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trafikkulykke et eller annet sted 
i verden. Vi, mer enn de fleste, 
vet at enhver ulykke medfører 

omstillinger, hardt arbeid og et annerledes liv. 

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om Saum som har 
mistet faren sin i trafikken. Hun bor i Afrika og Kenya, konti-
nentet som i følge statistikker er hardest rammet av ulykker. 
I fattige land der hverken sosiale, juridiske eller medisinske 
rettigheter er på plass er dette en tragedie for hele familier.

Her hjemme er vinteren på hell og påsken nærmer seg. Vi har 
også denne vinteren opplevd sterke stormer rundt om i lan-
det med skiftende vær og føre langs veiene. I skrivende stund 
har vi ti varmegrader og vårvær i trøndelag, så nå satser jeg 
på at vi virkelig går lysere tider i møte.

Mens vi venter på sommeren, er tiden nå inne for å planlegge 
ferietur. I den forbindelse vil jeg gjerne skryte litt av Person-

skadeforbundet LTNs flotte ferieleiligheter i Bulgaria, som vi 
leier ut fra 1. juni til 1. september.

Leilighetskomplekset Panorama Dreams ligger like utenfor 
Sunny Beach. Her disponerer forbundet  åtte fine leilighe-
ter. Stedet er godt egnet for barn, ungdom og voksne, og 
to av leilighetene er spesielt tilpasset rullestolbrukere. Pan-
orama Dreams har butikk, restaurant, bar, treningssenter,  
sykkelutleie, massasje, fotballbane, legekontor og vakt til-
stede døgnet rundt. Det har også  gangavstand til Sveti Vlas, 
et lite tettsted med små restauranter og butikker. Et sjarme-
rende sted for å spise et godt måltid.

I år, som tidligere, arrangerer vi familieturer til Panorama 
Dreams. Du kan lese mer om dette tilbudet i LEVE MED. På 
nettsidene våre ligger en oversikt over ledige leiligheter. Har 
dere spørsmål kan dere kontakte Frank på post@personska-
deforbundet.no eller 22 35 71 00.

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Panorama Dreams har butikk, restaurant, bar, 
treningssenter, sykkelutleie, massasje, fotball-
bane, legekontor og vakt tilstede døgnet rundt.
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- What is your name miss, spør ei ung 
jente medan ho prøver å fange handa 
mi der eg går på landsbystien i retning 
Msambweni Youth Group. Eg tek handa 
hennar, ho smilar, og fortel at ho heitar 
Saum og er 13 år. 

Fem minutt seinare er vi framme. Rundt 
eit lite hus leikar om lag 20 born i alderen 
5 til 15. Nokre sparkar fotball, andre puslar, 
perlar eller spelar brettspel. I augekroken 
fyl dei med ”musongane”, dei kvite men-
neska som er på besøk. Det som er felles 
for borna er at dei kjem frå fattige heimar 
og at ein eller begge foreldra er døde. 
Mange av dei har mista livet i trafikken.  

BEST I KLASSA 
Msambweni Youth Group ligger ved det 
indiske hav i ein liten landsby i Kenya. Det 
er eit frivillig tiltak starta av ei gruppe 
unge kvinner og menn som sjølv bur der. 

Etter å ha sett korleis fattige born som 
mister foreldre verken har klede eller sku-
lepengar, avgjorde dei unge idealistane 
å starte dette prosjektet, fortel ein av 
igangsetjarane. 

- I grove trekk handlar det om tiltak som 
å dele ut såpe, skulebøker, eit måltid mat i 
veka – og ikkje minst etablere ein stad der 
born kan få lov til å være born, seier han. 

Saum slepp ikkje handa mi og når eg 
set meg ned, kryp ho opp på ein stol tett 
inntil min. Andletet er ope, augo syg til 
seg omgjevnadane og smilet sit laust. 
Den mørke huda skin i kveldssola, den 
slitte lilla kjolen har fleire hull og er trulig 
sydd om. Håret er dekka til med eit sjal 
som signaliserer at ho er muslim.  

Leiaren for gruppa fortel at Saum mista 
faren sin i ei bilulykke for ni år sidan. Då 
ho var fem. Moren er analfabet og klarer 
ikkje å forsyrgje henne og dei to brørne.  

- Saum er glad i å lese og gjer det svært 
bra på skulen, seier han. Og legg til at 
ho faktisk er ei av dei beste i klassa og 
utan støtte ikkje hadde hatt råd til sku-
leuniform og bøker. 

Det er totalt 25 born som får støtte og til-
bringar tid ved Msambweni Youth Group. 
Ein kort presentasjon av kvar av dei ligg 
saman med informasjon om prosjektet 
i ei mappe på bordet. Ein gjennomgang 
fortel at ein tredel har mista forelder i 
trafikkulykker. Tal som dessverre ikkje 

Den livsfarlege  
trafikken i Afrika
Trafikkulykker er i ferd med å bli eit like stort folkehelseproblem som mala-
ria, diabetes og AIDS. I fleire afrikanske land er det rett og slett livsfarleg 
å ferdast i trafikken.

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

SAUM MISTA FAREN sin i ei bilulykke for ni år sidan. Då
ho var fem.
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Trafikkulykker i utviklingsland er i ferd med å verte eit av dei 
største helseproblema i verda. Verdens helseorganisasjon 
(WHO) fryktar at trafikkulykker vil forårsake fleire dødsfall 
enn AIDS, diabetes og hjartesjukdommar dei neste 15 åra.

unike og er representative for statistikken 
både i Kenya og resten av Afrika.  

FLEIRE OG FLEIRE DØYR I TRAFIKKEN
Trafikkulykker i utviklingsland er i ferd 
med å verte eit av dei største helsepro-
blema i verda. Verdens helseorganisasjon 
(WHO) fryktar at trafikkulykker vil forår-
sake fleire dødsfall enn AIDS, diabetes 
og hjartesjukdommar dei neste 15 åra. 

2013-tal fortel at det  døydde om lag 
1,3 millionar menneske i trafikken. Ni av 

ti skjedde i fattige land som til dømes 
Kenya. Grunnen er at standarden på 
bilparken generelt er dårleg, farten høg, 
vegane slitte og lasteplan og minibussar 
er overfylte med menneske.

Det går folk overalt. Ein kan knapt sjå 
ein asfaltmeter der det ikkje er folk. Dei 
spaserer og syklar langs vegane, og bila-
ne susar forbi - i høg fart. Mange stadar 
må ein krysse vegen for å hente vatn, på 
strekk der fartsgrensa er over 100 km i 
timen. Mange born mistar livet på grunn 

av dette. Respekten for mjuke trafikantar 
og fartsgrenser er nær null.

Trafikkreglane er på plass, men blir i liten 
grad handheva sjølv om det er politifolk 
overalt. For det skal dei ha; politifolk er 
det nok av i Kenya. Men sjølv om det til 
dømes er påbode å nytte bilbelte, er det 
nesten ingen som brukar det. For det blir 
ikkje slått ned på.

2013-TAL FORTEL at det døydde om lag 1,3 millionar menneske i trafikken. Ni av ti skjedde i fattige land som til dømes Kenya.
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– Det er ikkje sikkert at politikarane veit 
at trafikkulykker har blitt eit stort hel-
seproblem, spesielt i utviklingsland, på 
linje med dei vanlegaste sjukdommane, 
seier forskar Terje Assum ved Transpor-
tøkonomisk institutt (TØI) i ein artikkel 
publisert på nrk.no.

– Rundt 1,3 millionar menneske mistar 
livet i trafikken i året og likevel er det 
knapt ein bistandsinnsats på området. 
Dette er ikkje eit prioritert område for 
norsk utviklingshjelp. Det er vanskeleg å 
forstå, for det har blitt eit folkehelsepro-
blem og Noreg er jo opptekne av helse i 
u-land, seier Assum til NRK.

MÅ AVSLUTTE PROSJEKT I AFRIKA
Trafikkforskaren får støtte av direktør for 
Internasjonal stab i Statens vegvesen, 

Marit Due Langaas. Også ho meiner No-
reg gjer for lite på dette området.

– Vi har bistandsavtale med mange 
land der problema er størst. Vi burde 
absolutt hjelpe til på dette området, 
seier ho. Og legg til at dei har hatt fleire 
prosjekt i Afrika, men desse prosjekta er 
i ferd med å bli avslutta. Styresmaktene 
verkar ikkje interesserte i trafikktrygging 
i u-land lenger.

Utanriksdepartementet (UD) og Direk-
toratet for utviklingssamarbeid (Norad) 
har kutta i støtta til Statens vegvesen. I 
eit dokument frå Statens vegvesen står 
det til at «veg- og vegtransportsektoren 
ikkje prioriterast i bistandspolitikken».

VI BØR DELE KUNNSKAP
TØI har også tidlegare bidrege i utvi-
klingsland, men ifølgje Terje Assum er 
det ikkje lenger pengar til det.

– Vi er blant dei beste i verda på tra-
fikktryggleik og veit kva som fungerer 
og ikkje fungerer. Vi har spurt om å få 

lov å hjelpe, men styresmaktene er ikkje 
interesserte, seier Assum.

