
Magasinet for Personskadeforbundet LTN 
#Utgave 6 - 2015

Nytt fra jussen 
Kandidater 

til landsstyret
Livet etter en 
trafikkulykke

s.4  s.11 s.14

Ny traumeplan i prosess:  
Bedre for fremtidens 
generasjon 

s.8

31



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

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

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER



–  3  –

ervervet hjerneskadde er et viktig og sen-
tralt tema for forbundet. For åtte år siden 
fikk Norge sin første traumeplan. Om ikke 

lenge kommer en ny, og denne gangen har Per Oretorp fra 
Personskadeforbundet LTN vært med som brukerrepresen-
tant for å gi de som har blitt påført en ervervet hjerneskade 
en stemme i planen.

I dette LEVE MED kan dere også lese historien til Lise Anette 
Mikkelsen og om livet hennes etter en trafikkulykke. Hun 
forteller åpent og ærlig om opp- og nedturer, og deler sine 
erfaringer om det å komme seg tilbake til hverdagen etter 
ulykken.

Til høsten er det igjen tid for landsmøte, og valgkomitéen har 
nå avsluttet sitt arbeide med å plukke kandidater til et nytt 
landstyre. Dere kan lese om hvordan valgkomitéen har arbeidet 
og tenkt for å komme fram til de nominerte. Redaktøren av 
LEVE MED har også gjort intervju med kandidatene som er 
foreslått av komitéen. 

På sidene Dette skjer, kan du som medlem se hvilke kurs som 
skal arrangeres rundt om i landet. Kanskje finner du noe som 
akkurat du vil delta på de neste månedene?

Jeg vil gjerne ønske dere alle en fin sommer!
Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg
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landstyre. Dere kan lese om hvordan valgkomitéen har arbeidet 
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Jeg er ei jente på 34 år som som-
meren 2002, da jeg var 21, ble utsatt 
for en trafikkulykke i Sverige. Jeg 
satt, halvveis lå, i bilen vi kjørte, da 
vi kolliderte med en 500 kilo stor elg. 

TEKST: Lise-Anette Mikkelsen Foto: Privat

Møtet med det store dyret var kraftig; jeg 
falt i koma og havnet på sykehus. Der lå 
jeg i sju døgn. Familien ble fortalt at det 
kunne ta dager, uker, måneder eller år før 
jeg våknet. Legene understreket også at 
de ikke kunne si noe om konsekvensene 
av ulykken.  

Den syvende dagen ble jeg sendt med 
helikopter til Tromsø. Jeg lå og kastet 
på meg, men var fortsatt ikke ordentlig 
våken. Den tredje dagen på Universitets-
sykehuset i Nord Norge (UNN), søkte de 
plass til meg på sykehjem. Begrunnelsen 
var at jeg våknet for sakte. Det var en 
sjanse for at jeg ville ende opp som pleie-
pasient. Mamma protesterte høylytt, hun 
ville ha meg hjemme fremfor at hennes 
datter skulle ende på sykehjem.

VÅKNET OPP 
Etter ti dager våknet jeg ordentlig, og be-
gynte den lange veien tilbake til hverda-

gen. Først satt jeg i rullestol, men hadde 
et inderlig ønske om å stå på eigne bein. 
Dette skjedde en dag, mens sykepleierne 
var inne på badet. Mamma stod fremfor 
meg, og jeg bestemte meg for at nå ville 
jeg opp og stå. Jeg reiste meg fort opp 
og la armene rundt halsen på henne. Da 
jeg satte meg ned, føltes det som at jeg 
hadde stått i en evighet. Sannheten var 
at jeg kanskje bare hadde stått i noen 
sekunder, toppen ett minutt. Men det var 
begynnelsen på en prosess der jeg etter 
hvert lærte meg å gå igjen. 

Jeg ble svært treningsmotivert og hadde 

Livet 
etter en trafikkulykke 
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I dag er ett av mine ønsker å dele min historie og 
mine erfaringer med mennesker som selv behøver 
rehabilitering på en eller annen måte.

 Lise-Anette Mikkelsen

et målrettet fokus på hvor jeg ville og skul-
le. Det var mye å gripe fatt i. Etter ulyk-
ken måtte jeg blant annet på nytt lære 
å stå, gå, snakke, skrive og å lage mat.  
 
I oktober var jeg ferdig med mitt første 
opphold ved UNN. Jeg dro hjem til mam-
ma i Nord-Lenangen og hadde fysiote-
rapeut en time i uken. Min bestemor bor 
i generasjonsbolig tilknyttet huset vårt, 
og etter hvert dro jeg både mamma og 
bestemor i gang med trening. 

Rundt ett år og 9 måneder etter ulyk-
ken var jeg tre uker på Cato Senteret. 
Mamma var med på reisen. I løpet av 
ukene var det mye fysisk trening i form 
av blant annet svømming, bevegelses-
trening, stavgang, ridning og klatring. 
Treningen var effektiv og god, og styrket 
mestringsfølelsen jeg allerede var i ferd 
med å bygge opp. I ettertid ser jeg at det 
var en stryke at jeg også før ulykken var 
opptatt av trening og i relativt god form. 

MISTET DEN VIKTIGSTE 
STØTTESPILLER 
Noen måneder senere startet jeg ved 

Tromsø Privatgymnas for å ta opp fag i 
håp om studiekompetanse. Mamma be-
gynte på samme skole som meg. Det er 
ikke til å legge skjul på at skaden gjorde 
at dette ble utfordrende både når det 
gjaldt skriving, lesing og konsentrasjon. 
Heldigvis fikk jeg en privatlærer noen 
timer i uken, og ting gikk fremover. Et-
ter en stund leste jeg lengre setninger 
på kortere tid enn da jeg startet med 
studiene.  

To år etter min egen ulykke mistet jeg 
mamma i trafikken. Da jeg samme høst 
skulle ta de  siste fagene for å få generell 
studiekompetanse, var det ekstra tøft 
både på grunn av min helsesituasjon og 
fordi jeg sørget over tapet av min vik-
tigste støttespiller – min mor. I denne 
perioden sa en spesialist at jeg aldri ville 
kunne fullføre noen skole. Paradoksalt 
nok var dette en uttalelse som gav meg 
styrke og motivasjon til å ville bevise at 
jeg KUNNE, og høsten 2005 begynte jeg 
på høyskoleutdanningen for å bli verne-
pleier. I mitt utdannelsesløp hadde jeg to 
år permisjon, og våren 2011 var jeg ferdig 
utdannet vernepleier. 

