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Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade
• Pasientskade
• Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

Advokatene Leiros & Olsen as  
er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. 

Vi bistår skadelidte over hele landet, og 
har kontorer i Tromsø, Alta og Oslo.

Ett av Norges største og mest erfarne advokatfagmiljøer 
innen personskadeerstatningsrett og tilknyttede  

fagområder. Vi bistår klienter fra hele landet.

10 erfarne advokater med spesialkompetanse i  
erstatnings- og forsikringsrett.

25 års erfaring!

Gratis forhåndsvurdering av din sak!

 Sandvika 67 23 46 90 Halden 69 01 56 30
 Ski 64 91 72 90 Asker 90 97 21 90
 

E-post: post@advhi.no
 

www.advhi.no
www.dinerstatning.no

Lillestrøm - Åråsen - C.J. Hansens vei 13, 2007 Kjeller,  

Telefon: 64 84 00 20, e-post: post@halvorsenco.no

www.halvorsenco.no

Vi er et av landets ledende innen erstatningsrett, og kan 

vise til svært gode resultater og referanser i saker i og 

utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende 

vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt 

uten omkostninger for deg.

Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@halvorsenco.no –  

for en kostnadsfri vurdering av din sak. For mer  

informasjon se vår hjemmeside: www.halvorsenco.no 

Har du vært utsatt for en ulykke?
Har du fått den erstatningen  
du har krav på?

ANNONSER
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Personskadeforbundet LTN kom i mai. Ende-
lig etter målrettet arbeid i 23 år fikk vi være 
med på at regjeringen tar opp og ville endre 

på barneerstatningen. Dette er noe vi har jobbet målrettet 
for siden 1992 da Tom Eitvet startet arbeidet, og vi ser nå ut 
til å komme i mål. LEVE MED lover å skrive mer om dette når 
loven forhåpentligvis er på plass over sommeren.

Dere kan også lese om en vellykket regionkonferanse i dette 
nummeret av LEVE MED. Vi hadde representanter fra de fleste 
lag, og det var lagt opp til et faglig bra innhold, samt at det 
sosiale var ivaretatt slik at det ble knyttet bånd og delt erfa-
ringer mellom lagene. Det er mye som lagene kan samarbeide 
om gjennom et år.

Amanda, som laget sangen RUN til vår reklamekamanje i fjor, 
vant en musikkpris for nettopp denne sangen nå i mai. Det 
gjorde at Personskadeforbundet LTN fikk mye positiv omtale.

Også i år har forbundet fullbooket familieleiren til Bulgaria. 
Dette er en familieferie tenkt for de som trenger litt tilrette-
legging for å klare å ta med barna sine på ferie. 

For dere som kan tenke dere å reise til våre leiligheter i Bulgaria, 
så kan dere lese om tilbudet på vår hjemmeside: personska-
deforbundet.no

Etter at vi hadde en artikkel om Upper Cervical i nr. 4 av LEVE 
MED har vi fått et leserinnlegg fra et medlem. Vi setter stor 
pris på at dere kommer med innspill og er engasjerte, og vi 
ønsker å vise det som rører seg blandt dere medlemmer og 
formidle det som angår oss som organisasjon. Derfor deler vi 
innlegget i dette nummeret.

Jeg ønsker dere alle en fin sommer, kjør forsiktig og kos dere!

Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Dere kan lese om en vellykket regionkonferanse 
i dette nummeret av LEVE MED
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Årets regionkonferanse foregikk 
på havet mellom Norge og Tysk-
land; på Kielfergen. Et innholdsrikt 
program og mange gode sosiale 
møter, er tilbakemeldingene fra de  
82 deltakerne. 

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Det første foredraget ble holdt av gene-
ralsekretær i NORILCO, Martin Nielsen, 
som snakket om endring i organisasjo-
ner. Hans hovedbudskap, at endring er 
positivt dersom det skjer gjennom gode 
prosesser, ble grundig eksemplifisert gjen-
nom hans erfaringer og observasjoner. 

Mens Nielsens analyserte og reflekterte 
var det mange i salen som nikket gjen-
kjennende. Det han sa angår også vårt 
forbund. 

- Når en skal endre struktur, må også 
kulturen være med, sa Nielsen, som 
har mange års fartstid i organisasjons- 
arbeid.

Poenget hans var at pålegg om end-
ring gjennom å iverksette andre vilkår 
eller endre struktur,  er fånyttes så lenge 
folks tanker og adferd, kulturen forøvrig,  
vedvarer og ikke blir endret. 

- Som vi vet endres ikke kultur, altså måte 
å tenke og handle på, over natta. Tvert 
i mot tar det tid og krever inngående 
kommunikasjon og involvering. En god 

prosess som syr disse variablene sammen 
er avgjørende for at en skal få til god 
endring, poengterte han. 

Den erfarne organisasjonsmannen gjorde 
også et poeng ut av at det er sunt med 
en viss spenning mellom administrasjon 
og lokallag. 

- Spenningen skjerper sansene og bringer 
oss videre, sa han.    

FØRSTEINNTRYKK
Personskadeforbundet LTNs Ingeborg 
Dahl-Hilstad var neste person på pro-
grammet. Hun snakket om det ”magiske” 
og avgjørende førsteinntrykket. Særlig var 
hun opptatt av avtrykket vi som enkelt-
personer legger igjen på nettet.  

- Målet med internett er først og fremst å 
få ta del i og dele informasjon. Som leder 
for et lag handler det om å holde kontakt 
med medlemmer. Likevel er hjemmesiden 
vår åpen for alle som søker oss opp og 
trenger informasjon. Da er det uheldig å 
dele krangler og negative utspill der. På 
nettet må du agere som  redaktør og 
være klar over hva du gjør. Vær derfor 
selvkritisk, og tenk over hva som er greit 
og hva som ikke er greit, understreket hun. 

Dahl-Hilstads budskap var å bevisstgjøre 
at alt vi gjør på nett kan sees. Det betyr 
at vi ikke må skrive i affekt, men faktisk 
stå for kommentarer og likes.  Hun lærte 
også bort noen triks og innstillinger på 

facebook. 

 Dag én ble avsluttet med gruppearbeid 
og en felles oppsummering av forventin-
ger. Innspillene blir ivaretatt og tatt i bruk 
hos sekretariat og hovedstyre, og skal 
også senere deles med lagene. 

LIKEPERSONTJENESTEN
Neste dag ble i sin helhet dedikert til å 
diskutere likepersonarbeid og hvordan 
vi som forbund bedre kan bruke dette 
redskapet for å skape aktivitet lokalt 
og være til nytte. Dette kan du lese mer 
om i en artikkel lenger bak i magasinet. 

Under konferansen fikk vi en gladmel-
ding om at loven om barneerstatning 
er foreslått endret. Assisterende gene-
ralsekretær Per Oretorp informerte om 
dette, samt delte noen av milepælene 
gjennom 31-års virke. 

- Det vi har fått til gir oss styrke til å jobbe 
på områdene som gjenstår, sa Oretorp.    

Positiv energi på 
årets regionkonferanse
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En gang i året arrangerer Person-
skadeforbundet LTN regionkon-
feranse. Her møtes tillitsvalgte fra 
hele landet for å utveksle erfaringer 
og få faglig påfyll. 

OM REGION-
KONFERANSEN



–  6  ––  6  –

Deltakernes fartstid i forbundet ble avspeilet under årets regionkonferanse. Mens noen medlemmer har vært 
med nesten siden oppstarten, meldte de nyeste seg inn for tre måneder siden. Vi har spurt tre ferskinger om 
deres forhold til forbundet, regionkonferansen og arbeidet videre.  

MARITA OLAISEN
Marita Olaisen (26) har vært medlem 
av dette fantastiske forbundet i ett og 
et halvt år.

- Jeg er medlem av Personskadeforbun-
det LTN Mosjøen og omegn. Jeg var så 
heldig at jeg hadde en bekjent som 
satt  i styret i Mosjøen, så ca. ett år 
etter skaden ble jeg ”plukket opp” og 
ønsket velkommen av styret i Mosjøen. 
Jeg hadde knust en nakkevirvel og var 
operert og avstivet, noe som medførte 
at min tidligere jobb som kokk dessver-
re måtte byttes ut. Dette førte igjen til 
smerter og mange andre følelser, som 
alle vi LTNere vet mye om.

Som medlem i forbundet fikk hun rollen 
som Ungdomsrepresentant i Mosjøen. 
Tidlig ble det viktig for henne å snak-
ke med andre som visste hvordan hun 
hadde det. 
 

- Regionkonferansen scoret særdeles 
høyt siden likeperson var tema. Ellers 
var det kjempebra å møte så man-
ge fantastiske, forskjellige og flotte 
mennesker. Konferansen var lærerik 
og interessant. Jeg likte veldig godt 
at vi hadde gruppearbeid, for da fikk 
jeg muligheten til å bli kjent med flere. 

- Det viktigeste jeg tar med meg 
videre til laget mitt er likepersonar-
beidet! Jeg har også masse tanker 
rundt ivaretakelse av medlemmene våre 
for å unngå at vi mister dem. Her ble jeg 
skikkelig inspirert! 

Dette er noe vi må jobbe med, for eksem-
pel ved å ha samlinger for medlemmene 
og vise at vi er der, samt vise oss mer i 
det offentlige rom, sånn at folk ser den 
fantastiske jobben vi gjør. Folk som har 
en skade, en sorg eller en omsorg, vil se at 
det er trygghet og noen å snakke med her. 

Marita er utrolig stolt av å være i Per-
sonskadeforbundet LTN. Hun sier at 
forbundet har betydd mye og hjulpet 
henne videre. 

- Jeg vet at det er mange som trenger 
oss, vi må bare bli mer synlige, og det kan 
vi bli, avslutter hun engasjert. 

Nye på konferansen

                                    MARITA OLAISEN Foto: Gunn Kvalsvik

KIELFERGEN GÅR UNDER BROEN som knytter Sverige og Danmark sammen. Foto: Tor Kåre Fardal  
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Vi må være synlige og klare på hvem 
vi er, hva vi kan og hvorfor vi er så 
betydningsfulle!

VIVIAN SOLÅS 
Vivian Solås (40) fra Vest-Agder ble med-
lem i forbundet i august 2011 da hennes 
sønn ble påkjørt og deretter liggende på 
sykehus i 1 år. 

- Jeg ble medlem etter tips fra Ullevål 
om at Personskadeforbundet LTN kunne 
hjelpe med blant annet advokatbistand, 
forteller hun. 

- Hvordan var første regionalkonferansen 
for deg? 

