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er hovedtema i denne utgaven av LEVE MED. Likeperson- 
arbeidet er det vi tidligere kalte likemannsarbeid, men som 
har byttet navn for å oppfattes som kjønnsnøytralt. Opp-
gaven som samtalepartner er likevel som før og tjenesten er 
svært viktig for forbundet. Når en kommer opp i en situasjon 
som skadd eller pårørende er det ikke alle som trenger en 
rådgiver gjennom helsevesenet, men noen å faktisk snakke 
med. I dag er det utdannet ca. 170 likepersoner i Personska-
deforbundet LTN, og de har bred erfaring på hvert sitt vis. 
Landsstyret er takknemlige for den jobben likepersonene ut-
fører i hverdagen og ønsker å løfte tilbudet.

Konkret er det tenkt å gjennomføre årlige kurs for likeperso-
ner for å styrke den enkelte. Erfaringsutveksling er også en 
del av det å delta på kurs, og neste kurs er satt til i november. 
Markedsføring av likepersoner skal skje lokalt, og vi håper å 
inspirere og hjelpe slik at tilbudet kommer ut og frem! Det er 
også et ønske og klare å få likepersoner til å hjelpe hverandre 
på kryss av lag. Vi vet at dette er et tilbud som har hjulpet 
mange og som kan hjelpe enda flere. 

Det er med tungt hjerte jeg skriver denne lederen. På grunn 
av uro i forbundet har landsstyret måtte ta det tunge valget 
og kalle inn til ekstraordinært landsmøte i juni. Vi i det sit-
tende styre er lovlig valgt. Noen lag har hyret advokat, og vi 
ser at en rettsak med alt det medfører ikke vil føre med seg 
noe godt for medlemmene og forbundet. Mange trenger vår 
hjelp og de ønsker vi å ivareta, og med så mye støy klarer vi 
ikke å opprettholde den kvaliteten vi ønsker tilby. Vi ønsker 
å skape arbeidsro for de ansatte og landsstyret. Valget om 
et ekstraordinært landsmøte handler derfor til syvende og 
sist om et ønske om å ivareta vårt overordna mandat som er 
å bistå og hjelpe medlemmene. I en sak som denne fins det 
ikke vinnere - bare tapere!

Nå er våren her og vi går uansett en fin tid i møte, det grøn-
nes ute og naturen våkner til liv. Jeg ønsker dere en fin  
17-. maifeiring, og håper at alle får en fin feiring av dagen der 
dere bor.

Likepersonarbeid 
LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

«En likeperson er noen som skjønner hva det vil si 
å komme ut for en skade eller situasjon fordi de 
selv har vært der.» 
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TEKST Gunn Kvalsvik

Likepersontjenesten skriver seg til-
bake til slutten av 1700-tallet da et  
mentalsykehus i Paris prioriterte å 
ansette tidligere pasienter. Grunnen 
var å hindre vold mot pasientene og 
å møte dem som mennesker.

Da som nå, handlet likepersontjenesten 
om medmenneskelighet og humanisme. 
Selv om det sjelden eller aldri utøves vold 
på norske sykehus i dag, er det viktig å 
møte pasienter som likeverdige men-
nesker. 

Men, altså. Over 200 år senere vet vi 
egentlig ikke så mye mer om likeper-
sonarbeid enn at det virker logisk, og at 
de fleste brukerorganisasjonene derfor 
ønsker å ha det som et av sine tilbud. En 

som vet litt mer, er seniorforsker Helge 
Skirbekk ved Nasjonal kompetansetje-
neste for læring og mestring innen helse 
(NK LMH). 

- Jeg skrev en rapport i fjor høst om 
likepersonsarbeidet, og jeg vil gjerne 
begynne med å si at likepersonarbeid 
fungerer svært positivt for både brukere 
og likepersoner, understreker Skirbekk.

TILLITSMANDAT
Sammen med kolleger gjorde Skirbekk 
en studie på Vardesenteret for Kreftfore-
ningen. Dette er et rehabiliteringssenter 
for alle grupper kreftpasienter hvor det 
tilbys en rekke tilbud, deriblant likeper-
sonsamtaler. 
- Kreftforeningen ønsket å si noe om 
hvordan tilbudet fungerer både for den 

som bruker det, og for den som tilbyr det. 
På Vardesenteret blir likepersonsam-
taler annonsert ved lister av personer, 
deres pasientforening og telefonnummer, 
samt opplysninger om hvilke tidspunkt 
vedkommende vil være tilstede. Like-
personene er synlige ved at de går med 
egne buttons på genserne, forteller han. 

Selve samtalene foregår gjerne ganske 
uformelt i en sofa i fellesområdet eller 
rundt et bord. En kan selvsagt ringe og 
avtale på forhånd, eller så skjer det ad 
hoc der og da. Dersom det er ønskelig 
med en mer privat samtale finnes det 
rom som kan brukes. Skirbekk, som har 
doktorgrad om tillit mellom lege og pa-
sient, og også er redaktør for boken Tillit 
i Norge, mener nettopp den uformelle 
formen er viktig.

Det hjelper å snakke 
med en som vet
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- Sofasamtalen og de mer uformelle og 
ikke-sykehuslignende omgivelsene, ska-
per andre former for samtaler enn det 
som kan skje med helsepersonell. Den 
uformelle formen er en god ramme for å 
bygge tillit. Ingen pasienter har blind tillit 
til helsepersonell. Brukere stiller gjerne 
enkle spørsmål som en test for å finne 
grensene for åpenhet i det jeg har kalt 
tillitsmandatet. Slik er det også i likeper-
sontjenesten. En uformell god samtale 
kan brukes for å undersøke hvorvidt til-
liten er stor nok til at en ønsker å dele 
også mer private og personlige deler av 
livet sitt, sier Skirbekk. 

SAMHOLD OG FREMTIDSTRO
På Vardesenteret foregår ikke likeper-
sonnsamtalene nødvendigvis med noen 
som har samme diagnose. Studiet til 
Skirbekk viser at personkjemi i enkelte 
tilfeller kunne være like viktig. 

- Igjen handler det om tillit. Det å velge 
å dele sårbarhet og det innerste. Når en 
velger å dele, velger en også å overlate 
noe av seg selv til en annen. 

I følge forskeren oppleves likepersonen 
som en tredje slags samtalepartner. Mens 
familien kanskje ikke orker å snakke om 
sykdommen og dens implikasjoner, og 
helsearbeiderne har en behandlerrolle, 
utgjør likepersonen noe utfyllende. 

- Likepersonen er et medmenneske som 

har vært i en lignende situasjon, som vet 
hva det betyr og som kan vise at livet 
går videre. Det er derfor ikke unaturlig å 
kjenne på en form for samhold. I tillegg 
kan samtalen oppleves som en pause 
fra sykdommen fordi den andre vet og 
ikke alt må forklares, sier han.

PROFESJONELL BEHANDLER
Det som kanskje var mest gledelig, i følge 
Skirbekk, er hvor fornøyde likepersonene 
var. Mange mente faktisk det kanskje 
var like viktig for dem, som det var for 
brukerne. 

- Alle jeg snakket med understreket 
gleden av å kunne bidra. Det at deres 
erfaringer kunne brukes til glede for andre, 
og kanskje til og med gjøre livet bedre 
for noen , opplevdes svært bra, sier han. 

Han var også overrasket over kunnskapen 
og refleksjoner rundt hvilken rolle de 
skulle ha i arbeidet. Flere snakket om 
balansepunktet mellom egne behov og 
behovet til den en skal hjelpe. Brukeren av 
tjenestens beste må alltid stå i sentrum. 

- En jeg snakket med kalte seg selv pro-
fesjonell uprofesjonell. Det synes jeg var 
et fint og dekkende begrep. En må holde 
rollene adskilte og være profesjonell som 
likeperson. Å snakke ned helsevesenet 
eller behandlere er ikke likepersoners 
oppgave, det samme gjaldt å diskutere 
alternative behandlinger. 

Det som kanskje var mest gledelig, i følge Skirbekk, 
er hvor fornøyde likepersonene var. Mange mente 
faktisk det kanskje var like viktig for dem, som det 
var for brukerne.

Informasjonen om ansettelsene 
av tidligere pasienter på et men-
talsykehus, finnes i et brev fra 1793. 
Administrator Jean Baptiste Pussin 
skriver om dette til overlege Phi-
lippe Pinel på sykehuset Hôpital 
Bicêtre i Paris, og med det innledes 
en humanistisk vending i sykehus-
sektoren i Europa. 

I moderne tid dukker begrepet like-
menn opp på psykiatriske sykehus 
i USA på 1960-tallet. Her til lands 
dukker begrepet og tjenesten først 
opp på midten av 1970-tallet på 
landets psykiatriske sykehus, og 
noen år senere begynte man med 
likepersonarbeid i flere av de store 
brukerorganisasjonene. 

I Personskadeforbundet LTN har 
vi hatt likepersontjeneste nesten 
siden oppstarten for 30 år siden.  