Signalet om at trafikkulykkene er i ferd 
med å bli blant dei verste utviklingspro-
blema, har nådd vårt naboland Sverige. 
Det svenske bistandsorganet SIDA satsar 
no, i samarbeid med Vägverket og det 
svenske Väg- og trafikinstitutet (VTI), 
aktivt på overføring av kunnskap om 
trafikktryggleik. 

Også hovudforsamlinga i FN har sett 
trafikktryggleik på dagsorden gjennom 
to resolusjonar. Den siste viser til «den 
globale trafikktryggleikskrisa», og opp-
modar til internasjonalt samarbeid. 
Personskadeforbundet LTN er også skuffa 
over norske myndigheiters haldning til 
dette:

- Etter at vi starta opp for 30 år sidan, 
har talet på døds- og alvorlege trafikk-
ulykker gått kraftig ned.  I kjølevatnet av 
dei positive tala ligg mykje kunnskap og 
erfaringar om trafikksikringstiltak. Det er 
merkeleg at norske myndigheiter ser ut til 
å nedprioritere å dele med land som ser 
ut til å trenge det, seiar generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad.  

Noreg manglar interesse for 
trafikktryggleik i u-land
Sjølv om dødsulykker i trafikken er i ferd med å bli like dødeleg som svolt og sjukdommar som HIV, kuttar Noreg 
i bistanden på dette området.

TEKST: Gunn Kvalsvik

TERJE ASSUM VED TRANSPORTØKONOMISK
institutt (TØI) meiner vi bør dele vår kunnskap om trafikk-
tryggleik til u-land.  Foto. TØI
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Det er ikke til å komme bort fra at mange 
mennesker i verden lever under svært 
kummerlige kår. Aller verst er det kanskje 
for de som kommer ut for en skade eller er 
født med en funksjonshemming. Hvordan 
har vi kommet dithen at mennesker som 
trenger hjelp eller ser litt annerledes ut, 
ikke fortjener plass?

Vi er heldige som bor i trygge og rike Nor-
ge. Her får nesten alle alt de behøver av 
opptrening og hjelpemidler. Samfunnet 
og styremakter støter ikke funksjonshem-
mede ut, men har som mål å inkludere. 
Vi har ministere som snakker om et in-
kluderende arbeidsliv, og vi har instanser 
som skal trygge det økonomiske og skape 
arenaer for likesinnede. 

Innenfor idretten finnes funksjonshem-
mede som deltar på høyt nivå. Ishoc-
key og langrenn bare for å nevne noe, 
ja - til og med utfor. Jeg husker under 
Paralympics, utøveren med ett ben og en 
arm i rasende fart nedover utforbakken. 
Imponerende! 

Vi vet alle hvor viktig det er å føle seg 
verdsatt og å være til nytte i samfunnet. 
Er det noe man opplever som urettferdig 
har vi flere klageorgan, og i ytterste fall 

kan vi kontakte media. Der får man støt-
te fra resten av befolkningen, saken blir 
brettet ut og utøver av urettferdigheten 
stilt til veggs.  

Kanskje vi skal kjempe sammen for de 
som ikke har det like godt som oss? Ingen 
kan noe for at de blir født på et sted med 
dårligere rettigheter. De fortjener jo også 

å bli sett og få lov til å være frie og hele 
mennesker, - det er en menneskerett. 

Om du er interessert i å lese mer om det-
te, kan du sjekke ut FFOs (Funksjonshem-
medes fellesorganisasjon) hjemmesider. 
De jobber aktivt på for å bedre livskva-
liteten til funksjonshemmede. 

Tøft å være funksjons-
hemmet i fattige land 
Midtøsten. Et sted et stykke unna, men likevel bare noen timer med fly. Hvor blir de av, alle disse menneskene? 
Barn og eldre som får varige skader. Jeg kan ikke huske å ha sett dem i reiseprogrammer, i reportasjer eller hørt 
om deres liv. Finnes de ikke eller har de blitt gjemt bort?

LESERINNLEGG AV: Tone Knudsen 

I MANGE FATTIGE LAND må folk som har nedsatt funksjonsevne forsørge seg ved å tigge på gata.
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Gjennom EØS-avtalen er Norges 
politikk nært knyttet opp mot de 
bestemmelsene som blir gjort i EU. 
Helsepolitikken blir derimot styrt 
indirekte, noe som betyr samarbeid 
heller enn direktiver. 
 
TEKST: Gunn Kvalsvik

Med et ønske om å finne ut hvor mye av 
vår helse- og sosialpolitikk som er styrt 
gjennom EU samt lære litt om hvordan 
europeiske land samarbeider om helse, 
reiste undertegnede til EUs hovedkvarter 
Brussel. 

Det mektige kvarteret ligger på en høyde 
i utkanten av sentrum og utgjør en by i 
byen. Området huser blant annet konto-
rer til 3200 forvaltere og rundt 750 politi-
kere, samt en rekke dagsbesøkende som 
sitter i ulike komitéer og arbeidsgrupper.    

DET NORSKE HUS 
Vis-á-vis kommisjonen – der forvalterne 
sitter, finner vi en bit av Norge. Vi som 
er gamle nok husker Jaglands politiske 
utspill om det norske hus. Det ble mye 
latter og ironisering rundt begrepet, og 
”huset” ble aldri realisert. I alle fall ikke i 
her til land. I Brussel derimot, er Det Nor-
ske Hus både en realitet og i full funksjon. 

Brusselhuset som er åtte etasjer høyt, 
rommer Norges største ambassade, med 
fagråd for hvert politikkområde. Rent 
intuitivt virker det rart at vår ambassade, 

i lille Belgia med snaut 11 millioner inn-
byggere, skal være så stor. Det handler 
selvsagt om EU og det faktum at det 
er på disse små kvadratkilometerne 
Europas politikk blir utformet. Det er en 
EU-ambassade. 

For medlemslandene og deres rundt 700 
millioner innbyggere er dette maktens 
sentrum. Men, som EØS medlem er også 
Norges fem millioner innbyggere avhen-
gige av, og til dels styrt av det som skjer 
i EUs parlament, ministerråd og i kom-
misjonen. 

De som jobber i det norske huset skal 
overvåke, kommunisere, samarbeide og 
prøve å påvirke det som skjer. Her finner  
vi miljøråd, fiske- og havbruksråd, justis-
råd - og helse-, sosial- og ernæringsråd. 
Rådene har ansvar for områder som igjen 
kan sammenkobles med departementene 
i Norge. 

HELSE STYRES INDIREKTE – 
IKKE DIREKTE 
Rådet som forvalter helseområdet er 
Ingrid Vigerud.  Hun har lang erfaring 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 
i Norge. 

I motsetning til for eksempel klima, han-
del og mat, er ikke helse et av områdene 
EU regulerer direkte. Ansvar og styring 
ligger på hvert enkelt land. Det betyr at 
i stedet for å utarbeide påbud, regler og 
direktiver, arbeider helsekommisæren og 

hans folk med å lage gode samarbeids-
strukturer, dele erfaringer og å tilegne seg 
kunnskap som kan gjøre feltet bedre. 

Kommisæren for helse er på et vis ”EUs 
statsråd” på dette området. Den sittende 
helsekommisæren er relativt nyvalgt og 
heter Vytenis Andriukaitis. Han er utdan-
net lege og var tidligere helsestatsråd i 
Litauen. Hans kandidatur ble fremmet, 
så innstilt og demokratisk valgt av par-
lamentet og rådet.  

E-HELSE OG HELSEBEREDSKAP 
E-helse er for tiden ”hot” i EU-verden. Det 
snakkes om bruk av smart-teknologi og 
effektivisering for å møte en aldrende 
befolkning som trenger helsehjelp. Det  
utarbeides blant annet guider og det blir 
hentet inn eksempler ”good pratices” av 
byråkratene i EUs sosialråd. 

Mens noen land, for eksempel Neder-
land, har kommer langt på e-helse, finnes 
land som for tiden jobber med å innføre 
e-resepter. Spranget er altså stort. Her 
deles kunnskap og erfaringer slik at tilbud 
lettere kan etableres. 

At helsesamarbeid er nyttig viser også 
samarbeidet og prosessen rundt ebo-
la-utbruddet. Under det som defineres 
som ”helseberedskap” har EU-lande-
ne et omfattende samarbeid for å stå 
godt rustet mot utbrudd av smittsom-
me sykdommer over landegrensene og 
eventuelle terrorhandlinger med bruk av 

Norge samarbeider med EU 
om helsepolitikk
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For tiden jobber EU med et prosjekt  som Person-
skadeforbundet LTNs medlemmer kan ha særlig 
interesse av, nemlig pasientrettigheter ved grense-
kryssende helsetjenester.

nukleære, biologiske og kjemiske våpen. 
Rutiner rundt helsegrenser og smittevern 
er på plass. Norge, som er et av landene 
med erfaring, er invitert inn for å dele og 
gi forståelse av hvordan ebola fungerer 
i praksis. 

Det samme gjelder tobakksdirektivet 
som nylig ble revidert. Her var Norge 
med også i den første avtalen via sitt 
medlemskap i EØS. 

GRENSEKRYSSENDE 
HELSETJENESTER 
For tiden jobbes det med noe som Per-
sonskadeforbundet LTNs medlemmer 
kan ha særlig interesse av, nemlig pa-
sientrettigheter ved grensekryssende 
helsetjenester. EU-domstolen har avsagt 
en rekke dommer som på visse vilkår 
gir pasienter rett å få dekket utgifter av 
hjemlandet til helsetjenester i utlandet. 