- Dette var den første konferansen jeg 
har vært med på, og jeg reiste med hatt  

som nyvalgt sekretær i Vest-Agder  
Fylkeslag. Jeg syntes konferansen var 
veldig bra, men skulle gjerne hatt enda 
mer tid til å høre, diskutere og dele tanker 
og idéer med alle de flotte deltakerne! For 
en bukett positive mennesker! 

Solås forteller at hun vil jobbe ekstra med 
å nå ut til medlemmene og å levere på 
det de ønsker at Personskadeforbundet 
LTN skal være! 

Ikke minst må vi være synlige og klare på 
hvem vi er, hva vi kan og hvorfor vi er så 
betydningsfulle, avslutter Vivian Solås. 

TOR KÅRE FARDAL 
Tor Kåre Fardal (51) er fra Sogn og Fjorda-
ne og har vært medlem i kun 3 måneder. 
Han har en historie som feilbehandlet 
på sykehuset noen år tilbake i tid, men 
kjente da ikke forbundet. 

- Jeg ser at jeg hadde hatt stor nytte av 
Personskadeforbundet LTN  i perioden 
etter sykdommen. Mitt ønske er derfor at 
jeg kan bidra til at folk som kommer i en 
lignende situasjon får vite om forbundet 
og alt det fine arbeidet som utføres.

Sogningen forteller at han er glad han 
ble med på regionkonferansen og at den 
gir energi til videre arbeid lokalt: 

- Det var en svært inspirerende helg. 
Jeg traff mange kjekke og ressurssterke 
personer, og fikk høre mange gripende 
historier. Regionkonferansen var for meg 
et bevis på en organisasjon som vil, får 
det til og aldri gir opp kampen for de som 
har vært i en krisesituasjon.  

Tilbake på Vestlandet venter en rekke 
viktige  arbeidsoppgaver.  

- Jeg er inspirert og klar for å jobbe etter 
å ha snakket med personer i styret og 
lokallag. Fremover vil vi holde hovedfo-
kus på å øke aktivitetene for å få flere 
medlemmer, sier Fardal. 

TOR KÅRE FARDAL Foto: privat

VIVIAN SOLÅS  Foto: privat

Vivian Solås
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SAMFUNNSKOSTNADER
Samfunnskostnader er ikke det samme 
som overføringer til for eksempel uføre 
og sykmeldte gjennom statsbudsjettet. 
I beregningen av samfunnskostnadene 
inngår både helsetap, kostnader for hel-
setjenesten og produksjonstap.

HELSETAPET KOSTER MEST
Helsetapet utgjør den største andelen 
av de samfunnsøkonomiske kostnade-
ne, med 65 prosent. Av disse knytter 29 
prosentpoeng seg til tapte leveår og 36 
prosentpoeng til tapt livskvalitet. Helse- 
   tapet er størst i sykdomsgruppene 
svulster, psykiske lidelser, sykdommer i 
sirkulasjonssystemet og muskel-skjelett-
sykdommer. Med helsetap menes tapte 
leveår og tapt helserelatert livskvalitet.

KOSTNADER FOR HELSETJENESTEN
Helsetjenestekostnadene (ressursbruken 
i helsetjenesten) er anslått å utgjøre 231 
milliarder kroner, det vil si 21 prosent av 
de totale samfunnskostnadene. Det er 
diagnosegruppene svulster, psykiske li-
delser, sykdommer i sirkulasjonssystemet 
og muskel-skjelettsykdommer som krever 
størst ressursbruk.

PRODUKSJONSTAP
Produksjonstapet, det vil si tapte skat-
teinntekter, ble estimert til 150 milliarder 

kroner i 2010. Av produksjonstapet utgjør 
sykefraværet seks prosent og uførhet 
åtte prosent av de samlede samfunn-
skostnadene. Psykiske lidelser og mus-
kel-skjelettsykdommer utgjør til sammen 
nesten 60 prosent av det samlede pro-
duksjonstapet.

EFFEKTIVE TILTAK
Å beregne samfunnskostnadene, syn-
liggjør gevinstpotensialet ved fore-
byggings- og behandlingstiltak. Men 
gevinstene er ikke nødvendigvis lette 
å realisere. Tiltakene må ha effekt for 
at samfunnskostnadene skal reduseres. 
Man bør derfor undersøke om tiltak har 
effekt, før man iverksetter dem.

Også ved forebyggende tiltak, som for 
eksempel gir bedre trafikksikkerhet eller 
kosthold, må man vurdere kostnaden opp 
mot nytten. Selv om et tiltak fremstår 
som lønnsomt for samfunnet, betyr det 

likevel ikke at tiltaket automatisk kan 
eller bør iverksettes. Det kan også være 
andre hensyn å ta, og samfunnets res-
surser må prioriteres.

Å beregne samfunnskostnader gir oss en 
referanse for å drøfte fordeler og ulemper 
med ulike tiltak. Dette bidrar til at vi kan 
prioritere basert på fakta. Denne typen 
beregninger kan hjelpe oss til å utvikle 
bedre tiltak. Det finnes imidlertid ikke like 
effektive tiltak for alle sykdomsgrupper.

Rapporten og beregningene tar utgangs-
punkt i data fra året 2010. Slike overord-
nede totaltall for samfunnskostnader 
endrer seg ikke mye fra år til år, og i et 
folkehelseperspektiv vil tallene kunne gi 
informasjon om man beveger seg i riktig 
retning for å nå helsepolitiske mål.

Kilde: Helsedirektoratet (rapporten kan 
lastes ned på direktoratets hjemmesider)

Samfunnskostnadene ved sykdom og ulykker ble for 2010 beregnet til om lag 1100 milliarder kroner. Forebygging 
og behandling kan bidra til å redusere disse kostnadene. Dette viser rapporten "Samfunnskostnader ved syk-
dom og ulykker – Helsetap, helsetjenestekostnader og produksjonstap fordelt på diagnoser og risikofaktorer".

Samfunnskostnader ved 
sykdom og ulykker
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NAV-kontorene må ha tettere kon-
takt med arbeidsgivere og få større 
frihet til å tilpasse tjenestene etter 
brukernes behov. Det må samtidig 
bli mindre byråkrati for at flere skal 
hjelpes fra trygd til arbeid.

Det mener ekspertgruppen som i sin  
sluttrapport kommer med en rekke for-
slag for et bedre NAV.

I Sundvollen-erklæringen varslet Regje-
ringen full gjennomgang av NAV. Som et 
ledd i dette arbeidet satte arbeids- og 
sosialminister Robert Eriksson ned et 
ekspertutvalg ledet av Sigrun Vågeng.

Utvalget konkluderer med at NAV-konto-
ret i for stor grad har blitt en byråkratisk 
organisasjon som ikke får anledning til 
å møte brukeren med en helhetlig til-
nærming. Oppfølging og kontakt med 
arbeidsgiver og arbeidsmarkedet må 
bli bedre. Ekspertgruppen mener derfor 
at det er nødvendig at NAV-kontoret får 
større frihet til å yte flere tjenester selv. 

Det betyr mindre detaljert styring fra 
sentrale myndigheter og større hand-
lingsrom på lokalt nivå.

FORSLAG FRA UTVALGET
I sin sluttrapport foreslår utvalget blant 
annet:

• Færre NAV-kontor med større 
 kompetansemiljøer.
• Arbeidslivssenteret må overføres til 
 NAV-kontoret for å styrke NAVs 
 samlede markedsarbeid ut mot 
 arbeidsgivere og sikre bedre 
 koordinerte og mer helhetlige 
 tjenester til arbeidsgiver.
• NAV bør få i oppdrag å sikre en 
 nasjonal base med tilgjengelige 
 data for stillings markedet. Grunn-
 dataene skal, som andre statlige 
 grunnlagsdata, være tilgjengelig for 
 offentlige og private foretak. NAV 
 skal ikke konkurrere med private 
 tjenestetilbydere i utvikling av 
 arbeidsmarkedstjenester på nett.
• NAV må komme i tettere kontakt 

 med arbeidsmarkedet og bør selv 
 gjennomføre en vesentlig del av 
 tiltakene som innebærer opp-
 følging av brukere/arbeidsgivere i 
 ordinært arbeidsliv. NAV bør fortsatt 
 kjøpe tiltak som krever spesiell fag
 kompetanse eller tilrettelagte 
 produksjonsmiljøer.
• Klarere kompetansekrav til NAV-
 veiledere som skal løse krevende 
 opp gaver i NAV-kontoret.
• Både styring og rapportering må i 
 større grad legge vekt på resul-
 tater for brukerne og mindre på 
 telling av gjennomførte aktiviteter.
• Mindre detaljert styring fra sentralt 
 hold og mer myndighet lokalt må 
 følges opp med et lederprogram for 
 ledere i NAV-kontoret.

LETTERE HVERDAG FOR BRUKERNE
Arbeids- og sosialminister Robert Eriks-
son mener utvalget lanserer mange gode 
forslag.

– Det er presentert flere forslag som vil 
gjøre hverdagen lettere for brukerne. Jeg 
er opptatt av at vi setter brukerne foran 
systemet, og er positiv til mer myndige 
NAV-kontor som står friere til å ta av-
gjørelser lokalt. Forslaget om færre og 
mer solide NAV-kontor med større kom-
petansemiljøer er en spennende tanke, 
sier statsråden.

Kilde: regjeringen.no

Ekspertgruppens forslag til 
et bedre NAV

LEDER FOR NAV-EKSPERTGRUPPEN Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. 
Foto: Øyvinn Myge/ASD
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Jan Helge Apeland

Etter å ha prøvd alt som kunne tilbys av behandling her hjemme, hadde jeg delvis innstilt meg på at livet mitt kom til å bestå av smerter og nedsatt livskvalitet. 

telefonen om at Sigmund Lier opplev-
de gode resultater av behandlingen sin 
der borte. Min kone og jeg var i Bergen 
på weekendtur. Jeg kunne ikke tro det, 
humrer han. 

Så begynte hans egen ball å rulle. Ali-
son Bremner holdt et foredrag på Hel-
sekonferansen på Haugalandet samme 
høst. Jan Helge Apeland presenterte sin 
situasjon, og noen e-poster og telefoner 
gikk frem og tilbake over Atlanterhavet. 
Sent samme høst, reiste han over for å 
starte behandlingen. 

- Folk som kjenner meg vet at jeg ikke 
er en impulsiv kar, men dette var noe 
jeg følte meg trygg på og hadde tro på.  
Korrespondansen var god, min helsehis-
torikk ble vurdert og jeg fikk blant annet 
se en video som forklarte hvordan de 
jobber. Den ga meg trygghet om at det 
i alle fall ikke kunne bli verre av å prøve 
behandlingen. 