HISTORIEN BAK
LIKEPERSONS-
TJENESTEN
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- I Personskadeforbundet LTN betyr like-
personarbeid at en som selv er skadd eller 
er pårørende, har samtaler med en som 
nylig har kommet i en lignende situasjon, 
forklarer Maj Back, kognitiv terapeut og 
sykepleier. 

Etter å ha holdt flere kurs for forbundet 
vet hun hvordan likepersonarbeid fun-
gerer og litt om hvilke effekter det har. 
LEVE MED har derfor bedt henne forklare 
hvorfor et slikt tilbud ser ut til å være bra 
for begge parter.  

HVORFOR BRUKE EN LIKEPERSON?
De fleste som kommer ut for en ulykke 
som endrer livssituasjonen, opplever det-
te som en sterk påkjenning både fysisk 
og psykisk. Kanskje må noen lære seg 
å gjøre ting en tidligere kunne, noen har 
lammelser i kroppen, enkelte sliter med 
smerter eller kognitive skader. Og er det 

mulig å leve videre etter å ha 
mistet noen man er glad i? 

- Nesten alle går gjen-
nom faser etter at 

livet har tatt en 
dramatisk sving. 

En går fra sjokk, 
til sinne og så 

kanskje etter hvert til en slags aksept. 
Hvor fort dette går, og hvilke behov en 
har i de ulike fasene varierer fra person 
til person, understreker Back.

Hun mener at likepersonrollen kan bru-
kes når det føles rett og du har rom for 
det. Det må ikke komme som en ekstra 
belastning. 

- Om du har havnet i en situasjon er det 
ofte godt å snakke med noen som har 
vært der du er – og forstår litt av det du 
må bære med deg. Noen som gir deg 
et bilde på veien videre, som kan kjen-
ne igjen følelsene og tankene. Dersom 
ulykken har vært dramatisk og gitt store 
skader, kan dette være et lys i en kanskje 
elles så mørk tunnel, forklarer terapeuten. 

- Når bør en oppsøke en likeperson?
- Mens noen ønsker et slikt tilbud fra 
første stund, er det andre som trenger 
tid for å selv gjøre seg kjent med sin nye 
situasjon. Min erfaring er at folk er svært 
ulike, og at det dessverre ikke finnes en 
fasit, sier hun. 

HVORDAN VÆRE EN GOD LIKEPERSON?
Den viktigste ”regelen” for å være en god 
likeperson er at en er ferdig med egen 

prosess, forklarer Maj Back. Det handler 
ikke om å være frisk, men å ha kommet 
over sorgen og sjokket over det som har 
skjedd. 

- Jeg pleier å si at for å hjelpe andre må 
en ha store ører. Dersom en fremdeles 
er opptatt av sin egen skade og pro-
sess, altså sitter fast i sin egen sykdom, 
er det vanskelig å være en god lytter. 
Som likeperson er det fokus på det andre 
mennesket, det er det som har skjedd her 
som er i fokus. 

- Hva er forskjellen på en terapeut og 
en likeperson?
- En likeperson er ikke en fagperson og 
skal derfor ikke komme med løsninger. En 

Likepersonarbeid handler i grove trekk om at en erfaren person snakker 
med en uerfaren. Målet er å hjelpe en som nettopp har kommet i en ny 
situasjon til å se veien fremover. 

Vinn-vinn samtaler

TEKST: Gunn Kvalsvik
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er ikke en fagperson, men en erfarings-
person som skal gi veiledning og vise 
hvordan det er å leve med endringer,  Det 
handler om å være et medmenneske og 
å stille gode spørsmål, sier Back. 

- Hva er gode likepersonspørsmål?
- Det er spørsmål som skaper refleksjon 
og kanskje også rydder plass til gode 
tanker. Det som er viktig er å ikke tråkke 
over folks grenser på hva vedkommende 
ønsker å dele. Her handler det om å være 
fintfølende og nysgjerrig, og å la den som 
skal hjelpes bestemme tema som er greit 
å dele, understreker Maj Back, og legger 
til at det kan være lurt å lage rom både 
for stillhet og refleksjon. Motsvar er ikke 
alltid nødvendig. 

- Vi mennesker har en tendens til å rushe 
frem, også i samtaler. Når en er likeperson 
mener jeg det er smart å innta en mer 
passiv rolle. Det gir også vedkommende 
mer romslighet på å styre samtalen. En 
likeperson skal være nysgjerrig, og igjen 
– regelen er å ikke relatere den andres 
opplevelse til egen sak. 

Terapeuten mener vi også bør tenke 
kroppsspråk når en likeperson skal oppnå 
gode samtaler: 

- Ved gode samtaler blir kroppsstilling 
likere, stemmeleiet tilpasses hverandre 
og en bytter kroppsposisjon samtidig. 
Poenget er at når god kontakt oppnås, så 
ligner vi på hverandre. Dette kan brukes 

bevisst for så skape tillit, sier hun. 

KOMPLISERT?
Maj Back mener at likepersonarbeidet 
på mange måter er en gjenlevning av 
hvordan samfunnet var før velferdsstaten 
tok over omsorgen. 

- Jeg ser at det er noen likheter mellom 
det som heter ”å bry seg” og  likeperso-
narbeid. Selv vokste jeg delvis opp på 
Vestlandet og husker godt hvordan folk 
brydde seg når noe skjedde hos andre i 
bygda. I dag er dette ”å bry seg” i større 
og større grad blitt overtatt av staten 
eller kommunen, noe som har sine gode 
sider. Det er likevel noe fint og naturlig å 
bry seg, reflekterer hun. 

- Er det feil å være likeperson til en man 
kjenner fra tidligere?
- Nei, jeg ser ingen klare problemer med 
det. Men igjen, en må være klar over rol-
lene en har når en skal inn i en likeper-
sonsamtale. Det er en som lytter og en 
som står i fokus. 

- Bør samtalene skje hjemme hos ved-
kommende?
- Meg bekjent finnes det ingen mal på 
hvor en skal møtes. Det viktigste er at 
en lar den som oppsøker en likeperson 
å bestemme. Mens noen glatt inviterer 
hjem, ønsker andre å møtes på en mer 
anonym arena.  Telefon er også et godt 
verktøy, avslutter Maj Back. 

EN LIKEPERSON må ha store ører, sier Maj Back.
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CARL-VIDAR HAUGAN (CALLE)
Jeg er leder i utvalget og har vært med-
lem i forbundet siden juli 2009 etter en ar-
beidsulykke. Er varamedlem i Landsstyret, 
leder i Barneutvalget og  styremedlem/
kasserer i Oslo-laget. Er også styreleder 
i et garasjeanlegg med 188 eiere. Det jeg 
har gitt meg utpå i Personskadeforbundet 
LTN gir meg inspirasjon for yte mitt beste 
for forbundet og medlemmer, og jeg lover 
å prøve å gjøre en god jobb.

JOHN-INGE KARLSEN      
Jeg er utdannet hjelpepleier og har jobbet 
som det i ca. 10 år. Har selv vært alvorlig 
syk med en sjelden blodsykdom. Jeg bor i 
Harstad med min samboer Anne Strand-
bakk, og det var via henne jeg ble kjent 
med forbundet. Ble etter hvert medlem 
i Harstad og omegn lokallag, og har fra 
november 2013 blitt med i likepersons-
utvalget i Personskadeforbundet LTN.

AINA ÅSLI SÒDOMA      
Jeg har vært medlem i forbundet siden 
1991, tilhører Ofoten lokallag, er utdannet 
førskolelærer med videreutdanning i spe-
sialpedagogikk og  har jobbet i barnehage 
og skole med barn med ulike problemer 
og funksjonshemminger i 40 år før jeg ble 
førtidspensjonist. Jeg er selv pårørende for 
mann og datter som ble skadet i alvorlige 
ulykker med 5 års mellomrom, begge med 
hodeskader i tillegg til andre skader. Datter 
med i ny alvorlig ulykke 3 år etter. 

Noen år senere var også sønnen min i bil-
ulykke, men heldigvis med mindre skader. 
Hodeskadene med kognitiv svikt er det 
som har vært mest krevende og vanskelig 
for omgivelsene å forstå. Jeg ønsker å være 
med på å bidra til at det skal bli lettere å 
finne en god likeperson for samtaler og 
støtte, uansett hvor en bor i landet.      

WENCHE SOLLØST
Jeg er ansatt som regionsekretær Sør-
Øst, er sekretær i utvalget og vært i for-
bundet siden 2009. Har ca. 40 års erfaring 
som yrkesutøver; innen administrasjon, 
salg/markedsføring og ledelse, hovedsa-
kelig fra privat næringsliv. Jeg er takk-
nemlig som ikke selv er skadet, og ønsker 
å bidra best mulig i forbundet generelt, 
og i likepersontjenesten spesielt.

Vi har mange spennende utfordringer i 
likepersonarbeidet! På den ene siden er 
det viktig at alle engasjerer seg for å gjøre 
denne viktige tjenesten bedre kjent rundt 
omkring i landet! På den annen side er 
det viktig at alle registrerte likepersoner 
får kontakt med de som ønsker det! Li-
kepersonene har jo et sterkt ønske om å 
hjelpe, og å bidra med sin erfaring; som 
skadet, pårørende eller etterlatt.

