsen av å være til hjelp 
for noen. Frivillighet står som et baro- 
meter på samfunnet, sa hun, og det 
klinger jo som diamanter i ørene på to 
regionsekretærer i Personskadeforbun-
det LTN!

en inTeressAnT oG Lærerik dAG
Det ble en dag fylt med mange inspire-
rende og lærerike temaer, og 400 delta-
gere; fra frivillige organisasjoner, politikere 
og helsepersonell.  Definisjonen på helse 
ble definert som noe som handler om 
overskudd til å mestre dagens situasjon. 
Ved en slik definisjon bidrar som frivillige 
forandringspersoner, for å få til ting bedre. 
Og det kan alltid bli bedre.

Lege, forfatter og kreftpasient Per Fu-
gelli mener at helse også handler mye 
om forestillingene vi har i hodet. Ifølge 
Fugelli er helsens fem kilder verdighet, 
handlingsrom i eget liv, tilhørighet, me-
ning og likevekt. Det aller viktigste er å 
bli sett og godtatt som den jeg er!

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehel-
seinstituttet fortalte at de har som mål 
at Norge igjen skal bli én av tre land i 
verden med høyest levealder. I dag er vi 
på 10. plass. Noen årsaker til at vi har falt 
i denne statistikken er en økning i antall 
trafikkulykker, selvmord og rus.

Knut Inge Klepp, direktør i Helsedirekto-
ratet pekte på at forskjellene i levealder 
i ulike land ikke har med biologi ,men 
sosiale ulikheter å gjøre. Bakenforlig-
gende årsaker er inntekt, oppvekst, ut-
danning og arbeid. Det at 1/3 faller ut 
av videregående skole er kanskje den 
største helseutfordringen vi har. Det er 
de små endringer hver enkelt kan gjøre 
over tid som er viktig. God helse er også 
et felles ansvar.

exTrAsTiFTeLsens prosJekTer
Gatemegling i regi av Norges Røde Kors  
Spennende verksted for konfliktdempen-
de kommunikasjon blant barn og unge. 
De ga oss deltagere et gruppearbeid hvor 
vi skulle enes om 4 viktige punkter for 
god helse, og resultatet ble: tilhørighet, 
mestring, aktivitet og verdighet.

dropouT
En musikal om frafall i videregående 
skole. Hvor vanskelig det er å følge sin 
egen vei når gruppepress og forvent-
ninger dikterer hvordan det skal være.

inGen hAr eT bunnLØsT beGer 
Loveleen Rihel Brenna, forfatter og fore-
dragsholders hovedbudskap var at vi må 
se barn og unge, ikke se på! Istedenfor 
integrering, mener hun det er viktig å få 
dem inn i arbeidslivet. Det er fem ganger 
så mange ikke-etnisk norske barn og 
unge som lever under fattigdomsgrensa, 
i forhold til etnisk norske. Vi må ha fokus 
på like- og menneskeverd.

bArn som pÅrØrende 
Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftfo-
reningen satte fokus på hvordan vi kan få 
barn i en krisesituasjon til å mestre livene 
sine. Barn ser og skjønner mye, og skal 
ifølge Ryel ha tilpasset informasjon om 
det som skjer. Vi voksne rundt må iaktta 
adferdsendringer. Barna tar ofte på seg 
skyld og ansvar.  Hvem ser barna, og gjør 
noe med det? Hun presiserte en spesiell 
utfordring: hva gjør vi med barn/unge 
med minoritetsbakgrunn? 

FAmiLy
Prosjektet handler om sykelig overvekt 
hos barn. 20 prosent av barna våre er 
overvektige. Rehabilitering for barnet 
og foreldrene sammen ser ut til å gi re-
sultater.  Vekk fra hjemmet.  Lærer riktig 
kosthold og livsstil.

birkebeineren ALdrinGssTudie 
Kan lære noe av de sprekeste og bruke 

I januar holdt ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering konferanse under tittelen Helse gjennom livet. Vi synes det 
var så bra at vi ønsker å dele det med flere. 

TeksT: regionssekretærene Christina Thanger og Wenche Solløst

Lev vel 
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på de dårlige. Er målet å få de sprekes-
te enda sprekere? Eller skal alle bli litt 
sprekere?

Fysisk AkTiviTeT
Vi fikk vi en kort, men god ”treningsøkt” 
med Yngvar Andersen (sogningen som 
er kjent fra blant annet Puls på NRK). 

Han sier at jo verre vi har det jo mer skal 
vi trene. Han har sjelden hørt om noen 
som har angret på å ha gjort en fysisk 
aktivitet. Bare gjør det! oppfordrer han.

eLdre oG depresJon
Mental aktivitet for eldre, basert på kog-
nitive teknikker. Det er tankene som be-
stemmer hva vi føler, tenker,sier og gjør. 
Depresjon arter seg annerledes hos eldre 
enn yngre, og preges ofte av fravær av 
glede og mye skamfølelse hos de eldre. 

deLTAGeLse i orGAnisAsJonsLiveT 
Generalsekretær Anne-Karin Nygård i 
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) 
mener at personlige erfaringer kan brukes 
som drivkraft til å forandre verden! - Vi 
er til for andre. Hvem trenger oss mest i 
dag?, spør hun. Hennes svar er kvinner 
med minoritetsbakgrunn, voldsutsatte 

kvinner, barn, unge jenter og kvinner i den 
tredje verden. NKS arbeider aktivt for å 
rekruttere flere unge kvinner og ønsker 
å la de unge selv setter agendaen. Hun 
mener at for de yngre så er det å brenne 
for saken den viktigste årsaken til frivil-
lighet, mens for de eldre frivillige er det 
sosiale viktigst. 