TO BILULYKKER 
Apelands helseutfordringer er typiske 
for nakkeproblematikk utløst av biluhell.  

- Første gang jeg ble skadet var i en bil-
ulykke i 1989. En lastebil kjørte inn på 
forkjørsvei i siden på bilen min, mens jeg 
selv kjørte i 60-70 km/t. Etter noen år 
ble jeg 50 prosent uføretrygdet. I august 
2007 ble jeg igjen påkjørt, denne gangen 
bakfra, og denne gangen ble jeg påført 
en betydelig nakkeslengskade. Etter 

den siste ulykken ble jeg liggende i flere 
måneder, sier han, og legger til at han 
heldigvis har en fleksibel arbeidsgiver 
som i samarbeid med NAV har gitt han 
mulighet å beholde jobben. 

Da Apeland i 2013 bestemte seg for å  
reise til USA hadde han nylig fått erstat-
ningen for ulykken i 2007. At informa-
sjonen om Upper Cervical-tilbudet kom 
samtidig med at han fikk noen hundre-
tusen fra forsikringsselskapet, mener han 
motiverte. 

- Jeg har i alle år gått til smertedoktor 
Nils Moe. Han er en flink lege, men med 
mine plager ble det mye medisiner, dess-
verre. Jeg var sliten og lei, og klar for å 
prøve noe annet. Jeg sa derfor til min 
kone at jeg gjerne ville bruke pengene 
på behandlingen i USA, noe som hun 
støttet hundre prosent.  

FEM UKER I USA 
Da Jan Helge Apeland kom til Boulder i 
Colorado gikk han først gjennom en len-
gre utredning. De gikk detaljert gjennom 
hans helsehistorikk. Så ble det brukt rota-
sjonsrøntgen for å se hvor ustabiliteten og 
blokkeringene lå, samt at det ble skannet 
med en infrarød digital skanner for å få et 
bilde av nakken før behandlingen.

- Jeg ble i USA i fem uker i 2013. Dette 
fordi Bremner anbefaler lenger opphold 
første gang. Forklaringen er at det tar 
tid å stabilisere nakken og at kroppen 

trenger å justere seg deretter. Det kunne 
derfor gå dager mellom hver justering, 
forklarer han. 

Sigmund Lier hadde rask effekt av be-
handlingen, og smertene i hodet og 
nakken hans forsvant veldig fort. Dette 
opplevde ikke Apeland. Etter ca. to uker 
merket han gradvis at smertene var an-
nerledes og kroppen ble mer fleksibel. Og 
litt etter litt kunne han begynne å trappe 
ned på medisinene. 

- Etter fem uker kom jeg tilbake med 
mindre smerter og mye energi. Plutselig 
kunne jeg delta på flere av de vanlige 
aktivitetene med familien. Sterke pre-
parat, som for eksempel Paralgin forte, 
ble ryddet ut av skapet, og livskvaliteten 
økte betraktelig, forteller han. Å gå fra 
å ha hodeverk hver dag, til plutselig å 
ikke ha noe hodeverk, var som en drøm.     

KAN ALLE FÅ HJELP?
Når en googler Upper Cervical er det 
lett å bli litt overveldet. Her presenteres 

   

Jan Helge Apeland fra Haugalandet er 
en av 40 vestlendinger som de siste to 
årene har reist til Boulder i Colorado i 
USA, for å få utført en spesiell form for 
kiropraktikk. 

Etter å ha vært gjennom to bilulykker, 
den første i 1989 og en 18 år senere, slet 

Apeland med hodesmerter, dobbeltsyn, 
nummenhet og lite energi. 

- Etter å ha prøvd alt som kunne tilbys 
av behandling her hjemme, hadde jeg 
delvis innstilt meg på at livet mitt kom til 
å bestå av smerter og nedsatt livskvalitet, 
forteller han.  - Men i 2013 fikk jeg altså 
høre om Upper Cervical.   

HVA ER UPPER CERVICAL?
Upper Cervical er en kiropraktorteknikk 
som ble utviklet og forsket frem i USA på 
1930-tallet. Kort fortalt består behand-
lingen av små trykk som korrigerer øvre 
nakkevirvel. Teorien bak, er at smerter 
og andre plager kan skyldes ustabilitet 
i nettopp dette området. 

Behandlingen blir betraktet som mild 

justering innenfor kiropraktikk – altså 
ingen harde vridninger eller ”knekking”. 
Kiropraktoren jobber forsiktig øverst i 
nakken og målet er å gjenopprette ut-
glidninger, blokkeringer og kroppens 
balanse, og dermed redusere plager. På 
websider om Upper Cervical skrives det 
om den hårfine balansen mellom den 
øvre cervical spine (altså nakken) og dens 
innvirkning på sentralnervesystemet og 
hjernestammens funksjon.

Apeland forklarer at alle Upper Cervi-
cal-behandlinger starter med rotasjons-
røntgen. Det benyttes også en skanner 
over nakkeområdet. 

- Skanning er en viktig del av opplegget, 
sier han. - Den viser hvor blokkeringer og 
skader er – og dermed gir den kiroprakt- 
orene et fysisk bilde de kan jobbe etter. 

- Jeg skulle ønske vi hadde slike skannere 
i Norge av flere grunner, men særlig fordi 
det raskere kunne blitt avdekket hvilk-
en skade man er påført etter en ulykke, 
sukker han oppgitt. 

JUNGELTELEGRAFEN 
Den første som reiste fra Haugalandet var 
Sigmund Lier. Han fikk høre om tilbudet 
fra noen på Østlandet som hadde vært 
der, undersøkte hva det handlet om, tok 
kontakt med klinikken og Alison Bremner, 
og reiste bort. Dette var sommeren 2013. 

- Jeg husker godt den helgen jeg fikk 

Dersom en over tid lever med ned-
satt funksjonsevne, er kronisk syk 
eller sliter med smerte og skader  
etter en ulykke, er det ikke uvanlig at 
en oppsøker behandling som finnes 
i utlandet. Et eksempel på dette er 
Upper Cervical.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Upper Cervical – justering i 
øverste nakkevirvel 

ALISON BREMNER

JAN HELGE APELAND. FOTO: privat.

Er det for mye forlangt at Person-
skadeforbundet LTN orienterer om 
norske helsemyndigheters anbe-
falinger og WHO´s retningslinjer i 
“LEVE MED”?   

TEKST: Anne-Gry Røine

I "LEVE MED", 4. utgave 2015, stod artik-
kelen "Upper Cervical - justering i øverste 
nakkevirvel”. Helt greit med denne pasi-
enthistorien, og greit nok med reklame 
for Upper Cervical (UC). Jeg savnet nyan-
sering da UC er faglig omstridt. Person-
skadeforbundet presenterte UC ensidig. 
En opplysende kommentar om at UC er 
omstridt i fagmiljøet og en kommentar 
om metoden fra et medisinsk-faglig  
perspektiv, ville vært på sin plass.  

I 2013 kom det uttalelser om UC. Kiro-
praktorforeningen var tvilsomme til ef-
fekten av behandlingen og sier at UC 
er gammel behandlingsmetode med 
stor risiko. Firda fysmed. frarådet på 
det sterkeste behandlingen til folk med 
dislokasjon  i nakken.  Landsforeningen 
for nakkeskadde uttalt seg kritiske om 
UC i 2013.

Nakkeskadde har betalt dyrt for UC-be-
handling. De håpet nok det var helbre-
dende behandling, men erfaringer tyder 
på at det er lindrende. Noen har i tillegg 
blitt sterkt invalidisert pga UC. Når Per-
sonskadeforbundet LTN sitter på kunn-
skap om at behandlingen er faglig om-

stridt, så mener jeg det er 
et moralsk og etisk spørs-
mål hvordan man orien-
terer om UC. Målgruppen 
for LEVE MED er bl.a. folk 
med varige skader på leit 
etter løsninger, og disse 
har ofte har fått endret sin økonomi dras-
tisk. Jeg vet at Personskadeforbundet 
LTN ikke anbefalte UC – dere trykte en 
artikkel med en pasienthistorie. Likevel 
kan folk oppfatte at UC er noe forbundet 
anbefaler. 

Artikkelen er verdiløs for meg som ska-
det fordi det er umulig å forholde seg 
til informasjonen artikkelen gir. Hvilke 
skader kan behandles med UC? Hvordan 
diagnostieres dislokasjoner i nakken av 
kiropraktorene som behandler med UC? 
I WHOs retningslinjer for kiropraktikk er 
manipulering av instabil nakke kontrain-
disert. UC er manipulering av nakken. 
Hvis det foreligger en leddbåndskade 
i nakken, kan kiropraktikk over tid fører 
til ytterligere instabil nakke og svært 
forverret helsetilstand med ytterligere 
invalidisering av vedkommende. Alle med 
kunnskap om dislokasjoner i nakken, har 
ansvar for å formidle dette overfor andre 
nakkeskadde, mener jeg. 

Nakkeskader er et komplisert og om-
stridt medisinskfaglig felt, både na-
sjonalt og internasjonalt. Dette gjel-
der spesielt alvorlige skader som f.eks. 
instabilitet. Den "allmenn aksepterte 

medisinskfaglige metode" er i liten 
grad evaluert. Dette fører mange pa-
sienter ut i desperasjon og en kan bli 
et enkelt mål for kommersielle akt- 
ører som fremstår meget selektive i sin 
markedsføring. Selv om det ikke finnes 
konsensus vedrørende retningslinjer for 
diagnostisering og behandling, eksisterer 
det likevel en del kompetanse på feltet 
som jeg mener vi må nyttiggjøre oss. 
Forholder Personskadeforbundet seg til 
WHOs retningslinjer i sitt arbeid? Mener 
Personskadeforbundet at dislokasjoner 
i nakken må diagnostiseres objektivt 
med dynamiske radiologske metoder? 
Dette siste er avgjørende for at folk skal 
få diagnostisert alvorlige, varige skader 
som fører til invalidisering og nedsatt 
livskvalitet.  

Jeg ønsker at Personskadeforbundet ar-
beider med problematikken om alvorlige 
nakkeskader med instabilitetsproblema-
tikk slik at det resulterer i faglige, kom-
petente anbefalinger med utgangspunkt 
i WHOs og norske helsemyndigheters 
retningslinjer. Hva med å bruke “LEVE 
MED” til å fremme dette? 