Sorgreaksjonen på grunn av tapet av 
mamma, kom først senere. Etter år med 
trening, studier og driven av ønsket om 
å mestre, måtte jeg ta meg tid til å be-
arbeide sorgen. I denne perioden var jeg 
tidvis sykemeldt fra jobben. 

DET VAR VERDT DET! 
Siden ulykken for 13 år siden har det vært 
en tung og kronglete vei der jeg har møtt 
mange utfordringer! Stå på- vilje, mål-
bevissthet, bestemthet, evnen til å finne 
det positive i en livssituasjon som i ut-
gangspunktet er vanskelig - og for ikke 
å glemme: optimisme, er egenskaper jeg 
vil trekke frem, og som har hjulpet meg 
etter ulykken. 

I dag er ett av mine ønsker å dele min 
historie og mine erfaringer med men-
nesker som selv behøver rehabilitering 
på en eller annen måte. Jeg ønsker å 
vise at det er håp og at det finnes veier 
videre i livet, uavhengig av hva andre sier. 
Stimulering, for eksempel slik skolen og 
kunnskap var det for meg, visste seg å 
være bra for å bedre hukommelsen. Jeg 
ønsker å vise at det er mulig å komme 
seg videre.

MEDISINER ELLER IKKE
I skrivende stund jobber jeg som verne-
pleier, og har jobbet samme sted i fire 
år. Arbeidet mitt består av medansvar 
for medisinhåndtering på avdelingen. I 
tillegg har jeg ansvar for gruppeunder-
visning, en-til-en oppfølging, oppfølging 

MØTET MED DET STORE DYRET VAR KRAFTIG. 
LIse-Anette falt i koma og havnet på sykehus. Der lå hun 
i sju døgn. 

TRENING PÅ CATO SENTERET.
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FYSISK TILGJENGELIGHET 
Utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for 
studenter med funksjonsnedsettelse i den grad det er mulig. 
Likevel er det forskjellig hvor tilgjengelige de er. Det er store 
individuelle forskjeller når det kommer til funksjonsevne og 
hvilket behov man har for tilrettelegging. 

KONSULENTTJENESTE
Alle utdanningsinstitusjoner er pålagt å utarbeide en hand-
lingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. Det 
skal være en kontaktperson som skal kunne hjelpe deg 
med den praktiske og fysiske tilretteleggingen i studie- 
situasjonen, å gi informasjon til forelesere og å ta kontakt 
med kommunehelsetjenesten eller hjelpemiddelsentralen 
for hjelpemidler til studiesituasjonen. 

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
Alle studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepo-
engs omfang eller mer, har nå en lovfestet rett til individu-
ell opplæringsplan. Planen kan bli et nyttig redskap for å 
tilrettelegge studiesituasjonen for studenter med nedsatt 
funksjonsevne. 

ØKONOMI
Alle som tar høyere utdanning ved en godkjent utdanningsin-
stitusjon kan ha rett på lån og/eller stipend hos Lånekassen. 
Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på 
grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, 
kan få ekstra stipend.

STØTTE TIL FORSINKELSE
Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet 
ikke er tilpasset funksjonsevnen eller funksjonshemmingen 
til studenten, kan du ha rett til støtte til forsinkelse ut over 60 
studiepoeng/ ett undervisningsår. Da blir hele basisstøtten 
gitt som stipend.  

SYKESTIPEND
Om du blir syk under utdanningen og ikke kan følge under-
visningen, kan du få lån omgjort til stipend. 

Om du ønsker mer informasjon om disse ordningene, ta 
kontakt med en studieveileder ved ditt utdanningssted 
eller en rådgiver på 22 35 71 00.

PRAKTISK INFORMASJON FOR DEG SOM TRENGER BISTAND FOR Å STUDERE

av pasienter som har forlatt avdelingen, 
samt endringsfokuserte samtaler med 
pasienter. Jeg møter mennesker med 
utfordringer i hverdagen, og ofte handler 
samtalen om ambivalensen mellom det 
å ønske å komme seg ut av rusavhen-
gigheten og det at de ikke ønsker å få 
en endring. Som samtalepartner vil jeg 

finne og peke på deres positive sider, 
og styrke disse, slik at de etterhvert vil 
kunne føle seg bedre rustet til å mestre 
utfordringene det vil innebære å få til 
en endring. Jeg vil motivere og pushe 
pasientene på deres vei videre. 

Jeg føler meg takknemlig for at jeg har 

fått livet tilbake og privilegert som får 
bruke mine egne erfaringer i mitt arbeid. 
Jeg ønsker nå å få brukt disse erfarin-
gene på plasser der de vil komme til sin 
rett, slik at de vil kunne hjelpe og bistå 
personer som har opplevd traumatiske 
situasjoner. 

NYTTIGE LENKER:  www.lanekassen.no  |  www.universell.no  |  www.utdanning.no 

Jeg føler meg takknemlig for at jeg har fått livet tilbake og privilegert som 
får bruke mine egne erfaringer i mitt arbeid. Jeg ønsker nå å få brukt disse 
erfaringene på plasser der de vil komme til sin rett, slik at de vil kunne hjelpe 
og bistå personer som har opplevd traumatiske situasjoner. 

 Lise-Anette Mikkelsen
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I disse ferietider er det viktig å huske på 
at du kan stå på bar bakke om ulyk-
ken først er ute. Sykehusopphold og 
hjemreiser med ambulansefly dekkes 
ikke nødvendigvis av den norske stat.

NASJONAL JUSS GJELDER
- Mange nordmenn tror at Norge alltid 
hjelper dem, også på ferie, forklarer 

generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad 
i Personskadeforeningen LTN. Dette 
kan bli en ubehaglig overraskelse for 
mange, for så enkelt er det sjelden.

- Skader man seg for eksempel i en 
motorsykkelulykke i Hellas, er det gresk 
erstatningsrett som gjelder, understre-
ker generalsekretæren, og setter finge-

ren på problemet – ikke alle land har de 
samme avtalene som Norge. Andre har 
andre økonomiske forutsetninger, og 
utenfor EU kompliseres det ytterligere.

