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at å delta frivillige organisasjoner gir økt trivsel, bedre hel-
se og mer glede. For Personskadeforbundet LTN som har en 
av sine kjernevirksomheter i det som bedrives i lag over hele 
landet er dette positivt og noe som er verdt å dele. Kanskje 
dette er kunnskap som vil gi en ekstra inspirasjon til deg som 
er medlem, men til nå ikke har valgt å engasjere deg i laget 
ditt. Eller til deg som sliter med å få inn flere aktive medlem-
mer i laget. Prøv, gi det en sjanse!

Når du leser dette er det snart duket for ekstraordinært 
landsmøte. Den 10. Juni møtes delegater fra hele landet på 
Gardermoen. For at medlemmer og andre skal få innsikt i 
hvorfor det er et ekstraordinært landsmøte, har vi satt av fle-
re sider i LEVE MED der vi har snakket med de som ønsker et 
møte, sekretariatet og nestlederen i det sittende landsstyret. 
Målet er demokrati og ryddighet. Vi oppfordrer alle med-
lemmer som har spørsmål til å kontakte oss, alle spørsmål 
er relevante.  

Selv ser jeg frem til at møtet er over og til at jeg igjen kan 
holde fokus på medlemmene, og alle de viktige oppgavene 
som trenger vårt målrettede fokus. Særlig ønsker jeg å bruke 
mer energi på markeringer i forbindelse med at vi er 30 år i år, 
men vi har også mange spennende politiske oppgaver som 
er i prosess.

Jeg er stolt av å formidle at vi har vært svært synlige i media 
i det siste. Dette er viktig både for å vise at vi er en aktuell 
aktør, men også fordi det styrker arbeidet og identiteten vår. 
Skal verden bli bedre må vi som vet hvor skoen trykker høres. 

Vil ønske dere en god sommer, nyt ferien og sommersola 
som snart skal varme oss alle. 

Forskning viser
LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

For at medlemmer og andre skal få innsikt i hvorfor det 
er et ekstraordinært landsmøte, har vi satt av flere sider i 
LEVE MED der vi har snakket med de som ønsker et møte, 
sekretariatet og nestlederen i det sittende landsstyret. 
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Frivillighet har ikke bare en positiv 
effekt på samfunnet – mennesker 
som arbeider frivillig er lykkeligere 
og har bedre helse enn andre. Sosi-
ale relasjoner er rett og slett svært 
viktig for folk.

TEKST: Gunn Kvalsvik

I et intervju publisert på hjemmesiden 
forskning.no forteller professor Ruut Ve-
enhoven ved Erasmus University Rotter-
dam i Nederland, at det er en sterk sam-
menheng mellom lykke og det å arbeide 
som frivillig, både på samfunnsnivå og 
på individnivå.

– I samfunn hvor frivillig arbeid er vanlig, 
er den gjennomsnittlige borger lykkeli-
gere enn i andre samfunn, selv om han 
eller hun ikke arbeider som frivillig selv, 
sier hun.

Veenhoven leder forskningsdatabasen 
The World Database of Happiness. Da-
tabasen inneholder statistisk materiale 
og en stor mengde forskningslitteratur 
om lykke.  

SOSIAL INTELLIGENS VIKTIGST
På individnivå er lykke og frivillig arbeid 
knyttet til hverandre. Spørsmålet er om 
folk blir lykkeligere av å arbeide som frivil-
lige, eller om lykkelige mennesker er mer 
tilbøyelige til å bruke tiden sin på andre.

Ifølge Veenhoven er begge påstander 
sanne.

Frivillig arbeid bidrar til lykke på flere 
måter. Det gir mer sosial kontakt, men 
bedrer også sjansen for å bli kjent med 
andre utover det frivillige nettverket, fordi 
det forbedrer folks sosiale evner.

Som alle dyr, trenger mennesker mat og 
husly. Og som andre sosiale dyr, trenger 
mennesker også kontakt med hverandre.

– Din sosiale intelligens er langt viktigere 
for personlig lykke enn skoleintelligensen 
din. Er du sosialt klønete, er det fare for 
at du kan komme til å tilbringe for mye 
av livet ditt foran TV-en.

– Frivillige lærer også om demokrati: 
Å samhandle med andre, bygge egne 
nettverk og bidra i bredere beslutnings-
prosesser. Alt dette bidrar til lykke, sier 
professoren.

OPTIMISTISKE OG SELVSIKRE
Ifølge to andre samfunnsforskere, Robert 
D. Putnam og Bo Rothstein, er individer i 
tillitsfulle samfunn lykkeligere enn andre. 
Slike samfunn karakteriseres av store 
frivillige sektorer, som i Nederland.

Noe forskning tyder også på at frivillige 
er mer tillitsfulle og selvsikre enn andre 
mennesker.

– Lykke gjør folk mer aktive og sosiale, 
åpne og tillitsfulle. Mange har forpliktelser 
til jobb og familie, men de arbeider likevel 
frivillig fordi de er såpass aktive.

– De bruker mindre tid på å gruble over 
egen elendighet, er mer optimistiske og 
kan derfor bruke energien sin mer effek-
tivt, sier professor Ruut Veenhoven.

OGSÅ I NORGE
Det er dessverre mangelfull forskning på 
frivillighet i Norge, men ett forskningsar-
beid som er gjennomført i Nord-Trøndelag 
underbygger funnene fra Veenhoven. I 
stedet for å bruke variabelen lykke – fo-
kuserer den på helse og at frivillig arbeid 
fremmer bedre helse. 

Funnene fra undersøkelsen, som er pu-
blisert på frivillighetsnorge.no forteller at 
studien dokumenterer en positiv sam-
menheng mellom deltakelse i kulturak-
tiviteter og helse. 

Begrepet kulturaktivitet inkluderer i 
undersøkelsen blant annet deltakelse i 
organisasjonslivet. Funnene baserer seg 
på tall fra Nord-Trøndelag fra den såkalte 
Hunt undersøkelsen (Helseundersøkelsen 
i Nord-Trøndelag).

KLAR HELSESAMMENHENG
I undersøkelsen blir respondentene blant 
annet spurt om man er tilskuer eller del-
taker i ulike kulturaktiviteter. Å delta på 
møter i en organisasjon, synge i kor eller 
spille musikk, er eksempler på aktivite-
tene som dekkes av undersøkelsen. Re-
sultatene viser at aktivitet i kulturlivet 
og god helse henger sammen - enten 
man er deltaker eller tilskuer. De aktive  
 

Høyere grad av lykke og 
bedre helse som frivillig
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NØKKELFAKTA OM FRIVILLIGHET
FRIVILLIG INNSATS
• Den frivillige arbeidsinnsatsen i de 
frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 
115 000 årsverk.
• 48 % av befolkningen (over 16 år) bidrar 
med frivillig arbeid i de frivillige organisa-
sjonene årlig. Dette er den høyeste andel 
som er målt på verdensbasis. Vi deler 
førsteplassen med Sverige.
• Over halvparten av det frivillige arbei-
det legges ned i kultur- og fritidsorgani-
sasjoner, inkludert idrett.

MEDLEMSKAP
• Det er anslagsvis 10 millioner medlem-
skap i frivillige organisasjoner i Norge. 
Nesten 3 millioner av disse er medlem 
av en organisasjon innenfor kategorien 
"Kultur og fritid".
• Om lag 80 % av befolkningen er med-
lem i minst én organisasjon. Nesten 50 % 
definerer seg som "aktive medlemmer".
• I Frivillighet Norges medlemsundersø-
kelse fra høsten 2009 rapporterte over 

halvparten av organisasjonene at de har 
hatt medlemsvekst i den siste femårspe-
rioden.

FRIVILLIGE ORGANISASJONER
• Det finnes over 80 000 lag og 
foreninger i Norge. I dette tallet er lokale 
lag og foreninger som er del av en na-
sjonal organisasjon (for eksempel lokale 
4H-klubber) tatt med.
• Over halvparten av disse lagene eller 
foreningene har under 50 000 kroner i 
årlig omsetning.
• Det er over 40 000 lag og foreninger 
innenfor kategorien "kultur og fritid". 
Dette inkluderer for eksempel idrettslag, 
musikkorps og turistforeninger.

ØKONOMI
• Driftsutgiftene i frivillig sektor utgjorde 
i 2010 over 80 milliarder kroner. Verdiska-
pingen i frivillig sektor (inkludert verdien 
av det frivillige arbeidet) var på 101 milli-
arder kroner i 2010.

• Betalt arbeid i frivillig sektor utgjorde  
80 000 årsverk i 2010. Det betyr at for 
hvert lønnede årsverk ble det utført 1,4 
"frivillige årsverk". Det er store variasjoner 
mellom organisasjonskategorier - innen-
for "kultur og fritid" er det over 6 frivillige 
årsverk pr ansatt.
• 35 % av inntektene kommer fra det of-
fentlige, 9 % er gaver og 56 % er egenge-
nererte inntekter (salg, lotterier, medlems-
kontingent, osv.). Det er store variasjoner 
mellom organisasjonene.
• Økonomien i frivillig sektor, inkludert 
det frivillige arbeidet, utgjør omtrent 4 % 
av Norges BNP.

(Kilder: SSBs satellittregnskap for frivillig 
sektor 2012, Dag Wollebæk og Karl Hen-
rik Sivesind, Fra folkebevegelse til filan-
tropi. Karl Henrik Sivesind, Frivillig sektor 
i Norge 1997-2004. Frivillighet Norges 
medlemsundersøkelse høsten 2009. 
St.meld nr 39 (2006-2007) Frivillighet for 
alle og SSBs levekårsundersøkelse 2007.)

er også i gjennomsnitt mer tilfreds med 
livssituasjonen sin.

KVINNER OG MENN
Undersøkelsen viser forskjeller mellom 
kvinner og menn når det gjelder hvilke 
typer kulturaktivitet som er helsebrin-
gende. For kvinner er det først og fremst 
den aktive deltakelsen som har positiv 
helseeffekt. For menn har imidlertid også 
det å være tilskuer en klar sammenheng 
med god helse.

Resultatene støtter teorien om at kul-
turaktivitet er viktig for folkehelsen. Sam-

tidig er det nødvendig med flere studier 
over lengre tid for å kunne være sikker 
på årsakssammenhengen.