Hilsen Engasjert medlem 

Kommentar til artikkel  
om UC 
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Vi går inn i en årstid med lysere 
dager, noe som for de fleste også 
vil gi mer energi. Er du smart, bruker 
du noe av overskuddet til å trene 
eller holde deg fysisk aktiv. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

I tillegg til at du får større muskler og 
bedre utholdenhet, er det nemlig mange 
gode effekter av trening:

• Lavere verdier av det dårlige 
 kolesterolet i blodet, noe som 
 reduserer risikoen for hjerte- og
 karsykdommer.

• Lavere blodtrykk både i etterkant 
 av treningsøkten og på lang sikt 
 ved regelmessig trening.

• Bedre immunsystem: Regelmessig 
 fysisk aktivitet bedrer immun-
 systemet og kan redusere risikoen 
 for infeksjoner.

• Sterkere skjelett: Menn og kvinner 
 når maksimal beinmasse i 20-30 
 årsalderen, og deretter reduseres 
 den langsomt. Særlig hos kvinner 
 reduseres den raskt etter overgangs-
 alderen. Trening motvirker dette, og 
 det kan dermed forebygge bein-
 skjørhet. Å bygge opp et sterkt  
 skjelett i ungdomsårene kan be- 
 skytte mot brudd senere i livet.

• Påvirkninger i nervesystemet: 
 Du får bedre koordinasjon, 
 balanse ogreaksjonsevne, men det 
 kan også bidra til en følelse av 
 velvære.. Det øker frigjøring av 
 signalstoffer i hjernen. Mange 
 kognitive funksjoner som plan-
 legging og koordinasjon av 
 oppgaver opprettholdes, søvn-
 kvaliteten blir bedre,
 depresjonssymptomer reduseres 
 og selvfølelsen øker.

• Læringsevnen kan øke.

• Du blir mindre stresset.

• Det kan bedre hukommelsen 
 og læringsevnen.

• Trening kan lindre symptomer 
 på angst og depresjon.

• Minsker smerter, både under og etter
 treningen.

Det er selvsagt en forutsetning at du leg-
ger opp treningen etter hvilken utfordring 
eller skade du sliter med. Husk at litt alltid 
er bedre enn ingenting. Lykke til! 

Kilde: Punktene over er hentet  fra for-
skjellige websider der treningseksperter 
og medisinere forteller hvorfor aktivitet 
er bra. 

Hvorfor trene og være  
i fysisk aktivitet? 
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Smått
& Viktig

Det er ikke bare vi i Personskadeforbun-
det LTN som falt for sangen Run som 
Amanda Tenfjord laget til oss i forbin-
delse med kampanjen vår i høst. I april 
stakk 18-åringen av med Musikkprisen 
2015, en gjev pris i Møre og Romsdal.

- Dette var veldig, veldig overraskende. 
Konkurransen var beinhard, og jeg kan 
nesten ikke tro jeg har vunnet. Det var 
60 bidrag som deltok, og jeg synes alle 
var bra, sier Amanda Tenfjord til Sunn-
mørsposten.

Nå ser hun fram til plateinnspilling og å 
opptre under Jugendfest. Personskade-
forbundet LTN gratulerer.

Amanda og Run vant Musikkprisen 2015 

Også i år deltar Personskadeforbun-
det LTN under Oslos bratteste. Den 
26. september oppfordrer vi derfor 
alle lag i nærområdet, og resten av 
landet, til å delta. Målet er at for-
bundets hvite og røde t-skjorter skal 
vises i den 2 700 meter lange løypa. 

- Jeg tar dette som en utfordring, både 
personlig, men også som leder for laget, 
sier Hege Hansen fra Østfold. Hun deltok 
også i fjor, og det ga mersmak. 

- I fjor var vi fire som deltok, og i år håper 
vi at vi får med enda flere. Og ja, vi både 
gruer og gleder oss, ler hun. 

Lengden på Oslos Bratteste er valgt for at 
alle skal klare å fullføre, samtidig er den 
tøff nok til at både du og eliten, sammen, 
får en utfordring dere kan bryne dere på.

Lagene kan bestemme om de ønsker å 
melde seg på i gruppe eller som enkelt-
personer. Les mer og meld dere på via 
www.oslosbratteste.no.

Det er i motbakker det går oppover 
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Barns rettigheter styrkes – 
milepæl i forbundets historie

Forbundets 23 år lange kamp for å endre reglene 
slik at også barn får en rettferdig erstatning gir 
til slutt resultater.

I april la regjeringen i Statsråd fram 
lovforslag om endrede regler for 
barns rett til erstatning. – Takket 
være fantastisk arbeid fra mange 
over lang tid ser vi endelig resultater, 
sier Per Oretorp.

Forbundets 23 år lange kamp for å endre 
reglene slik at også barn får en rettferdig 
erstatning gir til slutt resultater.

-Lovforslaget som er fremlagt vil vesent-
lig styrke erstatningsvernet til barn som 
blir skadet i trafikkulykker, som følge av 
feil eller svikt i helsetjenesten eller som 

følge av kriminelle handlinger, forteller 
Per Oretorp.

Det har tatt lang tid å få gjennomslag, 
men takket vare et fantastisk arbeid fra 
medlemmer, landsstyre, sekretariat og 
forbundets juridiske nettverk, opplever 
vi en milepæl i forbundets 31 år lange 
historie.

- Saken behandles nå av Stortinget i 
vanlig ordning, og vi kommer til å følge 
den videre prosessen nøye, avslutter en 
fornøyd Oretorp.

Viste du att..
Folk i Fredrikstad og Sarpsborg kjører 
mer bil enn gjennomsnittet for resten 
av landet. Også andelen som har bil i 
husholdningen er høyere i Sarpsborg 
og Fredrikstad.

Den høye bilandelen henger trolig 
sammen med at kollektivandelen på  
 

daglige reiser er lavere i Sarpsborg og 
Fredrikstad enn i resten av landet. Kol-
lektivtilbudet for de to kommunene sett 
under ett er dårligere enn i andre mel-
lomstore byområder i Norge.

Kilde: TØI 

Per Oretorp
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Likepersontjenesten har eksistert i forbun-
det nesten siden etableringen, og gjennom 
årene har de fleste lag hatt tilbud om like-
personer. Utfordringen som ble diskutert 
under konferansen var hvordan rekruttere 
flere likepersoner, og ikke minst, hvordan 
markedsføre tilbudet i en form som gjør 
at flere nytter denne samtaleformen.  

- Likepersontjenesten i Personskade-
forbundet LTN kan sammenlignes med 

motoren i en bil. Den er en avgjørende 
kraft for å få bilen til å rulle fremover, sa 
John-Inge Karlsen, som er medlem i like-
personutvalget i Personskadeforbundet 
LTN og har klokketro på metoden. 

GRUPPEARBEID OG VEIEN VIDERE
Det var satt av to timer under regionkon-
feransen til å sette lupen på likeperson-
arbeidet. Sesjonen ble  ledet av likeper-
sonsutvalget som, i tillegg til John-Inge 

Karlsen, består av leder av utvalget 
Carl-Vidar Haugan (Calle), Aina Åsli Sòdo-
ma og sekretær Wenche Solløst. 

Leder av utvalget ønsket velkommen, og 
ba likepersonene blant deltakerne om å gi 
seg til kjenne. De ble hyllet med applaus. 

- Det er flere instanser som står bak like-
personarbeidet. Myndighetene bidrar med 
støtte til arbeidet og andre likepersoner i 

Likepersonarbeidet fikk stor plass under årets regionkonferanse. De 82 deltakerne var unisont enige om at 
tilbudet skal løftes og brukes ressurser på. 

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Likepersonarbeidet 
løftes på bølger 
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Det er flere instanser som står bak likeperson- 
arbeidet. Myndighetene bidrar med støtte til  
arbeidet og andre likepersoner i lagene er med 
på å etablere en kultur og et felleskap.

lagene er med på å etablere en kultur og 
et felleskap, sa Aina Åsli Sòdoma. 

I tillegg er et god likepersonarbeid avhen-
gig av at styret i eget lag spiller på lag ved 
å informere om tjenesten og ved å god-
kjenne likepersoner. Til sist må tjenesten 
spille på lag , og være en utfyllende aktør, 
sammen med forbundets øvrige utvalg, 
rådgiverne våre, sekretariat, Landsstyret 
og Landsmøte. 

- Tjenesten er altså forankret i hvert en-
kelt lag av forbundet og det er en synergi 
mellom instansene, forklarte hun. 

Deretter ble deltakerne oppdelt i grup-
per på tvers av regioner. Alle fikk utdelt 
spørsmål, og gule og rosa lapper. Etter en 
times jobbing skulle hver gruppe komme 
tilbake og dele to forslag som skal gi like-
personarbeidet bedre fotfeste fremover. 

- Målet med gruppearbeidet er å komme 
med konkrete innspill til handlingsplanen 
som skal gjelde frem til 2017 og som skal 
vedtas av Landsmøtet i september, for-
klarte Wenche Solløst. 

KONKRETE FORSLAG
Aktiviteten og stemningen i grupperom-
mene var positiv og folk var svært enga-
sjerte. Det er ikke tvil om at tjenesten er 
aktuell og at folk hadde meninger om den. 

Her er noen av innspillene fra gruppene: 
Kurs bør tilbys i bolker og evaluering bør 

være en del av rutinene. Noen kurs bør 
også ha med fagpersonell. Hvert lokallag 
tilbyr tjenesten og den må være søkbar 
på nett.  

Flere grupper var opptatt av tilgjenge-
lighet, og i tillegg til nettet ble det ytret 
ønske om alt fra en informasjonsfolder til 
åpen nasjonal telefonlinje. Noen mente 
at spesifikke kurs på særgrupper, altså 
etterlatte, skadde og pårørende, burde 
tilbys, mens andre foreslo egne samtale-
grupper mellom likepersoner for å utveksle 
erfaringer og lage nettverk. 

Som et ledd i synliggjøringen bør likeper-
sontelefonliste inn i håndboka, dette vil 
også kunne rydde opp og gi mer kontroll 
og system på likepersoner i lagene.

Det ble også ytret ønske om at opplæ-
ringen ble inndelt i tre trinn. Det ville gi et 
godt fundament, men også kvalitetssikre 
at likepersoners kompetanse blir ivaretatt. 
En annen vei som ble foreslått var årlige 
motivasjonsoppfølgingskurs. 