Landene har etablert et samarbeid for 
å vurdere den praktiske betydningen 
av denne retten. Og på bakgrunn av 
EU-domstolens praksis, er Norge i ferd 
med å innføre en refusjonsordning for 
utgifter pasienter har hatt til helsehjelp 
i andre EØS-land, begrenset til ikke-sy-
kehusbehandling. 

Saken jobbes det nå med ved helsede-
partementet og i stortinget her til lands. 

OGSÅ VI KAN PÅVIRKE 
Som medlem i EØS sitter det norske re-

presentanter i mange samarbeidsgrupper 
og organer. Hver uke flys det ned folk fra 
politikken, departementet, helsedirekto-
ratet og mattilsynet. Målet er å påvirke, 
dele og å i samarbeid gjøre helsetilbudet 
bedre for alle. 

Forskning og kunnskapsproduksjon 
innenfor helsefeltet er også fokusert 
gjennom EU-nettverket. Særlig teknolo-
giutvikling, men også en rekke andre felt 
som har som mål å bedre helsetilstanden. 
 
For organisasjoner som Personskade-
forbundet LTN fremmes våre interesser 
til EU-systemet via norske myndigheter. 
Gjennom å delta på høringer og poli-
tikkutforming, blir altså våre erfaringer 

hørt og eventuelt tatt videre til de rette 
foraer. 
 
BRUKERMEDVIRKNING ER HOT 
Et annet tema som blir diskutert i EU 
er brukermedvirkning. EU-landene har 
uttrykt et ønske om å løfte dette per-
spektivet for å skape en god og effektiv 
offentlig sektor til de som faktisk bruker 
tilbudene. 

Til tross for at brukerperspektivet får ulike 
kulturelle uttrykk, jobbes det i kommisjo-
nen på å komme frem til felles retnings-
linjer og guiding på feltet. Personskade-
forbundet LTN håper at denne måten 
å tenke helse på, skal spres og utvikles 
både her hjemme og i resten av Europa.  

I MOTSETNING TIL FOR EKSEMPEL KLIMA, HANDEL OG MAT, er ikke helse et av områdene EU regulerer direkte.
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Pasienter som skrev dagbok og fikk 
råd fra veileder via smarttelefonen 
ble mer aktive og mindre smerte- 
orienterte.

TEKST: Knut Jul Meland, Kommunikasjonsråd- 
giver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

– Tiden er overmoden for å i større grad 
ta i bruk e-helseverktøyene i rehabilite-
ringsarbeidet, og smarttelefonen er en 
åpenbar komponent i så måte, sier Hilde 
Eide, professor i helse og kommunikasjon 
ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Hun har ledet et forskningsprosjekt som 
har undersøkt en ny metode for å gi fi-

bromyalgipasienter veiledning i etterkant 
av opphold på et rehabiliteringssenter.

Resultatet er at pasientene holder seg 
mer fysiske aktive, oppnår bedre livskva-
litet samt at sykdommen og smertene 
får mindre plass i oppmerksomheten. 

– Pasienter som får diagnosen fibromya-
lgi har ofte levd med alvorlige muskel- og 
skjelettplager allerede gjennom mange 
år. De aller færreste blir friske etter et 
kortvarig opphold på et rehabiliterings-
senter. De aller fleste har bruk for et mer 
sammensatt og langsiktig behandlings-
opplegg, sier Eide.

HOLDER MOTIVASJONEN OPPE
Gjennom forskningsprosjektet Verdiba-

sert smertemestring ble 70 pasienter fulgt 
opp og veiledet med skriftlige tilbake-
meldinger på smarttelefon etter at de 
hadde deltatt på et fire ukers rehabili-
teringsopphold. Ytterligere 70 pasienter 
utgjorde en kontrollgruppe.

– Et rehabiliteringsopphold tenner en 
gnist. Det får ofte pasientene over en 
terskel, de blir motiverte til å mestre si-
tuasjonen de er i og for å gjøre de livs- 
stilsendringene som må til for å få bedre 
livskvalitet. Det er imidlertid avgjørende 
at denne motivasjonen holdes ved like 
når de kommer hjem, sier Eide.

DAGBOKSNOTATER
Deltagerne i intervensjonsgruppa fylte ut 
dagbøker på smarttelefonen i fire uker et-

Skreddersydd behandling 
via smarttelefon



–  10  – –  11  –

Hilde Eide

Styrken ved teknologibaserte intervensjoner er at pasientene 
får veiledning der de er, når de har behov og når det passer
for dem. I tillegg kan intervensjonene skreddersys til ulike 
pasientgrupper og ulike stadier i sykdomsforløpet.

ter hjemkomst. I dagbøkene registrerte de 
aktiviteter tre ganger daglig, med spesielt 
fokus på fysisk aktivitet og trening, samt 
tanker og følelser knyttet til mestring.

En veileder med spesialkompetanse på 
smertebehandling tok imot nedtegnel-
sene og sendte kort tid etter en skred-
dersydd tilbakemelding.

– Veiledningen tok utgangspunkt i kog-
nitiv adferdsterapi hvor pasientens egne 
verdier og prioriteringer ble vektlagt. Mål-
settingen var å støtte pasienten i bruk av 
hensiktsmessige strategier for smerte-
mestring, i tråd med det pasienten opp-
levde som viktig i eget liv, forteller Eide.

SMERTENE TAR MINDRE PLASS
Målet var å se om disse metodene kunne 
støtte endring av helsevaner og bidra 
til smertemestring hjemme, og dermed 
også bedre funksjon og livskvalitet hos 
pasientene.

Resultatene var gode: Blant annet en 
betydelig reduksjon i såkalte verste-
fallstanker hos deltakerne.

Verstefallstenking er en form for katastro-
fetenkning, og innebærer for denne pasi-
entgruppen at de maksimerer trusselvur-
deringen av smertene de opplever.

– En reduksjon i verstefallstanker indikerer 
at pasientene har det bedre. De har frem-
deles vondt, men smertene tar mindre 

plass i oppmerksomheten. Pasientene 
grubler mindre over tilstanden, og de har 
større tro på egen mestringsevne, forkla-
rer sykepleier Ólöf Birna Kristjánsdóttir, 
som har skrevet doktorgradsavhandling 
om resultatene fra forskningsprosjektet.

VIRKER MINST ETT ÅR
Deltakerne i prosjektet oppga også at de 
opplevde økt aksept av egen tilstand, økt 
villighet til å være aktiv, bedre livskvalitet 
og bedre funksjon.

– Samlet sett ser vi at oppfølgingen 
pasientene fikk gjorde at sykdommen 
fikk mindre påvirkning på livene deres. 
Symptomnivået ble lavere, og pasiente-
nes evne til å utføre hverdagsaktiviteter 
ble styrket, sier Kristjánsdóttir.

Kristjánsdóttir konkluderer med at denne 
typen oppfølging via smarttelefon har en 
egen effekt på kort sikt og varer i hvert 
fall et halvt år. Det forsterker effekten 
av rehabiliteringsoppholdet, og de som 
fikk denne oppfølgingen hjemme fikk 
tidligere positive effekter enn de som 
ikke fikk den.

Langtidseffekten er usikker, men delta-
kerne i intervensjonsgruppen hadde en 
større bedring enn deltakerne i kontroll-
gruppen også ett år senere.

VIKTIG I FREMTIDEN
I Norge er helseveiledning via mobilte-
lefon og Internett ennå ikke en del av 

et fast tilbud til pasienter. Eide antar at 
dette vil endre seg og at teknologibasert 
helseveiledning vil bli en viktig del av 
tilbudet til pasienter i framtiden:

– Styrken ved teknologibaserte interven-
sjoner er at pasientene får veiledning der 
de er, når de har behov og når det passer 
for dem. I tillegg kan intervensjonene 
skreddersys til ulike pasientgrupper og 
ulike stadier i sykdomsforløpet, sier Eide.

Referanse: 

Eide, Hilde: Verdibasert smertemestring – 
en randomisert kontrollert studie i Journal 
of Medical Internet Research, 2013

Artikkelen er tidligere publisert på 
forskning.no
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Kjernejournal er en elektronisk tje-
neste som samler viktige helseopp-
lysninger i én kilde og du kan selv 
bidra for å gjøre kjernejournalen best 
mulig.

Kjernejournal samler viktige helseopplys-
ninger og deler de med både innbygger 
og helsepersonell. I dag er det ingen elek-
tronisk utveksling av informasjon mellom 
de ulike virksomhetene i helsetjenesten. 
Kjernejournalen gjør dette enklere.

700 000 innbyggere har per i dag allerede 
fått kjernejournalen sin. Videre planer er 
at alle i helseregion Vest-Norge skal få 
sin kjernejournal 1.mars, og deretter blir 
det opprettet for helseregion Midt-Norge, 
helseregion Sør-Øst Norge og helseregion 
Nord-Norge.

- Vi er veldig glad for at kjernejournalen 
nå implementeres i hele landet. Dette er 

en veldig viktig IKT-tjeneste, og er svært 
positive til denne satsningen, sier fagpo-
litisk rådgiver ved FFO, Arnfinn Aarnes.