Hvem er hvem i likepersonutvalget

 F.V. CARL-VIDAR HAUGAN (CALLE), JOHN-INGE KARLSEN, AINA ÅSLI SÒDOMA OG WENCHE  SOLLØST.
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Carina Simonsen, 
Midt-Troms lokallag.

- Hvem er du og hvorfor 
er du aktiv i Personska-
deforbundet LTN? 

- Jeg er en dame på snart 36 år som selv 
ble skadd i trafikken i 1999. I tillegg har jeg 
en mann som var i en motorsykkelulykke 
året før. Vi er begge aktive i forbundet, og 
sitter for tiden i styret i lokallaget. 

Simonsen forteller at hun er særlig opp-
tatt av trafikksikkerhet og jobber for en 
forståelse over hvor farlig det er. Veistan-
dard står derfor også på agendaen. 

- Hvor lenge har du vært likeperson?
- Åh, godt spørsmål. Jeg ble med i for-
bundet som ungdomsrepresentant i 2006, 
og har vel vært likeperson siden. I løpet 
av denne tiden har jeg gått 3-4 likeper-
sonkurs som alle har vært lærerike og 
inspirerende. 

Hvorfor er du likeperson?
- Jeg er en person som liker å bidra og 
gjennom kursing har jeg fått forståelse 
for hvor viktig dette arbeidet er. Jeg har 
ikke bare erfaring som skadd, jeg har 
dessverre møtt flere utfordringer. Altså 
hatt noen trøkker, så jeg er ydmyk og 
har mye erfaring på livskrisehåndtering. 

Brukte du selv likepersontjenesten når 
du ble skadd?
Nei, jeg hadde ikke det. Vi hadde ikke 
dette tilbudet i lokallaget. Etter hvert som 
jeg gikk gjennom noen kurs og lærte om 
det, fikk jeg interesse for feltet og fikk 
lyst til å bidra.
   
Har du noen likepersonsamtaler nå?
Ja, jeg er likeperson for et par. Det viktig-
ste jeg kan formidle er at det er viktig å 
ta en dag om gangen. Men også å vise 
at det er mulig å komme gjennom kriser. 
Jeg kan være et bilde på at en faktisk kan 
lære seg å jobbe seg gjennom vanskelige 
situasjoner. 

Heine Skyvulstad,
Valdres lokallag.

- Hvem er du og hvorfor 
er du med i Personska-
deforbundet LTN?

- Jeg er sjåfør og har selv vært utsatt for 
en skade i 2008. Ikke i en trafikkulykke, 
men et stygt fall mens jeg losset bilen.

- Jeg var tidligere vært med i en annen 
organisasjon som samarbeidet med for-
bundet, og ble først medlem i Personska-
deforbundet LTN for tre år siden. 

- Hvorfor har du valgt å være likeperson?
- Først og fremst fordi jeg ønsker å bidra, 
og etter å ha vært med på to likeperson-
kurs har jeg lært mer og ser mer nytten 

av slike samtaler. 

- Likepersonarbeid har jeg blitt kjent med 
gjennom arbeidet mitt. Yrkessjåfører har 
nemlig noe lignende. Da jeg ble medlem 
ønsket jeg derfor å være med på dette 
arbeidet også for Personskadeforbundet 
LTN.  

- Har du brukt likeperson selv? 
- Nei, det har jeg ikke, men etter min egen 
ulykke snakket jeg mye med andre sjå-
fører – noe som var til god hjelp for meg. 

- Han du likepersonsamtaler nå?
- Jeg har jevnlig kontakt med en person 
som har vært med i en ulykke mellom en 
trailer og personbil. Personen i den andre 
bilen ble drept. 

- Jeg føler egentlig jeg har kapasitet til 
enda flere samtaler og håper likeperson-
samtaler kan bli bedre kjent.  

Hva mener du er viktig i en slik samtale? 
- Jeg er opptatt av at den jeg snakker 
med selv skal styre samtalen, og forteller 
sjelden eller aldri om mine saker. En må 
holde avstand og ikke grave, men åpne 
opp slik at vedkommende kan få prate.  

- Vedkommende må ta kontakt med 
meg, ikke motsatt, dersom annet ikke 
er avtalt. 

Er likepersonsamtaler bra for deg?
- Ja, jeg lærer mye om meg selv og om 
den jeg snakker med. Det er en god fø-
lelse å kjenne at man er til nytte.  

Derfor er vi likepersoner
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Mange skadde med ervervet hjer-
neskade får også problemer med å 
kommunisere. Da er logopedtjeneste 
en viktig del av rehabiliteringen. Et-
ter at helsemyndighetene i 2007 la 
ansvaret over på fylkeskommunen, 
roper eksperter ved Sunnaas varsko.

- At logopeder er viktige ressurser i reha-
biliteringen er det ingen som er uenige 
i, men hvordan det best bør organiseres 
finnes det mange meninger om. Eller 
kanskje det er rettere å si følgende, at 
politikken har rotet dette til?

Myndighetenes definisjon av logoped- 
 

tilbudet som opplæring, og dermed un-
derlagt fylkeskommunen, fører nemlig til 
at en ender opp i et byråkratisk virvar. Det 
er særlig ved rehabiliteringssykehusene 
Sunnaas, Haukeland og St. Olav dette 
blir en utfordring, og mens Haukeland 
og St. Olav  har funnet et modell som 
ser ut til å fungere, sliter Sunnaas med 
en uholdbar situasjon.

SYSTEM MED HELSEKONSEKVENSER 
Frank Becker, medisinsk fagsjef ved Sun-
naas sykehus og forfatter bak en kritisk 
artikkel om temaet i Tidsskrift for Den 
norske legeforening, er en av de som har 
ropt høyest om den uholdbare situasjo-
nen ved sykehuset. 

- Utfordringen vi sliter med på Sunnaas 
skriver seg tilbake til 2007 da fylkes-
kommunene fikk ansvar for opplæring i  
helseinstitusjonene. Før 2007 hadde de 
også ansvaret for drift av sykehusene, 
men dette eierskapet ble avsluttet da, 
sier Becker. 

Mens andre behandlinger kan starte etter 
en konsultasjon, så tar denne omvegen 
tid og bruk av ressurser. Praksis i dag er 
at hver enkelt pasient som behøver logo- 
pedtilbud    krever en søknad til fylkes-
kommunen. Som behandler må Becker 
og andre leger ved Sunnaas bruke tid og 
ressurser på en søknadsprosess, og for 
pasienten kan det i verste fall gjøre at 
det tar flere uker før en får den endelige 
godkjenning.  

Varsko for logopedrehabili- 
teringen ved Sunnaas
TEKST: Gunn Kvalsvik
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Utfordringen vi sliter med på Sunnaas skriver 
seg tilbake til 2007 da fylkeskommunene fikk 
ansvar for opplæring i helseinstitusjonene.

- På Sunnaas ser vi at omvegen via fyl-
keskommunene rammer pasienter daglig. 
Pasienter må i enkelte tilfeller vente i seks 
til åtte uker før de får behandling, og i 
enkelte tilfeller kommer tilslaget først 
etter at pasienten har blitt skrevet ut. 
Dette strider mot uomtvistelig kunnskap 
om at logopedopplæring bør begynner 
så fort som mulig for best mulig resultat, 
understreker Becker. 

SAMTALER PÅ TVERS
På et dialogmøte innkalt av brukerutval-
get på Sunnaas sykehus HF var agen-
daen å drøfte språktreningssituasjonen. I 
innkallingen står det følgende: ”Man har 
merket seg at en vesentlig utfordring er 
tilbudets organisering, hvor både hel-
se- og utdanningssektoren er involvert. 
Brukerne møter lignende utfordringer 
også etter at de er utskrevet fra Sunnaas 
sykehus.”  

Under møtet var det en unison enighet 
om at situasjonen ikke var god. I tillegg 
til Personskadeforbundet LTN stilte re-
presentanter fra Afasiforbundet i Norge, 
Norsk forening for slagrammede, Nesod-
den videregående skole, Akershus fylkes-
kommune,  kommunikasjonsenheten ved 
Sunnaas, brukerutvalget ved Sunnaas, 
Hjernesvulstforeningen, Landsforenin-
gen for polioskadde, Landsforeningen for 
muskelskade og Frank Becker, medisinsk 
fagsjef ved Sunnaas. 

Dessverre glimret både inviterte fra helse-
direktoratet og departementet med sitt 
fravær. Urovekkende – når en vet at det 
gjelder mer enn 100 pasienter hvert år. 

FYLKESKOMMUNENS SVAR
Fra Akershus fylkeskommune stilte tre 
personer. Den ene var Hilde Karin Kløvfjell, 
assisterende fylkesdirektør i Akershus 
fylkeskommune. Hun deltok på møtet for 
å forklare hvorfor praksisen er som den er. 