Etter gjennomgangen ble det delt ut et 
forslag til ny utgave av likepersonhåndbo-
ken. Forslaget til ny likepersonhåndbok er 
allerede sendt ut på e-post til alle lagenes 
styrer, med beskjed om å formidle hånd-
boka til alle sine likepersoner. På e-posten 
fremgikk det bl.a. at fristen for innspill til 
den endelige versjonen er senest 15.6., og 
at denne blir ferdigstilt tidlig i høst. 

Under regionkonferansen ble en revidert ut-
gave av Likepersonhandboken delt ut, med 
et ønske om tilbakemeldinger. 

Målet med boken er å gi en innføring i li-
kepersonarbeidet i Personskadeforbundet 
LTN, men er også ment til å fungere som 
et hjelpemiddel i forberedelser til likeper-
sonsamtalen. Underveis i heftet er det satt 
av sider der du kan tilføye egne erfaringer og verktøy som har fungert for deg. 

Boken er planlagt å ferdigstilles i løpet av 2015.

LIKEPERSONHANDBOK

Likepersonhåndbok	  	  
Side	  1	  	  

LIKEPERSONHÅNDBOK	  for	  Personskadeforbundet	  LTNs	  likepersoner	  
	  
	  
	  

	  	  

	  
	  	  

 

Aina Åsli Sòdoma
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Vi ønsker deg/dere velkommen til en 
dag med masse spenning. Det er man-
ge karuseller som kan prøves inne på 
Tusenfryd. Det er ingen aldersgrense 
for å være med. Egenandel er på kr 100 
pr. person, og har du ledsager så går 
han/hun inn gratis. Vi tar forbehold 
om været.

Tid: Søndag 21. juni kl. 12.00 
 Oppmøte ved gjesteservice

Sted: Tusenfryd

Adresse: Mosseveien, 1407 Vinterbro.

Påmeldingsfrist: Søndag 14. juni kl. 
23.59 på sms eller telefon til Andre Berg. 
Mobil 920 15 574 eller e-post: oslo@ 
personskadeforbundet.no   

Slik kommer du deg dit: Tusenfryd- 
bussen fra Bussterminalen eller buss 
541 til Drøbak (den finner du like utenfor 
Oslo S: Fred Olsens gate nord)  

Med bil: Avstanden fra Oslo sentrum 
og ut til parken er ca. 20 km. Fra Moss 
er det ca. 30 km. Følg forøvrig skilting 
for avkjøring fra E6/E18 ved Vinterbro.

Om du/dere trenger hjelp til og komme 
deg/dere til Tusenfryd så er det bare 
og ta kontakt med oss!

Som vi skriver på toppen, avlyser vi ved 
dårlig vær. I fjor hadde vi kjempefint 
vær, og vi håper på det samme i år 
også.

Med vennlig hilsen
Personskadeforbundet LTN Oslo  
fylkeslag, Styret.

21. Juni
HJERTELIG VELKOMMEN TIL  
TUSENFRYD, EN DAG MED MASSE KICK 

Dette 
skjer

Lørdag 13. juni 2015 kl. 1600 braker 
det løs for nok en fartsfylt dag på 
Gardermoen Motorpark med masse 
latter, fart og spenning.

Sett av dagen og kom på en sosial 
fartsfylt dag med grilling og kos.
Her blir det muligheter for alle om du 
vil sitte på eller prøve å kjøre selv.

Egenandel for medlemmer: 400 kr
Egenandel for ikke medlemmer : 1250 kr
Kun en ledsager per person.

Hvert av lagene må selv stå for mel-
lomlegget på kr 850,- per påmeldt 
deltaker.

Meld deg på innen 8. juni 2015.
Hege: 917 14 167 
mail: an-thue@online.no
Linn- Jeanette : 480 54 715 
mail: krogstadlinn@hotmail.no
ostfold@personskadeforbundet.no
Påmeldingen er først godkjent når  
betalingen er på konto: 1503.07.57952

13. Juni
PERSONSKADEFORBUNDET LTN ØSTFOLD VIL 
GJENTA SUKSESSEN FRA I FJOR
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Personskadeforbundet LTN Østfold 
fylkeslag arrangerer pårørendehelg, 
hvor hovedtemaene er:

• Meg selv
• Sorgprosesser
• Nære relasjoner og sosialt nettverk
• Hvilke muligheter har pårørende i  
 et rehabiliteringsløp
• Når livet blir forandret. Veien videre.

Hovedmålet med helgen er at du skal 
styrke deg selv!

Det  er avsatt god tid til sosialt samvær 
slik at vi blir godt kjent og får mulig-
heter til å utveksle erfaringer.

Kursledere er Maj Back, som er syke-
pleier, coach og kognitiv terapeut, og 
Birte Sand Rismyhr, som er rådgiver i 
Personskadeforbundet LTN.
    

Helgen arrangeres på Hankø Fjordhotell 
18.-20. september 2015, fra lunsj fredag 
til og med lunsj søndag.

Egenandelen er kr 500,- pr. deltager. 
Inkludert i dette er enkeltrom og hel-
pensjon.  Deltager betaler selv for reisa 
og drikke til maten.

Forutsetning for deltagelse er gyldig 
medlemskap.  Innmelding kan gjøres 
ved påmelding.  

Deltagerantallet er begrenset til 15, så 
her er det ”førstemann-til-mølla”.  

Deltagere hjemmeboende i Østfold 
blir prioritert.

For påmelding eller spørsmål: 
ta gjerne kontakt med Hege Hansen, 
tlf. 917 14 167 eller Linn-Jeanette Krog-
stad , tlf.  480 54 715 eller send e-post: 
ostfold@personskadeforbundet.no 

Vi hører gjerne fra deg !

18.-20. September

HVA MED MEG SOM PÅRØRENDE SAMBOER ELLER  
EKTEFELLE ETTER AT MIN PARTNER HAR FÅTT EN 
SYKDOM ELLER SKADE?

ØSTFOLD

Opplever du utfordringer som pårørende?  Ønsker du å styrke deg selv i forholdet? Da bør du lese videre!
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Landet
rundt

Årsmøtet i lokallaget ble avviklet 
den 9. april. Under møtet ble det 
valgt nytt styre samt en handlings-
plan for 2015. Etter møtet ble det en 
hyggelig og sosial  stund med god 
mat på fru Haugans.

Personskadeforbundet LTN Ålesund 
og omegn lokallags arrangement 
sammen med NAF i Ålesund ble en 
suksess. 
 
TEKST: Ingelin og Ronni

Etter lang planlegging og dialog kom 
endelig dagen vi hadde sett frem til - et 
arrangement sammen med NAF i Åle-
sund. Vi møttes til et baneløp der sjå-
førene skulle kjøre en hinderløype med 
mye spinning og sladding. Det var mange 
sjåfører med på arrangementet, både 
profesjonelle og amatører. Disse ble vi 
presentert for på førermøtet. 

Alle lyttet og var genuint interesserte. 
Etter møtet sa flere de synes det var 
flott Personskadeforbundet LTN var til-
stede. NAF har, som oss, et ønske om at 
ungdommer skal få lære seg å mestre 

bilkjøring under kontrollerte former og 
på riktig arena. Som vår kontaktperson 
sa: ”flytt råningen fra offentlige veier og 
bensinstasjoner over til bane.”

Samtale med vår kontaktperson resul-
terte i at vi ble enige om å fortsette et 
tettere samarbeid og gjøre flere slike 
felles arrangement. 

Lokallaget og undertegnede har stått 
på over en lengre periode for å få dette 

i boks, og da er det veldig hyggelig at 
arrangementet ble så vellykket og resul-
tatet så bra. Vi ser frem til fortsettelsen.
 

Godt samarbeid på Vestlandet 

Årsmøte i Mosjøen og omegn lokallag
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Tone Knudsen er medlem i Per-
sonskadeforbundet LTN og aktiv 
i Oslo laget. Hun jobber freelan-
ce for LEVE MED og har en egen 
spalte som heter Tones blikk på 
frivilligheten. 

TONES BLIKK PÅ
FRIVILLIGHETEN

Jeg prater med Leif over telefon. Til 
tross for dialektforskjeller og dårlig 
linje, går det forrykende bra. 

- Alle medlemmene våre er positive og vi 
får mye skryt, sier Leif H. Hansen, leder for 
Lofoten lokallag, i et blidt, nordnorsk leie. 
- Jeg snakker mye med folk på facebook 
og på bloggen min. Vi blir lagt merke til 
og får mange tilbakemeldinger på at 
arbeidet vi gjør blir satt pris på.  Jeg har 
en fantastisk organisasjon, forteller han.  
I tillegg tar jeg tak i det om folk trenger 
hjelp. Jeg legger ned stor egeninnsats.  

Hans engasjement har gitt klare resultat- 
er, og de siste to årene har laget gått fra 
20 til 80 medlemmer. Her deler han sine 
hemmelige knep. 

- Hva er det du gjør?
– Etter møter oppsummerer jeg blant an-
net det vi pratet om på facebook.  Jeg 
får alltid gode tilbakemeldinger. Får vi nye 
medlemmer ønsker jeg de velkommen der.

Det er tydelig at Hansen er en person 
som bryr seg om medlemmene sine og 
det merker nok medlemmene også. Han 
er flink til å se dem. 

 -Og så er jeg mye ute å snakker med 
folk. Da forteller jeg om Personskade-
forbundet LTN, hva vi står for og hvem 
vi er. Jeg har vært mye på stand, også 
i andre kommuner, så vi blir lagt merke 
til, sier han fornøyd.

Lofoten har også et eget klubbhus. Dette 
gjør det lettere å møtes og å invitere til 
fellesarrangement. 

- Vi holder til i en gammel barnehage 
som vi kjøpte for 10 år siden. Den har vi 
pusset opp, og leier ut til medlemmer 
og ikke medlemmer.  Pengene går blant 
annet til vedlikehold. Det skjer også mye 
annet her.  I tillegg til medlemsmøter har 
vi julebord og sosiale treff. Jeg tror dette 
er med på å gjøre foreningen vår unik og 
godt likt ute blant folk, understreker han. 

LØRDAGSBEGIVENHET 
På et eldresenter i nærmiljøet skjer det 
også en spennende og viktig aktivitet. 
Seks til åtte lørdager i året har nemlig 
Lofoten lokallag lotteri i kaféen. 

 -I kaféen lodder vi ut gevinster. Alt fra 
matvarer til andre dagligdagse ting. Ikke 
store saker, men det er alltid populært, 
forteller Leif. -Vi selger også kaker og kaf-
fe.  Hvem som helst kan stikke innom, 
men det er mest beboerne som stikker 
innom. Når det kommer pårørende, for-

teller vi alltid at vi kommer fra Person-
skadeforbundet LTN. Og så passer vi på 
å si litt om hvem vi er og om foreninga.