- Vi får ofte kontakt med mennesker 
som har kommet i problemer etter å 
ha vært involvert i ulykker etter leie av 
motorsykler, avslutter Dahl-Hilstad.

Husk reiseforsikring 
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For åtte år siden fikk Norge sin første 
traumeplan, og om noen måneder 
kommer en ny. Personskadeforbun-
det LTN har vært med i arbeidsgrup-
pen som brukerrepresentant. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for 
traumatologi (NKT-Traume) som koor-
dinerer og skal levere planen som skal 
ferdigstilles i september 2015. Leder for 
tjenesten er professor Torben Wisborg, 
som også er ansvarlig for arbeidsgrup-
pen som skal samle høringer og sluttføre 
dokumentet som skal leveres til fag-    
direktørene om noen måneder.  

- Vi har satt fristen for høringene til 
juni, og har fått mange tilbakemeldin-
ger, sier Wiborg, som i tillegg til å lede 
kompetansetjenesten jobber halv tid 

som anestesilege i Hammerfest. Han er 
altså tett på. Innspill og tilbakemeldinger 
blir vurdert og diskutert, og vil bli viktige 
i det endelige dokumentet.  
 
POTENSIALET ER STORT 
I tillegg til Torben Wisborg sitter det 20 
fagpersoner i arbeidsgruppen som jobber 
med den nye traumeplanen. Han forteller 
at deltakerne er enige i at den gamle 
planen har et stort forbedringspotensiale 
i hvordan ervervet hjerneskade blir omtalt 
og behandlet.

 - Jeg kan allerede nå love at den nye 
planen skal inneholde mer skal enn bør. 
Et ”skal” gjør det lettere for leddene i 
helserekken å prioritere behandling av 
traumatiske hjerneskader enn et ”bør”, 
og dermed vil det fremtidige tilbudet 
styrkes.

Den nye planen blir ikke skapt i et vaku-
um. I perioden etter den første traume-
planen ble tatt i bruk har man fått mer 
kunnskap om hva ervervet hjerneskade 
er, hvordan hjernen kan jobbes med og 
ikke minst mulighetene som finnes for 
rehabilitering. Denne kunnskapen gjør at 
argumentene for hvorfor traumebehand-
lingen skal prioriteres er blitt sterkere, og 
det er også blitt lettere å få gjennomslag 
i et ellers budsjettsprengt helsevesen.  

- Vi har mange dyktige forskere og fag-
miljø som har gjort en fabelaktig jobb der 
de i tillegg til å ha utarbeidet gode re- 

habiliteringsprogram, har dokumentert 
hva mangelfull behandling fører til. Da 
snakker vi ikke bare kostnader for den 
det gjelder og familien rundt, men også 

Bedre rehabilitering 
for ervervet hjerneskadde 

LEDER AV NASJONAL KOMPETANSETJENESTE 
FOR TRAUMATOLOGI,  TORBEN WISBORG. 
Wisborg (*1956) er spesialist i anestesiologi, overlege 
ved Hammerfest sykehus og professor II ved Institutt for 
Klinisk Medisin ved Universitetet i Tromsø. Han jobber 50 
prosent for kompetansetjenesten.
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Torben Wisborg

En av utfordringene innenfor behandling av 
ervervede hjerneskader er de store geografiske 
forskjellene. Det er dårligst stilt i Nord mens 
Østlandet er en klar vinner.

helsekroner. Det siste er faktisk svært 
viktig, sier en engasjert Wisborg.
 Mens lederen for NKT-Traume snakker, 
viser han et diagram med to alternative 

veier etter ervervet hjerneskade. Den ene 
handler om rask og anbefalt behand-
ling, altså innen 72 timer etter skaden 
har skjedd, mens den andre skisserer et 

scenario der den skadde må vente med 
rehabilitering.

- Tallene i den enkle kurven er signifikante 
og tydelige. God behandling gir langt 
bedre resultat både målt i yteevne og i 
livskvalitet, forteller han.

PROPPEN I SYSTEMET 
En av utfordringene innenfor behandling 
av ervervede hjerneskader er de store 
geografiske forskjellene. Det er dårligst 
stilt i Nord, mens Østlandet er en klar 
vinner. Det er også et paradoks at hel-
seregionene melder om nedbygging av 
antall sengeposter. 

- De som kommer best ut bor i gaten 
her, i Kirkeveien, ler Wisborg tørt. - Det 
er likevel ikke snakk om direkte uvilje. 
Den viktigste forklaringsvariabelen er 
selvsagt prioritering. Pålegg fra hel-
semyndighetene kommer først, ”skal” 
først, deretter kommer ”bør”-pålegg. I 
tillegg vet vi at sterke fagmiljø hjelper. 
Her på Ullevål er vi velsignet med et 
slikt. 

Wisborg tror at det vil bli bedre og sier 
at han har store forhåpninger for de som 
skal være så uheldige at de blir skadet 
i fremtiden. 

- Det er mange indikasjoner på at frem-
tiden ser bedre ut. Først og fremst fordi 
antall ulykker går nedover, men også fordi 
kunnskapen om hva som er effektfull 

Bedre rehabilitering 
for ervervet hjerneskadde 

WISBORG TROR AT DET VIL BLI BEDRE og sier at han har store forhåpninger for de som skal være så uheldige at de blir 
skadet i fremtiden.
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rehabilitering er langt større, sier han og 
legger til: 

- Jeg ser også at vi er i en positiv prosess 
når det gjelder annerkjennelse av reha-
biliteringsfeltet. I dag blir vi hørt og sett, 
og anerkjent. Det hjelper. 

BRUKERMEDVIRKNING ER VIKTIG 
Gjennom intervjuet vektlegger Wisborg 
flere ganger viktigheten av brukerstem-
men og Personskadeforbundet LTN i ut-
arbeidelsen av den nye traumeplanen. 

- Målet vårt er å lage en plan som avspei-
ler de kollektive erfaringene. Altså er de 
som har vært utsatt for en ulykke sentrale 
informanter. Å ha med Per Oretorp fra 
Personskadeforbundet LTN har derfor 
vært uvurderlig. Med hans innspill i pro-

sessen har vi fått tilgang på stemmene til 
de planen skal gjelde for – nemlig de som 
har blitt påført ervervede hjerneskader 
og andre store skader. 