STOR UNDERSØKELSE
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er 
en av de største helseundersøkelsene i 
verdenssammenheng. Det er gjennomført 
en omfattende befolkningsundersøkel-
se i tre runder: 1984-1986, 1995-1997 og 
2006-2008.

I rapporten som ble skrevet i 2011, Folke-
helse i endring, heter det blant annet at: 
"Befolkningsundersøkelser viser at det 

er sammenhenger mellom kulturdelta-
kelse og levealder/helse. Kunnskapen 
om betydningen av kulturdeltakelse og 
kulturopplevelser i behandling og reha-
bilitering har dessuten fått flere forskere 
til å påpeke at kulturaktiviteter inne-
bærer et potensiale i folkehelsearbeidet. 
Studier tyder dessuten på at barn, unge 
og eldre kan dra helsemessig nytte av 
større kulturdeltakelse og økt omfang 
av kulturopplevelser."

Kilder: forskning.no og frivillighets- 
norge.no 
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Støyen landsstyret opplever skriver seg 
tilbake til september, der temperaturen 
ble ganske høy under landsmøtet. Flere 
følte at tempoet gjorde at sakene ikke 
ble landet på en riktig måte, og andre 
hevdet at omstendighetene rundt valget 
var uheldige. I ettertid ser de fleste at vi 
har en del å lære av hvordan dette møtet 
ble avholdt, noe som også er innrømmet 
og beklaget.

VOKSENDE MISNØYE 
Uenighet er i utgangspunktet energi og 
en mulighet til å skape nye og mer kon-
struktive justeringer eller strukturer i en 

organisasjon. Det motsatte, altså mangel 
på diskusjoner og alternative innspill, kan 
over tid være usunt. 

- Stillhet og evig konsensus dreper, mens 
uenighet bygger og skaper. Når uenighet 
vokser seg til misnøye er derimot situa-
sjonen negativ og tung. Det er dette som 
er status når Personskadeforbundet LTN 
innkaller til ekstraordinært landsmøte, 
forklarer Jarl Vian, nestleder i Person-
skadeforbundet LTNs landsstyre.  

Jarl Vian, som tilhører Finnmark fylkeslag, 
legger ikke skjul på at det har vært noen 

tunge måneder. Og at sitasjonen burde 
vært unngått.

- Jeg har vært en del av forbundet i en 
18 års periode, først som medlem, senere 
som aktiv i lokallaget og til slutt som 
styremedlem i hovedstyret.  De siste 
månedene har vært ødeleggende for 
motivasjonen og ikke minst for forbun-
det, sier han. 

10. JUNI
For Vian er det viktig å understreke at 
situasjonen ikke er sort hvitt og mener 
blant annet at kommunikasjonen har 

Ekstraordinære tilstander

Det har vært noen kronglete måneder for landsstyret i Personskadeforbundet LTN som trådte i kraft i september 
i fjor. I tillegg til å skjøtte vanlige styreoppgaver har styret måtte bruke sine ressurser på uro og splittelse i lagene. 

TEKST: Gunn Kvalsvik
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vært for dårlig. Han mener at han og 
resten av Landsstyret har prøvd å løse 
situasjonen siden den oppstod. Det lå 
imidlertid langt inne å måtte gå til innkal-
ling av ekstraordinært fordi det både er  
energikrevende, ødelegger for motivasjon, 
skaper splid - og det koster. 

- Vi i landsstyret, som har det overordnede 
ansvaret for forbundet, har holdt fokus på 
vedtektene og holdt disse fremfor oss. Og 
kanskje ble vi blinde, men vedtekter gir 
alltid tolkningsrom. Paragrafen om hva 
som skal til for å innkalle handler både 
om hvor mange av medlemmene som 
ønsker et nytt møte og at det må være 
en konkret sak som skal drøftes, sier han.  
Vi i styret tok feil da vi mente at det 
måtte være en konkret sak!

- Burde dere ha handtert situasjonen 
annerledes? 

- Personlig tenker jeg at vi fort gikk inn i 
skyttergraven. I stedet for å møte uenig-
heten ble vi opptatt av å finne argument 
for våre synspunkt. Det samme skjedde 
med de lagene som nå har ønsket å kalle 
inn til møte. Det ble fort vi og de andre. 
Ikke det store VIet. Vi har kommet i en 
svært uheldig situasjon der kommu-
nikasjonen blir nærmest låst og svært 
vanskelig, sier Vian.

- Hva er programmet den 10. juni?

- Agendaen den dagen er kort og godt 
at vi skal ha et ekstraordinært landsmø-
te. Der blir lagene spurt om de ønsker å 
gjennomføre valgene på nytt. Det blir et 
kort møte som skal avholdes på en dag. 
Om flertallet av stemmene ønsker at vi 
skal avholde nye valg, må vi gjøre det, 
forklarer han.  

FLINKE FOLK  
Nestlederen i Landsstyret er opptatt av 
å snakke om alle de flinke folkene som 
vil godt og som holder forbundets fane 
høyt. Dette gjelder både i lagene, i se-
kretariatet og i de ulike styrene. 

- Jeg synes at alle ledd i vårt forbund 
jobber godt, men jeg vet også at en av 
de beste og viktigste jobbene gjøres av 
alle fotsoldatene der ute. De som jobber 
i sitt nærmiljø, som likeperson, pådriver, 
nettverksbygger og gjør gode lokallag. 
Selv om jeg ikke ser alle, vet jeg at de er 
der, og jeg vet også at vi som forbund er 
helt avhengige av dem, sier han.  

Vian mener at det er en styrke at mis-
nøyen ikke er knyttet til hva en velger 
å arbeide med og hvordan en arbeider 
mot de aktuelle sakene. Fokus på hver  
 

LANDSSTYRET, nr. 2 fra venstre nestleder Jarl Vian fra Finnmark lokallag. De andre medlemmene i styret er: (f.v) Carl-Vidar Haugan, Martin Berg, Pernille Villekjær, Hege Hansen, Eva 

Opshaug og Hilde Valberg (styreleder) Foto: Gunn Kvalsvik.
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enkelt medlem og deres familier, politisk 
påvirkning, understøtting av lagene og 
markedsføring. 

- Personlig tenker jeg at dette ikke er 
en misnøye som går dypt i forbundets 
arbeidsmetoder eller visjoner. Alle øn-
sker fremdeles å jobbe mot likeverd og 
synlighet, det er viktig når en er i den 
situasjonen vi er i, sier han, og legger til: 

-  Jeg håper at de som kommer til mø-
tet den 10. juni ikke glemmer dette og 
ivaretar det viktige arbeidet fremover.  

30 ÅRS MARKERINGEN 
Støyen og arbeidstiden som har gått med 
på å snakke med folk og å finne ut av 
formaliteter har kostet, og blant annet 
ført til at planene om å lage gode mar-
keringer rundt 30 års jubileet har måtte 
skinlegges. 

- Det dumme med misnøye og konflikter 
er at det går ut over annet arbeid. Både 
det vanlige og det en ønsker å igangsette. 
En må prioritere, og i år hadde vi planer 
om å benytte anledningen med at vi run-
der 30 med flere markeringer. Det som ble 
tenkt å være et år med markedsføring 
både internt og eksternt, er redusert til 
en fest i høst, forklarer nestlederen. Han 
mener likevel at både styret og sekre-
tariatet har klart å gjennomføre mye. 

- Når det er sagt, synes jeg likevel vi har 

jobbet med både utvalg og politisk. Det 
har ikke bare vært rydding. Det er bare 
svært irriterende at vi ikke fikk lage dette 
til et jubelår. 

- Vi har gjort så utrolig mange og vik-
tige ting i løpet av disse 30 årene, både 
for enkeltpersoner og samfunnet. Jeg 
tenker da både innenfor det juridiske, 
rehabilitering og samferdsel der vi har 
vi vært gode lobbyister og pådrivere i 
alle år. I tillegg har vi hjulpet tusenvis av 
familier som har havnet i en situasjon der 
en skade har snudd livet opp ned. Og det 
er derfor synd at vi ikke får til å markere 
dette slik det burde, sier han. 

VI MÅ KOMMUNISERE OG LÆRE
Jarl Vian mener at en av grunnene til 
situasjonen vi er i er at vi har blitt en 
organisasjon som er personfokuserte 
og innimellom glemmer både sak og 
prosjektet. 

- Jeg tror  dette fokuset gjelder i mange 
deler av organisasjonen, dessverre. Alle 
vil det samme, og når vi snakker om mål-
settinger og middel for å komme dit er 
stort sett alle enige, sier han. 

- Hva er ditt råd til medlemmene frem-
over?
  
- Ikke prat om folk, men med folk. Det 
er langt mer konstruktivt, avslutter han.   

"Ikke prat om folk, men med folk. 
Det er langt mer konstruktivt"

Landsstyret har bestemt at det 
frem til det ekstraordinære lands-
møtet skal være en åpen og kon-
struktiv dialog. Målet er at med-
lemmer og lag som er usikre kan 
ringe og få svar.

- Vi har telefontid mellom 0900-
1500 på hverdagene, og vil svare 
på spørsmål vedrørende det ek-
stra ordinære landsmøtet, under-
streker generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad. 

Nummeret en kan ringe er: 
22 35 71 00. 

ØNSKER ÅPENHET

Jarl Vian
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- Salten lokallags delegat var en av man-
ge som hadde en vond følelse i magen 
under hjemreisen. Vi følte at det var noe 
som skurret, noe som ikke var slik det 
skulle, forklarer Håkon Svein Hansen, 
nestleder i Salten lokallag. 
 
BALLEN RULLER 
Salten lokallag består av ca. 60 medlem-
mer, er ledet av Rolf Brekke, og strekker 
seg over 9-10 kommuner. Hansen, som 
har vært medlem i fire år, forteller om et 
lag som er aktivt både med omsyn til kurs 
og ikke minst for å skape sosiale arenaer. 

- Vi er opptatt av å få folk opp av sofaen 
og å skape gode nettverk. Altfor mange 
skada ender opp i ensomhet, og det er 
det ingen grunn til, sier han engesjert. 