- Hva har vært høydepunktet i lokall-
laget?
-Det var ekstra gøy var da vi ga bort en 
grillhytte til en verdi av 40-50 000 til de-
mentavdelingen i Lekneshagen bofelles-
skap i Vestvågøy. Vi klarte å tjene inn et 
anstendig beløp  ved hjelp av innsamling 
og loddsalg, sier han fornøyd og legger til 
at hytten kan romme opptil 20 personer. 

- For meg er det rett og slett givende å 
være aktiv i lokallaget og Personskade-
forbundet LTN, avslutter Leif H. Hansen. 

Stor aktivitet i  
Lofoten lokallag  
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Selius
& kidza

Lansering av ny app: 
lydbok og 5 spill
Skrevet av Mia Tuft og illustrert 
av Kristin Bjerke.

Boka handler om en gutt som har en pappa som har fått en 
hodeskade etter en trafikkulykke.

Med boka følger 5 morsomme spill. En får blant annet mulighet 

til å hjelpe med å lete etter ting som har blitt borte og med å 
fange pannekaker som flyr i lufta.

Appen legges ut gratis i hele mai måned, før den deretter vil 
koste 39,- kr. Tilgjengelig fra alle typer nettbrett. 

Appen er utgitt med støtte av              via 

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjons-
hemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen 
ble stiftet i 1980 og har i dag 32 medlemsorganisasjoner. Til 
sammen har disse rundt 25 000 medlemmer. Unge Funksjons-
hemmede ledes av et styre. Et sekretariat i Oslo står for den 
daglige driften.

VÅR VISJON
Unge funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og 
samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjons-
hemninger og kronisk sykdom.

For å realisere denne visjonen jobber Unge funksjonshem-
mede for å påvirke politikere og andre beslutningstakere. Vi 
driver også portalen jobbressurs.no, hvor arbeidsgivere har 
muligheten til å nå funksjonshemmede arbeidssøkere med 
sine stillingsannonser.

Unge funksjonshemmede driver også et aktivt opplysningsar-
beid om rettigheter, likestilling, samt prinsippet om et universelt 
samfunn tilpasset alle, uansett bistandsbehov eller sosial/
fysisk begrensning. 

STØTTE TIL MEDLEMSORGANISASJONENE
Unge funksjonshemmede har som målsetning å skape sam-
arbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner for å ut-
veksle kunnskap om de spesielle vilkårene for ungdom med 
funksjonshemninger og kroniske sykdommer.

Gjennom paraplyorganisasjonen kan funksjonshemmet ungdom 
arbeide i fellesskap for felles sak. Som paraplyorganisasjon 
ser Unge funksjonshemmede det som en viktig oppgave å 
støtte og hjelpe.

Lyst til å engasjere deg 
sammen med andre på 
samme alder? 
Her er kort hvem, hva og hvordan om Unge Funksjons-
hemmede.
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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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En kjekk 
knute å 
kunne

Så bruke du en 
åttetallsknop

En kjekk 
knute å 
kunne

MCT/Bulls

Åttetallsknop er en 
enkel knute som er 
lett å lære og som 
kan brukes til en 
del interessaante 
ting. Her er noen:

Hva skjedde?

I punkt 1 og 2 er 
åttetallsknopene lettere å 
løsne enn halvstikkene. En 
åttetallsknop låser seg ikke og 
blir vanskelig å, knyte opp

1

• Stykke tau

• Stykke tråd 
eller hyssing
• 
Gam-
melt 
belte

Åttetallsknop

Den enkleste knuten, 
bare en gang rundt 
enden du holder og så 
gjennom løkken.

Lag et halvstikk i enden av tauet, stram 
den til og prøv å knyte den opp

Som et halvstikk, bare 
to ganger rundt og så 
gjennom løkken

Gjør det sammen med en åttetallsknop

3 Lag et halvstikk i 
enden av beltet, hold i 
den andre enden og 
rist 20 ganger
Gjør det samme med 
en åttetallsknop

I punkt 3 løsner 
halvstikket du laget på 
beltet

Åttetallsknopen 
holder seg. Det er en 
god knute å bruke på 
flate materialer som 
et belte, hundebånd 
eller flate skolisser

Fjellklatrere 
bruker ofte flate 
nylonremmer 
til å feste ting, 
og de bruker 
åttetallsknop 
mye

Du trenger:

Halvstikk

Hold denne 
enden

Lag en løkke med 
den andre enden

Slik 
knyter du:

2 La et halvstikk i 
enden av hyssingen, 
fukt den med vann, 
stram den til og prøv 
å knyte den opp
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Det private helse- og omsorg- 
selskapet Vitale teamer opp med 
paralympier Birgit Skarstein, og sør-
ger samtidig for at rullestol-konkur-
ransen gjør comeback i Diamond 
League-stevnet under Bislett Games 
11. juni.

TEKST: Gunn Kvalsvik

I en pressemelding forteller Vitale at de 
har inngått en personlig sponsoravtale 
med en av Norges fremste paralympiske 
utøvere, Birgit Skarstein (26). Avtalen spis-
ser roeren og langrennspiggerens satsing 
frem mot Paralympics i 2016 og 2018.

-Jeg er veldig stolt over å ha Vitale med 
på laget. Avtalen gir en betydelig faglig 
og sportslig basis for full fokus på top-
pidrettssatsingen frem mot Paralympics i 
Rio neste år, og Pyeongchang i 2018. Den 
sikrer dessuten at jeg nå får tettere opp-

følging fra fra min trener, Kirsti Ruud, som 
kan være med på flere treningssamlinger 
og konkurranser i inn- og utland. Det-
te er svært viktig for spissingen av min 
toppidrettskarriere, sier Birgit Skarstein.
-Vi kunne ikke funnet en bedre ambas-
sadør og frontfigur for Vitale. Birgit er et 
forbilde for alle her i landet som trosser 
en bevegelses- eller helsemessig utfor-
dring, og som ønsker å være i aktivitet, vil 
jobbe eller rett og slett skape et enklere 
liv, sier administrerende direktør Magnus 
Andersson i Vitalegruppen.

Det er også inngått et samarbeid med 
årets jubileumsutgave av Exxon Mobile 
Bislett Games, og sørger med det for at 
rullestol-konkurransen gjør comeback 
under friidrettsfesten i Oslo 11. juni. I ”Vi-
tale Wheelchair Race” skal Birgit Skar-
stein konkurrere i rullestolløp mot norske 
og internasjonale idrettsstjerner, i beste 
sendetid på NRK.

KORT OM BIRGIT SKARSTEIN
Birgit Skarstein konkurrerer for Frol IL i 
langrenn og Christiania Roklubb i roing. 
Hun slo igjennom for fullt på idrettsare-
naen i 2013, med vant VM-sølv  i roing. I 
fjor slo hun til med VM-gull i båten. Under 
fjorårets Paralympics i Sotsji oppnådde 
hun 8. plass på langrennssprinten som 
sin beste prestasjon. Etter en omfattende 
treningsperiode i vinter har hun lagt inn 
et solid grunnlag til verdenscupavslutning 
på hjemmebane i Surnadal 16.-22. mars.

Birgit Skarstein studerer til daglig stats-
vitenskap ved Universitetet i Oslo, og 
arbeider i en 25 prosent stilling som fag-
konsulent i Norges Idrettsforbund. Hun er 
også medlem i Bioteknologirådet 2014-
2018, oppnevnt i Statsråd, og Curator av 
Global Shapers Oslo hub. Skarstein er 
også kjent for sin deltagelse i NRK-serien 
”Ingen grenser”, og for sitt brennende en-
gasjement for unge funksjonshemmede.

På lag med Birgit Skarstein 
og Bislett Games

BIRGIT SKARSTEIN OG MAGNUS ANDERSSON (Foto: Trygve Indrelid)

Vitale gruppen er landets nest største 
tjenesteleverandører av Brukerstyrt 
Personlig Assistanse (BPA). Selska-
pet driver også heldøgns samdrift av 
kommunale helse-og omsorgsboliger, 
og bygger for tiden Vitale Medisinske 
Senter som en totalleverandør av  hel-
setjenester for bedrifts- og privatmar-
kedet - med massasje, ulike former for 
fysikalsk behandling, samt lege- og 
psykologtjenester.

VITALE GRUPPEN
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FORSKERNE MENER at AAP har blitt en stor og vid 
ordning som trolig inkluderer flere enn den burde, og det er 
særlig de unge de er bekymret for. Unge kan få innvilget 
AAP uten at det foreligger et alvorlig helseproblem, og 
ifølge rapporten havner disse ofte i passive trygdeløp, 
ettersom NAV-kontorene mangler ressurser til den nød-
vendige oppfølgingen.

Forskere fra SINTEF og Nasjonalt kom-
petansesenter for arbeidsrettet rehabili-
tering (ARR) har intervjuet NAV-veiledere, 
brukere, leger og tiltaksbedrifter for å få 
et mest mulig helhetlig bilde av hvordan 
arbeidsavklaringspenger (AAP) fungerer 
som ordning og ytelse. Ifølge forsknings-
rapporten fungerer AAP godt for en stor 
andel av mottakerne, men ikke for alle. 
Den største svakheten er at NAV mangler 
ressurser til den tette oppfølgingen som 
var intensjonen da AAP ble innført i 2010.

- Tanken om at flere skulle få bistand inn 
i arbeidslivet var god. Men i praksis har 
det vært vanskelig for NAV-kontorene 
å følge opp de mange som fikk rett på 
AAP, sier prosjektleder Solveig Ose i en 
kommentar til rapporten.

BEKYMRET FOR DE UNGE
Forskerne mener at AAP har blitt en stor 
og vid ordning som trolig inkluderer flere 
enn den burde, og det er særlig de unge 
de er bekymret for. Unge kan få innvil-
get AAP uten at det foreligger et alvorlig 
helseproblem, og ifølge rapporten havner 
disse ofte i passive trygdeløp, ettersom 
NAV-kontorene mangler ressurser til den 
nødvendige oppfølgingen.

- Når disse ungdommene i mange tilfeller 
får utbetalt mer i minstebeløp på AAP 
enn de ville fått som ufaglært i en første 

jobb, blir insentivene til å komme i jobb 
ofte for svake, påpeker Ose.