- Vi har ansvar for opplæringen som skjer 
ved Nesodden videregående skole, som 
også har Sunnaas sykehus som sitt om-
råde, og har også ansvar for deler av lo-
gopedopplæringen på Sunnaas sykehus, 
innledet Kløvfjell.  

Hun forklarte hvorfor praksisen er som 
den er, og at de er villige til å lytte. Men 
at kommunikasjon og endring alltid må 
skje via politikerne. 

- Vi har et regelverk som krysser hver-
andre, noe som gjør dette komplisert. 
Jeg mener vel også at vi er mer enige 
enn uenige, sa Kløvfjell. 

- Vi er styrt etter et lovverk, og modellen 
vi har i vårt fylke ble laget i samarbeid 
med Sunnaas. Det tok tre år før vi landet 
på den modellen vi har i dag. Det betyr 
ikke at den ikke kan endres, men det må 
skje på en formell måte, forklarte hun. 

HVA SKJER VIDERE?
Dialogmøtet endte opp med en tredelt 
plan. Det første er å sende et brev til fyl-
keskommunen, med alles underskrift der 
en beskriver situasjonen. Neste trinn er 
å få til modellen som er i Hordaland og 
Sør-Trøndelag: 

- I Hordaland og Sør-Trøndelag over-
førte de logopedien til sykehusene, mot 
at fylkeskommunen kompenserte det 
de mente går til opplæring, forklarte le-
deren fra Afasiforbundet, Ellen Borge. 
Hun mente at også dette kunne være 
en mellommodell ved Sunnaas sykehus. 

Til sist må en selvsagt jobbe for å endre 
loven som tvinger logopedtjenesten til 
å bli forvaltet under utdanningsloven. 
Dersom logopedi ble forvaltet som re-
habilitering vil en slippe unødig støy og 
jobbe konstruktivt med det som er målet, 
å hjelpe pasientene.  

Frank Becker, 
medisinsk fagsjef 
ved Sunnaas sy-
kehus og forfatter 
bak en kritisk ar-
tikkel om temaet i 

Tidsskrift for Den norske legefore-
ning, er en av de som har ropt høy-
est om den uholdbare situasjonen 
ved sykehuset. 

FAKTA
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Smått
& Viktig

TAPER 30 PROSENT

Pasientskadenemda (PSN) taper 30 
prosent av rettssakene som omhandler 
årsakssammenheng. Den tapsraten er 
enorm. Det finnes ikke en bedrift i verden 
som ville ha overlevd med de resultatene, 
sier Per Oretorp i en artikkel i Dagbladet.

LAVEST ULYKKESRISIKO I NORDEN 
OG EUROPA

Sverige har ofte hatt den laveste ulyk-
kesrisikoen blant de nordiske landene, 
regnet som omkomne per 100 000 inn-
byggere. I 2011 hadde Norge og Sverige 
samme risiko, tilsvarende 3,4. I 2012 var 
risikoen redusert til 2,9 i Norge, mot 3,0 
i Sverige. For Danmark og Finland var 
risikoen henholdsvis 3,2 og 4,7 om-
komne per 100 000 innbygger i følge 
foreløpige tall. De nordiske landene 
har alle lav risiko sammenliknet med 
de fleste andre europeiske landene. 
Gjennomsnittet for EU-27 er på om lag 
6 omkomne per 100 000 innbyggere, 
og 6,1 i 2011. 

RETTIGHETSSENTER 

FFOs Rettighetssenter er et 
rådgivnings- og kompetan-
sesenter i rettighetsspørs-

mål som gjelder personer med funksjons-
hemning og kronisk sykdom.

Spørsmålene kan gjelde både velferds-
rettigheter og diskriminering.

På Rettighetssenteret treffer en jurister 
med erfaring innen velferdsrettens om-
råde og senterets har tillatelse til å drive 
rettshjelpsvirksomhet.

Våre hovedoppgaver er å:

• Besvare og registrere henvendelser 
 fra funksjonshemmede og kronisk
  syke, pårørende og andre på telefon
  eller e-post. (NB! Vi har ikke kapasitet 
 til å ta i mot personlig oppmøte).

• Utarbeide dokumentasjon om 
 brukernes rettstilstand i praksis.

Rettighetstelefonnummeret er 966 22 760 
Telefonen er åpen mandag til onsdag 
mellom 1000-1400. 
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I løpet av det neste året skal NAV reformeres. 
Dette skal skje i form av etekspertutvalg uten 
de som egentlig har ekspertise. Brukerne.

KYSTEN RUNDT MED PERSON-
SKADEFORBUNDET LTN

TEKST: Anne Simensen 

"...Akkurat nå leser jeg om informasjons-
messa «Kysten Rundt» som Personskade-
forbundet LTN deltok på mellom 1984 og 
1990. Jahre Line var arrangør. Turene var-
te i to uker og gikk langs kysten fra nord 
til sør med  messeskipet M/S Prinsesse 
Ragnhild  eller M/S Kronprins Harald.  I 
1989 var Personskadeforbundet LTN en 
av ca. 150 utstillende firma om bord.  Her 
deltok de på det såkalte «Trafikktorvet» 
sammen med blant annet Trygg Trafikk, 
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund 
m.m. For forbundet var dette et sprang.   
Her kom den relativt nystartede forenin-

gen i kontakt med tunge, statlige ak-
tører som Samferdselsdepartementet, 
Justisdepartementet m.fl.  Både små 
og store som kom ombord i skipet fikk 
informasjon om hva som ble gjort ved-
rørende  trafikksikkerhet, og ikke minst   
hva de selv kunne gjøre. Håpet var at de 
skulle forlate båten som bedre bilister, 
fotgjengere eller syklister. Skipet stanset 
i 19 byer underveis og det var flust med 

folk om bord   både representanter fra 
næringslivet og den offentlige sektoren 
i tillegg til vanlige forbrukere.  I blant var 
det opp i mot 100 000 besøkende, både 
store og små som vandret mellom ulike 
stands, utstillinger, underholdning m.m. 
Det  høres kjempemorsomt ut ! Hvorfor 
ikke ta opp tråden igjen?  Dra i gang ett 
nytt tokt? Jeg blir gjerne med! "

NAV REFORMERES AV FEIL FOLK

I løpet av det neste året skal NAV re-
formeres. Dette skal skje i form av et 
ekspertutvalg uten de som egentlig har 
ekspertise. Brukerne.  

Det var en stolt statssekretær fra Ar-

beids- og sosialdepartementet, Kjetil 
Lund, som den 25. mars fortalte om ek-
spertutvalget under FFOs frokostmøte 
der agendaen var presentasjon av for-
bundets arbeidslivspolitikk.

- Det nylig nedsatte ekspertutvalget skal 
vurdere NAV og se på arbeidsrettede til-
tak. I denne gruppen sitter det faglige ek-
sperter, mens brukernes stemme blir hørt 
gjennom en referansegruppe, sa Lund.

IKKE BRA NOK
Mens FFO tidligere har uttalt i en pres-

semelding at de er fornøyd med å sitte i 
referansegruppen, mener Personskade-
forbundet LTN at brukerne er de egentlige 
ekspertene og derfor burde være med i 
ekspertutvalget.

- Det er brukerne som vet hvor skoen 
trykker og dermed hva som fungerer 
og hva som ikke fungerer. For oss virker 
det svært merkelig å ha en gruppe med 
fagpersoner som skal vurdere dette. Bare 
ved hjelp av brukernes stemme kan vi  
få et bedre NAV, sier generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad.
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Det er Hege Hansen fra Østfoldlaget 
som forteller. Turen hun snakker om er 
en uke i perioden 31. mai til 7. juni, og 
har pr. i dag 11 påmeldte og noen som 
er i tenkeboksen. 

- Dette er et lavterskeltilbud slik at flest 
mulig har mulighet til og være med oss, 
derfor har vi lagt egenandelen til bare 

1000,- kroner pr. person. Vi vet at flere av 
medlemmene våres er uføretrygdet og 
ellers kanskje ikke hadde hatt mulighet 
til og blitt med på en sånn tur, sier hun 
fornøyd.
 
Østfoldlaget legger ikke opp til noen 
spesielle aktiviteter, annet å prøve å få 
til en felles middag eller to i løpet av uka. 

- Dette skal rett og slett være en tur hvor 
man kan "rømme" litt vekk fra hverdagens 
mas og kjas samt utfordringene man 
kanskje har hjemme i hverdagen. Tror de 
fleste av oss kan trenge det innimellom, 
avslutter hun. 

Landet
rundt

Østfoldlaget til Bulgaria 
TEKST: Gunn Kvalsvik

Vi inviterer til en tur der medlemmene kan rømme vekk fra hverdagen og utfordringene den gir. 
En uke i Personskadeforbundet LTNs leiligheter kan gjøre godt både for kropp og sjel. 
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Ofoten Lokallag melder om en aktivt start 
på året. Laget driver blant annet Caffen på 
Mueseum Nord Ofoten.