Torben Wisborg mener innsikten fra Ore-
torp sammen med helsepersonell har 
dannet et solid grunnlag i feltet og dets 
utfordringer og mangler.

- Jeg er stolt over prosessen og hvordan 
vi har jobbet oss gjennom planen. Nå 
gleder jeg meg til å ferdigstille og levere 
den videre, slik at den kan tas i bruk, av-
slutter lederen for NKT-Traume.  

HVA ER NASJONAL KOMPETANSE-
TJENESTE FOR TRAUMATOLOGI 
(NKT-TRAUME)
NKT-Traume ble opprettet 1. mai 2013 

og skal bidra til å sikre en likeverdig høy 
kvalitet på behandlingen av alvorlig 
skadde i hele landet, uansett alder, kjønn 
og bosted.

Kompetansetjenesten holder til traume-
senteret på Ullevål sykehus i Oslo, men 
består av et nettverk av regionale traume- 
koordinatorer og skal tjene hele landet.

NKT-Traumes arbeidsområde er hele 
den akuttmedisinske kjeden for pasi-
enter med alvorlige skader, fra skadested 
over tilstedeværende, førstehjelp, nød-
meldetjeneste, ambulanse og avansert 
prehospital akuttmedisin, lokalsykehus, 
traumesentre og rehabilitering og til slutt 
pasienterfaringer.. 

Se mer på www.traumatologi.no 

Resultat 12 måneder etter ulykke:  

– 90 prosent av de som fikk den anbe-
falte behandlingen etter oppe, mens 
bare 76 prosent i kontrollgruppen. 

– 76 prosent kunne jobbe, i motsetning  
til 34 prosent i kontrollgruppen.

EFFEKT AV TIDLIG REHABILITERING AV TRAUMATISK HJERNESKADE 

Torben Wisborg

Å ha med Per Oretorp fra Personskadeforbundet LTN har vært 
uvurderlig. Med hans innspill i prosessen har vi fått tilgang 
på stemmene til de planen skal gjelde for – nemlig de som 
har blitt påført ervervet hjerneskader og andre store skader.
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PASIENTSKADEERSTATNING – ER 
ET ”ENDELIG VEDTAK” ET ENDELIG 
VEDTAK?
20. mai i år avsa Høyesterett en kjennelse 
i et omstridt spørsmål. Problemstillinger 
var hvorvidt Pasientskadenemnda (PSN) 
kan gjøre om sitt vedtak om å erkjenne 
ansvar dersom pasienten er misfornøyd 
med erstatningsutmålingen. Ved feilbe-
handling i helsevesenet tar Norsk Pasi-
entskadeerstatning først standpunkt til 
om det foreligger en slik feil, dette kalles 
såkalt ansvarsvedtak. Det blir så utmålt en 
erstatning basert på vedtaket. Hvis pasi-
enten er misfornøyd med beløpets størrelse 
klager man til Pasientskadenemnda og 
videre be om domstolenes bistand til å løse 
tvisten. I saken den 20. mai hadde saken 
gått til Høyesterett. En åtte år gammel 
gutt med hjernesvulst ble blind som følge 
av feilbehandling ved sykehuset. Norsk Pa-
sientskadeerstatning erkjente først ansvar 
og saken ble derfor klaget inn til PSN som 
etter å ha innhentet ni sakkyndiguttalelser 
som erkjente ansvar for alle skader. Den 
skadelidte var uenig i beløpets størrelse og 
tok ut stevning for tingretten. I sitt tilsvar, 
6 måneder etter at man hadde erkjent 
ansvar og utbetalt erstatning, ombestemte 
PSN seg og påstod at de hadde ansvar 
for skaden. Ti år etter feilbehandlingen! 
Gutten protesterte og hevdet at PSN ikke 
kunne ombestemme seg. 

Høyesterett delte seg i et flertall og et 
mindretall. Flertallet på tre mener at PSN 
har rett til dette, men erkjenner uheldige 

konsekvenser. Flertallet fremholder at det 
kan være tungt for en skadelidt, å måtte 
imøtegå argumenter basert på at an-
svarsvedtaket er feil. Mindretallet på to 
dommere er uenige og mener at vedtaket 
må binde PSN slik at man unngår en slik 
omkamp. Flertallet henviser til lovgiver om 
å gripe inn og gjøre noe med problemet. 

Personskadeforbundet LTN er enig med 
mindretallet i at PSN som sier at saken 
kommer i konflikt med Pasientskadelo-
ven og har delt sin bekymring både med 
Helseministeren og Justisministeren. Vi 
har også hatt møte med Arbeiderparti-
ets fraksjon i justiskomiteen. Saken ble 
prosedert av advokat Anette Eckhoff.

PASIENTSKADEERSTATNING – ER 
ET ”ENDELIG VEDTAK” ET ENDELIG 
VEDTAK (II)?
Sammen med saken over behandlet Høy-
esterett ytterligere en sak som dreiet seg 
om hvorvidt Pasientskadenemndas ende-
lige vedtak om at det ikke forelå ansvar 
etter pasientskadeloven, skulle kunne 
fremmes for domstol som et fullbyrdel-
sessøksmål. Det vi si at man overlater til 
domstolen å vurdere både ansvarsgrunn-
lag og erstatningsutmåling.

Skadelidte hadde fått avslag på pasient-
skadeerstatning både i Norsk pasientska-
deerstatning og i Pasientskadenemnda, 
og tok ut stevning mot staten ved PSN. 
Innsigelsen fra PSN var at det ikke kunne 
være adgang for domstolen å avsi dom i 

erstatningsdelen, kun i ansvarsdelen. Det 
vil si at hvis skadelidte skulle få medhold i 
ansvarsspørsmålet, så skulle saken sendes 
tilbake til NPE for ordinær saksbehand-
ling og utmåling. Skadelidte vant frem i 
tingretten, men tapte i lagmannsretten. 
Jeg vil gjerne bemerke at til tross for at 
det var PSN som anket avgjørelsen, som 
man etter eget utsag kun gjør i saker av 
prinsipielt interesse, så krevet man likevel 
at skadelidte skulle dekke statens saks-
omkostninger i saken.