- Vi i organisasjonene må legge til rette 
slik at de frivillige får frihet til frivillig ar-
beid – ikke ”drukne” dem med byråkrati, 
sa Nygård.

LivsLysT 
Lege, forfatter og musikkterapeut Au-
dun Myskja fortalte om hvordan musikk 
kunne brukes i behandling av demente, 
Parkinson, eller som terapi i skole og bar-
nehage. Myskja ser etter det som vekker 
glede og mestring og ønsker å åpne det 
han kaller for oppmerksomhetsvinduet. 
Gi den riktige rytmen! Gi folk følelsen 
av å bli sett og hørt! Use it – don`t loose 
it!, sier han. 

deTTe er diTT Liv 
Kjetil Sandengen fra Kirkens Bymisjon 
Oslo, jobber med barn fra Gamlebyen 
skole. Barna skriver bok sammen med 

beboere på et sykehjem. Respekt, sier 
han, handler om å se om igjen!

FremTidens FoLkeheLse 
Dissimilis for musikk, livslyst og glede! 
Et rørende og flott musikalsk innslag av 
Kaja Lid og Emil Enjolras!

AvsLuTninGen vAr Toppen 
En generelt flott dag ble avsluttet med to 
minst like flotte innslag. Foredragsholder 
og lege Jørgen Skavland snakket under 
tittelen Frisk nok for livet? - Vi scorer 
høyt på velferd, men lavt på tilfredshet. 
Negativismen rundt helse handler om 
vår oppfatning, en slags norsk grunnfes-
tet pessimisme. Hva skal andre gjøre for 
oss? Vi vil være rike, friske, mette og bli 
gamle, sa han.

Et like forrykende foredrag kom fra prest 
og foredragsholder Sturla Stålsett. Han 
mente vi burde kvitte oss med  illusjonen 
om at vi er usårbare! Sårbarheten er en 
verdi! - Det er kun de som har opplevd 
sårbarheten selv som kan forstå og 
komme andre sårbare i møte! Det er 
sårbarheten som gjør at vi skaper fel-
lesskapet og det er fra andre vi får et 
godt liv!, avsluttet han. 

Anne-Karin Nygård

«Vi i organisasjonene må legge til rette
slik at de frivillige får frihet til frivillig arbeid
– ikke ”drukne” dem med byråkrati» 
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30. januar 2014 avsa Hålogaland lag-
mannsrett dom i en erstatningssak hvor 
skadelidte som 19 åring ble alvorlig ska-
det da hun ble påkjørt av bil i det hun 
krysset en gate. Hun ble påført en alvorlig 
hodeskade og var på domstidspunktet 
100 prosent ufør. 

Da ulykken inntraff var hun i ferd med 
å ta opp fag fra videregående samtidig 
som hun arbeidet som telefonselger. Hun 
ble tildelt omsorgsleilighet fra 2009. Fa-
milien bygget en bolig spesialtilrettelagt 
til henne, den øvrige familie samt assis-
tent med pris på ca. kr 
14 millioner. 

Spørsmålet for lagmannsretten gikk på 
avkortningsproblematikken, kapitalise-
ringsrente, skatteulempe, erstatning for 
påført og fremtidig ekstrautgifter. På 
grunn av skadelidte fremmet krav om at 
kapitaliseringsrenten ble satt til 0 prosent, 
var kravet kr 46 970 000,-. 

Kapitaliseringsrentens størrelse er et 
spørsmål som har vært omdiskutert i 
mange år etter at Høyesterett i 1993 be-
handlet spørsmålet og satte ned renten 
fra 6 til 5 prosent. Det vil si at man kan 
legge til grunn at skadelidte skal ha en 
avkasting på 5 prosent av erstatning, 

slik at de kan ta ut et beløp tilsvarende 
inntektstap/utgifter i det enkelte tapsår. 

Det er enighet i det økonomiske miljøet 
at basert på en slik rente vil skadelidte 
vanskelig få full økonomisk kompensa-
sjon hvis man skal ha pengene disponibel, 
for eksempel i bank. Høyesterett inviterte 
i 1993 lovgiver til å fastsette denne ren-
ten, noe som ikke har skjedd. Så lenge 
skadelidte taper betydelig på en så høy 
rente er vi derfor avhengig av å prøve 
dette spørsmålet i domstolen. Håloga-
land lagmannsrett gav ikke skadelidte 
medhold og viste til Høyesteretts tidligere 
avgjørelser.  

Lagmannsretten tok også standpunkt 
til om man skal foreta avkortning på 
grunn av skadelidtes egen uaktsom-
het. Hun hadde krysset gaten utenfor 
fotgjengerovergang. Hun hadde mørke 
klær, ikke refleks og det var dårlig vær. 
Etter gjennomgang av rettspraksis kom 
lagmannsretten til en avkortning på 30 
prosent. Forsikringsselskapet anførte 50 
prosent. Man la ved vurderingen vekt på 
konsekvensene av ulykken samt henvis-
ning til internasjonal rett hvor de blant 
annet henviser til at medvirkningsregelen 
ikke kan praktiseres slik at EØS- direkti-
vene blir fratatt deres effektive virking. 

Når det gjelder pleie og bistand ble hun 
tilkjent kr 70 000,- pr. år i perioden 2008-
2013, til sammen kr 400 000,-. I tillegg 
fikk hun kompensasjon for bistand for 
hjelpeverge med kr 180 000,- for denne 
perioden. 