Forskerne mener at unge uten alvorlig 
sykdom ikke bør være AAP-mottakere, og 
de anbefaler NAV å praktisere inngangs-
vilkårene for ytelsen strengere. Unge som 
sliter med mestringsproblemer og sosiale 
forhold, ville ifølge rapporten være bedre 
tjent med oppfølging fra kommunale 
tjenester.

VIL FORENKLE ARBEIDSEVNE-
VURDERINGEN
En annen viktig grunn til at NAV-kontore-
ne får for liten tid til brukeroppfølging, er 
ifølge rapporten at de må bruke for mye 
tid på skrivebordsarbeid. Hovedsynderen 
her er arbeidsevnevurderingen (AEV), en 
bred kartlegging av brukeren som i dag 
skal fylles ut for alle som søker om AAP.

Ideen bak AEV, med kartleggving av de 
forhold som er viktige for at brukeren 
skal komme i arbeid eller aktivitet, er 
god. Dagens versjon blir likevel for om-
fattende. NAV-veiledere vi har snakket 
med, opplever arbeidet med å utarbeide 
AEV-er som svært krevende. Det stjeler 
tid fra brukeroppfølgingen, forteller pro-
sjektlederen.

Forskerne anbefaler NAV å utvikle en 
forenklet og mindre tidkrevende versjon 

av dokumentet. De mener at det heller 
ikke er nødvendig å fylle den ut for samt-
lige søkere. Når alle involverte aktører er 
enige om veien videre, er det ikke nød-
vendig med en omfattende vurdering 
av arbeidserfaring, utdanning, interesser 
og sosiale forhold, mener forskerne, som 
også tar til orde for en sterkere kobling 
mellom arbeidsevnevurderingen og ak-
tivitetsplanen.

Du kan lese mer om forskernes funn og 
anbefalinger i rapporten "Hvordan funge-
rer arbeidsavklaringspenger som ytelse 
og ordning?". Den finner du på nav.no.

For liten tid til oppfølging
NAV-kontorene mangler ressurser til å gi AAP-mottakere tilstrekkelig 
oppfølging. Det mener forskere som har gått ordningen etter i sømmene.
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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 2015

Løsning på forrige kryss 
var: 
VÅRSTEMNING

Eva K. Bjørnstad, Alta

Martin Solberg, Molde

Gunn Hansen, Harstad

OPPGAVE VINNERE

Kryss meg på krykka

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

Kr
ys

so
rd

fo
rfa

tte
r: R

ag
ni 

M
ar

ia 
Ha

fst
en

 – 
e-

po
st

: ra
gn

i@
sk

riv
es

m
ur

fe
n.n

o –
 H

jem
m

es
ide

: h
ttp

://
ww

w.
sk

riv
es

m
ur

fe
n.n

o



–  24  – –  25  –

Trygt på skoleveiene

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Fræna
kommune

frana.kommune.no

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

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

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

lardal.kommune.no

Træna
kommune

trana.kommune.no

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no

Rollag
kommune

rollag.kommune.no

sauda.kommune.no

Torsken
kommune

torsken.kommune.no

Bodø
kommune

bodo.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no
loten.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no
hamar.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

kristiansund.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
sor-varanger.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

stange.kommune.no

bo.kommune.no

enebakk.kommune.no

Berlevåg
kommune

berlevag.kommune.no

andebu.kommune.no

Nærøy
kommune

naroy.kommune.no

Høylandet
kommune

hoylandet.kommune.no

 sortland.kommune.no

Teknisk Etat
gjesdal.kommune.no

froya.kommune.no vagsoy.kommune.no

alta.kommune.no

Eigersund
kommune

eigersund.kommune.no
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Betong - Mur - Flisarbeid

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no
Teglverksveien 100, 3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00 - www.tryggvei.no

Hurum Eiendomsselskap KF
Øvre Skoledalen 12, 3482 TOFTE

Tlf. 975 51 585

Maskinentreprenør
Lars Vethe

 Eidveien 11, 1389 HEGGEDAL
Tlf. 930 22 411

Vegg- og Takmontasje AS
 Produksjonsveien 16
1618 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 12 30

1740 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 10 25 00

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Nedrevei 4, 3658 MILAND   -   Tlf. 35 09 05 85
www.tinnkro.no

Jo Inge Bakken Graveservice AS
Klanderudvegen 35, 2233 VESTMARKA

Tlf. 62 83 91 56
Maskinentreprenør med lang erfaring.
Graving - Drenering - Massetransport

Arkoveien
Autocenter as

Tajevegen 1
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 95 11
mgod@statoilfuelretail.com

Hageland Transport
v/Remi Hageland Johansen

Fregattveien 8, 4624 KRISTIANSAND S
Tlf. 974 38 993

E-post: hageland.transport@gmail.com

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

Moen Industriområde, 3623 LAMPELAND
Tlf. 32 76 18 80 - www.gs-transport.no

Team Trafikkskole ANS
 Peder Thomassens gate 2

4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 10 00 - Mobil 911 91 112

Team Verksted Øst AS
 Stanseveien 40, 0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Odd Einar Westum
Osmoen Nedre

2550 OS I ØSTERDALEN
Tlf. 934 96 489

Apalveien, 3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no - www.midtgaardtransport.no

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50

Praud Bygg
 Løvøyveien 15, 3189 HORTEN

Tlf. 968 46 453

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20
Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg

med veiledning og oppfriskning av hele garderoben

Hope
Solutions
Linerleveien 8

3142 VESTSKOGEN
Tlf. 33 52 77 39

Torvask Kalesjevask og Impregnering
Bakeriveien 12, 3145 TJØME

Tlf. 33 39 22 59  -  torvask@online.no

Spesialist på vask, rens, fjerning av jordslag og
impregnering av kalesjer, telt og fortelt.

Adamsrød Ferdigplen AS
Adamsrødveien 102, 3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43 - post@ferdiggress.no

Plen ferdig levert på rull.
Vi produserer og leverer over hele landet

Klinikk Isis
v/Naturmedisinsk Aromaterapeut Sylvia Tyholdt

Narverødveien 47, 3113 TØNSBERG
Tlf. 988 39 882

Aromaterapi, Svangerskapsmassasje, Lymfedrenasje,
Ørelys, Hodemassasje, Healing, Qigong, Tai Chi

Basbergveien 169
3114 TØNSBERG
Tlf. 905 23 232

Industrirengjøring,
Soppsanering osv.

ved bruk av
Tørris blåserensing

Idrettsveien 2, 7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Pec Installasjon AS
 Halfdan Wilhelmsens alle 48,  3117 TØNSBERG

Tlf. 33 37 70 00
Vi er en gjeng med motiverte elektrikere som
gjerne tar imot nye og eksisterende kunder

LEVE MED 5-2015.pmd 15.05.2015, 11:032
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avd Moss avd rør
1522 MOSS

Tlf. 69 26 26 00

www.bravida.no

Ryensvingen 15
0680 OSLO

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Tlf. 06 485
www.follotaxi.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Trekanten
Trafikkskole

Abel Meyers gate 21

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 11 60

Vestfold
Dekk & Bilpleie AS

 Langmyra 5
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 07 44 00

Haugesund Taxi
Spannavegen 1

5521 HAUGESUND
Tlf. 52 80 80 80

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Herskapelig AS
 Storgaten 11

3126 TØNSBERG
Tlf. 33 31 45 20

Når kvalitet og service teller

Comfort
Fagernes Rør AS

Valdresv. 14
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

VIANOR AS
avd. Lillehammer

Industrigata 47
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 815 60 815

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 98 02

Validus
Engros AS
 Orkidehøgda 3

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 11 00

Valldal
Bilsenter A/S

 6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Sentrum Bilvask
og Bilpleie AS
Farmannsveien 45
3125 TØNSBERG
Tlf. 948 58 421

Trygg og Sikker AS
 2001 LILLESTRØM

Tlf. 22 11 01 10

Webasto
Bil og Båtservice

3280 TJODALYNG
Tlf. 482 73 327

Salg og service på Webasto
Ebersprächer, luft- og vannvarmere

Nordic Seal AS
 Hegdalringen 19

3261 LARVIK
Tlf. 33 14 05 70

Leverer pakninger og
tetninger til industri

Stavern Print
 Sverres gate 31

3257 LARVIK
Tlf. 907 79 911

Trykkeri i Stavern, Larvik
- Velkommen!

Ess Larvik
Sveiseservice AS

Kanalgata 1, 3263 Larvik
Tlf. 33 12 10 69/79

Gode referanser
og gode priser!

Skalleberg
Gravemaskin
Gokstadryggen 17

3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420

Speed
Motorcenter AS

 Skolmar 30
3232 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 70 00

J M Bil AS
 Strømmveien 74
3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 23 39

Glenn Willy Hoksrød
 Kongestubben 11

3160 STOKKE
Tlf. 952 12 877

Meglerhuset
Leinæs AS

Dr Holms vei 3, 3257 LARVIK
Tlf. 33 13 52 50

Unikt salgsprospekt

Mbygg
 Valborgs vei 10
3127 TØNSBERG
Tlf. 968 15 615

Ta kontakt for avtale:
mbyggas@gmail.com

Trygg Takst AS
Kanalgata 3, 3263 LARVIK - Tlf. 478 09 060

Din lokale takstmann
Vi hjelper deg med alt fra verditakst til skadetaksering

Ta kontakt i dag

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

OG DETTE KAN DU NÅ FÅ!
Send en e-post til: medlemmer@personskadeforbundet.
no og oppgi at du heretter ønsker å få tilsendt faktura  
på e-post, og til hvilken e-post-adresse – og gjerne ditt 
medlemsnummer!