Høyesterett skriver i sin kjennelse at ”En 
slik løsning - som innebærer at saken sen-
des tilbake til utredning og vedtak i NPE 
og Pasientskadenemnda - kan medføre 
en vesentlig utsettelse av en eventuell 
domstolsprøving av erstatningsutmålin-
gen” og uttaler ”Denne begrensningen i 
retten til domstolsprøving må kreve klare 
holdepunkter i lovtekst og forarbeider”. 
Noe som altså ikke er tilfelle (red.anm).  
Saken ble prosedert av advokat Inger 
Johansen.

 Etter min oppfatning viser også denne 
kjennelsen at Pasientskadenemnda er 
særdeles opptatt av å utprøve egne juri-
diske teorier og i mindre grad er opptatt av 
hvordan pasientskadeordningen fungerer 
praktisk.

PASIENTSKADEERSTATNING 
– UTMÅLING
12. mai d.å. kom det en interessant dom 
fra Borgarting lagmannsrett. Saken 

TEKST: Per Oretorp

§ Glimt fra retten
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gjaldt erstatning for en gutt født 3. ok-
tober 2004 og ble påført en fødselsskade. 
Skaden besto i en hjerneskade som følge 
av surstoffmangel. Norsk Pasientska-
deerstatning erkjente ansvar i saken og 
tilkjente kr 4 138 000 i vedtak av august 
2009. Saken ble så brakt inn for ting-
retten. Tingretten tilkjente ytterligere 
kr 4 000 000. Saken ble påanket av Pa-
sientskadenemnda.  Uenigheten gjaldt 
de årlige kostnadene til pleie og omsorg 
samt boligkostnader for familien. På 
tidspunktet for feilbehandlingen hadde 
skadelidtes familie bodd i et nyoppført 
hus. De hadde økonomien under kontroll 
og foreldrene var i full jobb. På grunn av 
barnets tilstand måtte de skaffe seg ny 
bolig i nærheten av barnehagen hvor 
skadelidte gikk. En barnehage tilpasset 
funksjonshemmede og således begren-
set valg av tomter. Selve tomten kostet 
kr 3 000 000 og det ble fra skadelidtes 
side krevd ekstrautgifter for tilpasning 
av den nye boligen med kr 6 000 000. 
Lagmannsretten kom til at kommunen 
vil tilby en egen omsorgsbolig når ska-
delidte blir voksen og det er derfor ikke 
aktuelt med dekning av utgifter til frem-
tidig boligtilpasning. Lagmannsretten 
kom også til at det ikke kunne legges 
til grunn et så stort behov for merareal 
som sakkyndig arkitekt hadde lagt til 
grunn. Erstatningen for boligtilpasningen 
ble på denne bakgrunn fastsatt til kr 1 
900 000, altså en tilleggserstatning på 
kr 500 000 i forhold til vedtaket fra Norsk 
Pasientskadeerstatning.

Når det gjaldt de årlige kostnadene til 
omsorg og pleie var tvistetemaet blant 
annet nyttiggjøringsproblematikken. 
Lagmannsretten uttaler her blant an-
net: «Som tidligere redegjort for, finner 
lagmannsretten ikke uten videre å kun-
ne legge til grunn at kognitivt svekkede 
personer generelt har krav på lavere er-
statning for utgifter til pleie, omsorg og 
bistand enn kognitivt velfungerende, selv 
om det i praksis vil kunne være slik at 
kognitiv svikt i større eller mindre grad 
begrenser nyttiggjøringen av sosialmedi-
sinske tiltak. Det er derfor ikke uten videre 
avgjørende, slik Pasientskadenemnda har 
anført, om erstatningsnivået i lagmanns-
rettspraksis for personer med omfattende 
kognitiv svikt som A (skadelidte) ligger 
på om lag det nivået som er tilkjent av 
nemnda, …». Lagmannsretten tilføyer så 
følgende under denne erstatningsposten: 
«Lagmannsretten mener at foreliggen-
de sak har betydelige likhetstrekk med 
de tre sistnevnte dommene, og mener 
at et riktig nivå på årlig erstatning for 
sosialmedisinske ytelser i denne saken 
– inkludert noe skjønnsmessig påslag 
for morens inntektstap, administrativ 
bistand og forventet prisutvikling på kjøp 
av tjenester – er kr 150 000».

Det interessante spørsmålet er altså 
hvorvidt nyttiggjøringsargumentet er 
relevant som et utmålingsmoment. Skal 
man anføre at skadelidte skal ha mindre 
erstatning enn andre fordi de vil ha et 
lavere aktivitetsnivå. Lagmannsretten 

synes å avvise denne innfallsvinkelen som 
er i tråd med også andre rettsavgjørelser. 
Dette spørsmålet har foreløpig ikke vært 
prøvd av Høyesterett.

I tillegg gis det altså delvis erstatning for 
tredjemannstap ved at det tas hensyn 
til morens inntektstap, en utvikling vi ser 
i flere rettsavgjørelser. Heller ikke dette 
spørsmålet har blitt prøvd av Høyesterett.

Det er spennende å se at lagmannsret-
ten tar hensyn til forventet prisutvikling 
på kjøp av tjenester. Temaet kom også 
opp etter den såkalte Kreutzer-saken 
med dom i Høyesterett i november i fjor. 
Dommen er omtalt i LEVE MED num-
mer 1 d.å.. Lønnsøkningen har de siste 
femti årene vært betydelig høyere enn 
annen prisøkning i samfunnet, noe som 
bør hensyntas i beregningen av denne 
typen utgifter. Det er også en dom fra 
tingretten som ble omtalt i LEVE MED 
nummer 4 d.å. hvor man også fikk gjen-
nomslag for dette temaet. Dommen er 
påanket til lagmannsretten.

Skadelidte ble tilkjent en tilleggser-
statning på kr 2 972 653 pluss saksom-
kostninger. Igjen en påminnelse om at 
praksis i Norsk Pasientskadeerstatning/
Pasientskadenemnda ikke er i tråd med 
rettspraksis. Kr 3 000 000 er et betydelig 
beløp for en familie i en slik situasjon. Vi 
vet ikke om saken blir påanket til Høyes-
terett. Saken ble prosedert av advokat 
Christian Lundin.