Kompensasjonen for hjelpevergebistand 
synes å være en erstatningspost som blir 
mer og mer aktuell. 

Når det gjelder bolig hadde skadelidte 
fått et tilskudd på kr 600 000,- fra det 
offentlige, i tillegg til et etableringslån 
på kr 1,1 millioner. Lagmannsretten gav i 
tillegg en erstatning på kr 2,1 millioner for 
boligen. Også denne posten synes å være 
i utvikling og beløpet er betydelig, særlig 
hensyntatt støtten fra det offentlige. 

Skadelidte fikk ikke medhold i krav om 
erstatning for rehabiliteringsopphold i 
Danmark. Retten viser blant annet til 
at tidligere rettsavgjørelser ikke har gitt 
gjennomslag for dette. 

På punktet om årlige fremtidige utgif-
ter av sosialmedisinsk karakter, ble det 
prosedert på at nyttegjøringsevnen var 
vesentlig lavere enn i Bråtanesaken. Etter 
at dette ble tatt i betraktning samtidig 
som et meget godt offentlig bistandsnivå 

§ Nestleder Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN følger med i det som skjer i norske rettsaler. 
I denne artikkelen kan du lese om to aktuelle saker. 

Glimt fra 
retten 

TeksT: Per Oretorp
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ble lagt til grunn, ble hun tilkjent kr 120 
000,- pr. år i tillegg kommer kompensa-
sjon for transport, vedlikehold av bolig 
etc. Transport og reise ble kompensert 
med kr 10 000,-, egenandeler kr 10 000, 
til sammen kr 140 000 pr. år. 

Med hensyn til fremtidig inntektstap had-
de forsikringsselskapet akseptert å legge 
til grunn at skadelidte skulle utdanne seg 
til å arbeide som jurist, selv om hun ikke 
på ulykkestidspunktet hadde søkt om 
opptak til studiet. Lagmannsretten la 
her til grunn en begynnerlønn på kr 470 
000,- uten skade fra 2014. Skadelidtes 
beregning for inntektstapet ble lagt til 
grunn. 

Forsikringsselskapet prosederte på at 
man skulle motregne mot trygdeytelser 
som skadelidte hadde mottatt fram til 
tidspunktet hvor hun skulle startet som 
jurist, tenkt skaden borte. Lagmanns-
retten gjorde et fradrag på inntektstap 
på kr 500 000,- hensyntatt dette. For- 
sikringsselskapets tilbud var på kr  
3 253 198,- etter å ha tatt hensyn til  
50 prosent avkortning. Lagmannsretten 
kom til kr 8 139 877,- etter avkortning, slik 
at skadelidte fikk ca 2,5 ganger mer enn 
tilbudet. Igjen ser man at skadelidte har 
betydelig gevinst av å benytte domstol-
sapparatet. 

I skrivende stund er saken ikke retts-
kraftig. Saken ble prosedert av advokat 
Christian Lundin.

13. desember 2013 avsa Borgarting 
lagmannsrett en dom hvor skadelidte i 
oktober 2006 ble utsatt for en arbeidsu-
lykke. Skadelidte betjente en truck som 
ble påkjørt av en annen truck, slik at ska-
delidte falt bakover og slo ryggen. Skade-
lidte ble først sykmeldt i to dager. Han var 
i hovedsak sykmeldt i perioden oktober 
2006 til oktober 2007. Forsikringsselska-
pet avslo kravet om erstatning, da de 
mente at det ikke var en sannsynlig år-
sakssammenheng mellom hendelsen og 
skadelidtes plager. Forsikringsselskapet 
vant i tingretten, men skadelidte anket til 
lagmannsretten. Lagmannsretten la til 
grunn skademeldingen fra selve hendel-
sen. Denne var nedtegnet av skadelidtes 
nærmeste overordnede basert på at de to 
truckførerne hadde en felles oppfatting 
av hendelsesforløpet. Symptomer på 
nakkeplager ble først dokumentert i en 

legejournal ni dager etter ulykken. Her 
går lagmannsretten inn i legejournalen 
og konkluderer med at det tyder på at 
nakkeplagene hadde vært en stund da 
han kom til fastlegen. Det er grunn til å 
merke seg følgende sitat “selv om det 
ikke står uttrykkelig i journalnotatet 
25. oktober 2006 at plagen har forbin-
delse med et arbeidsuhell, er det etter 
lagmannsrettens syn svært lite sannsyn-
lig at plagene, herunder nakkesmertene, 
skulle hatt noen utenforliggende årsak 
som inntrådte omtrent samtidig.” 
Her ser vi at lagmannsretten går inn på 
en konkret vurdering om at sannsynlig-
heten for at plagene oppsto etter ulykken, 
basert på en journal 9 dager senere. 

På denne bakgrunn kom retten til at det 
var sannsynliggjort både et traume med 
tilstrekkelig skadeevne og akuttsympto-
mer innen det tidsrommet på tre døgn 
etter skadehendelsen som er alminne-
lig akseptert. Videre la man til grunn at 
skadelidte ikke hadde noen inngangsin-
validitet før ulykken, selv om skadelidte 
syv år tidligere hadde vært sykmeldt 
i tre måneder som følge av smerter i 
rygg og nakke. Skadelidte ble tilkjent  
kr 500 000,- i lidt inntektstap, totalt kr 
893 086,-. I tillegg ble forsikringsselskapet 
i fastsettelsesdom holdt erstatningsan-
svarlig for skadelidtes skadebetingende 
fremtidig inntektstap.