VIKTIG INFORMASJON NÅR DET 
GJELDER 
Ifølge undersøkelser blant helsepersonell 
er om lag 1-2 prosent av befolkningen 
berørt av alvorlige lidelser eller allergier, 
såkalt kritisk informasjon, som helse-
personell bør kjenne til ved innleggelse 
på sykehus.

- Kjernejournalen vil være spesielt viktig 
i kritiske og akutte situasjoner. Viktige 
opplysninger vil raskt dukke opp, og det 
vil komme opp varsler om spesielle me-
disiner eller allergier automatisk. Dette 
vil være en stor hjelp for helsepersonell, 
men også svært viktig for pasienten, sier 
Aarnes.

Legges du inn akutt på et sykehus du ikke 
har vært før, bruker helsepersonell mye tid 

på å innhente oppdaterte opplysninger 
om deg som pasient. Opplysninger om 
legemidler og sykehusbesøk samles inn 
automatisk fra eksisterende offentlige 
registre. Andre opplysninger legges inn 
av behandlende lege (kritisk informasjon). 
Innbygger kan selv registrere kontaktper-
soner, sykdommer og om du har svekket 
syn, hørsel eller behov for tolk.

DU KAN BIDRA SELV
Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse 
eller annet som det er viktig for helseper-
sonell å kjenne til, kan du be legen din 
registrere dette.

- I tillegg til hva fastlegen din legger inn 
av opplysninger, kan du selv logge inn 
på helsenorge.no/kjernejournal og legge 
til opplysninger. Her kan du også få full 
oversikt over registrerte data, sier Aarnes. 
Du vil få tilgang til din kjernejournal via 
helsenorge.no med hjelp av din personlige 
BankID el.l.

Ifølge helsedirektoratets brosjyre om 
kjernejournalen, vil journalen opprettes 
automatisk for alle innbyggere i Norge 
etter hvert som løsningen tas i bruk i de 
ulike kommunene. 

Det vil også være mulig å reservere seg 
for tjenesten.

Les mer om Kjernejournal på helsenorge.
no/kjernejournal 

Nå kommer kjernejournalen 
TEKST OG FOTO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

FAGPOLITISK RÅDGIVER I FFO, ARNFINN AARNES, er glad for at kjernejournalen nå implementeres i hele landet. - 
Kjernejournalen vil være spesielt viktig i kritiske og akutte situasjoner, sier Aarnes.
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I Aust-Agder har likepersontjenesten vært 
en del av laget nesten siden etablering 
for snart 25 år siden. Dette takket være 
Målfrid Helle, som har klokketro på tje-
nestens funksjon: 

- For meg var og er det logisk at samtaler 
mellom noen som har erfaring som ska-
det eller pårørende og noen som nettopp 
har kommet i en slik situasjon, er nyttig. Vi 
kan tilby noe annet enn helsepersonell og 
vi er også levende eksempler på at livet 
går videre. Mange som nylig har kommet 
i en slik situasjon ser nemlig ikke for seg 
hvordan fremtiden kan være, sier hun.  

INFORMERE OG SYNLIGGJØRE 
Aust-Agder fylkeslag informerer om li-
kepersontjenesten gjennom brosjyrer og 
plakater. Særlig sykehus, legekontor og 
fysioterapikontorer er viktige kanaler for 
å nå de som kan trenge tilbudet. 

- I brosjyrene fremgår det kort hvem vi 
er og hva vi tilbyr. I tillegg står telefon-
nummer og adressen på kontoret vårt. 
Det at vi er i nærområdet gjør at folk 
lettere tar kontakt. 

De første årene var dette Helles kjepphest 
i fylkeslaget. Det stod ikke på agendaen 
til forbundet sentralt. Likepersontjenesten 
kom først inn for fullt på 1990-tallet. 

- Jeg kjente på hele meg at det var rett 
og fornuftig å bruke meg selv som like-
person. Men det er klart det var godt når 
tilbudet også ble forankret sentralt. Det å 
bli med i et nettverk av andre likepersoner, 
utveksle erfaringer og få profesjonelle kjø-
reregler styrket motivasjonen og gjorde 
meg tryggere i rollen. 

PÅFYLL OG KONTINUITET 
Pioneren fra Aust-Agder understreker 
at hun er svært fornøyd med hvordan 
tjenesten behandles i dag. 

- I Aust-Agder er vi i dag flere likepersoner 
som støtter og gir hverandre råd. Likevel 
mener jeg at de to treffene vi arrangerer 
i fylket to ganger i året er nyttige. Her 
treffes vi med kun fokus på tjenesten, 
vi gjennomgår etikken og moralen og 
vi utgjør et felleskap der vi kan lufte er-
faringer og utfordringer. 

Det er seks likepersoner som er en del av 
likepersontjenesten i laget Målfrid Helle 
tilhører. Gruppen har innarbeidet gode 
rutiner og jobber systematisk. 

- Den første kontakten tas gjerne via te-
lefon. I løpet av denne første kontakten 
kartlegger vi situasjon og behov. Kanskje 
ønsker vedkommende et spesielt kjønn el-
ler en pårørende. Har alder noe å si? Deret-
ter avtaler en gjerne et møte på  kontoret. 

Kontoret, understreker Helle, er faktisk 
veldig viktig. Før hadde jeg kontor  hjem-
me, men jeg ser at dørstokkmila gjør noe 
med folk. Kontoret er et nøytralt sted. Et 
annet godt alternativ er selvsagt å foreta 
samtalen ved sykehuset, som også har 
rom til disposisjon.   

- Hvor ofte og hvor lenge varer en like-
personrelasjon?

- Ofte er det over en kort periode – gjerne 
til vedkommende er ferdige med den ju-
ridiske saken sin. Det er godt å være med 
på reisen der en ser at personer slipper 
taket og tar livet sitt tilbake. 

Målfrid Helle vil nok holde på som like-
person så lenge hun klarer, men er usikker 
på fremtiden til tjenesten. 

- Jeg opplever ved vårt lag, men også 
når jeg snakker med andre lag, at vi har 
problemer med å rekruttere yngre like-
personer. Dette handler nok ikke om at 
tilbudet er dårlig, men at ungdom tenker 
annerledes om frivillig arbeid samt har 
andre sosiale plattformer de kommuni-
serer på. Kanskje finnes det andre måter 
å drive likeperson arbeid på, hva vet jeg?, 
avslutter Helle.    

Likepersonarbeidet – et 
praktisk og godt tilbud
TEKST: Gunn Kvalsvik

Driften av et lag handler om å lage faglige og sosiale møteplasser for 
medlemmer, - i tillegg er likepersonarbeid viktig både for de som bruker 
tjenesten og de som bistår i den. 

MÅLFRID HELLE har vært aktiv likeperson i nesten 25 år.



–  14  ––  14  –

Smått
& Viktig
FAKTURA PÅ E-POST? 
VI FORENKLER  FOR  DEG!

Siste året har vi hatt stadig flere fore-
spørsler fra mange medlemmer om å 
få faktura tilsendt på e-post istedenfor 
vanlig post.

Og dette kan du nå få!

Send en e-post til :  medlemmer@ 
personskadeforbundet.no og oppgi at  

du heretter ønsker å få tilsendt faktura  
på e-post, og til hvilken e-post-adresse 
– og gjerne ditt medlemsnummer!

Denne nye forsendelsesmåten er bespa-
rende på mange måter;  tid, penger og 
ikke minst miljøet! 

Alle som innen 1. april sender inn ”be-
stilling” av faktura på e-post er med i 
trekning av en Ipad Air 16G !  Vinneren 
kontaktes rett etter påske!

BESTILL INNEN 1. APRIL 2015 og vær med på trekningen 
av en Ipad Air 16G.  Vinneren kontaktes rett etter påske!

NY TELEFONTID

Personskadeforbundet LTN har endret  
åpningstider og vil nå ha telefontid 
hverdager 9.00 til 11.30 og 12.00 til 15.00. 
Tirsdager er telefonen stengt.

Dette gjør vi for å frigjøre tid for ansatte 
til å skrive høringssvar, bidra i rapporter 
og besvare henvendelser.

PÅ FLYTTEFOT?

Meld inn di nye adresse til oss! Send en 
e-post til post@personskadeforbundet.
no eller ring til 22 35 71 00. 
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Familieleiren arrangeres 28.07-04.08 med avreise fra 
Gardermoen. Se våre hjemmesider www.personska-
deforbundet.no for mer informasjon om leilighetene.

MELD DEG PÅ FAMILIELEIR 2015 

Personskadeforbundet LTN gjentar 
suksessen fra tidligere år og arran-
gerer familieleir i 2015. Familieleiren 
er et tiltak for både skadde barn og 
barn som er pårørende. 

Vi vet at økonomi er en utfordring for 
familier som har opplevd ulykker. Alle 
deltagerne på familieleiren vil derfor be-

tale det samme beløpet for å komme 
seg til Bulgaria uansett hvor i landet de 
kommer fra, en egenandel pr deltager 
på kr 1 000,-.  Resten av reisen dekkes 
av forbundet. 

Familiene må være selvhjulpne da reise-
ledere ikke kan fungere som assistenter. 
Vi har to leiligheter som er fullt tilrettelagt 
for funksjonshemmede.  Det vil bli tillagt 
stor vekt på det sosiale på denne leiren 

og forbundet arrangerer noen utflukter. 