Per Oretorp

Igjen en påminnelse om at praksis 
i Norsk Pasientskadeerstatning/ 
Pasientskadenemnda ikke er i tråd 
med rettspraksis.
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Hvert annet år velges det nytt lands-
styre i Personskadeforbundet LTN. 
Selve valget skjer på landsmøtet, og 
i forkant jobber valgkomitéen for å 
sette sammen det styret som best 
representerer forbundet. 

- Vårt mandat er å samle inn og vur-
dere kandidater som blir meldt inn fra 
medlemmer og lag. På samme tid har 
vi følehornene ute, dersom vi hører om 
personer som kunne passe i forbundets 
hovedstyre, forklarer Anita Einvoll, som 
har ledet komitéen siden 2013. 

Einvoll og de to andre medlemmene i 
valgkommitèen, Svein Ove Langeland 
og Turid Henriksen, har lang fartstid som 
medlemmer /tillitsvalgte både i sentrale 
og lokale verv, og kjenner derfor organi-

sasjonens mål meget godt. Dette har gitt 
kunnskap og erfaringer som hun mener 
kommer godt med i nominasjonsproses-
sen som avsluttes i disse dager. 

LYST, TID OG EVNER 
Valgkomitéens innstilling er først og 
fremst et forslag til landsmøtet om 
kandidater de mener passer og som 
kan være gode ressurser for forbundet. 
Listen blir sendt ut til lagene sammen 
med landsmøtepapirer senest en måned 
før selve landsmøtet. 
  
- Vi har laget et forslag over personer 
med lyst, evne og tid til å styre Person-
skadeforbundet LTN de neste to årene. 
For perioden 2015-2017 har det vært 
viktig å få inn kandidater med økono-
mikompetanse, siden vi vet at vi kommer 

til å få utfordringer neste toårsperiode, 
sier lederen i valgkomitéen. 

Hun forklarer at komitéen også har vur-
dert bred organisasjonserfaring som et 
ønskelig kriterium i utvelgelsen. 

- Som leder i valgkomitéen er det viktig 
å understreke at vår nominasjonsliste 
ikke er basert på å like eller ikke like 
personer. Vårt oppdrag er å foreslå en 
gruppe mennesker som til sammen kan 
styre organisasjonen vår fornuftig, frem-
tidsrettet og kompetent. Det mener vi 
at vi har klart, understreker hun.  

DEMOKRATISK LINJE 
Det er også viktig at styret består av re-
presentanter som er sterkt engasjert for 
skadde, pårørende og etterlatte. Faktorer 
som geografi, kjønn og alder må også tas 
hensyn til, og ikke minst at de brenner 
for det å drive organisasjon.

- Bredde gir representasjon og styrker 
demokratiet i forbundet. Dette ligger 
derfor til grunn når vi har satt sammen 
vårt forslag. Når vi har beholdt flere av 
de sittende kandidatene er det fordi de 
har gjort viktige jobber, samt bidrar til 
kontinuitet, sier Anita Einvoll, og legger til:  

- Det er også viktig å understreke at ut-
bytting heller ikke handler om personer, 
men om ønsket om en godt sammensatt 
gruppe mennesker, avslutter lederen for 
valgkomitéen. 

Valgkomitéen: - Ressurser 
– ikke personer er vårt fokus 

LEDER FOR VALGKOMITÉEN Anita Einvoll og Svein Ove Langeland. Siste medlem i komitéen Turid Henriksen, var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.
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HILDE VALBERG (43), INNSTILT SOM 
LEDER, NORD-TRØNDELAG LOKALLAG

Valgkomitéen har innstilt den sittende 
lederen for to nye år, og Valberg har sagt 
ja. Ikke fordi hun har så god tid, men fordi 
hun fremdeles har mye å gi. Hilde Valberg 
brenner for at Personskadeforbundet LTN 
skal være en organisasjon som er profe-
sjonell i alle ledd samtidig som den aldri 
glemmer at alle er enkeltmennesker.

- Jeg er et engasjert menneske og der-
med har jeg, i tillegg til jobb og og å være 
medeier i en bruktbutikk,  alltid hatt 
mange verv. I praksis har jeg derfor hatt 
rollen som oppmann, sittet i idrettsråd 
og menighetsrådet, samt Norges Motor-
sportsforbunds lokalklubb og regionstyre. 
Alle mine verv har gitt meg erfaring til å 
se hva som skal til for at en organisasjon 
skal fungere i sin helhet.

Valbergs hjerte banker likevel spesielt for 
Personskadeforbundet LTN. Medlemska-

pet tegnet hun i 1993, tre år etter at hun 
pådro seg en nakkeskade. 

- Jeg ønsker at andre som blir skadet 
skal kjenne den tryggheten og profe-
sjonaliteten jeg fikk når jeg trengte det 
som mest, forklarer Valberg. 

Hilde Valberg ble kontaktperson for 
Nord-Trøndelag allerede det første året, 
var med på å starte lokallaget Stjør- og 
Verdal lokallag i 1996, var leder i perioden 
fra 1996 til 2006 og har nå vervet som 
nestleder lokalt. I tillegg har hun etter 
hvert lang fartstid i hovedstyret. 

- Jeg har hatt ulike verv i hovedstyret de 
siste 10 årene, ledervervet fikk jeg i 2013. 
I tillegg har jeg sittet i ulike utvalg, samt 
vært med på å lage likemannskurset 
som nå brukes i foreningen, forteller hun.  
Merittlisten er lang og kan ta pusten fra 
de fleste. Men for Hilde Valberg har en-
gasjementet vært positivt og hun trives 
også som leder: 

- Jeg er en god teamarbeider og mener 
jeg er dyktig på å hente ut det beste i folk 
rundt meg. I tillegg mener jeg også at 
jeg kan ta vanskelige avgjørelser og stå 
for de, samt jobbe under press, avslutter 
landsstyrelederkandidaten.

TROND MIKALSEN (44), NESTLEDER-
KANDIDAT, FINNMARK FYLKESLAG 
Valgkomitéen har satt Trond Mikalsen 

opp som nestleder i forbundet, og be-
grunnelsen er landsstyrets behov for øko-
nomikompetanse. Bankmannen Mikalsen 
har takket ja til å stille.   