Det er ikke så veldig stille i nord
TEKST: Gunn Kvalsvik

Ofoten Lokallag melder om en aktiv start på året. Årsmøte er gjennomført, kafedrift unnagjort og de har hatt 
kurs om NAV-rettigheter. Nedenfor dokumenteres alt i form av bilder! 

OFOTEN LOKALLAGS 20-ÅRSMØTE, 7/3-14. Et flott 
gjennomført møte. Etterfulgt av god mat og drikke, sang 
og historier. Det vanket blomster og påskjønnelser. En 
trivelig kveld sammen med medlemmene.

LAGET DRIVER CAFEEN på Museum Nord Ofoten under 
Vinterfestuka(VU). I år er det 20 år siden de startet dette i 
samarbeid med museet. Også i år var det besøk av mange 
lokale og tilreisende kunder. Og tradisjonen tro var Rom-
baksmusikken, vekterne og svartabjørnene også innom.

BIRTE HOLDT KURS om rettigheter gjennom NAV. God deltakelse og noen tok seg tid til litt sosialt etter kurset.  
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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!

Onsdag den 26. mars 2014 vart det 
starta ei Eldrebølgje ved Myrvåg- 
tunet i Indre Herøy kommune, på 
Sunnmøre. 

Ideen med Eldrebølgja er å få eldre som 
bur på eldrebustader og elles rundt i dis-
triktet, til å gå en tur minst en gang i veka.
Men når en skal ut å gå i trafikkerte områ-

der må ein sjåast og då trengst det reflek-
svestar. Personskadeforbundet LTN vart 
kontakta for å høyre om dei ville sponse 
oss, noko forbundet stilte seg positive til. 

Den 2. april var det derfor 15 personer som 
var ute og gikk, med vestar frå Person-
skadeforbundet LTN. Deltakarane var frå 
101,5 år og nedover. 

Landet
rundt

Eldrebølgje med refleksvestar 
TEKST OG FOTO: Solfrid Hagemann, Personskadeforbundet LTN Søre Sunnmøre lokallag
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Dette 
skjer

Personskadeforbundet LTN Mosjøen 
& Omegn Inviterer til 
Kurs i erstatningsrett

Torsdag 8.5 2014 kl.18:00
På Fru Haugans Hotell
Foredragsholder Per Oretorp

Kurset er gratis

Påmelding innen 24.4 til:
Unni May Danielsen 
tlf: 996 07 457
Bente Hyttebakk: 
b-hytte@online.no

Vi ønsker alle
hjertelig 
velkommen.

 8 Mai KURS I ERSTATNINGSRETT 20 Juni

På Gardermoen blir det lagt opp til  
at de som vil og kan, kan kjøre bil-
crossbil selv. De som ikke har den 
muligheten eller som ikke tørr, får 
egen sjåfør som de kan få sitte på 
med. Møt også rallycross kjører 
Frode Skaar

Det vil bli satt opp partytelt hvor 
vi kan oppholde oss før og etter 
kjøring. Der blir det grilling og so-
sialt samvær.

Påmelding til Hege T. Hansen  
v/ e-post ostfold@personskade-
forbundet.no eller mobil: 917 14 167 
innen 20.5.2014

Vi tar en egenandel på kr. 300,- 

FART OG SPENNING 
PÅ GARDERMOEN 
MOTORPARK

Personskadeforbundet LTN arrangerer 
likemannskurs – eller likepersonkurs 
som myndighetene har bestemt at 
det heter nå! –

14.-16. november 2014 i Gardermoen-
området. Mer informasjon kommer i 
mainummeret. 

Hvis spørsmål: ta gjerne kontakt med 
Wenche på telefon 22 35 71 00 eller 
e-post: wenche@personskadeforbun-
det.no    

14-16 
LIKEPERSONSKURS 

November
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En persons kognitive skade, er hele 
familiens skade. Også pårørende 
barn. Det finnes lite forskning på 
hvordan dette påvirker livene deres, 
og heller ingen fasit på hva de tren-
ger.  Men det finnes en bok!

I boka Jordbær og svarte pannekaker 
møter vi en gutt der faren har vært i en 
bilulykke og fått en hjerneskade. Skaden 
fører til at pappen glemmer å skru av 
komfyren, klipper plenen i bare under-
buksen og er mer oppfarende enn før. At 
pappa ikke jobber, men lager middagene 
og alltid deltar på fotballkampene. Og 
at mamma og pappa krangler mer enn 
tidligere. 

- Jeg er opptatt av formidling og barn 
som pårørende, forklarer forfatteren Mia 
Tuft. Hun jobber innenfor  klinisk nev-
ropsykologi, har blant annet jobbet på 
KreSS og jobber for tiden med barn som 
har epilepsi. 

BARNS SVAKE STEMME    
Tuft interesse for barns stemme ble vek-
ket da hun jobbet på Sunnaas sykehus 
for mange år siden. Der holdt de blant 
annet et bevistgjøringskurs for personer 
med påført kognitivt svikt og deres på-
rørende. Kurset gikk over seks uker og 
hadde som mål å gi kunnskap om hva 
en hjerneskade er og hvilke effekter den 
gir.  De pårørende ble invitert til å delta 
på 2 pårørendedager, og dette ble også 
fulgt opp med en pårørendedag et halvt 
år senere.

- Jeg synes kurset var veldig bra. Det er 
mye stigma rundt hjerneskade, men også 
mye uvitenhet. Kunnskap gir trygghet og 
kan brukes for å praktisk organisere livet. 
Vi snakket for eksempel en hel uke om 
følelser og emosjonelle forandringer som 
resultat av en skade, sier hun. 

Pårørende barn var også med i kursopp-
legget, men bare de som hadde fylt 16 år. 
På en sommerleir for familier i Drøbak, 
hun fikk anledning til å lage et kursopp-
legg for barna. Under oppholdet møtte 
nevropsykologen barn som snakket om 
sorg, redsler og frustrasjon. Der ble boken 
et verktøy for samtaler om endringer hos 
mamma eller pappa etter hjerneskaden. 

FAMILIER, HELSEPERSONELL, 
ORGANISASJONER, BARNEHAGER 
OG SKOLER
Så tenkt så gjort. I 2006 ble boken Jord-
bær og svarte pannekaker født. Med Kris-

tin Bjerke sine fargerike illustrasjoner, Mia 
Tuft sin kunnskap og tekst – er dette en 
bok som klarer kunststykket å snakke 
om det vanskelige på en fantastisk måte. 
Og humor er et gjennomgående element 
i boka. 

- Jeg har brukt humor bevisst for å kom-
munisere. Det handler ikke om å gjøre for-
hold og situasjoner bedre og å pynte på 
virkeligheten, men å se den fra en annen 
vinkel. Galgenhumor, sier hun og smiler. 

Tuft, som driver bokprosjektet ved siden 
av annen jobb, mener at boken også kan 
brukes av foreldre, skole, barnehager og 
andre for å forstå situasjonen barn som 
pårørende befinner seg i. Den gir bilder 
av både faktiske situasjoner og av indre 
følelser som hun mener er ganske vanlige 
når en kommer i en slik situasjon. 

- Forandring skaper utrygghet og uro. 
Det er ikke lett for foreldre og andre på-
rørende å se barnas behov, særlig når de 
selv er kommet i en ny situasjon. Vi vet 
at barn ofte føler skyld når foreldre for 
eksempel blir mer oppfarende. Og det er 
ikke naturlig at barn skammer seg over 
at en forelder ikke er som andre foreldre, 
sier hun, og understreker at selv om barn 
er forskjellige, så er en del reaksjoner og 
handlingsmønster like. 

En lovendring i Helsepersonelloven § 10a 
og § 25 og Spesialisthelsetjenesteloven 
§ 3-7 kom i 2010, og denne styrker barns 

Digital bok om barn 
som pårørende 
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rettigheter, forteller Tuft. Loven gir blant 
annet barn rett til oppfølging mens for-
eldrene er knyttet til spesialisthelsetje-
nesten, enten foreldrene er skadet eller er 
innlagt på grunn av sykdom eller psykiske 
vansker. På Oslo Universitetssykehus fun-
gerer dette bra, mener Tuft, og forklarer 
om et nettverk av barneansvarlige som 
er organisert rundt omkring i avdelingene.  

De barneansvarlige skal også bidra til å 
etablere kontakt med hjelpere for barnet 
på barnets hjemsted. Likevel må man i 
helsevesenet alltid være på vakt. Det er 
alltid en fare for at barn blir oversett i et 
stort system. Som helsepersonell er det 
ikke alltid vi møter barna selv en gang, 
men da er vi nødt til å minne oss selv 
på vår plikt til å følge dem opp som på-
rørende. 

- Tanken er at de barneansvarlige skal 
stake ut et system som skal ivareta bar-
net når det kommer hjem til sin kommu-
ne. Vi vet dessverre svært lite om hvordan 
pårørende barn har det, og hvordan det 
går med dem. 
 