- Fornuftig. Men altså, tilbake til lands-
møtet og det initiativet som førte til et 
møte i Bodø? 

- Det var flere som tok initiativ til et møte, 
og vi sa oss villige til å arrangere det. 
Tanken var at et møte ville klargjøre og 
at vi skulle få snakke om hva som hadde 
skjedd og hvordan vi skulle håndtere det. 

- Hvem stilte opp på møtet?

- Det kom folk fra 22 lag til møtet, og to 
lag sendte sine fullmakter. I tillegg kom 
lederen, Hilde Valgberg og nestleder Jarl 
Vian, samt generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

- Hva kom dere frem til? 

- Jeg skal ikke legge skjul på at det ble 
uttrykt en del frustrasjon over gjennom-
føringen på landsmøtet. Mye handlet om 
tidspress. Alt fra flybilletter med retur 
tidlig på lørdagen til den korte tiden som 
var satt av til valget. Møtelederne hadde 
en rolle som var svært kritikkverdig. Blant 
annet har jeg hørt at de gikk rundt å sa 
at vi helst ikke burde komme med ben-
keforslag under valgene – fordi vi måtte 
forholde oss til tiden. 

- Møtelederne?

- Ja. Det er flere som mener de ble av-
brutt, og ikke ble behandlet på en or-
dentlig måte. Ett skriftlig forslag om at 
valgene burde utsettes til neste dag ble 
forkastet av møtelederen, uten votering! 
Det kunne virke som om de hadde sin 
egen agenda, mener Hansen. 

PUNKT 10 - VALGENE
Håkon Svein Hansen sier han opplevde 

at møteledernes adferd eskalerte med 
klokken og toppet seg da møtet var langt 
på overtid. 

- Mange var slitne etter tidlig avreise, 
og vi er en gruppe med flere skadde. At 
alt skulle presses gjennom fredag var og 
er uforståelig og gjorde at flere bare så 
vidt holdt ut. Middag først klokken 2230 
om kvelden. 

Han forteller om en valgprosess som han 
mener fortonte seg som det rene kaos 
med innspill som ble ignorert og flere 
følte de ikke kom til orde. 

- I ettertid har jeg blitt fortalt at det var 
delegater som ikke hadde fått meg seg 
at valg av komitéer var ferdig og gjen-
nomført. 

- Hvorfor ble det sånn, tror du?

- Jeg vil ikke spekulere i skjulte agendaer, 
men det kan virke som om det lå et ønske 
om å få det fort overstått av noen, sier 
han, uten å ville utdype det videre. 

NYTT LANDSMØTE OG NYE VALG
Under møtet i Bodø ble det i ettertid ytt 
ønske til det sittende landsstyre om å 
gjennomføre ett nytt og ekstraordinært 

Ønsker demokrati og  
ryddighet
Etter landsmøtet i september 2013, var det endel delegater som reiste hjem med en følelse av at det hadde 
gått for fort. Og at tempoet hadde gått på bekostning av demokratiet i forbundet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik
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landsmøte der valgene ble gjort på nytt. 
Det ble også presisert at det ikke var mis-
tillit til styret. Krav om ekstraordinært 
stilte imidlertid ikke styret seg bak.

- Når vi ikke ble hørt valgte vi å bruke 
vedtektene som sier at vi må ha minst 
en tredjedel av lokallagene i ryggen for 
å stille krav om et ekstraordinært lands-
møte. Siden slike krav i følge vedtektene 
må årsmøtegodkjennes startet lagene 
med å arrangere slike. Da 12 lag krevde 
ekstraordinært landsmøte, sendte vi inn 
vårt krav. 

- Og nå blir det altså ekstraordinært 
landsmøte. Hva forventer og ønsker du 
og ditt lag? 

- Først og fremst vil jeg si at jeg skulle 
ønske at landsstyret hadde stilt seg 
bak vårt ønske etter møtet i Bodø 
og at landsstyret i det minste hadde 
valgt å følge egne vedtekter gitt av 
forbundets høyeste organ, landsmøte, 
når krav fra over 1/3 av lokallagene 
kom. Da hadde vi sluppet å gå til det 
dramatisk skrittet å leie advokat for 
å nå frem, sier han, og tenker seg litt 
om før han fortsetter:

- Prosessen har nok svekket vår tillitt til 
styret, noe som kanskje også vil komme 
til uttrykk under valgene den 10. juni.

FREMTIDEN PÅ SAMME VEI 
Det har vært noen slitsomme måneder 

for lederne i Salten lokallag og i  mange 
andre lag.  

- Vi er ikke uenig i hvordan vi som for-
bund jobber. I sakene, prioriteringene og i 
politikken. Det handler om at vi må gjen-
nomføre etter vedtekter og demokratiske 
prinsipper, sier nestlederen i Salten. 

- Det har kostet mye tid og ressurser, og 
nå må forbundet ut med 150 000 for å 
dekke kostnadene ved et nytt landsmøte. 
Tror du det har vært verdt det?

- Ja, jeg håper at valget blir gjort på en 
ordentlig måte og at demokratiet skal 
fungere. Da er vi fornøyde, avslutter Hå-
kon Svein Hansen.  

SALTEN LOKALLAG var vertskap da det ble innkalt til et møte i Bodø etter landsmøtet i 2013. Foto: Gunn Kvalsvik
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Sekretariatet har opplevd ekstra belastning som følge av uroen de siste åtte månedene. Under mottoet ”Business 
as usual” har likevel de ansatte klart å levere både de hverdagslige oppgavene og også noen ekstraordinære. 

Business as usual 

- Til tross for ekstra belastninger i en 
periode, har vi løst våre kjerneoppgaver. 
Rådgivningsfunksjonen har vært ivare-
tatt og jeg tror at de som har trengt oss 
ikke har opplevd å bli avvist, eller ikke 
fått den behandlingen de fortjener sier 
Oretorp, assisterende generalsekretær i 
Personskadeforbundet LTN. 

- Det ville vi faktisk ikke tillate. Både jeg 
og de andre i sekretariatet er klare i våre 
prioriteringer og vet hva som er hoved-
formålet vårt, sier han, og legger til:  

- Forbundet og forbundets formål er 
viktigere enn meg som enkeltperson. 
Det er det som gjør at jeg har valgt å 
jobbe her og den dagen jeg opplever at 
enkeltsaker går foran eller på bekostning 
av vårt hovedformål, må jeg finne meg 
noe annet å gjøre. 

200 DAGERS PRODUKSJON
Et sekretariat er landsstyrets utøvende 
organ. Det betyr at det er landsstyret som 
bestemmer og sekretariatet som utfører. 

- Våre sjefer, altså det sittende styret, 
har ledet oss i ca. 200 dager. Til tross 
for at denne perioden har vært preget 
av at enkelte lag har vært misfornøyde 
med gjennomføringen av landsmøtet 

i 2013, så opplever jeg at de har klart å 
følge opp den på landsmøtet vedtatte 
handlingsplanen på en meget effektiv 
måte. Noe som jeg mener de fortjener 
all honnør for, understreker han. 

- Hva har dere gjennomført de siste 200 
dagene?

- Det er faktisk svært mye. Vi har hatt 
møter med Justis- og beredskapsde-
partementet samt Barne- og likestil-
lingsdepartementet og har endelig fått 
departementenes erkjennelse for behovet 
for å forandre den lovtekst som i dag 
diskriminerer barns rett til erstatning. Og 
vi har hatt møte med Helsedirektoratet 
vedrørende sakkyndighet i personska-
deerstatningssaker.

Oretorp forteller at de også har styrket  
samarbeid med eksisterende relasjoner 
samtidig som de har fått nye. Dette har 
blant annet ført til møter med Norsk 
Pasientskadeerstatning og med Pasi-
entskadenemnda der forbundet nå er 
i langt på vei i diskusjoner for å få til 
samarbeids- og erfaringsforum tilsva-
rende det de har med noen av de største 
forsikringsselskapene. 

- Vi har hatt møte med nytilsatt stats-

sekretær Bård Hoksrud i samferdselsde-
partementet som i vår samtale faktisk 
innrømmet at det såkalte wirerekkverks-
forbudet er følelsesstyrt slik vi i lang tid 
har hevdet, sier Oretorp, og trekker pusten 
før han fortsetter.  

- Det har også vært god prosess i de 
forskjellige utvalgene som er nedsatt 
av landsstyret. Her sitter det i tillegg til 
medlemmer og landsstyrerepresentant, 
en ansatt.  

I tillegg har det de siste seks månede-
ne vært pågang fra mediene. Lokallag, 
sekretariat og landsstyremedlemmer 
har vært synlig i så vel riksmedia som 
i lokalmedia. 

- Vi har deltatt i to direktesendte tv-de-
batter på NRK, der en av disse var en 
en-mot-en debatt med samferdsels-
ministeren og vi kan i tillegg skryte av 
å ha vært i VG, Dagbladet, TV2, Radio 
Norge, P4 og flere lokale medier. Å være 
synlig vet vi hjelper både i arbeidet for 
å løfte lokallagene og å styrke vår rolle 
som politisk aktør og derfor er det ekstra 
moro å kunne konstatere at vårt forbund 
aldri noensinne tidligere har vært så mye 
i mediebildet på så mange forskjellige 
områder, sier han. 

TEKST: Gunn Kvalsvik
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BUSINESS AS USUAL
Men mest av alt handler dagene om å 
serve medlemmene pr. telefon eller ved 
å delta på møter med myndigheter, for-
valtere, forsikringsselskaper eller andre 
interesseorganisasjoner. Og ikke minst å 
representere Personskadeforbundet LTN 
i flere store forskningsprosjekter.  

- Birte Rismyhr og jeg er begge tett 
involvert i forskningsprosjekter rettet 
mot traumatiske hjerneskader. Ingeborg 
Dahl-Hilstad sitter i programkomiteen til 
den 7. Nasjonale hjerneskadekonferansen 
som blir avholdt den 12.-13. juni i Tromsø 
og i tillegg representerer hun forbundet 
i Statspeds fagråd på området ervervet 
hjerneskade, forteller assisterende gene-
ralsekretær, og legger til at også Wenche 
Solløst, Christine Thanger og Ann-Karin 
Grønvold er knyttet opp mot forskning 
og fagutvalg.