Rett før julen 2003 var Trond og hans 
familie involvert i en bilulykke; en møte-
ulykke der bl.a. Trond ble alvorlig skadet 
og Tronds datter døde som en følge av 
ulykken. - Ett halvt år etter at jeg ble 
rammet av ulykken deltok jeg på et 
kurs arrangert av forbundet i Alta høs-
ten 2004. Etter møtet ble jeg sittende 
å snakke med Tom Eitvedt. Det førte til 
at jeg meldte meg inn, og har nå vært 
medlem i Personskadeforbundet LTN 
siden da. Jeg fikk god støtte og blant 
annet hjelp til å finne en god advokat, 
forteller Mikalsen. 

For Trond Mikalsen var kurset og møtet 
viktig; han følte seg hjemme og møtte 
mange andre i lignende situasjoner. 

Kandidater 
til landsstyret 

HILDE VALBERG

TROND MIKALSEN



- Å bli skadd fører deg inn i en ukjent 
verden. Du møter utfordringer overalt. 
Jeg var for eksempel ikke klar over at 
advokatverden er som butikker. Du må 
velge en advokat som kan sitt felt - en 
spesialist på noe som berører din hendel-
se - ikke en som er god på skilsmisser, når 
du skal ha advokathjelp etter en ulykke, 
ler han.

For kandidaten fra Finnmark er det likevel 
økonomien til forbundet  han brenner for. 
I dag sitter han som medlem i økonomi-
utvalget i Personskadeforbundet LTN og 
har dermed oversikt over forbundets øko-
nomiske situasjon. Han er også opptatt 
av å synliggjøre organisasjonens arbeid 
utad nasjonalt.

- Personskadeforbundet LTN står i en 
brytningsperiode fordi det statlige til-
skuddet er usikkert. Det betyr omstilling 
og nye modeller. Vi må gjøre ting profe-
sjonelt slik at vi også kan være en sterk 
organisasjon fremover; ikke for å straffe 
og redusere, men for å videreutvikle. 

- På samme måte som vi forvalter egne 
penger, må vi i Personskadeforbundet 
LTN ha et langtidsperspektiv. Altså må 
vi ha penger også om fem, ti og femten 
år. Penger er midler for å nå våre mål, 
nemlig å endre samfunnet slik at alle blir 
inkluderte og får et verdig liv, understreker 
Trond Mikalsen. 

Den autoriserte finansielle rådgive-

ren, som til daglig jobber i bank, tror 
et godt sammensatt landsstyre kan 
være kreativt og derfor trygge folks 
medlemsretter.

MARTIN BERG (50), 
ÅLESUND OG OMEGN LOKALLAG

Martin Berg tror at det er de små end- 
ringene som skaper en forandring. Hver 
og en av oss kan gjøre noe for å få bedre 
livskvalitet. Fysisk aktivitet, kosthold, 
mer latter og sosiale utfordringer.    

Berg har gjennom sitt verv i landsstyret 
vært svært aktiv i kognitivt utvalg der 
han blant annet har reist rundt i landet 
for å dele sin egen historie. Høydepunk-
tet var kanskje da han snakket  for flere 
hundre medisinere på hjernekonferansen 
i Tromsø i 2014.
 
- Jeg har selv erfart at små endringer i 
hverdagen gav meg økt livskvalitet og 
helse, sier Berg entusiastisk. Han har en 

ukuelig tro på, og et ønske om, å stimulere 
og inspirere folk til egeninnsats. Kraften 
en oppnår ved mestring er den beste me-
disin. Hans fokus har ikke falmet etter fire 
år i landsstyret, flere år i forskjellige utvalg 
og ti års aktivitet i forbundet.

Berg brenner også for rettighetene til 
barn og ungdom som blir skadet.

- Min skrekk er at samfunnet skal glem-
me, gjemme og stue bort unge i begyn-
nelsen av livet, forteller Berg. 

- Hva er din visjon for Personskade-
forbundet LTN den neste toårsperioden?
 
- Jeg holder fast ved mitt mantra og hå-
per at jeg, gjennom engasjementet mitt, 
hjelper enkeltmennesker. Hver og en av 
oss utgjør totalen. Kan jeg hjelpe bare 
ett menneske til en bedre hverdag er jeg 
svært fornøyd, kan jeg hjelpe mange er 
jeg superfornøyd, avslutter Martin Berg.

HEGE HANSEN (47), 
ØSTFOLD FYLKESLAG
Hege Hansen vet mer om samferd-
selspolitikk enn folk flest. Da hennes 
tantebarn ble hardt trafikkskadd i en 
bilulykke bestemt hun seg nemlig for at 
nok får være nok, og de siste årene har 
hun arbeidet målrettet for å forebygge 
og informere om farene i trafikken. 

Kandidaten fra Østfold har vært med-

–  15  –

MARTIN BERG
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lem av forbundet i 14 år, aktiv i lokal- og 
fylkeslag og de siste to årene har hun 
også sittet i landsstyret. 

- I landsstyret har jeg vært medlem i tra-
fikksikkerhetsutvalget og har fått jobbe 
med trafikkengasjementet mitt også på 
systemisk nivå, forklarer Hansen. 

Hege Hansen mener vi fremdeles har mye 
ugjort, både når det gjelder holdninger 
og å utarbeide sikkerhetstiltak på veiene. 

- Jeg ønsker å fortsette både med å holde 
foredrag for å fortelle om konsekvensene 
av en ulykke, men også å jobbe politisk 
for å skape forståelse for konsekvensene 
av å for eksempel ikke satse på wirerekk-
verk, sier kandidat Hansen. 

Østfoldkandidaten ”nyeste” engasjement 
er pårørendefokuset i forbundet. 

- Vi må huske på at vi også er et forbund 
for pårørende. Jeg synes det glemmes litt 
for ofte, avslutter Hege Hansen. 

EVA OPSHAUG, NARVIK LOKALLAG
Eva Opshaug har sittet i landsstyret i to år 
og ble i sin tid invitert inn i lokallaget som 
en ressurs i egenskap av at hun er jurist, 
lokalpolitiker, tidligere varaordfører og di-
rektør for Høyskolen i Narvik –  og selvsagt 
fordi hun brenner for våre hjertesaker. 