Saken ble prosedert av advokat Ola 
Jonny Strømsmoen. 
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Personskadeforbundet LTN i Lofoten har 
startet opp en kronerulling som skal gå 
til innkjøp av en grillhytte til Leknes-
hagen bofellesskap (en institusjon for 
demente). Prosjektet startet vi etter at 
vi hadde fått henvendelse fra en av de 
pårørende. Vi tok deretter kontakt med 
leder av institusjonen, spurte om ønsket 
en grillhytte – noe de svarte de hadde 
ønsket seg lenge. 

De ble kjempeoverasket over at Person-
skadeforbundet LTN ville hjelpe til for å 
få dette realisert. Personskadeforbundet i 
Lofoten tok deretter kontakt med banken 
og fikk opprettet en konto til formålet, 
samt fikk avisa til å skrive om prosjektet. 
Vi tok videre kontakt med bedrifter her 

på øya og spurte om de kunne gi oss 
gaver til lotteriet. 

Vi fikk mange fine gevinster og ble posi-
tivt overasket over den velvilligheten som 
ble vist. Vi sendte mail til flyselskapene 
og noen reisebyråer. Foreløpig har vi fått 
et reisegavekort fra et av reisebyråene 
på 500,- kroner. 

Vi vil nå starte opp med salg av lodd med 
gevinster. Det kreves ganske mye innsats, 
og grillhytta koster mellom 30.000 og 
50.000,-. Frem til nå har vi solgt lodder 
til vårt eget lag og på noen få dager har 
vi fått inn 3200,- kroner. 

Videre har vi fått oppdrag at vi noen 
ganger i året skal drive lørdagskafe på 
et Bo og Servicesenter. Der bor det en 
del eldre folk. Vi lager og selger vaffel-
kaker, bløtkaker og av og til trollkrem. Og 
selvsagt kaffe. I tillegg selger vi lodder. 
De eldre er veldig glade for innsatsen. 
På en lørdagskafe sitter vårt lag igjen 
med opptil 2700,- kroner i netto. Dette 
kommer godt med i arbeidet vårt.

Vi holder også på å pusser opp klubb-

huset vårt, som vi også leier ut i helgene 
til forskjellige arrangementer. Men det 
koster å ha eget hus. I forbindelse med 
oppussingen fikk vi maling og parkett fra 
et malingsfirma, vi fikk et toalett fra en 
byggevareforretning og et blandebatteri 
til kjøkkenvask fra en butikk.

Vi har gjort en del malingsarbeid uten-
dørs i året som gikk, og vi fikk oppgradert 
parkeringsplassen utenfor. Straks står 
årsmøtet på agendaen og lover å få til 
flere arrangementer for medlemmene. 
Blant annet en kvelder med god mat og 
drikke. Vi planlegger også å profilere oss 
både på stand og ellers, og vi jobber hele 
tiden med å rekrutterer medlemmer. Siste 
året har medlemsmassen steget med 150 
prosent, men vi er ikke fornøyd. Vi skal 
prøve og få til en ungdomsgruppe, vi har 
nå fått tre ungdommer som medlemmer 
og håper disse blir med oss videre.
 
Om noen lag eller enkeltmedlemmer 
vil støtte vårt arbeid med grillhytte er 
kontonummeret 4580.14.18531.
 
Dere alle får ha et riktig godt innholds-
rikt år

Landet
rundt

Stor aktivitet i Lofoten
TeksT: Leif H Hansen, leder i Lofoten lokallag

Grillhytte, cafedrift, oppussing, rekruttering og ungdomssatsing. 
Dette er stikkord for hvordan de planlegger 2014 i Lofoten. 
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Stian Evensen (t.v.) og Ulf Håkon Stoltz mottar 30.000 kroner fra Gunn Eva Lampe i Gjensidige. Stein Håvard Kristeinsen og 
Bjørn Solli (helt til høyre) i Personskadeforeningen LTN får 90.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen. FoTo: ivAr L. pAuLsen

– Vi mener dette er et prosjekt som 
passer inn i statuttene for stiftelsen, der 
det dreier seg om å fremme trygghet 
og helse, sier Gunn Eva Lampe, som er 
salgssjef i Gjensidige i Troms og Finnmark 
til avisen Harstad tidene.

Til avisen forteller hun at Gjensidige 
har en stiftelse som totalt har delt ut 
3,1 millioner kroner til organisasjoner og 
foreninger. Nå går altså 90.000 til Per-
sonskadeforbundet LTN lokalavdeling 
i Harstad.

skAder beTyr enorme uTGiFTer
Personskadeforbundet LTN skal bruke 
sine 90.000 kroner til å arrangere tra-
fikkofrenes dag 30. april.

– Dette er dagen før russeslippet, da vi har 
en kortesje med politi, bårebil og russ med 
kors bak. Dette er et ledd i kampanjen 
Trafikksikker russ, som er tre år gammel, 
sier Bjørn Solli fra lokallaget.

Stein Håvard Kristensen er leder i lokall-
laget. Han forteller til Harstad tidene at 
det er mye å tjene på en slik kampanje.

– En personskade betyr enorme utgifter 
både på personlig og samfunnsmessig 
plan. Får vi én til å forstå alvoret, er det 
bra, sier han, og legger til:

– Dette kan vi ikke slutte med. Det gir 
personlig gevinst å drive med dette.

Penger til sikkerhet og mestring
TeksT: Gunn Kvalsvik

Med 90.000 kroner til Personskadeforbundet LTN skal russen 
undervises i trygg trafikk. 