I takt med at forbundet over tid har byg-
get opp en betydelig kompetanse er vi 
en solid og ryddig samarbeidspartner. 
Dette har, ifølge Oretorp, gjort at de har 
blitt invitert inn i et nasjonalt utvalg som 

skal foreta en revisjon av Nasjonal trau-
meplan. 

Men altså, først av alt er det business 
as usual: 

- Det ligger ikke bare i ryggmargen hos 
meg og mine kollegaer, men også i hode 
og hjerte, at alt vi gjør og deltar i er og 
skal være til beste for de som rammes 
av ulykker og personskader generelt, og 
for våre medlemmer spesielt. De vi har, 
de vi har hjulpet og de som vil trenge 
oss i fremtiden. Når jeg ser tilbake på 
hva landsstyret og sekretariatet, og ikke 
minst mange lag har fått til i en ekstra-
ordinær periode, så kan jeg ikke la vær 
å tenke på hva vi hadde kunnet få til 
hvis vi hadde vært i en normalsituasjon 
avslutter Oretorp. 

MEST BLEST I NORD 
Nils-Gunnar Kristoffersen, Personskade-
forbundet LTNs regionssekretær i nord, 
ser også frem til ekstraordinært lands-
møte. Flere av lagene han er ansatt for 
å følge opp og være kontaktperson for, 
har valgt å stille seg bak kravet om ek-

straordinært møte og har også uttrykt 
misnøye med prosessen de har vært i. 
Han føler derfor å ha måtte stå i en del 
vindkuler og opplevd krysspress. 

- Det er klart dette har vært en påkjen-
ning. Jeg er ansatt i Personskadeforbun-
det LTN og må dermed følge de beslut-
ningene som blir tatt av det sittende 
styret. Å være vitne til frustrasjon og 
sinne tar på, og jeg har ingen mulighet til 
eller lyst til å velge standpunkt, forklarer 
regionssekretæren. 

Kristoffersen stilte heller ikke opp på mø-
tet i Bodø der Salten lokallag var vertskap 
for lagene som gjorde opp status. 

- På møtet i Bodø, innkalt av Salten lo-
kallag som jeg jobber tett med, møtte 22 
andre lag. Det ble gjort en prioritering fra 
sekretariatet, at det ikke var hensikts-
messig at jeg stilte. Til stede var derimot 
generalsekretæren, styrelederen og nest-
lederen fra styret, avslutter Nils-Gunnar 
Kristoffersen. 

Våre sjefer, altså det sittende styret, har ledet oss i ca. 200 dager. Til 
tross for at denne perioden har vært preget av at enkelte lag har 
vært misfornøyde med gjennomføringen av landsmøtet i 2013, så 
opplever jeg at de har klart å følge opp den på landsmøtet vedtatte
handlingsplanen på en meget effektiv måte.

Per Oretorp
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Mange par sliter med samlivsproble-
mer som oppstår etter skade, forårsa-
ket av sykdom eller ulykke.
Dette er bakgrunnen for at Personska-
deforbundet LTN tilbyr dette kurset, til 
par i hele landet.
I perioder kan det være vanskelig nok 
å være et ”vanlig” par…. 

Hensikten med kurset er å lære gode 
kommunikasjonsferdigheter, få bedre 
forståelse for og innsikt i sin egen og 
hverandres situasjon, forebygge sam-
livsvansker og dermed bidra til å få et 
bedre samliv og håp om fremtiden.

Kurset er beregnet for par hvor den 
ene har fysisk eller psykisk nedsatt 
funksjonsevne forårsaket av skade, 
uavhengig av hvordan skaden har opp-
stått og hvilke konsekvenser skaden 
har gitt.  Deltagerne må kunne delta 
aktivt i samtaler og ha kapasitet til tre 
kvarters arbeidsøkter om gangen. Det 
bør være minst  1 år siden skaden, slik 
at paret har fått litt erfaring med sitt 
endrede liv.

I tillegg til informasjon om Personska-
deforbundet LTNs tjenester, bl.a. om 
samtaletjenesten, er hovedinnholdet 
på kurset:

• Fokusere på ressurser og muligheter 
 i eget forhold

• Hvordan få til mer av det som er 
 bra?
• Lære praktiske kommunikasjons-
 teknikker og styrke kommunikasjo-
 nen i parforholdet
• Lære nyttige metoder for konflikt-
 håndtering, verktøy for å løse hver-
 dagsproblemer
• Finne gode løsninger sammen
• Få inspirasjon og tips til et godt 
 samliv

Kurset vil veksle mellom forelesning, 
lek, tid for refleksjon, praktiske øvelser 
og sosialt samvær. Kurset vektlegger 
erfaringsutveksling.

Kursledere, som også var kursledere 
på kurs-serien To i spann i 2012, er 
Sveinung Tornås; psykologspesialist 
og prep.terapeut og Janne Maj Back; 

sykepleier, coach, prep.terapeut og 
kognitiv terapeut.  

Tid: 19.-21. september 2014 (oppstart 
fredagen kl 15, avslutning søndag kl 12 
med påfølgende lunsj)

Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø

Pris: Kr 500,- i egenandel pr. deltager.  
Forbundet sentralt dekker hotell med 
helpensjon og reise på rimeligste måte, 
fly hvis nødvendig.

Påmelding: Deltagerantallet er begren-
set. Forutsetning for deltagelse er gyldig 
medlemskap. Innmelding kan skje ved 
påmelding.

For påmelding eller spørsmål, ta kon-
takt med Wenche Solløst på telefon  
22 35 71 00 eller e-post: wenche@
personskadeforbundet.no 

19-21 
TO MÅ MAN VÆRE: 
KOMMUNIKASJON- OG SAMLIVSKURS FOR PAR

September

Dette 
skjer

SVEINUNG OG MAJ er kursholdere. Foto: privat.
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En likeperson (tidligere het det like-
mann) er en person som selv er skadet, 
pårørende eller etterlatt, og som med 
sin egen erfaring ønsker å hjelpe andre 
som har kommet opp i en lignende 
situasjon.  Hjelpen gis ved gode sam-
taler med de hjelpsøkende.  En hjelp 
til å skape fremtidstro.

Se mer informasjon om likepersontje-
nesten i magasinet vårt LEVE MED i 
april,  eller på vår hjemmeside: www.
personskadeforbundet.no/OM OSS/
NOEN Å SNAKKE MED?  

Kurset gir påfyll til og videreutvikling av 
erfarne likepersoner, og er en introduk-
sjon for personer som ønsker å vite mer 
om hva likepersontjenesten går ut på. 
Deltagerne blir derfor delt i 2 grupper 
ca. 3 timer, hvor deltagere uten grunn-
kurs får en innføring i tjenesten.

Hovedtemaene på kurset er mestring 
og kommunikasjon, og blir ledet av sy-
kepleier/coach og kognitiv terapeut  
Janne Maj Back:
*Mestring: opplevelsen av å ha kontroll 
i eget liv og krefter til å møte utfor-
dringer. Vi tar utgangspunkt i praktisk 
forståelse av hva mestring er.  Hvordan 
mestrer vi egne og andres reaksjoner.
*Kommunikasjon: når skal jeg tale og 
når skal jeg tie  – hvordan snakker vi 
sammen – hvordan stille gode spørsmål 
- hvordan velger jeg å kommunisere om 
meg selv og andre – hva betyr kropps-
språket for kommunikasjonen?

Videre blir det:
•  Presentasjon av den praktiske like- 
 persontjenesten gjennom mange  
 år, deriblant likeperson i  
    sykehus,  i Personskadeforbundet  
 LTN Aust-Agder fylkeslag. 
• Tjenesten sett fra vår rådgivers  
 ståsted: fagperson kontra likeperson
•  Hvordan jobbes det nå, og hva ser  
 vi for oss fremover både for den 
 enkelte likeperson, de  enkelte lag
 og likepersonutvalget?  Hvordan
 komme oss videre opp og fram med 
 denne viktige  tjenesten? 

Kurset er en kombinasjon av foredrag, 
diskusjoner, gruppearbeid , øvelser og 
erfaringsutveksling.  Aktivt engasje-
ment fra deltagerne er en viktig del 
av kurset!

Tid:  14.-16. november 2014 (oppstart  
ca. kl 14 fredag, avslutning ca. kl 13 
søndag, eksakte tider kommer i de-
taljert program som sendes i god tid 
før kursstart)

Sted: Rica Hotel Gardermoen

Pris: Egenandel kr 500,- pr. deltager. 
Personskadeforbundet LTN sentralt 
dekker hotellopphold (enkeltrom)med 
helpensjon og reise på rimeligste måte. 
Dersom fly er nødvendig bestilles dette 
av forbundet .
 

Påmelding: Kurset er åpent for alle 
medlemmer. Innmelding kan skje ved 
påmelding. 

Deltagerantallet er begrenset.  Ta der-
for snarlig kontakt hvis spørsmål eller 
for tilsending av påmeldingsskjema: 
wenche@personskadeforbundet.no  
eller telefon 22 35 71 00!

14-16 INSPIRERENDE LIKEPERSONKURS
 PÅ GARDERMOEN I NOVEMBERNovember
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Dette 
skjer

Program : 
• Omvisning på Det kongelige Slott

• Middag og sosialt samvær på Big  
 Horn Steakhouse, Aker Brygge. 

Frammøte på Slottsplassen ved Karl 
Johan-statuen lørdag 16. august kl. 
13.30. 

Omvisning og middag er gratis for 
medlemmene. Det er en familietur der 
ektefeller, samboere og barn er vel-
komne til å delta. Disse må imidlertid 
betale selv. 

Påmeldingsfrist 1. august 2014. Delta-
kere sørger for reisen til og fra Oslo selv.  

Påmelding til : hedmark@personska-
deforbundet.no eller Per Erling Aa-
sen tlf. 917 43 588 eller John Hallvard 
Væringstad tlf 917 07 872.