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

Vi ser frem til å få e-post fra deg!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN FORENKLER FOR DEG!
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Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

dinfirmabil.no
Verkstedveien 4

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 06 80

Hamar Pukk
og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Møller Bil
Kokstad AS

 Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Mobile Bergen AS
Liaveien 12

5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Apotek 1 Askim
Eidsbergveien 7

1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

AB Maskin
 Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Klepp Auto
Bilverksted AS

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 60 60

Sunn-Trans
 Flatholmv 39

6002 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 00

Bøler
Autoverksted AS

Bølerlia 1
0691 OSLO

Tlf. 22 26 15 49

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00

Opp og Ned
Transport AS

Johan Ryddingstads veg 22
2034 HOLTER
Tlf. 930 08 832

Bil Rud
Skoda

1351 RUD
Tlf. 24 03 22 70

Cargotron
Transport AS

 Vårveien 51
1182 OSLO

Tlf. 414 14 105

Nettbuss
Hallingdal Billag AS
Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Klippotequet L
Farmandstredet

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Verdal/Levanger
7660 VUKU

Tlf. 74 07 09 16

Bavaria
Arendal AS

 Stoaveien 2
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 69 00

Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Byrkjelo
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

 Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Karasjok
Drosjesentral

9730 KARASJOK
Tlf. 78 46 65 06

Prozo Norge AS
Tuneveien 10

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Buskerud
3617 KONGSBERG

Vanylven
Rekneskapslag

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

Philips Norge AS, HHS
Solheimveien 62

1473 OSLO
Tlf. 67 98 01 00

Vallset
Skallervegen 2
2330  VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Jørgensens
Hageservice

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Østlandske
Transport AS
Nedre Briskebyveg 2

2321 HAMAR
Tlf. 905 21 690

Glen Dimplex
Nordic AS

7501 STJØRDAL
Tlf. 74 82 91 00

Svanedamsv 10
4664 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 11 30 00

Horten
Båtsenter AS

 Nedre v 8
3183 HORTEN

Tlf. 33 03 54 00
Mobil 911 35 555

Rue
Transport AS

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Sigdal
Kjøkken AS

 3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Gjøvik Elektro &
Automasjon AS

2802 GJØVIK
Tlf. 61 13 80 80

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

Asbjørn Goberg A/S
 Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

Statoil E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80

Ingen last er forliten eller for stor
froya-transportsenter.no

Odd Gleditsch AS
Dronningens g 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Taxi
Holdeplass
Havnevegen 20

4056 TANANGER
Tlf. 51 69 87 99

Transportoppdrag
Bergen AS

Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK

Tlf. 55 15 41 40

Randaberg
Taxisentral

4070 RANDABERG
Tlf. 05 141

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 466

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Gjødseltransport AS
Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Grindvik
Bygg A.S

Grindvik
6260 SKODJE

Tlf. 70 27 50 63

YX
Valestrandsfossen

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Bekkestua
Bærumsveien 207
1357 BEKKESTUA

Tlf. 67 11 87 20

Vatne Transport
Ramsvikvegen 112
2134 AUSTVATN
Tlf. 62 97 61 58

Leif-Tore Løkken
Brænden

2372 BRØTTUM
Tlf. 481 22 780

Snekkerlaget AS
Nordre Kongsveg 113

2372 BRØTTUM
Tlf. 900 66 958

Snekker
Øistein Andersen AS

 Hylleråsvegen 42
2440 ENGERDAL
Tlf. 917 48 851

Trønnes
Bygg AS

2580 FOLLDAL
Tlf. 950 29 192

Eggenget
v/ Erik Øvrebø

Telneset, 2450 RENA
Tlf. 404 76 386

Velkommen!
Ta kontakt for spørsmål

Våler
Treningssenter AS

 Sundveien 9
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 916 21 110

JA Rør AS
 Venneslavegen 314

 4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 78 00

Kirkestuen
Transport AS

 2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

ANONYM
STØTTE
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Bjørn Tøraasen AS
2436 VÅLER I SOLØR

Tlf. 900 74 122
Alt innen torv og transport.
Fra Sør-Norge til Nordland!

Ta kontakt for tilbud. Velkommen!

Trysil Byggtjeneste
og Takstforretning
2423 ØSTBY - Tlf. 901 84 424
Byggeledelse og byggeteknikk.

Ta kontakt i dag for  en
uforpliktende og hyggelig samtale

Nohres
Transportservice AS

 Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 934 48 963

Hamar
Lastebilservice

Elvesletta 36
2323 INGEBERG
Tlf. 900 55 192

Takservice i
Kongsvinger AS

Sidevegen 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 978 79 263

Norge
avd. Rogaland

4330 ÅLGÅRD
Tlf. 909 31 949

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Graving og bulldoserarbeid.
Ring og forhør!

Midt-Norge AS
Furene, 6100 VOLDA

Tlf. 815 22 900

Hamar Pukk
og Grus AS

 Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Hadsel
videregående skole

8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Friis
Arkitekter AS
 Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Tlf. 33 36 06 80
www.miniekspress.no

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS

Knappåsen 35
2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Hadeland
Maskindrift AS

 Korsbakken 25
2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

Finnmark
Entreprenør AS

 Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Batteri
Elektro AS

 Solborg
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

Rema 1000 Moa
Langelandsvegen 51

6010 ÅLESUND
Tlf. 70 14 03 83

Liens Bilskade
Nordsetvegen 358

7540 KLÆBU
Tlf. 73 20 11 89

Innherred
Renovasjon IKS
Russervegen 10  Ørin

7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40

4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Service, reparasjoner og EU-kontroll

Øksnes
Bil & Maskin AS

 Storg. 53
8430 MYRE

Tlf. 76 11 91 70

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 78 11

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

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300
www.helgesbil.no

Frydenbø Bilsenter
Sogn og Fjordane

Sogndal
Granden 23

6856 SOGNDAL
Tlf. 55 15 37 70

Bertelsen &
Garpestad AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Hustvedt & Skeie
Transport AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

AKO
Transport AS

 2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Rena
Begravelsesbyrå AS

 Bregneveien 10
2450 RENA

Tlf. 62 44 11 29
Mobil 951 35 650

Tollersrud AS
 Vestre Åbuvei 186

2450 RENA
Tlf. 913 40 042

Norsk Scania AS
Prestmoen, 2041 KLØFTA

Tlf. 22 06 45 00

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

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

Solheimsgata 1
2000 LILLESTRØM

Tlf. 415 42 320

Gamleveien 30
2642 KVAM

Tlf. 61 29 26 50

Strait Air
Transport AS

 Vollsveien 13 H
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 23 60

Veggli Bil
og Maskin AS

 3628 VEGGLI
Tlf. 922 93 142

BILU
Kjøreskole
 Furuveien 11

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 922 63 434

Olav Ingstadsv 12, 1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Skaret
Varetaxi AS

 7740 STEINSDALEN
Tlf. 909 20 873

Gulla
Transport AS

 Røtveien
6652 SURNA

Tlf. 928 44 893

Moss
Transportforum AS
Vålerv. 157, 1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Industriverktøy
IDG Tools AS

Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Maskinentreprenør
Trygve Knutslid

Leirbakkevegen 11
3825 LUNDE

Tlf. 991 51 858

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Eggenget
v/ Erik Øvrebø

Telneset
2540 TOLGA

Tlf. 404 76 386

Beckmanns Kgb
Sørbygata 46
3187 HORTEN
Tlf. 916 11 360

Maskinentreprenør
Edwin Pauli AS

 Tiurstien 15 B,
3189 HORTEN
Tlf. 926 36 398

A & T Rør A/S
 Storgata 94

3182 HORTEN
Tlf. 33 03 99 78

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

Larvik Sandefjord
Bommestad, 3270 LARVIK

Tlf. 33 11 12 12
Veihjelp for alle!

Dal
2072 DAL

Tlf. 63 95 15 28

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Hydroclean AS
Osloveien 147
1536 MOSS

Tlf. 920 53 055

 Vik Senter, 3530 RØYSE
Tlf. 32 16 15 50

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Mjøsen
Kiropraktorklinikk AS

 Stortorget 1
2609 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 57 00

Østerhagen
Transport AS

 Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Sunde
Trafikkskule

 Strandg. 5
6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 31 30

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

 6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Karl Botolfsen VVS AS
 Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Sandtransport AS
 Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 -

909 93 028

Bertel O. Steen
Møre og Romsdal

avd. Molde
Gammelseterlia 4

6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Byggmester
Stian Pedersen

3153 TOLVSRØD
Tlf. 926 17 436

Byggmester i Tønsberg
ta kontakt stian@urstadmyr.no

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

LEVE MED 5-2015.pmd 15.05.2015, 11:045



–  30  –

AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

AUST-AGDER

REIDARS Trafikkskole AS
Torbjørnsbu 24 A, 4847 ARENDAL....................................Tlf. 906 41 520
E-post: reidarstrafikkskole@msn.com
reidarstrafikkskole.no

FINNMARK

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

HORDALAND

Lundehaugvegen 14, 5221 NESTTUN..............................Tlf. 55 13 40 50
E-post: Harald.Skjold@gmail.com

MØRE og ROMSDAL

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

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

NORDLAND

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

ROGALAND

KÅRE EKRENE Trafikkskole
Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND...........................Tlf. 52 71 75 66
E-post: post@ekrene.no

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

SOGN og FJORDANE

SUNDE Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER.........................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no
www.sundetrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

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

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

TELEMARK

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

VESTFOLD

EIAN’s Trafikkskole AS
Peder Bogensgt 6 a, 3238 SANDEFJORD.........................Tlf. 33 47 56 00
E-post: post@eianstrafikkskole.no
www.eianstrafikkskole.no
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NAF-medlem?
NAF Advokat har lang erfaring  
med å bistå NAFs medlemmer  
i personskadesaker etter trafikk- 
uhell.

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

Ta kontakt på 
 juridisk@naf.no  

eller  
tlf. 926 46 793  

for mer  
informasjon.

Din sak er vår sak

NY TELEFONTID

Personskadeforbundet LTN har endret åpningstider 
og vil nå ha telefontid hverdager 9.00 til 11.30 og 12.00 
til 15.00. Tirsdager er telefonen stengt. Dette gjør vi for 
å frigjøre tid for ansatte til å skrive høringssvar, bidra i 
rapporter og besvare henvendelser.

Meld fra om 
             adresseendring
Har du flyttet på deg og ikke lengre mottar 
Magasinet eller post fra  Personskadeforbundet LTN? 
Da har du trolig ikke meldt dette til oss.  
Send inn din nye adresse til:
medlemmer@personskadeforbundet.no   
Tel: 22 35 71 00

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade

Trafi kkskade
Forsikringsrett

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no
Strandgaten 18 – Bergen

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

Har jeg krav 
på erstatning?

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOK ATFOREN I NG

ADVOK ATFI RMAE T

ANNONSER



  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSE

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

Etter min alvorlige skade, som 12-åring, kom mine foreldre og jeg 
i kontakt med Advokatfirmaet Ness Lundin. Saken endte i Høyeste- 
rett i 2002, etter mange års kamp mot forsikringsselskapet. Den 
var prinsipiell og resultatet ble svært godt. Erstatningen har gitt 
meg økonomisk trygghet, som har vært veldig viktig i min hver-
dag. Jeg forstår at «Bråtane-saken» har løftet erstatningsnivået 
og har hjulpet mange skadde. Jeg er Ness Lundin stor takk skyldig. 
Gratulerer med 25 års feiringen og takk for den hjelpen de dyktige 
advokatene har gitt meg og mange i min situasjon.

Katrine Bråtane