«Personskadeforbundet LTN i Harstad skal 
bruke sine 90.000 kroner til å arrangere 
trafikkofrenes dag 30. april» 
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Landet
rundt
Landet
rundt

Siste onsdag i januar møttes 18 perso-
ner fra forskjellige organisasjoner som 
har fokus på  trafikk. Etter en presenta-
sjonsrunde, presenterte  Nordland fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk 
fjorårets tall i trafikken. Dette ble etter-
fulgt av gode diskusjoner. 

Deretter ble vi inndelt i grupper for å job-
be frem strategier om hvordan vi kan 
jobbe sammen i området rundt Bodø 
og Nordland. 

Et forslag gikk på større tilstedeværelse 
for eksempel på de to største kjøpesen-
trene i Bodø i forbindelse med før påske, 
før fellesferien og på høsten - før vinteren 
ramler inn. Da snakker vi om noe ganske 
stort, sannsynligvis større enn trafikkofre-
nes dag og med representanter for alle 
organisasjonene som var med på møtet. 

Et annet forslag mente at det kunne være 
en ide å bruke facebook for informasjon, 
kommunikasjon og forebygging.

Begge forslagene ble tatt med og det 
vil bli jobbet videre med i trafikksikker-
hetsutvalget. 

Dette samarbeidetmøtet ble arrangert for 
tredje gang. Personskadeforbundet LTN 
synes ideen om faste samarbeidsmøter 
virker fornuftig og gjør jobben vår bedre, 
vi oppfordrer derfor   andre regioner om 
å initiere lignende møter.

Nyttig med samarbeid på tvers 
TeksT: Gunn Kvalsvik

Regionssekretær Nils-Gunnar Kristoffersen og leder i Personskadeforbundet LTN, Salten, Rolf Brekke, deltok  i 
januar på et samarbeidsmøte mellom foreninger, organisasjoner og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. 

kJØpesenTereT koch i Bodø vil kanskje bli brukt for å nå ut til stressede billister.
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tlf: 66 76 18 60
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!
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Lørdag 22. mars på First Hotel Alstor 
i Stavanger. Første foredrag starter 
kl 09.00 og andre kl 13.00.

Foredragene er gratis for alle. Noe å 
bite i til lunsj.

Foredrag om erstatningsrett hand-
ler om: Hva er hovedreglene i norsk 
personskade-erstatningsrett? - For-
sikringsselskapet som med-/motspiller 
– Kan økt kunnskap om erstatningsrett 

bidra til å øke mestringsevnen under-
veis i en erstatningsprosess? - Juridisk 
hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva må man 
kunne? Hva koster det? Foredraget 
holdes av rådgiver Per Oretorp, Per-
sonskadeforbundet LTN.

Foredraget NAV handler om rettigheter 
og plikter, sykepenger, arbeidsavkla-
ringspenger og kort om uførepensjon 
samt grunnstønad og hjelpestønad. 

Foredraget holdes av rådgiver Birte 
Sand Rismyhr, Personskadeforbundet 
LTN.

Tid for gratis konsultasjon på fredag 
kveld med rådgiveren kan avtales ved 
påmelding.

Påmelding til Rogaland fylkeslag per 
mail til: rogaland@personskadeforbun-
det.no eller telefon 52 71 77 60.

22 Mars
PERSONSKADEFORBUNDET LTN ROGALAND FYLKESLAG INVITERER TIL
GRATIS FOREDRAG OM ERSTATNINGSRETT OG NAV! 

Dette 
skjer
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Birkenes
kommune

www.birkenes.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

sentraladministrasjonen
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Time
kommune

www.time.kommune.no

Nome
kommune

www.nome.kommune.no

Ringerike
kommune

www.ringerike.kommune.no

Aure
kommune

www.aure.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tysnes.kommune.no

www.tydal.kommune.no

Berlevåg
kommune

www.berlavag.kommune.no

Evenes
kommune

www.evenes.kommune.no

Nordre Land
kommune

 www.nordre-land.kommun.no

Masfjorden
kommune

 www.masfjorden.kommune.no

Kvam Herad
www.kvam.no

Stryn
kommune

www.stryn.kommune.no

Bærum
kommune

 www.baerum.kommune.no

Flesberg
kommune

 www.flesberg.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
 www.nes-ak.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Alstahaug
kommune

www.alstahaug.kommune.no www.gamvik.kommune.no

www.odda.kommune.no

www.lindas.kommune.no
www.hamar.kommune.no

Ringebu
kommune

www.ringebu.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
www.fedje.kommune.no

Rollag
kommune

 www.rollag.kommune.no

Målselv
kommune

www.malselv.kommune.no

Stjørdal
kommune

www.stjordal.kommune.no

Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no www.lier.kommune.no

Hobøl
kommune

www.hobol.kommune.no

Lyngen
kommune

www.lyngen.kommune.no

Øystre Slidre
kommune

www.oystre-slidre.kommune.no

Lunner
kommune

www.lunner.kommune.no

Høylandet
kommune

www.hoylandet.kommune.no

Nes
kommune

 www.nes-ak.kommune.no
www.sarpsborg.com

Sandnes
kommune

www.sandnes.kommune.no

Randaberg
kommune

www.randaberg.kommune.no
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AUST-AGDER

Nedre Tyholmsv. 9 D, 4836 ARENDAL.............................Tlf. 37 02 25 82
www.terkelsentrafikkskole.no

BUSKERUD

Lierstranda 111, 3400 LIER...................................................Tlf. 05 090
E-post: post@learn.no
www.learn.no