 16 August

SOMMERTUR TIL OSLO FOR MEDLEMMENE I MIDT-OG NORD-HEDMARK
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31. mars i år avsa Oslo tingrett en dom 
vedrørende utmåling som har en viss 
interesse. Skadelidte ble som fører av bil 
i 2006 påført en alvorlig personskade da 
hun i en fart av 30-40 km/t skled inn i 
en bil som stod parkert. Det oppstod lite 
materielle skader. På tross av forholdsvis 
små krefter ble hun påført en komplett 
ryggmargsskade. På domstidspunktet 
bodde hun hjemme med bistand fra  
personlig assistent, 24 timer i døgnet. 
Hun har 12 assistenter som jobber ulike 
skiftordninger. Hun er lam fra skuldrene 
og ned, har en del funksjon i armene, men 
ingen gripeevne. Hun har trygghetsalarm, 
fysioterapi, ergoterapi, tekniske hjelpe-
midlet og TT kort. I tillegg har hun mot-
tatt offentlig tilskudd til kjøp av bolig 
på kr. 1,4 mill. av en kjøpesum på ca. 2,8 
mill. Hennes medisinsk invaliditetsgrad er 
vurdert til 90-92 %. Uenigheten mellom 
partene gikk på erstatning for inntekt-
stap, medisinsk behandling i utlandet, 
årlige utgifts kompensasjon, menerstat-
ning samt erstatning for ekstra kostnader 
ved ny bolig.

Skadelidte ble tilkjent et skjønnsmes-
sig påslag på menerstatningen med kr. 
160.000. Hun ble videre tilkjent kr. 165.000 
pr. år i kompensasjon for utgifter relatert 
til sosialmedisinsk aktivitet. Videre ble 

hun tilkjent kr. 50.000 ved egenandel 
for anskaffelse av bil og fremtidig bolig 
på kr. 1,6 mill. Totalt ble hun tilkjent kr. 
10.320.000,-.

Forsikringsselskapet Gjensidige hadde 
gjort opp saken med en utbetaling på 
kr. 4.489.672 og mente at de da hadde 
foretatt fullt oppgjør. Forsikringsselskapet 
varslet så om seks måneders frist for å 
ta ut stevning slik at skadelidte ble nødt 
for å bringe saken for domstolene ganske 
raskt. Domstolen inviterte til rettsmekling, 
men skadelidte fant ikke noen grunn til 
å forsøke ytterligere forhandlinger med 
et såpass lavt tilbud. Gjensidig tilbød 
riktig nok en høyere erstatning etter hvert, 
men ble av domstolen sterkt kritisert for 
saksbehandlingen:

«Gjensidige opplyste ikke i sitt tilsvar 
hvor mye de tilbød. Gjensidige hadde 
tidligere utbetalt kr. 4.489.672 som en-
delig oppgjør i saken. Basert på påstand, 
som ikke gikk ut på frifinnelse, var det 
nærliggende å tro at Gjensidige tilbød 
mer, og konkret tilbud og tilsvarende 
utbetaling ble etterspurt av saksøkers 
prosessfullmektig. En fullstendig oppstil-
ling over tilbudet synes først å ha blitt 
presentert i prosesskrift av 14.02.14, altså 
ca. 10 måneder etter inngitt stevning.»

Rettens sier videre:
«Retten kan vanskelig se at forsikrings-
selskapet, etter en årelang prosess, ikke 
hadde mulighet til å konkretisere sitt 
tilbud tidligere, uavhengig av de provo-
kasjoner som ble fremsatt i prosesskrift.»

I spørsmålet om tilkjennelse av saksom-
kostninger uttales:

«Retten viser til at skadelidte har fått 
medhold i et krav som er langt høyere 
krav enn det Gjensidige har tilbudt, over 
dobbelt så høyt som det tilbud Gjensi-
dige ga før stevning. Skadelidte hadde 
i den situasjonen all grunn til å gå til 
rettslige skritt mot selskapet.»

Skadelidte ble i tillegg til erstatning til-
kjent omkostninger med ca. kr. 600.000.

Saken viser nok en gang at forsikrings-
selskapenes forsøk på å komme med 
et lavt tilbud kombinert med trusler om 
rettssak (påberoper seg seks måneders 
fristen) møter lite forståelse i domsto-
lene. Selskapets praksis i slike saker er 
bekymringsfull da skadelidte oftest ikke 
har hverken overskudd eller økonomiske 
ressurser til å stå løpet ut og lett vil kunne 
akseptere en vesentlig lavere erstatning 
enn hva lovgiver/domstolene mener er 

§ Ved inngangen til det nye året har det kommet noen dommer som kan være av interesse. Selv om de er 
fra tingrett og lagmannsrett synes jeg de reiser noen sentrale spørsmål.

Glimt fra 
retten 

TEKST: Per Oretorp
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riktig oppgjør. Vi har jevnlig kontakt med 
skadesjefene i de forskjellige forsikrings-
selskapene og denne saken reiser en del 
prinsipielle spørsmål om saksbehandlin-
gen som vi ønsker å ta opp.

For øvrig viser dommen at det er grunnlag 
for en påplussing på menerstatningen 
som ikke er ubetydelig og det er også 
betydelig erstatning for fremtidig bo-
lig som ikke var under planlegging på 
domstidspunktet. 

Saken ble prosedert av advokat Christian 
Lundin og det er ikke tatt standpunkt til 
om den vil bli påanket.

Den såkalte medvirkningslære – spørs-
målet om skadelidte skal få redusert sin 
erstatning pga egen uaktsomhet – har 
vært et omstridt tema i mange år. Det er 
enighet om at det har vært en utvikling 
til gunst for skadelidte i de sakene hvor 
passasjer har blitt skadet når han/hun 
har vært klar over at sjåføren var  ruspå-
virket. Denne utviklingen har skjedd via 
direktiver fra EU. Uenigheten har vært om 
endringene for disse tilfellene har noen 
påvirkning utover tilfeller hvor passasje-
ren blir skadet i slike situasjoner.

31. mars i år kom det en dom fra Bor-
garting lagmannsrett vedrørende spørs-
mål om avkortning av erstatning ved 
tap av forsørger. Avdøde omkom i en 

trafikkulykke. Blodprøver tatt kort tid 
etter dødsulykken viste at avdøde hadde 
en alkoholpåvirkning på 1,6 promille. I 
tingretten fikk de etterlatte, samboer og 
parets den gang ufødte datter, redusert 
sin erstatning med  50 %. De etterlatte 
påanket saken til lagmannsretten. Forsi-
kringsselskapet hevdet at det her skulle 
være såkalt identifikasjon mellom av-
dødes handlemåte og de etterlatte. Det 
ble også påstått at erstatningen skulle 
nedsettes til 50 %. Lagmannsretten var 
uenig i dette og reduserte erstatningen 
med kun 30 %. Det interessante er rettens 
vurdering av rettsutviklingen på dette 
området. Det har vært lite rettspraksis 
på  området og den siste dommen som 
Høyesterett har avsagt er den såkalte 
Sunndal dommen, fra 1997. Her ble det 
tilkjent erstatning basis 50 % avkortning. 
Retten bemerker:

«at da avgjørelsen av Sunndal dommen 
ble avsagt, var regelverket for førerulykke 
og passasjerulykke det samme i de til-
feller hvor sjåføren hadde vært påvirket 
av alkohol. Dette innebar for passasjer 
som frivillig hadde sittet på i den motor-
vognen som gjorde skade, ikke kunne 
få erstatning uten at det forelå «særlig 
grunnlag» dersom han var kjent med at 
sjåføren var ruspåvirket.»

Videre uttaler retten:
«I en plenumsdom i Rt. 2000 s.1811, Fi-
nanger 1,kom Høyesterett til at bestem-
melsen om avkortning i bilansvarsloven 

§ 7 overfor passasjerer i bil med beruset 
sjåfør, er i strid med EF-direktiver og 
motorvognforsikring som er en del av 
EØS-avtalen. Dette medførte at bilan-
svarsloven § 7 ble endret i 2001.»

Videre viser retten til en dom fra HR i 
2008 hvor erstatning for passasjerulykke 
etter promillekjøring kunne avkortes med 
40 %. I denne saken var Personskade-
forbundet hjelpeintervient. 

«I den saken ble det lagt vekt på at 
passasjeren var klar over at sjåføren 
var beruset, og at kjøringen fremstod 
som et fellesprosjekt.»

«Lovendringen i 2001 og den etter-
følgende rettspraksis viser at det ved 
spørsmål om avkortning av erstatning til 
en passasjer etter dennes medvirkning, 
foretas en grundig og konkret vurdering 
av passasjerens forhold. I de tilfeller hvor 
avkortning har funnet sted, synes det å 
ligge godt under 50 %. Det har således 
skjedd en betydelig rettsutvikling på for 
så vidt gjelder avkortning til passasjerer 
og derved deres etterlatte de siste 15 
årene.»

Videre uttaler retten:
«Etter rettens syn tilsier reelle hensyn 
at erstatning til etterlatte i liten grad 
bør påvirkes av avdødes klanderverdige 
forhold. Sett hen til den stadige vektleg-
ging av sosiale hensyn på tilstøtende 
rettsområder er retten av den oppfatning 
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at avkortningen overfor de etterlatte 
etter føreren ikke bør ligge høyere enn 
avkortning overfor passasjerer som be-
visst har kjørt med beruset sjåfør.»

Dommen illustrerer at avkortningspraksis 
for passasjerer med beruset sjåfør synes 
nå å få betydning utover disse tilfelle-
ne. Lagmannsretten synes å mene at de 
hensynene som ligger bak utviklingen av 
rettspraksis når det gjelder avkortning 
for passasjer med beruset sjåfør også 
må få betydning i andre tilfeller. Med et 
slikt utgangspunkt, er det vanskelig å se 
at sjåføren skal få redusert sin erstatning 
med 255 ved manglende bruk av bilbelte. 
Dette er nemlig en praksis  forsikrings-
selskapene har i dag.

I et jubileumsår er det kanskje grunn til 
å dvele ved at det nå er omtrent 20 år 
siden vår forening startet arbeidet med 
utvikling av medvirkningslæren. Vi har 
deltatt i flere saker som hjelpeintervient 
når sakene har vært prøvd for domstolen 
inklusive Høyesterett og vi har også aktivt 
vært pådriver for å få advokatene til å 
prosedere saker som i utgangspunktet 
var vanskelig ut fra dagjeldende rettskilde 
bilde. Det er derfor hyggelig å se at det-
te tema nå i jubileumsåret fremdeles er 
under utvikling.  Vi vet ikke om saken vil 
bli påanket til Høyesterett, men dette vil 
jeg komme tilbake til hvis så skjer. Saken 
ble prosedert av advokat Tom Sørum. 