DIGITALISERING OG APP
For noen dager siden kom boken til Tuft 
ut i digitalt formalt. Det betyr at alle ved 
et tastetrykk kan laste ned boka, bla i den 
og få den lest opp som lydbok. Digita-
liseringen er betalt av EkstraStiftelsen, 
og søknaden er gjort gjennom Person-
skadeforbundet LTN. 

- Det er utrolig gøy å se hvordan den 
fungerer digitalt, sier Tuft. – Ikke minst 
er jeg glad for å nå enda flere ved å gjøre 
den tilgjengelig virtuelt. Nå kan grupper 
”lese” den sammen, fagpersoner lett finne 
den og bruke den når de trenger den og 
ikke minst kan barn lese den på nettbrett 
og PCer som er vanlige kanaler for dem. 

Neste trinn i formidlingen er utviklingen 
av en APP. Det betyr at boka kommer i 
form av en nedlastbar APP og med til-
hørende oppgaver. 

- Boka skaper selvsagt refleksjoner, men 
jeg ønsker også å tilby oppgaver som 
skaper ytterligere tanker. APP-konsept 
håper jeg også kan brukes som del av et 
undervisningsopplegg, i tillegg til egen-
refleksjon, avslutter Tuft.

Boka kan lastes ned på Tuft sin hjem-
meside: 
www.psykologiipraksis.no. 

Bla, hør eller les boka Jordbær og brente 
pannekaker digitalt. Den er bra!

Mia Tuft er forfatter og spesialist 
i klinisk nevropsykologi. Til dag-
lig arbeider hun med sjeldne epi-
lepsirelaterte diagnoser ved Oslo  
Universitetssykehus, og har tidligere 
jobbet ved Hjerneskadeavdelingen 
ved Sunnaas sykehus. 

Hun har erfaring fra arbeid fra på-
rørendegrupper med både voks-
ne, barn og ungdom. Mia Tuft er 
fagansvarlig innen feltet biologisk 
psykologi i Store Norske Leksikon.

MIA TUFT

HAR DU NESTE ÅRS GODE IDE?
NÅ er det mulig å søke på midler hos ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 
via Personskadeforbundet LTN. Du kan søke på midler til forskning, rehabili-
tering og forebygging.
 

Vi tar gjerne i mot søknader som ligger innenfor vårt interessefelt. 
Doktorgrader så vel som små prosjekter. Oppfordrer også lagene våre til å 
søke dersom de har noen gode prosjekter på gang! 
 

Søknadsfrist til oss er 15. mai 2014.
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FFO har fått i oppdrag å skrive en rapport 
om hvordan funksjonshemmede har det 
i Norge i dag. Rapporten sendes både til 
norske myndigheter og til FN.

FN har makt til å vurdere om norske 
myndigheter har gjort jobben sin godt 
nok, og hvis ikke, så har FN makt til å gi 
anbefalinger til hva norske myndigheter 
kan gjøre bedre. Det har vært flere tilfeller 
der kritikk fra FN har ført til endringer i 
Norge. 

For at rapporten til myndighetene og FN 
skal vise hvordan det virkelig er å være 
funksjonshemmet i Norge, trenger vi 
hjelp fra deg som er funksjonshemmet, 
pårørende eller jobber i en uavhengig 
organisasjon. 

RETNINGSLINJER
Alle kan gi innspill til FFO, og alle innspill 
vil bli vurdert. For at rapporten skal bli 
troverdig og riktig, må innspill inneholde 
dokumentasjon. Dette kan være henvis-
ninger til forskning, tilsyn, undersøkelser 
og lignende.

Innspill må være:

1. Kort, konkret, troverdig og så 
 objektiv som mulig
2. Fremheve hovedutfordringer og 
 foreslå konkrete anbefalinger

Innspill som ikke oppfyller kravene, vil 
som hovedregel ikke bli tatt hensyn til.

Klikk deg inn på ffo.no og søk på skygge-
rapport. Her kan du gi ditt birdrag. 

Gi ditt innspill til 
FFOs skyggerapport
FFO har ansvaret for å koordinere sivilt samfunns skyggerapportering til FN-komiteen på FN-konvensjonen om 
rettighetene til funksjonshemmede. Nå kan du hjelpe oss og komme med dine innspill.

TEKST: FFO
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Dette understreket leder i FFO, Liv Arum, 
under et frokostmøte i slutten av mars 
der forbundet presenterte sin plattform 
for arbeidslivspolitikk. 

Plattformen er presentert i form av et 
dokument som har fått navnet Flere i 
arbeid, og har som overordnet mål å få 
flere funksjonshemmede i arbeid. I heftet 
pekes det på områder som er viktige for 
å oppnå bedre resultater.  Innholdet er 
for så vidt ikke nytt og revolusjonerende,  
men for inviterte politikere og represen-
tanter fra brukerorganisasjonene er det 
nyttig med noe håndfast og konkret. 

RAPPORTENS KJERNEPUNKT 
Det er ingen, verken politikere eller bedrif-
ter, som aktivt mener funksjonshemmede 
skal stå utenfor arbeidslivet. Snarere tvert 
imot. Likevel synes tiltakene som har blitt 
satt i verk, å være ganske fånyttes. Det 
handler om holdninger, stereotyper, og 
tilrettelegging.

UTDANNING
Utdanning er i seg selv et viktig vir-
kemiddel, understreket FFOs leder, og 
viste til nyere forskning som forteller at 
på grunn av manglende tilrettelegging 
har bare 25 prosent av sysselsatte med 
funksjonshemning universitetets- eller 

høgskoleutdanning. Det samme tallet 
for sysselsatte totalt er 37 prosent. 

NAV RÅDGIVERE 
Et annet forslag fra FFO er at NAV i større 
grad kan bruke tid på å veilede og være 
gode rådgivere for arbeidsgivere. Et slikt 
samarbeid vet en gjør både arbeidsgiver 
og arbeidstakere tryggere i rollene sine. 

ARBEIDSAVKLARING
Arbeidsavklaring er et godt tiltak, proble-
met er at NAVs kapasitetsproblemer gjør 
at folk må vente for lenge på et tilbud, 
noe som fører til passivitet. Det er også 
smart å redusere kravet fra 50 til 30 pro-
sent nedsatt funksjonsevne, mener FFO.     

UTENFORSKAPET 
I dag er det ikke en god nok kobling 
mellom arbeid og trygd. Her trengs det 
mer informasjon både til arbeidstaker og 
arbeidsgiver, og på samme tid må det 
tilrettelegges for flere deltidsstillinger.  

ARBEIDSRETTEDE TILTAK 
Selv om NAV har en rekke tiltak og vir-
kemidler for å forebygge at folk faller 
utenfor arbeidslivet, ser en at mange 
ikke får den hjelpen de behøver. FFO 
mener det blant annet bør opprettes et 
NAV-ombud, at kompetansen til NAV må 

Etter flere år med nedadgående tall, ser vi en liten oppsving i antall sysselsatte med nedsatt funksjonsevne.  
Vi har likevel en lang vei å gå for et likeverdig arbeidsliv. 

Arbeidslivspolitikk
TEKST: Gunn Kvalsvik
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økes og at tidsbestemt lønnstilskudd må 
bli en permanent løsning. 

ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 
Både offentlige- og private arbeidsplasser 
har dårlig statistikk når det kommer til  sys-
selsetting av funksjonshemmede. IA-avtalen 
er her et nyttig hjelpemiddel, sier FFO. Her 
handler det både om å skjerpe aktivitets- og 
rapporteringsplikten, og å jobbe systematisk 
med holdnings- og informasjonsarbeidet 
overfor samtlige virksomheter. 

Et godt eksempel til etterfølgelse er Te-
lenors Open Mind. Gjennom et program 
rekrutteres 15 kompetente personer pr. år 
med nedsatt funksjonsevne til arbeids-
praksis hos Telenor.  

EVALUERING AV NAV
Etter presentasjonen av rapporten var det 
politikernes tur. Først ut var statssekre-
tær i Arbeids- og sosialdepartementet, 
Kjetil Lund. Han snakket varmt om FFO 
og deres evne til å være på og å sette 
viktige temaer på agendaen. Men mest 
snakket han om ekspertutvalget som 
skal evaluere NAV. 

- Det nylig nedsatte ekspertutvalget skal 
vurdere NAV og se på arbeidsrettede til-
tak. I denne gruppen sitter det faglige ek-
sperter, mens brukernes stemme blir hørt 
gjennom en referansegruppe, sa Lund. 

POLITIKERPANEL 
Frokosten avsluttes ved et brukerpanel 

bestående av Per Olav Lundteigen (Sp), 
Olaug Bollestad (KrF), Bente Stein Mat-
hisen (H) og Anette Tvettebergstuen (Ap). 
De uttrykte alle at situasjonen ikke var 
bra, men noen gode løsninger hadde de 
ikke. Det siste kom selvsagt pakket inn 
i politisk retorikk.  

Dessverre måtte alle tilbake til Stortinget 
og politisk høring, og det var derfor ikke 
mulig å stille spørsmål. Det ble derfor en 
noe amputert avslutning. Vi får håpe og 
tro at de tar med seg noe av plattformen, 
og gjør det om til politikk. 