MODUM Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 DRAMMEN.........................................Tlf. 327 81 113
E-post: th-skaal@online.no
www.modumtrafikkskole.no

FINNMARK

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

HORDALAND

ROALDS Trafikkskole
Vestre Strømkaien 9, 5008 BERGEN...............................Tlf. 932 28 800
E-post: roald_solheim@hotmail.com
www.roaldstrafikkskole.no

MØRE og ROMSDAL

BONDHUS Trafikkskule
Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA......................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

NORDLAND

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

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

NORD-TRØNDELAG

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

ROGALAND

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

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

SØR-TRØNDELAG

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

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

TELEMARK

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

VESTFOLD

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

ØSTFOLD

ØSTFOLD Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no
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Selius
& kidza

mobbinG pÅ skoLen - 
hvA kAn du GJØre?
Hva er egentlig mobbing? Hvordan kan du si fra om mobbing? 
Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra? Få svar på vanlige 
spørsmål om mobbing, og tips til hvordan du kan gå fram hvis 
du opplever mobbing!

Gå inn på ung.no, og få oppskriften

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

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

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

du hAr reTT TiL Å bLi hØrT! 
Opplever du å bli møtt og hørt når du møter leger eller annet 
helsepersonell? Om ikke, kan du gi dem adressen til denne 
filmsnutten. Der får de innblikk i hvordan det oppleves å ikke 
bli hørt og sett. http://mestring.no/ummvideo/



–  27  ––  27  –

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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TREGHET

Treg
mynt

Hva skjedde?

I dette 
eksperimentet 
nekter en mynt å 
bevege seg, selv 
om det den står 
på plutselig blir 
fjernet.

MCT/Bulls

Knipser du fort nok, flyr 
pappbiten vekk slik at 
mynten står igjen…

4

En stor 
mann 

har 
treghet

Et barn 
kan ikke 
rikke 
ham

Men da kortet 
var borte og 

ikke holdt 
mynten oppe 
lenger, trakk 

tyngdekraften 
mynten nedover

Du trenger:

1 Legg pappbiten over den 
åpne enden av glasset 

2 Sett en mynt midt 
på pappbiten

3 Knips pappbiten 
bort

Glass

Liten, 
stiv 
pappbit

Stor mynt

. . .  og 
faller rett 
ned i 
glasset

Da du knipset bort 
pappbiten, tok den ikke 
med seg mynten

Mynten har «treghet», 
noe som betyr at den 
gjør motstand mot å bli 
flyttet hvis den står stille

2

1

TYNGDEKRAFT

TREGHET
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HORDALAND

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

ROGALAND

Møller Bil - Stavanger
Vassbotnen 17
4033 STAVANGER.....................Tlf. 24 03 40 00

www.moller.no

AUST-AGDER
Josephsen Bilbergning,
Arendal................................Tlf. 37 00 60 00

HORDALAND
Bergen.................................Tlf. 55 51 70 80

ROGALAND
Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88

Betong - Mur - Flisarbeid

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

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

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

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

Opplæring på:       BIL    -    MC    -    MOPED

HAMAR
Tlf. 62 52 63 66
Storhamarg 32
2300 HAMAR

LØTEN
Tlf. 62 59 14 77
Meleriv 2
2340 LØTEN

Trafikalt
grunnkurs

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03 - Mobil 977 20 350

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Galaniittuluodda
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30

Korsvikfjoden Ind.omr.
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 19 20 00
Stålhaugen 5

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50

Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Fjellvegen 10, 6800 FØRDE
Tlf. 57 82 02 08

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 -

909 93 028

Tuft
Transport AS

Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Norsk
Oljelaboratorium AS

Strandgata 3
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 37 90
www.nolab.no

 Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Saga Autoprotect
og Antirust

Verkseier Furulunds v 17
0668 OSLO

Tlf. 22 30 60 60

Hamarvik
Båtforening
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Mo i Rana
Havn KF
Midtregate 23

8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 47 00

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn
 Dokkvegen 8

3920 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 18 00

Ørland Bil AS
MECA
Brekstad

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Bontelabo 2
5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Båthuset AS
 Sandviksboder 73 A

5035 BERGEN
Tlf. 55 95 31 00

Alversund
Auto AS
 Hordasmia

5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 35 00 15

Ringerike
Tak og Membran

 3526 HALLINGBY
Tlf. 32 12 81 50

Østerhagen
Transport AS

2322 RIDABU
Tlf. 62 59 66 13

- Thermo - Stykkgods
- Partitransport

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Industriv. 1
1820 SPYDEBERG

Tlf. 69 83 34 80

Mohagen Bil AS
 Mohagalia 4
2770 JAREN

Tlf. 61 39 50 00

Rognan Bil AS
 Lagervegen 15
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 09 20

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Specsavers Namsos
Brillehuset
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Bedriftsv. 11
4313 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Hanebo & Sortvik AS
 Sluppenvegen 1

7037 TRONDHEIM
Tlf. 73 20 15 78

Stai Bensin
Rune Johansen

 Storelvdalsveien 3881
2480 KOPPANG
Tlf. 62 46 07 59

Jahr
Bilservice A/S

Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Eggen
Anleggsdrift AS

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Skeide Bil AS
Skeide

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 07 53
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ELV
RUTE - 
BILEN

VENDE
HØY

20 - ÅRS 
JUBI - 
LANT

GRO FRYSER RÅTTEN FASITEN
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STÅR