Kristiansand tingrett avsa dom 5. fe-
bruar i år som gjaldt en yrkesskade. Ska-
delidte fikk plager i form av en kronisk 
smertetilstand i nakke og skulder noe 
som hun igjen påstod medførte redu-
sert arbeidsevne. Skaden ble godkjent av 
NAV som yrkesskade og hun ble tilkjent 
menerstatning basis medisinsk inva-
liditetsgrad 15 %. KLP Skadeforsikring, 
som var yrkesskadeselskapet bestred 
årsakssammenheng mellom hendelsen 
og de anførte helseplagene. Under ho-
vedforhandlingen erkjente KLP at det 
var sammenheng mellom skaden og 
hendelsen, men opprettholdt innsigel-
sen om at det ikke var noe økonomisk 
tap og anførte at det ikke var årsaks-
sammenheng mellom tapet og skaden. 
Skadelidte arbeidet 100 % før ulykken og 
hadde permisjon en dag i uken pga. små 
barn på tidspunktet for ulykken. Retten 
la til grunn at skadelidte på et senere 
tidspunkt ville gått tilbake til sin fulle 
stilling. Etter ulykken fortsatte hun med 
redusert stillingsandel med omsorgsper-
misjonen en dag i uken samtidig som hun 
var sykemeldt en rekke behandlingsdager 
og fikk så en varig ordning hvor hun en 
dag i uken benyttet til trening og resti-
tusjon for å greie seg resten av uken.  Dr. 
Strandquist som utarbeidet i erklæring 
bekreftet at den ervervsmessige uførhet 
normalt er høyere en den medisinske, 
men ga uttrykk for at skadelidte burde 
klare en jobb som nå var tilrettelagt for 
henne. Retten uttaler:

“Både grunnlaget Dr. Strandquist har for 
sin uttalelse samt hans spesialitet som 
nevrolog gjør at retten legger begrenset 
vekt på hans vurdering av skadelidtes 
arbeidsevne. Viktigere for retten er at 
både fastlege, fysioterapeut og arbeids-
giver, som er viktige premissgivere i den 
helhetsvurdering retten skal foreta ved 
spørsmål om arbeidsevne, bekrefter hen-
nes motivasjon ..... “
Retten anfører også: «Vurderingen av 
ervervsevnen kan en lege vanskelig av-
gjøre alene, noe som også kommer til 
uttrykk i legeforeningens retningslinjer 
for vurdering av nakkeskader»

Retten konkluderte så med at skaden 
hadde medført en redusert arbeidsevne 
med 20 %.

Saken illustrerer et problem som dessver-
re er alt for vanlig i disse sakene, nemlig 
at medisinske sakkyndige, gjerne en 
nevrolog, på helt selvstendig grunnlag 
og uten hensyn til vurderinger fra andre 
sentrale premissgivere, uttaler seg om 
enkeltpersoners reduserte arbeidsevne. Vi 
ser at enkelte forsikringsselskap, på tross 
av at NAV har akseptert en uførhetsgrad, 
ikke vil legge den til grunn, men støtter 
seg på den sakkyndige nevrologen. Jeg 
syns at tingrettens bemerkninger om 
akkurat dette spørsmålet er svært ve-
sentlige.

For skadelidte prosederte advokat Einar 
Lohne, Advokatfirma Hartsang.

Saken illustrerer et problem som dessverre er alt for vanlig i disse 
sakene, nemlig at medisinske sakkyndige, gjerne en nevrolog, på 
helt selvstendig grunnlag og uten hensyn til vurderinger fra andre
sentrale premissgivere, uttaler seg om enkeltpersoners reduserte 
arbeidsevne.

 



–  20  –

Det har heldigvis blitt mer oppmerk-
somhet rundt Temporomandibulær 
dysfunksjon (TMD) også her til lands. 
Men det er mye å hente fra kunn-
skapsrike miljøer i USA.  

Blant medlemmer i Personskadeforbun-
det LTN har flere Temporomandibulær 
dysfunksjon (TMD). Dette en samlebe-
tegnelse på lidelser knyttet til problemer 
i kjeveleddet. Dysfunksjonen har symp-
tomer som i enkelte tilfeller kan føre til 
kraftig smerte og bevegelseshemning. 

På grunn av kompleksiteten i tilstanden 
trenger pasienter ofte flere profesjoner; 
tannleger, smerteleger, kjevekirurgi, nev-
rologi, fysioterapi og psykologi. Dette 
fører til at mange opplever å bli kaste-
baller i systemet. 

Nå har helsemyndighetene endelig tatt 
grep, og gitt direktoratet som oppdrag 
å forbedre tilbudet . Det er bestemt at 
det i den første fasen skal opparbeides 

et tverrfaglig behandlingstilbud for pasi-
enter med invaliserende tilstand av TMD 
ved Haukeland Universitetssykehus. For 
å innhente kunnskap ble det besluttet å 
sende en gruppe bestående av fagfolk fra 
Haukeland, representanter fra direktora-
tet, en professor fra Universitetet i Oslo, 
odontologisk fakultet, og to personer fra 
Personskadeforbundet LTN til USA for å 
få nærmere informasjon om de tilbud 
som gis der lære mer.

MER KUNNSKAP TRENGS
I Boston møtte de spesialister ved Mas-
sachusetts General Hospital (MGH) som 
presenterte et omfattende og veldoku-
mentert behandlingstilbud for pasienter 
med TMD lidelser. Miljøet i Boston la stor 
vekt på tverrfaglig kompetanse samt 
et tett samarbeide mellom de ulike be-
handlerne. 

- Sykehuset har lang erfaring som det 
norske miljøet kan lære av og bygge vi-
dere på, sier Sidsel Garshol. Sidsel Gars-

hol og Jan Mønnesland var med som 
pasientrepresentanter og medlemmer 
i Personskadeforbundet LTN . 

Innen kirurgi benytter MGH flere kjeve-
kirurgiske metoder, bl.a  replassering av 
disker. Fysioterapi, manuellterapi, psyko-
logisk terapi, kjeveortopeder og medisine-
ring inngikk også som viktige elementer 
i det tverrfaglige behandlingstilbudet.

Garshol forteller at erfaringene fra MGH 
viser at konservativ behandling, med 
blant annet bittskinne, hjelper ca. 80 
prosent av pasientene. 

- Spesialistene understreket at det var 
viktig at lidelsen fanges opp tidlig i 
sykdomsforløpet, en erfaring som sam-
menfaller med behandlingen noen av de 
norske pasientene har fått hos privat-
praktiserende tannleger i Norge, sier hun. 

Kirurgisk inngrep er relevant når annen 
behandling ikke fører fram, ved MGH 

TEKST:  Gunn Kvalsvik

Positivt for TMD
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Vårt forslag til helsemyndighetene er at det 
prioriteres å utvikle kompetansen på dette 
området i det norske fagmiljøet.

gjelder dette ca.  seks prosent av pasi-
entene. Postoperativ behandling med 
bittskinne, therabite og fysioterapi, eller 
manuellterapi er vektlagt. 

I Virginia besøkte faggruppen en privat 
klinikk som har behandlet en del norske 
pasienter med forskutte leddskiver. De 
har hjulpet svært mange pasienter, noe 
følget fikk bekreftet under besøket.

- Selv om miljøet ved klinikken er lite, har 
de utstrakt samarbeid med andre miljøer 
med tilsvarende tilnærming. Fordelen er 
at pasientene har lett tilgang ved klinik-
ken og samarbeidende sykehus, mens 
en må regne med ventetider ved MGH, 
understreker Mønnesland.

Mønnesland og Garshol mener at besø-
ket i USA understøtter deres erfaringer 
om at Norge har begrenset kunnskap 
om behandlingsforløp når det gjelder 
pasienter som sliter med TMD. 

- Vi oppfatter at vi har en langt mer re-
striktiv praksis med hensyn til kirurgi enn 
MGH. Vårt forslag til helsemyndighetene 
er at det prioriteres å utvikle kompetan-
sen på dette området i det norske fag-
miljøet, sier de.

De peker også på viktigheten av å fange 
opp pasientene på et tidlig stadium, og 
at derfor behandling av TMD pasienter 
bør inngå i opplæring av helsepersonell 
ved de respektive fakulteter og høgskoler 
i Norge. Samt fagpersoner i førstelinjen 
som tannpleiere, tannleger og fastleger.

KUNNSKAPEN MÅ DELES
Det er viktig at erfaringer fra strakstilta-
ket, studiereisen og prosjektets fremdrift 
på disse områdene kommuniseres til øv-
rige deler av helsesektoren. 

- Det er fremdeles ingen løsning for TMD 
pasienter med kroniske invalidiserende 
symptomer og komplekse skader. Disse 
pasientene bør få adgang til kirurgisk 
behandling i utlandet, gjerne ved MGH, og 
med refusjon for kostnadene, mener de to. 

Personskadeforbundet LTNs representan-
ter melder at de ønsker større åpenhet 
rundt metoder som er benyttet, både 
ved norske sykehus og i USA, også de 
metoder man velger å bruke i fremtiden. 
De ønsker et spesielt fokus på kirurgi, og 
fortløpende evaluering av prosjektets 
fremdrift. Det er spesielt resultatene og 
effekten av behandlingen det er viktig 
å få kunnskap om. 

- Vi er klar over at Norge er et lite land, 
og vi har forståelse for at det kan ta tid 
å bygge opp kompetanse innen alle 
fagområder. I denne fasen kan det der-
for være en løsning å sende de sykeste 
pasienten til utlandet, sier Garshol, som 
understreker at reisen var meget lærerik. 

- Samtidig ga reisen oss anledning til 
å bli kjent med fagpersonene og byg-
ge relasjoner. Vi er virkelig spente på 
fortsettelsen og ser frem til den videre 
oppfølgingen av dette arbeidet, avslutter 
Jan Mønnesland. 