Familieleiren arrangeres 28.07 -04.08 
med avreise fra Gardermoen. Se våre 
hjemmesider www.personskadeforbundet.
no for mer informasjon om leilighetene. 

Mer informasjon og påmelding, ta kon-
takt med Frank på e-post post@per-
sonskadeforbundet.no eller på telefon 
22 35 71 00. 

FAMILIELEIREN I 2014 var ein suksess. Til orientering regnet det bare når gruppen skulle reise hjem.
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Leger kan hjelpe folk ut av et usunt 
liv, men de risikerer å øke folks skam 
og skyldfølelse. Og deres feilgjer-
ninger kan koste samfunnet mye, 
svært mye. 

Faren for skam og skyld hos pasienten 
øker dersom legen ikke er flink til å kom-
munisere. Med disse advarende ordene 
innledet assisterende kommuneoverlege 
og forskningsrådgiver Eirik Abildsnes sitt 
foredrag under den regionale rehabilite-

ringskonferanse på 
Lillestrøm, som ble 
arrangert i slutten 
av 2014. 

- Ikke alle synes 
det er greit at legen 
uoppfordret tar opp 
temaer som  røyke-

slutt. Legens utfordring er at han vet det 
gjerne er sammenheng mellom røykingen 
og luftveisinfeksjonene som pasienten 
stadig kommer til legen med, forklarte 
legen. 

- Samtidig er  det en fare for at pasienten 
blir krenket av samtalen, sier Abildsnes, 
som bygger sin kunnskap på både egne 
legeerfaringer og en doktorgradsavhand-
ling om nettopp setter fokus på legers 
makt og kommunikasjon. 

Abildsnes mener at det å tilpasse kom-
munikasjonen individuelt for å nå fram 
med budskapet er spesielt viktig når det 
er snakk om sensitive tema.

Han har analysert maktforholdet mellom 
lege og pasient på bakgrunn av samtaler 
turnusleger og allmennleger i etterutdan-
ning har hatt i fokusgrupper.

Her diskuterte legene konsultasjoner som 
handlet om pasienters livsstil.

MAKTESLØSHET
Et av funnene er at leger som er flinke til 
å kommunisere, setter pasientene i bed-
re stand til å gjøre endringer og utvikle 
sunnere vaner.

- Legene har som en del av sitt sam-
funnsoppdrag å påvirke pasienter til 
bedre levevaner, men de legene jeg in-
tervjuet medgir samtidig at det kan være 
vanskelig å få til endringer av livsstil som 
varer over tid, sier Abildsnes.

I analysen kommer det frem at legene 
kan føle på en maktesløshet når mer 
kompleks kommunikasjon oppstår.

Dette er tilfeller der det er vanskelig for 
legen å få definert klare tiltak som kan 

Leger har makt både til 
å hjelpe og skade
TEKST Gunn Kvalsvik

EIRIK ABILDSNES
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En studie fra Folkehelseinstituttet 
viser at 9 av 10 barn som dør eller 
blir alvorlig skadet i bilulykker er feil-
sikret eller at det er løse gjenstander i 
bilen. Riktig bruk av sikkerhetsutstyr 
vil følge forskerne redde flere liv.

Hva er årsaken til at noen barn i bilulykker 
blir alvorlig skadd eller dør, mens andre 
barn i samme bil kommer fra hendel-

sen uten fysiske skader?Dette er ett av 
hovedspørsmålene lege og stipendiat 
Marianne Skjerven-Martinsen ved Fol-
kehelseinstituttet har undersøkt i sin 
doktoravhandling.

Studien er en del av forskningsprosjektet 
«Barn i bil», som gjennomføres i sam-
arbeid mellom Folkehelseinstituttet og 
Oslo Universitetssykehus.  Det er også 

utført en veikantundersøkelse av normal 
trafikk på norske veier som blant annet 
viste at hvert tredje barn sikres feil i bil.

forbedre  pasientens livsstil, eller når pa-
sienten viser motstand mot eller ignorerer 
legens forslag.

MANGE VERKTØY
I avhandlingen viser Abildsnes frem flere 
av kommunikasjonsverktøyene som fast-
legene i studien brukte i konsultasjoner 
om usunne levevaner.

- Dette er alt fra språkbruk, fysiske under-
søkelser, relasjonen til pasienten, og litt 
mer uortodokse hjelpemidler som humor 
og overraskelser, forklarte Abildsnes.

Abildsnes mener legene har et forbe-

dringspotensial i å velge riktig verktøy 
fra verktøykassen.

- Leger kan bli bedre til å tilpasse sin 
kommunikasjon, se an pasientene og 
dessuten være oppdatert på kommuni-
kasjonsverktøy. Det gjelder ikke bare for 
legestudenter, men også erfarne leger. De 
etablerte trenger også oppfriskning og 
fornyelse, understreker Abildsnes.

Han sier økt bevissthet om maktforholdet 
mellom lege og pasient også kan redu-
sere risiko for skade i kommunikasjonen.

- I utgangspunktet er det et asymmetrisk 

forhold,  men den kan gjøres mer balan-
sert ved god kommunikasjon, , avslutter 
Abildsnes.

LYST TIL Å LESE MER?
Eirik Abildsnes. The general practitioner 
as lifestyle advisor. A focus group study 
exploring case story discussions. Dok-
toravhandling, Universitetet i Bergen.

Eirik Abildsnes, m.fl. Power and power-
lessness: GPs' narratives about life-
style counselling. Br J Gen Pract. 2012 
Mar;62(596):e160-6.

Riktig beltebruk redder 
barneliv
TEKST Gunn Kvalsvik

Eirik Abildsnes har analysert maktforholdet mellom lege 
og pasient. Et av funnene hans er at leger som er flinke til 
å kommunisere, setter pasientene i bedre stand til å gjøre 
endringer og utvikle sunne vaner.

FOTO: Statens vegvesen.
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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 Personskadeforbundet LTN gir
tilskudd til sjåfør til bilen to valgfrie 
netter i russetida. Bidraget fra
Personskadeforbundet LTN og If er 
kroner 1 000.

Sjåføren må ha hatt sertifikat i minst
fem år, og således være en erfaren
sjåfør. Gjennom 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. Ditt nærmeste lag 
finner du ved å gå inn på personska-
deforbundet.no. Ta kontakt og kom 
trygt hjem fra feiringen.

1 TIL 17 Mai TICKET TO RIDE 

Dette 
skjer

Personskadeforbundet LTN eier 8  
leiligheter i feriekomplekset Panorama 
Dreams, nærmere bestemt i St. Vlas 
(Sveti Vlas) som ligger ca. 3 kilometer 
fra områdets største badeby Sunny 
Beach! 

Forbundet tilbyr sine medlemmer mu-
ligheter til en rimelig ferie i et godt kli-
ma og med mye vakker natur. Bulgaria 
er kjent for en vakker kystlinje, flotte 
skoger og fjell.Og med muligheter til 
mange forskjellige opplevelser.

1.6 TIL 1.9 UTLEIE AV LEILIGHETER I BULGARIA
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Mange av medlemmene i forbundet vårt 

opplever smerte som følge av skaden sin. 

Derfor har vi valgt Ungdom og smerter som 

temaet i en del av konferansen.  I den andre 

delen av konferanse vil vi ha en innføring 

i førstehjelp. 

Ungdomskonferansen har også som mål å 

knytte ungdommer fra hele landet sammen 

i et åpent og tolerant felleskap. Det vil derfor 

legges vekt på at alle deltar i fellesskapet 

og at vi blir kjent med hverandre gjennom 

aktiviteter. 

I år arrangerer vi ungdomskonferansen på 

idylliske Haraldvangen ved Hurdalssjøen 

i Akershus fylke. Dette stedet er spesielt 

tilrettelagt for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

Det vil bli teambuilding ute i naturen med 

aktivitetsløype og vi oppfordrer derfor alle 

deltagerne til å ha med godt tøy til utendørs 

bruk. Alle aktiviteter vil bli tilpasset og vi vil 

tilstrebe at alle kan delta på de forskjellige 

aktivitetene. Medlemskap kan tegnes ved 

påmelding.

Dato: 20.-22. mars 

 (oppstart 1500 fredag)

Påmeldingfrist:  27. februar 2015

Påmelding:  Ta kontakt med Frank på 

 telefon 22 35 71 00 eller 

 e-post post@personska-

 deforbundet.no. Maks. 2  

 deltagere fra hvert lag.

Kostnader:  Personskadeforbundet LTN 

 dekker reise, opphold og 

 en del måltider.

Egenandel:  Det er egenandel på kroner 

 500,- pr. deltager.

20-22 Mars UNGDOMSKONFERANSEN 2015 – UNGDOM OG SMERTER

Dette 
skjer
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Landet
rundt

 I fjor fikk vi midler fra ExtraStiftelsen 
til å lage informasjonsbrosjyrer på 
seks språk – hva blir årets spennende 
prosjekter?