• FFO støtter forslaget om en samlet
 lov.

• Alle grunnlag bør ha samme vern
 mot diskriminering uansett 
 diskrimineringsgrunnlag.

• FFO mener aktivitets- og rede-
 gjørelsesplikten er et viktig verktøy
  for å fremme likestilling og hindre  
 diskriminering.

• FFO mener en samlet lov må 
 inneholde regler om tilgangen til 
 varer, tjenester og informasjon.

• FFO mener plikten til universell 
 utforming av eksisterende bygg,  
 anlegg, uteområder og transport 
 midler må styrkes gjennom 
 forpliktende tidsfrister.

• FFO mener at Likestillings- og 
 diskrimineringsnemndas kompe-

 tanse bør utvides til å kunne fast-
 sette erstatning og oppreisning.

• Rettshjelploven må utvides til å 
 gjelde en universell likestillings- og
  antidiskrimineringslov.

• FFO mener FN-konvensjonen 
 om rettighetene til mennesker med
  nedsatt funksjonsevne (CRPD) må 
 inkorporeres i norsk rett i mennes-
 kerettsloven.

• FFO mener Norge må ratifisere 
 CRPDs tilleggsprotokoll om 
 individuell klagerett.

Ja til samlet diskrimineringslov!
FFO ga nylig innspill til en universell likestillings- og antidiskrimineringslov. Dette på et innspillmøte som barne-, 
likestillings- og inkluderingsministeren inviterte til. Der ga FFO sin støtte til forslaget om en samlet lov.

SOLVEIG HORNE
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Det er med stor glede vi arrangerer 
en familietur både for medlemmer 
og ikke-medlemmer i vårt 30-årige 
jubileumsår! Turen passer for hele fa-
milien, ja til og med for spreke og tur-
vante barn. Det er også fullt mulig for 
rullestolbrukere å bli med til Gausta-
toppen. Ved hjelp av Gaustabanen og 
to ledsagere  (som rullestolbrukeren 
selv må ha med) som kan løfte perso-
nen 15 trapper før og etter banen, og 
manuell rullestol. 

Vi starter i samlet flokk kl 11.30 fra 
Stavsro ved Heddersvatn (gratis par-
keringsplass), 16 km fra Rjukan.  Det er 
ca. 4 km og i  underkant av 3 timer å 
gå opp til Gaustatoppen, 1 883 meter 
over havet, og som rager  majestetisk 
over Rjukan. Mange hevder det er et 
av Norges vakreste fjell. Toppen er lett 
tilgjengelig og enkel å bestige, og byr 

på vid utsikt. Fra toppen kan du i klar-
vær se omtrent en sjettedel av Norge. 
Stien opp er brei og tydelig merket 
med røde T`er.  Høydeforskjellen på 
turen er 710 meter.

Alle tar med mat og drikke til eget 
bruk, og selvfølgelig godt med klær, 
inkludert luer, votter og fjellstøvler. 
Like før toppen ligger Gaustatoppen 
Turisthytte, hvor det er mulighet for 
servering og overnatting. Det siste må 
eventuelt bestilles på forhånd. Turen 
ned igjen tar ca. 2 timer.

Mer informasjon finnes på: 
www.ut.no 

For de som ønsker å ha overnatting før 
eller etter toppturen, så har vi forslag 
til sted og pris. 

Deltagerprisen pr. person er kr 250,- 

for ungdom og voksne. Gratis for barn 
under 15 år og gratis for ledsager for 
rullestolbruker.  

Teknisk arrangør av toppturen er Per-
sonskadeforbundet LTN Telemark 
fylkeslag. Spørsmål rettes til leder  
Nils Tore Johnsen, tlf. 908 21 339 el-
ler e-post: telemark@personskade-
forbundet.no

Deltager(e)s navn Alder
Sett x hvis
rullestolbruker

Sett x hvis
ledsager Anmerkning

PÅMELDING TIL GAUSTATOPPEN 14. JUNI 2014 kl 11.30
Påmeldingsfristen  er 14. mai. Påmeldinga er gyldig og bindende når betaling har funnet sted.  

Påmelding  og innbetaling sendes til forbundets sekretariat  v/regionsekretær Wenche Solløst,
tlf. 22 35 71 00, e-post: wenche@personskadeforbundet.no

Vennligst fyll ut tydelig, med blokkbokstaver!

Innbetaling på  kr _____ , merket ”Gaustatoppen”  gjelder for ovenstående person(er) og er overført  til 
Personskadeforbundet LTN, kontonr. 8101 19 97 139 og er sendt fra:

Navn:
Postadresse:
E-post-adresse:
Telefon:

Bekreftelse og flere detaljer blir sendt ca. 20. mai.

Topptur til Gaustatoppen 
lørdag 14. juni 

HEI OG HÅ! 
TIL TOPPS 

VI SKAL GÅ!

GAUSTADTOPPEN. Foto: Mediateam 

GAUSTABANEN. Foto: Fleger
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Nome
kommune

nome.kommune.no

Trygt på skoleveiene

asker.kommune.no

Rissa
kommune

rissa.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

Vanylven
kommune

vanylven.kommune.no

Lavangen
kommune

 lavangen.kommune.no

Herøy
kommune

 heroy.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

nord-aurdal.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

ballangen.kommune.no

Ringsaker
kommune

Teknisk Drift
ringsaker.kommune.no

Rennesøy
kommune

rennesoy.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune

e-h.kommune.no

Volda
kommune

volda.kommune.no

Stjørdal
kommune

stjordal.kommune.no

Nes
kommune

nes-ak.kommune.no

Berg
kommune

 berg.kommune.no

Hareid
kommune

hareid.kommune.no

Eidfjord
kommune

eidfjord.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Flesberg
kommune

 flesberg.kommune.no

aurland.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
 nes-ak.kommune.no

Bærum
kommune

 baerum.kommune.no

Våler
kommune

vaaler-he.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

hamar.kommune.no

Betong - Mur - Flisarbeid

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

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

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Orkdal Bil AS

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

Gumpens Auto Øst AS
 Stemmane 3, 4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Sam Eydesv 1, 1412 SOFIEMYR
Tlf. 66 80 18 18

AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Jessheim
Brannmannsv 2, 2050 JESSHEIM..Tlf. 53 02 57 80

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

www.bilia.no

Kim Årvik Maskin AS
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Øran Øst, 6300 ÅNDALSNES - Tlf. 71 22 78 00

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Trysil
Tlf. 62 45 09 90 / 917 74 111

Tlf.  02 222
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BUSKERUD

DIN Kjøreskole
Tordenskjoldsg. 54, 3044 DRAMMEN...............................Tlf. 62 41 26 99
E-post: dk@dinkjoreskole.no
www.dinkjoreskole.no

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

MØRE og ROMSDAL

ABC Aut. Kjøreskole AS
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE.........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

NORDLAND

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

NORD-TRØNDELAG

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

SØR-TRØNDELAG

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

Brekstad                                                       Tlf. 72 51 54 10
Bjugn                                                            Tlf. 73 19 52 90
Rissa                                                            Tlf. 73 85 85 15
Åfjord                                                            Tlf. 72 53 07 40
E-post: heimdal@heimdaltrafikkskole.no   -   www.fosen-trafikkskole.no

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

ORKDAL Trafikkskole
Franslykkja 7, 7300 ORKANGER..........Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610
E-post: post@orkdal-trafikkskole.no
www.orkdal-trafikkskole.no

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

TELEMARK

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

Jahr
Bilservice A/S

 Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Oltedal
Bilverksted

Bygdav 116, 4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20

Vadsø
videregående skole
Karl Rasmussens Plass 1

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 36 00

Industrivegen 24
3748SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Nygaard Bil AS
 Industrivegen 7
2069 JESSHEIM
Tlf. 66 10 06 49

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Jølster Rør A/S
6843 SKEI I JØLSTER

Tlf. 57 72 83 50

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Sørum
Kommunalteknikk KF

1921 SØRUMSAND
Tlf. 63 86 90 00

Korsbakken
Auto AS

 Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

Arkitekt
Konrad Halvorsen

Klosterg. 7
1532 MOSS

Tlf. 69 25 67 00

Greåker
Bilkontroll AS

Eikv. 26
1718 GREÅKER
Tlf. 69 14 45 22

Relakk Motor
& Karosseri AS
8909 BRØNNØYSUND

Tlf. 75 02 53 15

8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

5936 MANGER
Tlf. 56 34 98 60

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50
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Selius
& kidza

ERFARINGSHEFTE OM UNGDOMSHELSE

Unge funksjonshemmedes erfaringshefte om ung-
domshelse.

Unge funksjonshemmede arrangerte i mai 2013 en erfarings-
konferanse om ungdomshelse. Konferansen hadde som mål 
å samle ressurspersoner fra ungdomsrettede tiltak for å dele 
erfaringer, trekke frem de gode eksemplene og sammen finne 
konkrete løsninger som fremmer ungdoms bekvemmelighet i 
møte med helsevesenet.