Temporomandibulær dysfunk-
sjon, TMD er en samlebetegnelse 
på lidelser knyttet til problemer i 
kjeveleddet. Dysfunksjonen med 
sine symptomer kan føre til kraf-
tig smerte og bevegelseshemning. 
På grunn av at tilstanden beveger 
seg inn i flere profesjonsområder, 
derav tannlege, nevrolog, kjeveki-
rurg, kjeveortoped, fysioterapeut 
og psykolog, finnes det flere ulike 
måter å angripe problemet på.

Helse- og omsorgsdepartementet 
har gitt Helsedirektoratet oppdrag 
å iverksette nødvendige tiltak for 
å styrke tilbudet om utredning og 
behandling av personer med invali-
diserende TMD, herunder utarbeide 
veileder for behandlingsforløp for 
personer med denne lidelsen. 

Helsedirektoratet vurderer at tilbu-
det til pasientgruppen i Norge ikke 
er godt nok og anbefaler tiltak for 
å bygge opp kompetansen på alle 
nivåer i helsetjenesten.

Personskadeforbundet LTN har 
nedsatt en egen arbeidsgruppe 
som skal jobbe med TMD-proble-
matikken. I tillegg til Sidsel Garshol 
og Jan Mønnesland, sitter Ann-Ka-
rin Grønvold og Hanne Fosse.

FAKTA



Synnøve Petrine Solvang født 29.oktober 
1926 er gått bort, og med henne har lo-
kallaget i Ofoten mistet en av sine grunn-
leggere og mangeårig nestleder i styret.
Synnøve sovnet stille inn med sine nær-
meste rundt seg den 16. april, og ble stedt 
til evig og velfortjent hvile fra Skjomen 
Kirke onsdag den 30. april.
Fra lokallaget i Ofoten deltok fem repre-
sentanter i en vakker begravelsessere-
moni etterfulgt av minnesamvær med 
familie, slekt og venner.
Hun ble skadet i tjeneste som hjelpepleier 
i hjemmeomsorgen i Narvik, og fikk fy-
siske senskader som ikke gikk over. Det 
var derfor naturlig for henne å bli medlem 
i LTN. Vi ville bygge nettverk og skaffe 

kunnskap og inspirasjon til hjelpeappa-
ratet i lokalmiljøet. Som hjelpepleier viste 
hun at informasjon og kommunikasjon 
var gode verktøy dersom man hadde et 
omforent mål.
Synnøve hadde alltid tanker for andre. 
Hun var en sterk, engasjert kvinne som 
brukte livet på familie og frivillig innsats.  
Det var naturlig for Synnøve å bistå aktivt 
i lagsarbeidet, og det gjorde hun med  
et engasjement som smittet og fikk oss 
til å planlegge og  gjennomføre viktige 
oppgaver i lokalmiljøet.  For 10 år siden 
mottok hun LTN sitt hederstegn  med 
diplom av daværende landsstyreleder 
Henning Bjurstrøm. Dette var i 2004. 
Det var med matlaging at Synnøve triv-

des best. Det innebar en posisjon som 
ga henne fortjent popularitet, enten hun 
serverte sin nystekte kringle i styremøte, 
eller stekte vafler for salg til inntekt for 
lokallaget sitt. 
Vi som er tilbake takker for all innsats 
og inspirasjon,  gode minner og trofast 
medlemskap i 21 år i Ofoten lokallag. 
Fortsatt vil vi møte skadde, pårørende 
og etterlatte som trenger oss. Det er tid 
for oss å spørre:  Hvordan skal vi ta vare 
på den arven de etterlot seg, de som har 
gått i LTN sine fotspor tidligere?  

På vegne av venner i Ofoten lokallag 
Turid Henriksen

Minneord om en veteran
Synnøve Petrine Solvang født 29.oktober 1926 er gått bort, og med henne har lokallaget i Ofoten mistet en av 
sine grunnleggere og mangeårig nestleder i styret.

tlf: 66 76 18 60
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!
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Russen er er en utsatt gruppe både i alder 
og fordi at russetiden for mange betyr en 
del festing der farer og skader oppstår i 
trafikken. Dessuten kjører de rundt  i biler 
av ymse kvalitet. 

- I Telemark er det ett dagsopplegg der 
russen kan få testet og godkjent bilene 
sine, og der stiller blant annet Person-
skadeforbundet med stand. I år var det 
Torstein Jønholt, Jørn Holtan og under-
tegnede som stod, forteller Nils-Tore 
Johnsenw, og legger til at det var rekord-
oppmøte med over 2000 russ. 

Laget stilte med stand der de delte ut 
”Ticket to ride”-billetter, samt informerte 

om Personskadeforbundet LTNs arbeid. 

- I tillegg fikk Torstein noen minutter ved 
mikrofonen der han fortalt sin historie og 

hvordan han var blitt skadet i en motor-
sykkelulykke. Det er en sterk historie som 
tydeligvis traff russen, avslutter lederen 
i Telemark.   

Russen i Telemark 
TEKST: Gunn Kvalsvik

Det siste året har Personskadeforbundet LTN og KNA Telemark hatt ulike tiltak med ett mål; å få ungdom til å 
forstå hvor farlig trafikken er. I april var det russens tur.

Landet
rundt

 2eller3 august
Til topps betyr i praksis tur til Gausta-
toppen ved Rjukan i Telemark. Om 
du har lyst til å delta, noter datoene. 
Både lokallagsmedlemmer og Per-
sonskadeforbundet LTNs medlemmer 
er inviterte, men vi gjør oppmerksom 
på at alle må betale reise og eventuelt 
opphold selv. 

Om du vil vite mer, ta kontakt Wenche 

Solløst  i sekretariatet, tlf 22 35 71 00 
eller wenche@personskadeforbundet.
no.

NY DATO PÅ TOPPTUR 
TIL GAUSTATOPPEN
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Det hele startet med at laget for tre år 
siden kontaktet flere videregående skoler 
rundt Harstad, og la fram ideen om å 
samarbeide for at russefeiringen skulle 
bli tryggere. 

Skolene ble med og var enig i at elevene 
fikk skulk hvis de ikke møtte på arrange-
mentet. Laget ordnet deretter med buss 
for henting og tilbakekjøring. 

Det kom så mange russ at det ble to 
runder på Rica Hotell, deretter ble det 
tog gjennom sentrum med russen, utryk-
ningsbiler og kors for de som var døde i 
trafikken de siste 10 årene.

I år som tidligere var det russepresiden-
tene som introduserte foreleserne, og et 
band spilte flere sanger.

Det er aldri vanskelig å finne forelesere, 
og Tommy og hans historie har vært 
med de tre årene og er en viktig del av 
arrangementet.

Laget har også fått flere sponsoravtaler 
og arrangementet har gått i pluss alle 
årene. Dette er stort, kanskje det største 
opplegg et lokallag har laget.

Selv om jeg har vært med på alle tre 
årene og er imponert over hva Harstad 
har fått til. 

Landet
rundt

Trafikksikker russ i Harstad  
TEKST: Nils-Gunnar Kristoffersen   FOTO: Hege Hansen

For tredje gang har Harstad og omegn lokallag, hatt trafikksikker russ.
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Frank
Becker

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: 20. juni 2014

Løsning på forrige kryss 
var:
RUSSEFEIRING

Kjell Tellefsen

OPPGAVE VINNER

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

GLOBALIS.NO - INFORMASJON OM 
VERDENS LAND OG KONFLIKTER

Hva er egentlig forskjellen på et land, en stat og en 
nasjon? Og hvem bestemmer hva som er hva? Du kan 
lese mer om landene på Globalis.no. Der finner du også 
nyttige beskrivelser om de største konfliktene i verden.

Globalis.no har et interaktivt verdensatlas hvor du selv kan 
velge hva som skal vises på kartet. Stikkord er blant annet 
miljø, befolkningstetthet, mineralforekomster, nedbør og ve-
getasjon. Les også om statistikker, konflikter og avtaler som 
preger verden vi lever i. Perfekt for skoleoppgaver.

Målet med Globalis er å formidle likheter og ulikheter i det 
menneskelige samfunn og hvordan vi påvirker livet på planeten, 
primært med visuelle hjelpemidler.

VISUALISERING AV AKTUELL FN-STATISTIKK
FN og andre internasjonale organisasjoner samler hvert år 
inn store mengder statistikk fra alle land og nasjoner i verden. 
Denne statistikken dekker et bredt spekter av forskjellige temaer 
og blir ofte presentert i store rapporter og tabeller som er lite 
tilpasset bruk i skolen. Globalis har gjort denne statistikken 
tilgjenglig på en enklere og mer visuell måte.

Verktøyet inneholder en stor database hvor vi har forklart og 
kategorisert ny FN-statistikk etter tema. Fra denne databasen 
kan du med få museklikk produsere fargerike kart som viser 
verdens tilstand på ulike områder.

Globalis.no er et samarbeidsprosjekt mellom FN-sambandet, 
GRID-Arendal/UNEP, UNU/Global Virtual University, UNDP, 
Høgskolen i Hedmark og INTIS-skoler. Prosjektet er støttet 
av Utenriksdepartementet og NORAD.

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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Se et egg 
puste

1

2

3

Kan du finne ut hvordan det 
er inni et egg – uten å 
knuse skallet? 

Hva skjedde?

Du trenger:

MCT/Bulls

         Ser du noe 
         forandre seg, 
studer det nøye med
   forstørrelses-
            glasset

Egget har bitte små åpninger 
som kalles porer – hvert 
egg har ca. 7000 av demI dette eksperimentet 

samler du noen bevis som 
forteller hva som befinner 
seg innenfor et eggeskall.