Snart et det på tide å sende søknader 
om prosjekter til ExtraStiftelsen Helse og 
rehabilitering, som hvert år gir av midlene 
de får inn fra TV-spillet Extra til prosjekter 
på områdene forskning, rehabilitering og 
forebygging. Personskadeforbundet LTN 
er en av de organisasjonene man kan 
søke gjennom og vi ønsker oss nye og 
spennende prosjekter som vi kan stille 
oss bak. Søknadsfristen inn til oss i Per-
sonskadeforbundet LTN er 15. mai 2015. 

HVA KAN DU SØKE TIL?
Det kan søkes om midler til definerte 
prosjekter som går på helse, både so-
matisk, psykisk og andre. Det kan være 
tiltak for funksjonshemmede, kronisk 

syke eller pårørende. Det gis også pen-
ger til prosjekter som bedrer levevilkår 
og forebyggende tiltak som øker den 
enkeltes livskvalitet og bidrar til omsorg 
og trivsel. Rehabilitering omfatter også 
habilitering og behandlingstiltak som 
inngår i et rehabiliteringsopplegg.

De forskningsområdene som vektlegges 
er anvendt forskning, herunder utvikling 
av nye behandlingsmetoder, forebygging 
av fysisk og psykisk sykdom, rehabilite-
ring/habilitering av funksjonshemmede 
og kronisk syke.

HVEM KAN SØKE?
Norske frivillige, humanitære/ideelt 
samfunnsnyttige organisasjoner med 
helse- og/eller rehabiliteringsrelaterte 
formål og funksjonshemmedes interes-
seorganisasjoner kan søke om midler til 
prosjekter som retter seg mot målgrupper 

i Norge. Personskadeforbundet LTN er en 
slik organisasjon. 

Så kan andre, institusjoner, helsefore-
tak eller våre egne lag, søke på midler 
til sine prosjekter gjennom oss. Det er 
vi, Personskadeforbundet LTN, som be-
stemmer hvilke prosjekter vi stiller oss 
bak, og det er først og fremst prosjekter 
som vil komme våre medlemmer til gode, 
direkte eller indirekte gjennom forskning, 
forebygging osv..

HVORDAN SØKER DU?
Dersom du har et prosjekt du gjerne vil 
søke midler til, kan du henvende deg til 
Personskadeforbundet LTN for å høre 
om vi er interessert i å være søkerorga-
nisasjon for prosjektet ditt. Dersom vi 
sier ja vil det bli opprettet en elektronisk 
søknad i ExtraWeb, som er ExtraStiftelsen 
sitt nettbaserte program for behandling 

Søk penger til helse og rehabilitering
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Arne-Magne Andreassen, leder for  
Personskadeforbundet LTN Sortland og 
Andøy, har sendt bilde fra standen som  
laget hadde på Sortland Storsenter i  
november. Han skriver at de fikk mar-
kedsført seg godt og delt ut alt av bro-
sjyrer, reflekser og annet materiale. 

- Folk var veldig positive og takknemlig 
for refleksene og mange sa de ønsket å 
melde seg inn og støtte vårt arbeid, sier 
Andreassen.

I tillegg til lederen Arne-Magne Andrea-
sen deltok Nina Pettersen, Arvid Gans-
moe samt noen andre medlemmer. 

Stand på Sortland Storsenter 

Midlene fra ExtraStiftelsen har som mål å bidra til 
å løse uløste helse- og rehabiliteringsoppgaver i 
samfunnet.

av alle søknader, rapporter osv.. Der får 
søker tilgang til å fylle ut søknaden og 
laste opp vedleggene sine.

Det stilles noen faglige kvalitetskrav til 
søknadene og det er følgende: Faglig 
kompetanse i styringen av prosjektet 
- Klare mål og forventede resultater – 
Gjennomførbarhet - Tidsplan for gjen-
nomføringen - Budsjett og finansierings-
plan for de år som prosjektet skal vare. 
Det stilles også krav til rapportering av 
fremdrift (dersom prosjektet er over flere 
år) og sluttrapport, samt til regnskap. Alt 
gjøres elektronisk via ExtraWeb.

HVORDAN SKJER UTVELGELSEN?
ExtraStiftelsen har tre fagutvalg som 
vurderer alle søknadene som har kommet 
inn, ett for hvert område, og i slutten av 
november hvert år blir midlene fordelt 
ved offentlig kunngjøring.

Det finnes generelle fordelingskriterier 
innenfor rammene av formålet og noen 
av dem er at midlene stimulerer til ny 
virksomhet innen de definerte formål og 
bidrar til å løse uløste helse- og rehabi-
literingsoppgaver i samfunnet.  Andre 
kriterier er omfanget av helseproblemet 
i samfunnet og at mange er eller kan bli 

rammet, helseproblemet alvorlighetsgrad 
og kompleksitet, tiltak for barn, unge og 
eldre og andre som dere kan lese om på 
ExtraStiftelsen sin nettside.

Vi anbefaler alltid at den som vil søke 
om midler ser godt igjennom sidene til 
ExtraStiftelsen, for der står både det som 
kreves i en søknad og man kan plukke 
opp tips om hva som bør tenkes på og 
formuleres godt i søknadsteksten. 

Se: www.extrastiftelsen.no
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Rett før jul ble kapitaliseringsren-
ten satt ned fra fem til fire prosent, 
spørsmålet er hvorvidt den nye 
rentesatsen oppfyller retten til full 
erstatning. 

- Den 12. desember var en historisk dag, 
ikke bare for Annelin Kreutzer som prøvde 
saken sin i Høyesterett og fikk medhold i 
at kapitaliseringsrenten skulle reduseres, 
men også for de som kommer til å bli ska-
det i fremtiden eller har pågående saker.

Annelin Kreutzer ble i 2007 og i en alder 
av 20 år påkjørt av en bil og påført 
omfattende skader. Hun er 100 prosent 
medisinsk og ervervsmessig ufør, med 
omfattende funksjonshemminger og et 
døgnkontinuerlig bistandsbehov. Takket 
være en ressurssterk far har saken gått 
gjennom de ulike trinnene i rettsappa-
ratet.

DEN NORSKE FORSIKRINGSFORENING 
Kreutzerdommen er viktig for Person-
skadeforbundet LTN som har hatt ren-
tenedgang som et sentralt mål siden 
1993, men den er også interessant juridisk 
og økonomisk. Det var ikke uventet full 
sal da Den norske forsikringsforening 
inviterte til seminar for å drøfte nettopp 
kapitaliseringsrenten.

I tillegg til Walther Neuhaus fra Zabler 
Neuhaus, som innledet med å si noe 
dommens betydning for nivået på er-
statninger, fortalte de prosederende ad-

vokatene Andresen og Lund om selve 
dommen – og vår egen assisterende 
generalsekretær Per Oretorp gav et bil-
de på konsekvensene for de det faktisk 
gjelder. De skadde.

ER FIRE PROSENT NOK?
Det finnes mange og komplekse reg-
nemåter for å vurdere hvorvidt kapita-
liseringsrentesatsen oppfyller kravet om 
full erstatning. Spørsmålet mange stiller 
er om nedgangen på en prosent faktisk 
er nok. Vurderingen går blant annet på 
utviklingen i norsk økonomi, realvekst-
prognoser samt forventet avkastning 
på pengeplasseringer. Mange hevdet 
at Høyesterett legger til grunn en altfor 
positiv forventet avkastning.

- Skal en kunne forvente at en skadd 
person skal kunne plassere sine penge 
mer strategisk og med bedre avkast-
ning enn det oljefondet klarer, utfordret 

møteleder direktør Anne Stine Mollestad 
i DNB Skadeforsikring.

- Det er usikre momenter i en slik bereg-
ning, sa Neuhaus, mens han visuelt synte 
hvordan en kurve beveget seg basert på 
forskjellige tall i Excel-skjemaet.

De to prosederende advokatene uttrykte 
begge at de var fornøyde med at Høyes-
terett faktisk hadde satt ned renten, og 
Lundin sa at saken er både prinsipiell og 
viktig. Det er likevel liten grunn til å tro at 
spørsmålet om kapitaliseringsrentesatsen 
skal gjenopptas i retten med det første.

- Jeg tror at renten ikke er satt lavt nok, 
men har liten eller ingen tro på at retten 
er villig til å prøve en slik sak igjen med 
det første, understreket Lundin.

Per Oretorp fortalte i sitt innlegg at for-
bundet var glade for den nye rentesatsen, 
men hadde et overordna anliggende; 
nemlig å påse at alle får den erstatningen 
de har krav på og som gjør at livet blir 
så bra som mulig.

- Vi er opptatt av at den unge jenta og 
alle andre som blir skadet skal få den 
økonomiske bistanden de trenger for å 
leve et verdig liv. Dette er et rettsprin-
sipp, men også selve bærebjelken i vår 
organisasjon. Målsetningen er å sikre 
fremtiden for alle som blir utsatt for en 
ulykke, avsluttet Oretorp.