LMS FOR
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ASIAT OPPAD

INVITE - 
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UKA

PIKE - 
NAVN

MOBBET

DRES - 
SINGER
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HEDRE
TRE

AR - 
BEIDER

LEDD
TOKT

HAT SØVNIG

MINNE - 
MARKE - 

RING
EIMER

AMERI - 
KANSK
STAT

MO - 
DERNE
BYRDE

TELE
HYLLE VRI

SPAK - 
NET

MUSIKK NEGL TOPP
ELV

TRÅKLE

KAN
PAPE - 
GØYE

TREGE TUFSEN TONE KIKKE

RUSTEN UPAR SKEPSIS
VERN
FUGL

ELTE
BAKKE

ADVERB
PAPE - 
GØYE

HODE - 
PLAGG
ENDEN

PÅLEGG

LYD - 
PINNE
OPP - 

KOMME

ROT
TONE

FIN - 
LAND PREMIE

VINNERE BYDEL 
PREPO - 
SISJON LUER TAK

SLØSTE
LAG

NAFTA
GRØNN

ØY

SIDE
RUS - 

MIDDEL

AVIS
HELT

VEI - 
LENGDE

NY - 
NORSK
PRO - 

NOMEN

MERK
TEMA

HAGL
TEPPER SLITER

FISK
I  LIKHET 

MED

OMME PINNE RØYS

HUMRER
STIRRE

VILT
SPISE - 
KART SYNKE

LØP
ELE - 
MENT

KREMEN

DANS
KNIPPE FRODIG

BÆRER MERKE
RO - 

MANIA

SVUL - 
MER

ARTER

INVI - 
TERE

SVÆRE

HELL
ARTIK - 

KEL

SNYL - 
TER

KORN - 
BAND

FLAKKE
TEKKE

ASTAT
PRE - 
SANG

GRETNE
BAKKER

TALL
BRUK - 

KET

KLO
BE - 

HOLDER
FATTIG

LEVE - 
RER

LE - 
DELSE

FISK

KENO - 
TAF
MAN

GRESK
BOK - 
STAV

VASSE
UTROP

PRO - 
NOMEN

SVOVEL ODDE SMERTE
EKSI - 

STERER PADLE
ANGÅ - 
ENDE

FORM - 
GIVNING BLANDE

Yvonne
Dulonen

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

Sett sammen 
bokstavene i de 
fargede rutene 
(i rekkefølge fra 
toppen og ned). 
Dette blir løsnin-
gen som du kan 
sende inn. 

Det trekkes tre 
vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

svarfrist:
12. mars

Løsning på forrige 
kryss var:
FASTELAVN

Kjell Tellefsen

Mikael Kristof-
fersen

Morten Andre 
Ringen

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

Kr
ys

so
rd

fo
rfa

tte
r: R

ag
ni 

M
ar

ia 
Ha

fst
en

 – 
e-

po
st

: ra
gn

i@
sk

riv
es

m
ur

fe
n.n

o –
 H

jem
m

es
ide

: h
ttp

://
ww

w.
sk

riv
es

m
ur

fe
n.n

o



–  30  –

Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

AutoZentrum
Verksted AS
Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

Krises- og
Incestsenteret i Follo
Langbakken 9, 1430 ÅS

Tlf. 64 97 23 00

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

Trond A. Johnsen
Transport AS

Furuflaten 3
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 476 34 614

Peder Møllevik
 C.M. Havigs gate 16

8656 MOSJØEN
Tlf. 912 44 647

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

 Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Endress + Hauser AS
 Dølasletta 4

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 98 50

Mekonomen
Kongsvinger AS

Industriveien 57
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Bergen
Flyttetjeneste AS

Sandviksveien 1
5036 BERGEN
Tlf. 55 96 26 00

Enenvegen 1 a
6416 MOLDE

Tlf. 71 20 37 00

 Vikavegen 17
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 44 33

Biltrend
Harstad AS
 Kongsvegen 39
9408 HARSTAD
Tlf. 77 00 17 90

Ringebu Farve
& Interiør A/S

2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 04 63

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Philips Norge AS
Avd Home

Healthcare Solution
Solheimveien 62

1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Nøtterøy
videregående skole

 Rektorv 10
3140 NØTTERØY
Tlf. 33 35 10 00

ANONYM
STØTTE

Wiik
Fjellsprenging

 Furulia 55
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Anleggsgartner
Nordengen AS
Axel Auberts gate 8
3936 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Søhus og Østengen AS
Runden 13

3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 464 05 141

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 905 10 032

Bjørn & Øyvind
Tveter AS

Hegdalveien 105
3261 LARVIK

Tlf. 33 11 34 80

Ganddal Kran
v/Ulf Nordin Amundsen

 Konradhagen 33
4322 SANDNES
Tlf. 991 21 214

Båt og
Brakketransport AS

 Elveli Gård
0759 OSLO

Tlf. 971 97 129

Bodil Baukhol
Røisheim 2

2647 SØR-FRON
Tlf. 992 50 302

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Arendal fengsel
Parkveien 6

4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Heiene
Transport
Myrvegen 22
6421 MOLDE

Tlf. 958 86 758

Europe AS
 Gråterudveien 43
3032 DRAMMEN
Tlf. 922 25 599

Byggtapetserer
Rune Knutsen

 Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 909 31 292

Ronny Skålien
Transport
Øverbyveien

3355 SOLUMSMOEN
Tlf. 905 18 843

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Din transportør i Hedmark

Hagebø
Transport

 5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Frekhaug
Fysioterapi

 Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Tyin-Filefjell
Transport & Maskin AS