Ferskt, rått egg

Sylteglass

Inni egget er en 
liten luftlomme

Luften vider seg ut når 
den blir varmet opp av 
varmtvannet og 
kommer ut i vannet 
som bobler

Små bobler begynner å dukke opp på eggeskallet

         Legg egget
         i glasset og
fyll glasset med 
varmt vann

Forstørrelsesglass

Boblene bryter seg løs og beveger seg 
   oppover  vannet

Voksen hjelper

Varmt vann

Her er grunnen:

EGGFAKTA: Porene er store 
nok til å slippe luft inn og ut av 
egget, men små nok til å hindre 
salmonella og andre skadelige
       bakterier i å komme 
           inn i egget

         Sett glasset 
         på et bord og 
hold øye med det i 
noen minutter

1

2

3
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Trygt på skoleveiene

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no tolga.kommune.no
austrheim.kommune.no

odda.kommune.no

Hammerfest
kommune

 hammerfest.kommune.no

Evenes
kommune

evenes.kommune.no

Øystre Slidre
kommune

oystre-slidre.kommune.no

Tromsø
kommune

Forebyggende
helsetjenester

 tromso.kommune.no

Ringerike
kommune

ringerike.kommune.no

Bjerkreim
kommune

bjerkreim.kommune.no

Aukra
kommune

 aukra.kommune.no

Høylandet
kommune

hoylandet.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

nord-aurdal.kommune.no

Kongsvinger
kommune

kongsvinger.kommune.no

spydeberg.kommune.no

Lyngen
kommune

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

Time
kommune

Kommunalteknikk
 time.kommune.no

hamar.kommune.no

Surnadal
kommune

surnadal.kommune.no

Modum
kommune

modum.kommune.no

Vågsøy
kommune

vagsoy.kommune.no

lindas.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

Leirfjord
kommune

leirfjord.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
 nes-ak.kommune.no

Bokn
kommune

bokn.kommune.no

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no
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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

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
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Betong - Mur - Flisarbeid

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

Kim Årvik Maskin AS
Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Apalveien 1
3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

AKERSHUS

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

OSLO

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka
Økernv. 115
0579 OSLO................................Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

AKERSHUS

ALFA Trafikkskole avd. Årnes
Pakkhusgata 1 C. 2151 ÅRNES......................................Tlf. 63 90 19 19
E-mail: alfa.aarnes@gmail.com

BUSKERUD

STØYTEN Traikkskolesenter AS
Blomsg. 5, 3510 HØNEFOSS..........................................Tlf. 32 12 32 08
E-post: post@stoyten.no
www.stoyten.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

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

NORD-TRØNDELAG

Skjevik
Ølvegata 18-20, 7715 STEINKJER...................................Tlf. 454 81 820
E-post: kontoret@bobbosbiler.no
www.bobbosbiler.no

ROGALAND

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND...................................Tlf. 403 00 080
E-post: post@trygve-trafikkskole.no
www.trygve-trafikkskole.no

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

SØR-TRØNDELAG

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

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.......................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450
E-post: trafikk@roros.net

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

VESTFOLD

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

Nettec AS
 Kolbotnv 14, 1410 KOLBOTN

Tlf. 66 81 06 40

www.nettec.no
Dombås

Tlf. 932 42 099
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Baklivegen 3, 6450 HJELSET - Tlf. 71 20 13 80

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

www.bergesenstiftelsen.no
Veritasv 1, 1322 HØVIK

Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

Galaniittuluodda
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30
Bedriftsv. 11, 4313 SANDNES

Tlf. 51 68 25 30

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

www.harila.no

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Tollbug. 10
3187 HORTEN

Tlf. 33 03 07 50

Eggen Anleggsdrift AS
 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Orkdal Bil AS

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

Karmøyvegen 480, 4262 AVALDSNES - Tlf. 52 84 62 00
www.utvik-auto.no

Service, reparasjoner og EU-kontroll

Gumpens Auto Øst AS
 Stemmane 3, 4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50
www.gumpens-auto-ost.no

HORDALAND

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

Møller Bil - Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN.............Tlf. 24 03 13 00

ROGALAND

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

www.moller.no

Rana Bilopphugging AS - Mo i Rana.
Tlf. 75 13 22 22

Tlf.  02 222

Tuft
Transport AS

 Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Sverre Wiken
Transport
 Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Løken Bil og
Bremseservice

 Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Drammen
Campingplass

 Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Karmøy Bilservice AS
4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

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

Stein Ivar Ludvigsen
Transport AS

Trårnev. 225
4640 SØGNE

Tlf. 908 45 787

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Eidsberg
Regnskapslag
Anton H. Mysensgt 13

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Kirkestuen
Transport AS

 2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80
Mobil 916 78 400

Full Rulle Dekk
og Bilservice AS
 Waldemar Thranesgate 84 c

 0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00

Gausdal
Fysioterapi

 2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Agder
Karosseri AS

 Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

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

Byggmester
Steinar Madsen AS

Rødåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Bilxtra Hitra
7250 MELANDSJØ

Tlf. 72 44 49 30

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Rogaland
Bilverksted AS

 Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Alta Motor AS
 Skiferv. 2, 9511 ALTA

Tlf. 78 44 40 50

Rosten
Bilverksted AS

 Øvre Flatås v 4 B
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

 Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

www.auto-teknikk.no

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn

Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00

Steinkjer Bil A/S
 Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Follummoveien 88
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 90

Hjalland
Graveservice

 Bromma
3540 NESBYEN
Tlf. 952 88 410

Kristiansund Taxi
Ramsaysgate 18

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 67 22 22

www.taxiformidling.no

Randaberg
Taxisentral

 4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,

reparasjoner og EU-kontroll

Bil og Fritid AS
 Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Batteri
Elektro AS

Solborg
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

Fiskebeck
Handverk AS
 9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

www.fiskebeck.no
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Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Randaberg
videregående skole

Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn

 Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00

Grøstad
Bilverksted AS

 Hortensv. 120
3157 BARKÅKER
Tlf. 33 50 47 82

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Trondsen Auto AS
 Håndverkerv. 4 B

9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Oppdal Everk AS
Kåsenv. 16

7340 OPPDAL
Tlf. 72 40 01 50

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

Sigdal Renhold
Hanne Krog

Nerstad
3350 PRESTFOSS

Tlf. 473 89 477

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

Hamarvik
Båtforening
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Numedal
Trykkservice

 3626 ROLLAG
Tlf. 32 74 68 21

Singh
Transport AS

 Rødtvetveien 69
0955 OSLO

Tlf. 21 42 00 67

Bjørn & Øyvind
Tveter AS

Hegdalveien 105
3261 LARVIK

Tlf. 33 11 34 80

Kristiansund
Bilutleie

Rune Bergsnev
 Kvennberggata 31

6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 934 13 955

Haugen Motor AS
Grodås

6763 HORNINDAL
Tlf. 57 87 95 00

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

Plantax AS
 Skedsmogata 3 A
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

Sirdal
Bilverksted AS

 Nordgardsvegen 1
4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 00 70

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Tveito
Maskin A/S

Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

YX Valestrandsfossen
Osterøy Servicesenter

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Transportoppdrag
Bergen AS

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK

Tlf. 55 15 41 40

Sikkelands
Regnskapskontor

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Elstad
Oljesenter as
 Dyrskuevegen 34

2040 KLØFTA
Tlf. 67 02 45 00

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

TINE Meieriet
Tretten

Kolhusvegen 1
2635 TRETTEN

Tlf. 03 080

Mobergs Fysikalske
Institutt AS
Landboden 43

5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

Søhus og
Østengen AS

 Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

Wiik
Fjellsprenging

 Furulia 55
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Europe AS
 Gråterudveien 43
3032 DRAMMEN
Tlf. 922 25 599

Bergen
Flyttetjeneste AS

Sandviksveien 1
5036 BERGEN
Tlf. 55 96 26 00

Thor Hugo Broks
Gabbrovegen 69

9022 KROKELVDALEN
Tlf. 908 94 201

Karl Johan Evensen
 Idrettsvegen 27
9475 BORKENES
Tlf. 77 09 34 28

Hagebø
Transport

 5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

Mobile
Bergen AS

Liaveien 12
5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Mat AS
 Drammensveien 149
3050 MJØNDALEN

Tlf. 918 05 400

Teknikken AS
 Lundevågveien 3 C

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Statoil E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

Nilsen
Bilservice A/S

 Tornerudv. 35
1831 ASKIM

Tlf. 69 88 15 70

Bay Auto AS
 Barstølv 6

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

Aksel Endresen
Transport AS

Havnegata 14
8430 MYRE

Tlf. 76 13 36 26

Valdres
Murerforretning AS

 Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 54 15

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Transport
Ole Johnny
Tandberg

Bråtav. 2
3360 GEITHUS
Tlf. 915 11 937

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Flatanger Taxi
Anne Berg

 Vik
7770 FLATANGER

Tlf. 979 73 374

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

  Tlf. 72 53 40 50

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 95 19 94 70

Fræna
vidaregåande skole

 6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Meny
Bekkestua

 Bærumsveien 207
1357 BEKKESTUA

Tlf. 67 11 87 20

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

Kjelsås
Bilverksted AS

 Kjelsåsv. 140
0491 OSLO

Tlf. 22 15 06 88

Brannvesenet
i Båtsfjord
 Hindberg g. 18

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 53 00

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00
www.bilogkarosseri.no

Haugen Industriområde
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 44 55

Johnsen
Transport

 Jodalsvegen 42
5105 EIDSVÅG I ÅSANE

Tlf. 55 25 85 00

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Autoservice
Arvesen og

Syversen AS
1614 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 39 00 55
www.auto-service.no

                                                                                                                                                                                                                                                                

Stasjonsv. 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

RSA Bil
Kristiansand

SKibåsen 5
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 17 70 40

Ewos AS
avd Balsfjord

Bergneset
9050 STORSTEINNES

Tlf. 77 72 01 35

Bontelabo 2
5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

PS Servicesenter AS
 Midtstranda, 2321 HAMAR

Tlf. 62 54 30 00
- Landrover

- Merkeverksted - Salg
- Service - EU-kontroll

Stranda
Anleggsservice AS

 Ødegårdsveien 127
6200 STRANDA
Tlf. 908 66 000

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

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

Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte kompli- 
serte. Bistand fra en spesialisert advokat sikrer deg et 
godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS har spesial- 
kompetanse innen erstatningsrett, og vi håndterer alle 
typer erstatningssaker, f.eks. trafikkskade, yrkesskade, 
pasientskade, fritidsskade og tap av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for en 
uforpliktende og gratis vurdering av din erstatningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer 
informasjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Personskade – erstatningsrett

   
 Storgata 26 Mob: 926 02 401 lene@advtonset.no 
 N-2000 Lillestrøm Tlf:    40 00 36 60 www.advtonset.no