Stor interesse for 
kapitaliseringsrenten

TEKST Gunn Kvalsvik   

PER ORETORP
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Pål  Dåstøl

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. mars 2015

Løsning på forrige kryss 
var: 
VINTERSTORMER

Liv Marie Pedersen, Harstad
Anne Frøshaug, Hønefoss
Arve B. Ringen, Røn

OPPGAVE VINNERE

Kryss meg på krykka

Send løsningsordet, samt navn og adresse til levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Selius
& kidza

IPAD TIL DE MINSTE?
Hvorvidt de yngste barna   som stadig blir yngre   skal tilbys 
iPad og tilsvarende elektroniske duppeditter debatteres livlig 
om dagen. Med varierende grad av skråsikkerhet argumenteres 
det stadig vekk: Kan man skade hjernens utvikling? Kommer 
barnet mitt til å henge etter hvis jeg velger det vekk? Skal ikke 
barn lenger få erfaring med å kjede seg? Hvordan skal barnet 
underholde seg selv? Hvilke programmer er de pedagogisk 
riktige?

Siden denne teknologien er så ny, vil det fortsatt ta en del 
år før man kan si noe om langtidseffektene av bruken.  De 
potensielle forsøkspersonene må rett og slett rekke å vokse 
en stund til.  I mellomtiden lurer vi jo på: Bør lillesøster på 1 
år få nettbrett? Som sagt vet vi ikke dette ennå, men kan vi 
supplere våre funderinger med to ting til? 

For det første: Lillesøster er en ekstremt travel dame. Hun har 
som prosjekt å lære seg alt om hele verden.  Hjelper vi henne 
ikke da, ved å la henne få nettbrett? Ved å la henne få presen-
tert en sirkel og en firkant på skjermen, lærer hun om former, 
hvis en morsom figur popper opp når hun trykker på sirkelen, 
men ikke på firkanten. Runding og firkant er jo forskjellige, 
lærer lillesøster.  Hurra for fremskrittet? Tja.  Hvis lillesøster  
finner en rund boks i nederste kjøkkenskuff og en firkantet 
trekloss på gulvet: Hva kan hun lære da? 

Runde og firkantede ting har ulike egenskaper.  Runde ting 
triller.  Den lille treklossen er tyngre enn den store plastbok-
sen.  Klossen kan puttes oppi boksen, tømmes ut og gjemmes 
under den.  Klossen bråker mer hvis den kastes.  Plast smaker, 
kjennes og lukter annerledes en tre.  En liten hverdagserfaring, 
men veldig mye mer kompleks enn den hun ville fått hvis den 
samme tiden ble brukt til å trykke på nettbrettet. 

For det andre: Mange av argumentene man finner på nettet 
gjelder barnet og nettbrettet.  Hvorfor skal barn finne ut av 
dette alene? Lillesøster er av natur sosial og hun orienterer 
seg mot foreldrene for hjelp til å forstå og få regulert egne 
opplevelser. Sliten, overveldet, skummelt, osv. er enkle ord 
for opplevelseskvaliteter den voksne må hjelpe barnet til å 
få grep om.  Å være i villrede om i hvilken grad barn skal ha 
tilgang til nettbrett er noe mange norske foreldre kan kjenne 
seg igjen i, men har du de to tingene vi her har vært inne på 
med i bakhodet så vet du: Små barn trenger opplevelser og 
de trenger voksne å oppleve dem med.  Du er alltid bedre enn 
et nettbrett. Alltid.
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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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nostrud exerci tation ullamcorper 
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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 

Dette eksperimentet viser 
hva øynene dine kan se – 
og ikke kan se – når du 
holder hodet stille.

Maskeringsteip

Øynene dine kan se et 
område formet omtrent sånn:

Et sted der teipen 
ikke vil skade 
veggene (en 
kjeller eller en 
garasje eller et 
bad) passer bra

MCT/Bulls

Stol

Venstre 
øye

Høyre 
øye

Begge øyne

Synet ditt er 
skarpest i et lite 
område i midten

På sidene har du 
periferisk syn. Det er 
ikke skarpt syn, men 
du kan lett se noe i 
dette området hvis 
det beveger seg

        Sitt i stolen 
        med knærne 
        mot veggen og 
be hjelperen sette 
en teipbit på 
veggen rett foran 
øynene dine

Se på den flekken mens 
du holder en hånd over 
det ene øyet Få hjelperen din til å 

feste små teipbiter på en 
rekke steder rundt 
kanten av området du 
kan se med det øyet – 
ditt såkalte synsfelt

Voksen hjelper

Dekk til det andre 
øyet og få igjen 
hjelperen din til å 
merke randen av 
synsfeltet ditt

Noen store bokstaver 
revet ut av en avis

Til slutt åpner du 
begge øynene. 
Se rett fram og 
be hjelperen din 
holde bokstaven 
fra en avis på 
ulike steder i 
synsfeltet ditt

Du trenger:

Gjør dette:

2

4

3

«Kan du 
lese denne 
bokstaven?»

«Kan du 
se dette?»

HVA SKJEDDE:

1
Hva du 
kan se
Hva du
kan se
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Trygt på skoleveiene

Øksnes
kommune

oksnes.kommune.no gjovik.kommune.no

Torsken
kommune

torsken.kommune.no

Songdalen
kommune

songdalen.kommune.no

Herøy
kommune

heroy-no.kommune.no

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.noaukra.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
risor.kommune.no

tysver.kommune.no

Hareid
kommune

hareid.kommune.no Oppvekst og Kultur
 felsberg.kommune.no

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no

Randaberg
kommune

randaberg.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

nord-aurdal.kommune.no

Verdal
kommune

verdal.kommune.no
hamar.kommune.no

Tromsø
kommune

Forebyggende
helsetjenester

 tromso.kommune.no

Sektor
kommunal utvikling

meraker.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

karmoy.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.noPleie- og omsorgsetaten

ballangen.kommune.no

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no

Høylandet
kommune

hoylandet.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no

sauda.kommune.no
sortland.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

kristiansand.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

asker.kommune.no

re.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

nore-og-uvdal.kommune.no

Kongsvinger
kommune

kongsvinger.kommune.no lindas.kommune.no

as.kommune.no

avd. for psykisk helse
nordre-land.kommune.no

Risør
kommune

risor.kommune.no

Gjerdrum
kommune

gjerdrum.kommune.no

gran.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Vinje
kommune

vinje.kommune.no

hurum.kommune.no

Sørfold
kommune

sorfold.kommune.no

froya.kommune.no
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3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

Betong - Mur - Flisarbeid

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

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS   -   Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

Advokatene i Hurum MNA
Aas, Engeland & Øvergaard

Åsveien 9, 3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 47 77

Elektroservice AS
 Sørumsgata 32, 2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 80 40 40

Specsavers Optikk Trondheim
Synsentrum John E. Wiig

Prinsens gate 39, 7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 87 66 60

Ulefossv 40, 3730 SKIEN - Tlf. 452 66 633
Fysioterapeut Elin Aas, tlf. 908 43 331

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Bulder Verksted
Bosch Car Service

Leikanger
Hagane 3

6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

Elveg. 5, 1724 SARPSBORG
Tlf. 69 15 51 33

FØRDE TLF. 57 82 85 00 - KAUPANGER TLF. 57 82 85 01

Olav Kyrres g. 17, 7030 TRONDHEIM
Tlf. 06 800 / 72 82 98 00 - www.stolav.no

Møre og Romsdal fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Element og Spesialtransport AS
 Industriv 1, 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 75 08 08

Real Bil AS
 Røykenv 283

1389 HEGGEDAL
Tlf. 67 21 03 78

Maskinentreprenør
Larsen & Hansen AS

Gilhusveien 19, 3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 54 03 - Mobil 952 14 751

HTR Elektro
 Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

 7650 VERDAL  -  Tlf. 74 07 53 05

Moen Industriområde
3623 LAMPELAND

Tlf. 32 76 18 80

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Verdal/Levanger
7660 VUKU

Tlf. 74 07 09 16

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
 Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Rødven
Transport AS

 Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

ANONYM
STØTTE
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avd. Finnsnes
Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

dinfirmabil.no
Verkstedveien 4

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 06 80

Hamar Pukk
og Grus AS

 Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Kvinnherad
Auto Bilutleie
Uskedalsvegen 588
5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Sentrum
Motor AS
 Øravegen 18

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 19 66

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Rally
Bilverksted AS

 Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Fosnavåg
Bilverksted AS
Myklebustvegen 65
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 16 00

Dale Bil AS
 Nordalen

5722 DALEKVAM
Tlf. 56 59 60 89

Norsk Scania AS
avd Verdal
7652 VERDAL

Tlf. 74 04 46 60

BDO Drammen
 Kniveveien 31

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 88 21 50

Olaf Helge Ask AS
 Tangengata 12

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Engan
Snekkeri AS
Skaholtveien 10
3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 31 35

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Fyksen
Servicecenter AS

 Nygata 6-8
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 20 16

G Eilertsen AS
 Strandg 95

6060 HAREID
Tlf. 70 09 53 00

Storg 159
3915 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 50 00

Mesterhus
SI Bygg AS
Ånestadvegen 14
4360 VARHAUG
Tlf. 51 79 18 80

Quality Airport Hotel
Gardermoen AS
 Jessheim Nord
2067 JESSHEIM
Tlf. 63 92 61 00

Sola Regnskaps-
førerselskap SA

4097 SOLA
Tlf. 51 71 99 30

Søm & Idestua DA
 Sentrumsvegen 120

3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ
Tlf. 979 91 550

Vabakkjen 10
5411 STORD

Tlf. 53 40 32 00

Thon
Gardermoen AS

0106 OSLO
Tlf. 63 92 94 20

1401 SKI
Tlf. 64 91 57 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Fjordveien 3
1328 HØVIK

Tlf. 22 52 54 10

Rana Bilopphugging AS
Falck Mo i Rana
8610 GRUBHEI
Tlf. 75 13 22 22

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Storg. 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Sandnes
Bilverksted AS

 Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80
www.veng.no

Eternitveien 8
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 92 70

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

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

Skjeberg
Auto AS

Høysandv. 12
1747 SKJEBERG
Tlf. 69 16 83 91

Vallset
2330  VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Rema 1000 Moa
Langelandsvegen 51

6010 ÅLESUND
Tlf. 70 14 03 83 / 65 27

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Automester
Allservice
 Hillevågsv 101

4016 STAVANGER
Tlf. 416 75 216

Skipnes
Byggservice AS

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Advokat
Jon Reidar Aae

 Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Gudbrandsdal
Brønnboring AS

Gamleveien 30
2642 KVAM

Tlf. 61 29 26 40

Bodø
Trafikkskole
 Hernesveien 23

8003 BODØ
Tlf. 75 52 29 19

H. Lunde
Autoverksted
 2266 ARNEBERG

Tlf. 62 95 32 83

Rogaland
Bilverksted AS

 Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

rogaland.bilverksted@start.no

Vestsink AS
 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Rune Lyse
Transport AS
Røynebergsletta 26
4033 STAVANGER

Tlf. 51 88 07 90

Melby Auto
avd. Lillestrøm AS

Isakvieen 64
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 80 54 00

C P Sand
Transport AS
 Lillestrømveien 1544

1911 FLATEBY
Tlf. 64 92 90 33

Gardermoen
Parcel Xpress DA

 Energivegen 5
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 98 27 77

Miljøtransport A/S
 6475 MIDSUND
Tlf. 71 27 91 50
Fax. 71 27 91 51

Stig & Kais
Karosseri AS

Verkstedv. 6
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 27 71

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Service, reparasjoner og EU-kontroll

Agder
Karosseri AS

 Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Tynset
Drosjesentral

Kongsveien 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Liabø
Entreprenør AS

 Omagata 28 B
6516 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 58 33 40

PostNord AS
 Tana bru

9845 TANA
Tlf. 09 300

Lillestrøm
 Storgata 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 15 90

 Tverrvegen 32
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Mosserødhjemmet
 Plutosv 24

3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

Lilleborg Bil- og
Bremseverksted AS
Hjalmar Brantings vei 4

0581 OSLO
Tlf. 22 65 52 10
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Ulefoss
Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
 Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Bucci Arkitektur
& Design AS
Gamlevegen 26

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 915 31 717

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50

SKS Transport
Eggjaveien 57

2686 LOM
Tlf. 911 63 710

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

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Hafsil AS
 Navestadveien 20
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 14 55 75

Paul Messa AS
 Engeveien 1

1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

Eidsberg
Regnskapslag

 Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN

Tlf. 69 84 60 90

Joker Kirkenes
 Kiell Torkildsens g 3

9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 12 66

Bislett
Trafikkskole

 Sofies gate 8
0352 OSLO

Tlf. 997 38 484

Åkrene
Isolering A/S

 1901 FETSUND
Tlf. 958 66 250

T. Simensen
Transport
Stenersgata 42

2864 FALL
Tlf. 991 53 308

Horten
Rørleggerbedrift A/S

Storgata 64
3182 HORTEN

Tlf. 33 04 36 54

H. Clausen AS
Gaupev. 21

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

Hustvedt & Skeie
Transport AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Mjøs-Produkter ANS
Leinskogen 7

2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 74 94

JA Rør AS
 Venneslavegen 314

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 78 00

Recon
Regnskap AS

 Verftsgata 22
7800 NAMSOS
Tlf. 479 80 500

Risavika
Havn AS

Kontinentalveien 31
4056 TANANGER
Tlf. 51 71 59 00

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

Spar Haga Mat AS
Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Autopartner
 Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Øksnes
Bil & Maskin AS

 Storg. 53
8430 MYRE

Tlf. 76 11 91 70

Møller Bil
Kokstad AS

 Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Skudenes & Aakra
Sparebank
 Åkraveien 1

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 03 361

Europe AS
 Gråterudveien 43
3032 DRAMMEN
Tlf. 922 25 599

Bema AS
 Vardegaten 17

4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 50

Betong Vest AS
Fleslandveien 77

5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 66 00

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Håvundvegen 326
3711 SKIEN

Tlf. 35 50 06 80

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Bodø
Transportservice AS

8001 BODØ
Tlf. 75 52 44 44

Geilovegen 68
3580 GEILO

Tlf. 32 08 70 00

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Eiker Senter, Prestaker
3300 HOKKSUND
Tlf. 458 13 925

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Brødrene
Selvik AS
 Treaskjæret
4200 SAUDA

Tlf. 51 22 49 23

Sandnes
Taxisentral
4313 SANDNES
Tlf. 51 66 16 00

Osbadet KF
 Idrettsvegen 39

5210 OS
Tlf. 56 57 61 20

K. Kleven AS
 Kårhaugen 1

6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Monrad
Lassemo

Fjerdingøy
7873 HARRAN

Tlf. 74 33 01 68

Langestrand
Fysioterapi

 Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Den Fjellhammar
Bilpleie DA

 Fjellhammarv 27
1472 FJELLHAMAR

Tlf. 67 97 63 11

Taxi Holdeplass
 Havnevegen 20
4056 TANANGER
Tlf. 51 69 87 99

Terje Løvåsvei 1
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 29

SKL Energi til utvikling
5401 STORD

Tlf. 53 49 60 00

Eiksenteret
Gausdal

 2652 SVINGVOLL
Tlf. 61 22 71 90

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

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

Moss
Transportforum AS

 Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Mekonomen
Bilverksted

Bil & Maskinservice Nøtterøy AS
Kirkeveien 390

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Vikavegen 17
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 44 33

www.cypromed.no

Bergslid
Begravelsesbyrå

Sentrumsgata 9
7970 KOLVEREID
Tlf. 74 38 95 00

Tonstad
Bakeri AS

 4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

B. Stensaker
Transport AS

Strandg 6
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 20 22

Revisorteam
Midt-Telemark AS

Gamlegata 56
3810 GVARV

Tlf. 35 95 67 00

Johan R. Sunde AS
 6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Mobile Bergen AS
Liaveien 12

5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Industriverktøy
IDG Tools AS

 Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Storg. 15, 2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 75 55

Maskinentreprenør
Per Kirkeng AS

 Kjærlighetsstien 10
1850 MYSEN

Tlf. 69 89 39 13

Skjellerud
Verksted ANS

 Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Bavaria
Arendal AS

 Stoaveien 2
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 69 00

Viking Byrkjelo
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Mekonomen
Lillestrøm AS

Isakveien 17
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 10 10

Fossli AS
 Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Taraldsøy
Transport ANS

 5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

Peder Haakestad
& Sønn AS

Elvev. 142
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38
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AKERSHUS

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

BUSKERUD

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

FINNMARK

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

HORDALAND

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

MØRE og ROMSDAL

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

NORDLAND

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

NORD-TRØNDELAG

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

ROGALAND

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

TROMS

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

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

TELEMARK

avd. Kragerø
Frydensborgveien 4, 3770 KRAGERØ..............................Tlf. 35 98 25 24
E-post: tovet@wright.no
www.wright.no

VEST-AGDER

UFO Trafikkskole
Dronningens gate 95, 4608 KRISTIANSAND......................Tlf. 38 10 04 00
E-mail: ufo@ufo-trafikkskole.no
www.ufotrafikkskole.no

VESTFOLD

SANDEFJORD Trafikkskole DA
Hjertnespromenaden 33, 3211 SANDEFJORD....................Tlf. 33 46 80 17
E-post: post@sandefjordtrafikkskole.no
www.sandefjordtrafikkskole.no

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

ØSTFOLD

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84
E-post:  ptraf@frisurf.no
www.pers-tr.no
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Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

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

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

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

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

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

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

Ta kontakt på 
 juridisk@naf.no  

eller  
tlf. 926 46 793  

for mer  
informasjon.

Din sak er vår sak

ANNONSER

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

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

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

Delta på årsmøte i DITT lag! 



ANNONSERE I 
LEVE MED?

Ta kontakt med Hege Reinholdtsen på 
tlf. 756 82 624 eller på epost: 
heger@polarfakta.no

STØRRELSE PÅ ANNONSENE:

Side 2:
1/4 side: 94x120 mm
1/2 side: 188x120 mm

Nest siste side:
1/8 side: 86x56 mm
1/4 side: 86x115

Baksiden:
1/4 side: 93x108 mm
1/2 side: 188x108 mm

M
iljø

trykksak fra Trykkp
artn

er A
S.       Lisen

sn
r. 241 823        Sertifikat n

r. 1638 

  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

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, Alta og Oslo.

Kontaktpersoner:
Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Advokat Marit Figenschau

Advokat Sigve Seime Stokka

Adv.flm. Torgeir Haslestad

Advokatfirmaet Nidaros DA  
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, 
Norway

Telefaks  + 47 73 87 99 98  
Telefon  + 47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

Vi har lang og bred erfaring med behandling av  
personskadesaker, forsikringssaker,  
erstatningssaker og trygdesaker.

ANNONSER