2985 TYINKRYSSET
Tlf. 958 77 777

Mobergs Fysikalske
Institutt AS
 Landboden 43

5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

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

Myrvollen
Transport AS
 Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 95 19 94 70

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Hjartdal
Elverk AS

 3692 SAULAND
Tlf. 35 02 80 80

Merdev. 6
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 51 00

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Lilleakerv. 31
0283 OSLO

Tlf. 22 52 54 10

Statoil E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

ER-AN Bilverksted
5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60

Service, reparasjoner og
EU-kontroll

www.hjulstilling.no

Salong Kari
 Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

5966 EIVINDVIK
Tlf. 57 78 20 00

Bilform AS
 Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

TINE Meieriet
Tretten

Kolhusvegen 1
2635 TRETTEN

Tlf. 03 080

Oslo Bilsenter
 Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

 Merkurvegen 2
7650 VERDAL

Tlf. 74 07 53 05

Autoservice
Arvesen og

Syversen AS
Industriv. 1

1614 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 00 55

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Full Rulle
Dekk og Bilservice AS

 0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.fullrullebil.no

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Karosseri, lakk og kran

Hurum
Eiendomsselskap KF

Øvre Skoledalen 12
3482 TOFTE

Tlf. 975 51 585

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

EiendomsMegler 1
Nittedal

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

Haugen Motor AS
Grodås

6763 HORNINDAL
Tlf. 57 87 95 00

Nordre Land
kommune

Brann og Redning
www.nordre-land.kommune.no

Wollenbergs
Ortopediske AS

Strømdallia 4 A
3726 SKIEN

Tlf. 35 91 53 91
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Vi har omfattende erfaring med å bistå skadelidte siden 1974, med svært 
gode resultater i forhandlinger og i rettssaker. Gratis vurdering. 

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

Kontakt: Advokat Robert Robertsen Advokat Jan Inge Thesen
 oslo@robertsen.no jit@robertsen.no             

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

Figgjo
Autoservice
 Figgenveien 34
4332 FIGGJO

Tlf. 51 66 33 22

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

Lindsethmo
Transport AS

Øverlia 11
7860 SKAGE I NAMDALEN

Tlf. 900 62 105

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85
Mobil 975 07 602

Service, reparasjoner og EU-kontroll

Grimstad Bil AS
 Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

Bilia Personbil as, Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM - Tlf. 67 10 88 90

www.bilia.no

AUST-AGDER
Evje........................Tlf. 37 93 15 55 / 901 99 999

HORDALAND

Austevoll - Huftarøy Auto....Tlf. 56 18 14 60

NORDLAND

Reipå - Bergli Mekaniske AS
                                Tlf. 75 75 18 76 / 958 54 114

SØR-TRØNDELAG

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

Tlf.  02 222

Mekonomen
Solgårds Auto

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

Færøvig
Tannlegene AS
Cappelens gate 15

3722 SKIEN
Tlf. 35 52 60 72

Ravnsborg Gartneri
og Hagesenter

Jahrenbakken 3
3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 33 73

Bøhaugen
Transport AS

Kokkimbråtan 10
1735 VARTEIG
Tlf. 970 60 636

Kim Årvik
Maskin AS

Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Langestrand
Fysioterapi

 Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Automester
Allservice
Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 416 75 216

Randaberg
videregående skole

Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Specsavers Optikk
Arkaden
 Bruene 1

3724 SKIEN
Tlf. 35 53 48 90

Specsavers
Søtvedt Optikk
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 29 99

Oltedal Bilverksted
 Bygdav 116

4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00

Hammerfest
Bakehuset

Nord-Norge AS
Kransvikveien 6

9600HAMMERFEST
Tlf. 77 69 07 00

Torget 14
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 80 00

Europe AS
 Gråterudveien 43
3032 DRAMMEN
Tlf. 922 25 599

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118
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Gå inn på www.personskadeforbundet.no 
og klikk på ”Meld deg inn”. 

Da kommer du rett til innmeldingsskjema og der  
ligger alt som trengs for innmelding; priser,  

medlemsfordeler, brosjyren ”sentrale spørsmål om 
erstatning” og advokatvalgskjema.

Innmeldingen gjøres direkte på nett,
og den som melder seg inn får en bekreftelse
og beskjed om at faktura sendes med post.

Hvis det er noen som heller ønsker innmeldings- 
skjema tilsendt i posten, er alternativet tilgjengelig 

under medlemskapstype. De som ikke bruker nettet 
kan ringe oss på telefon 22 35 71 00, så sender vi 

innmeldingspapirene i posten som før!

Vi gjør oppmerksom på at ungdoms-
medlemskapskontingenten er på kr 200.-

Hilsen sekretariatet

Meld deg inn 

via nettet



Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele landet, og har kontorer i 
Tromsø, Alta og Oslo.

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade
• Pasientskade
• Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

188x108

93x108Kco
A D V O K A T E R

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

www.kco.no www.scaveniuskco.no

Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering

PERSONSKADEERSTATNING

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

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

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

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

Rådgiverne svarer 
          på spørsmål
Rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid 
hver torsdag mellom klokken 10.00-14.00. 
Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. E-post: kognitiv@person-
skadeforbundet.no

Rådgiver Birte Sand Rismyhr svarer på 
spørsmål om Nav, rettigheter i kommunen 
og helserettigheter. 
E-post: birte@personskadeforbundet.no

Seniorrådgiver Per Oretorp svarer på 
spørsmål om erstatning og helserettigheter 
og juridiske spørsmål. 
E-post: per@personskadeforbundet.no

De to siste er å treffe på telefon 22 35 71 00 
mellom 09.00-15.00