På konferansen ble det delt erfaringer om 
alt fra lavterskeltilbud i kommunen til eta-
blering av ungdomsmedisin som fagfelt 
i Sverige. I dette heftet har vi samlet et 
utdrag av erfaringer fra konferansen, slik at flere kan få tilgang 
til den kunnskapen som ble delt på erfaringskonferansen om 
ungdomshelse.

Link: http://www.ungefunksjonshemmede.no

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

TAG BILDE MED #SELIUSLTN.
Vårt ungdomsutvalg plukker det beste bildet hver 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. 
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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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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
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Gå med 
armene

Hva skjedde?

• Stort 
vegg-
speil

Har du lagt merke 
til at folk slenger 
med armene 
når de går? 
Dette er grunnen:

Se på armene dine 
mens du går 
middels raskt mot 
et speil

Når du tar et 
skritt forover, 
svinger du 
nesten alltid 
armen på 
motsatt side 
av kroppen 
framover

Å gå på den måten hjelper deg 
å holde balansen og hindrer 
kroppen i å vri seg  mot høyre 
og venstre mens du går

Firbeinte dyr gjør det samme 
med for- og bakbeina

• Tv

Se nå ned på føttene 
dine og legg merke 
til hvordan armene 
beveger seg når du går.

Men når du går veldig sakte, 
spiller det liten rolle hvordan 
du svinger med armene

Du trenger:

1 

2 

Gå fort mens du 
svinger høyre arm og 
høyre fot forover, så 
venstre arm og venstre 
fot sammen

4 Finn et dyreprogram 
på tv og se hvordan 
dyr beveger forbein og 
bakbein når de går

5 

Se om du kan gå 
langsomt og svinge 
høyre arm forover 
samtidig som du tar 
et skritt med høyre 
fot og deretter 
svinge venstre arm 
sammen med 
venstre fot

3 

Hva skjer med kroppen når du går på den måten?
Er det en behagelig måte å gå på?

MCT/Bulls
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26. juli arrangeres det igjen familietur til 
Bulgaria. Fokus er barna, både de som 
selv er påført en skade og barn som 
pårørende. - Dessverre ser vi i blant at 
behovene til pårørende barn blir glemt 
litt, og da må vi gjøre vårt for at ikke det 
skal skje, utdyper Carl-Vidar, eller Calle 
som de fleste kjenner han som.

EN UKE SAMMEN SOM FAMILIE OG 
GRUPPE
Planen er å tilbringe en uke sammen, 
derfor er alle forbundets leiligheter satt 
av til familier. Barneutvalgets medlem-
mer stiller som reiseledere og hjelper til 
med det som trengs både i forhold til 
stedet og tilbudene. Det blir arrangert 
fellesaktiviteter flere dager, i tillegg til 
et par dager til fri benyttelse.

- Vi tenker å ha et fast treffpunkt ved 
bassenget hver morgen, der reiselederne 
setter av en time til spørsmål eller for å 
skravle litt, lover Calle. 

Årets reiseledere og utvalgsmedlem-
mer er Calle, Andre Berg fra Oslo laget 
og Carina Simonsen fra Midt-Troms. De 
forteller om turer til både Sunny Beach 
og Nessebar.

Prisen er den samme uavhengig av hvor 
i landet du reiser fra, og egenandelen 
er satt til 1 000,- kroner pr. person. I år 
som i fjor er det førstemann til mølla, og 

deltagerne blir fordelt familievis i leilighe-
tene. Det eneste kriteriet er at familiene 
er selvhjulpne da reiseledere ikke skal 
fungere som assistenter. 

- Vi har to leiligheter som er fullt tilrette-
lagt for funksjonshemmede. Og så min-
ner vi selvsagt om at alle må ha egen 
reiseforsikring, forklarer Calle. 

PRAKTISKE DETALJER
Påmelding skjer skriftlig til Frank Gjelsøy 
i sekretariatet, gjerne på e-post til post@
personskadeforbundet.no. Vi trenger å 
vite hvor mange dere er i familien, hvor 
dere reiser fra, hvilket lag dere tilhører og 

eventuelt hjelpebehov. 

- Selv om dere var med på tur i fjor, så 
kan dere søke i år også. Da vurderer vi 
kapasiteten. Det vi vil ha fra deltagerne 
er engasjement og humør slik at vi blir 
en god gruppe som reiser sammen, un-
derstreker Calle, og forklarer at turen går 
fra Gardermoen 1700 lørdag 26. juli og 
ankommer Burgas klokken 21.20 lokal tid. 

- Når vi returnerer fra Burgas klokken 
22.20 vil vi lande på Gardermoen kl 00.35 
neste dag, og de som har behov for det 
vil få tildelt overnatting, avslutter han. 

Barneutvalget gleder seg stort til årets familieleir i Bulgaria. - Fjorårets tur viste oss at dette er et tilbud det er 
stort behov for, sier Carl Vidar Haugan, leder i utvalget.

Familieleir i Bulgaria
TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad
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Villekjær

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: 1. mai 2014

Løsning på forrige kryss 
var:
KJØR PENT I 
PÅSKETRAFIKKEN

Kjell Peder Hoff, 2005 Rælingen
Margaret Breivik, 5532 Haugesund
Mette Rykke, 0169 Oslo

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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Alstad Auto A/S
 Baklivegen 3

6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Randaberg
videregående skole

Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Kim Årvik
Maskin AS

Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Eggen
Anleggsdrift AS

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80

Brannvesenet
i Båtsfjord
Hindberg g. 18

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 53 00

Philips Norge AS
Avd Home

Healthcare Solution
1473 LØRENSKOG

Tlf. 67 98 01 00
healthcare.philips.com

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Eros AS
 Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Nord-Berg AS
 Vikemyra 7

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Gudmestad
Leker & Modeller AS

Nordsjøvegen 1940
4365 NÆRBØ
Tlf. 920 59 038
www.alvalia.no

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Fræna
vidaregåande skole

 6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

www.frana.vgs.no

Hammerfest
Parkering KF
 9615 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 32 28

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Flatanger Taxi
Anne Berg

Vik, 7770 FLATANGER
Tlf. 979 73 374

Industriverktøy
IDG Tools AS

Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Synsam
Hovedkontor

 Karl Johans gate 6 B
0154 OSLO

Tlf. 23 00 05 50

Sykkylven
Storbilservice AS

Sørestrandvegen 39
6220 STRAUMGJERDE

Tlf. 70 25 62 90

Færøvig
Tannlegene AS
Cappelens gate 15

3722 SKIEN
Tlf. 35 52 60 72

Alfa Laval
Nordic AS

Billingstadsletta 13
1396BILLINGSTAD

Tlf. 66 85 80 00

Auto 23 as
 Krokajønssv 11

5147 FYLDAL
Tlf. 55 15 55 00

Karl Erik Bråthen
Vallerudveien 17

1476 RASTA
Tlf. 906 12 348

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn

 Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00

Storgata 4
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 23 99

Hammerfest
Bakehuset

Nord-Norge AS
Kransvikveien 6

9600HAMMERFEST
Tlf. 77 69 07 00

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Østfold
Bildemontering AS

Ringtunveien 12
1712 GRÅLUM
Tlf. 982 24 822

Mo i Rana Havn KF
 Midtregate 23

8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 47 00

Bergmann
Diagnostika AS

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Lilleakerv. 31
0283 OSLO

Tlf. 22 52 54 10

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Hemsedal
Kildevann AS

Ulsåk
3560 HEMSEDAL
Tlf. 481 09 146

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

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

Edvardsen og Enoksen
Transport AS

 9040 NORDKJOSBOTN
Tlf. 905 22 878

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Lastebiltransport
O. Westad & Sønner AS

 Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

 Fåbergg 131
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 47 00

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Mohagen Bil AS
Mohagalia 4
2770 JAREN

Tlf. 61 39 50 00

Toyota Ålesund
Brages

Bilforretning
6022 ÅLESUND
Tlf. 70 17 82 00

Solregn AS
Industriv 5

1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

Asbjørn Goberg A/S
Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Birger Lie
Bilforretning AS

Lyngbakkv. 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 50 99 00

Pyntholvegen 8
2680 VÅGÅ

Tlf. 907 88 629

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

avd. Finnsnes
9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

MJA Bil &
Båtservice AS

4632 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 09 79 70

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Aafag
Eiendom AS
Dalheimsvegen 16
7059 JAKOBSLI
Tlf. 464 14 748

Bremnes
Auto AS

Tverråvegen 35
5430 BREMNES
Tlf. 53 44 84 40

Salong Kari
 Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Rico Bil AS
 Fremmerholen
6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

HORDALAND

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

VESTFOLD

Møller Bil - Horten
Falkenstensv. 31, 3189 HORTEN...Tlf. 24 03 11 00

www.moller.no

ANONYM
STØTTE

MAG 4-2014.pmd 09.04.2014, 08:433
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ANNONSERE I 
LEVE MED?

Ta kontakt med Hege Reinholdsen 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

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
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 100.-

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

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