- Jeg er selv skadet, forteller Opshaug, og 
legger til at hun har valgt å bruke ressur-
sene sine i forbundet fordi hun liker måten 
det jobbes på og folkene. - Gjennom egen 
sykdom og skade vet jeg hvordan sykdom 
påvirker livet, men jeg vet også at det går 
an å leve et godt liv som skadet. 

Som jurist er Opshaug opptatt av rettig-
heter og tilretteleggingsspørsmål. Hennes 
blikk er særlig fokusert på samhandlings-
reformen og hvordan den påvirker folk 
med nedsatt funksjonsevne.  

- Å leve et godt liv med utfordringer kre-
ver at apparatet rundt fungerer. Kommu-
nenes ansvar i forbindelse med samhand-
lingsreformen er viktig. I tillegg koster det 
å ha dårlig helse, og som pressgruppe kan 

vi jobbe for å redusere egenbetaling på 
tilbud, forklarer Opshaug. 

Eva har også stor tro på forbundet som 
tilrettelegger for fellesskap: 

- I tillegg til mine politiske og systemiske 
mål, ønsker jeg, dersom jeg blir valgt for en 
ny periode, å i enda større grad inspirere og 
tilrettelegge for at lokallagene skal tilby 
gode sosiale og faglige tilbud. Folk har det 
bedre sammen enn alene, avslutter hun.

PERNILLE VILLEKJÆR (32), 
MIDT/NORD HEDMARK LOKALLAG 
(VARA) 
Etter to år som ungdomsrepresentant i 
hovedstyret er Pernille Villekjær klar for en 
ny periode. Hennes engasjement i vervet 
er særlig knyttet til de som faller utenfor 
arbeidslivet og samfunnet generelt. 

- Altfor mange blir uføretrygdede etter 
å ha blitt skadet. Dette er verken sam-
funnsøkonomisk bra, eller ideelt for en-
keltpersonene det gjelder. Jeg vil jobbe 
for et samfunn som har et naturlig og 
sunt forhold til personer som er skadet. 
Et inkluderende samfunn, sier hedmarks-
representanten Pernille Villekjær.

Villekjær begynte selv å jobbe som 13 
åring og er opplært til at all jobb har 
verdi. Da hun ble skadet jobbet hun 60 
prosent, og var straks ferdig utdannet 
sykepleier. Så smalt det. Koma, hode-

EVA OPSHAUG

Hege Hansen mener vi fremdeles har mye 
ugjort. Både når det gjelder holdninger og 
når det gjelder å utarbeide sikkerhetstiltak
på veiene.

HEGE HANSEN
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skader, skammen, ensomheten, redselen. 
Hun har vært der. 

Da oppholdet på Sunnaas gikk mot 
slutten, surfet hun på nettet, fant Per-
sonskadeforbundet LTN og meldte seg 
inn. Hun ble ganske raskt med i styret i 
Hedmark lokalavdeling og deretter også 
i Ungdomsutvalget. 

- Vervene var og er svært viktige fordi 
jeg har mye jeg brenner for, men også 
fordi jeg har fått mye igjen med tanke 
på håndtering av egen skade, forteller 
hun, og legger til at hun de siste årene 
også har hun vært aktiv innen frivillig-
hetssentralen og i FFO Hedmark. 

I tillegg til inkludering er Villekjær opp-
tatt av rehabilitering: 

- Jeg er opptatt av at alle skal ha like 
muligheter til rehabilitering og tilbud 
etter en skade, uavhenging av hvor en 
bor, kjønn, etnisitet og posisjon. Målet er 

at alle opplever seg selv som verdifulle, 
understreker hun.

GUTTORM JOHNSEN (67), 
HORDALANDS FYLKESLAG 

Organisasjonsmennesket Guttorm John-
sen er et av to ansikter på forbundets 
kandidatliste. Bergenseren kjenner for-
bundet godt etter å ha vært medlem i 
7-8 år.

 - Jeg ble medlem fordi min søster ble 
skadet, altså som pårørende. Som utpre-
get organisasjonsmenneske har jeg en 
klokketro på at mennesker som kommer i 
en slik situasjon, får styrket sine rettigheter 
gjennom fellesskap. Derfor var et med-
lemskap naturlig for meg, forklarer han. 

Guttorm Johnsen er en engasjert mann, 
og har i alt han bedriver et mål om å 
påvirke eller å endre. Dette har motivert 

han som tillitsvalgt i NTL i over 30 år, 
som verneombud i en årrekke og som 
president i Lions Club Bergen.  

Til daglig jobber han som mottaksråd-
giver hos NAV, og har god kunnskap om 
forvaltningen. Og til tross for at han er en 
voksen mann studerer han på høyskolen, 
der han lærer han blant annet om dyna-
mikker i frivilligheten. Dette er kunnskap 
som kan komme godt med dersom han 
skal inn i landsstyret. 

- Det jeg er særlig opptatt av, er rekrutte-
ring og motivasjon. Det handler selvsagt 
om å holde på medlemmer, men også 
om å skape et klima der medlemmene 
er aktive, avslutter Guttorm Johsen.

PERNILLE VILLEKJÆR

GUTTORM JOHNSEN

Organisasjonsmennesket Guttorm 
Johnsen er et av to ansikter på 
forbundets kandidatliste.
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Kurset er beregnet for dem som:
- allerede er likepersoner
- har lyst til å bli likeperson
- lurer på om dette kan være 
 interessant 

Hovedtemaene  på kurset er:
• Innføring i hva likepersonarbeidet 
 går ut på
• Hvordan bruke egne erfaringer til 
 noe godt for andre?
• Hvordan bli mer bevisst på egen 
 måte å snakke på?
• Hvordan stille gode spørsmål og 
 være en god lytter?
• Hvordan gjøre tjenesten mer kjent 
 lokalt?

Kurset er en kombinasjon av fore-
drag, gruppearbeid, diskusjoner og 
erfaringsutveksling. 
Det er lagt opp til en god del 
egenaktivitet og sosialt samvær.

Kurset er for medlemmer i forbundet,   
innmelding kan skje ved påmelding 
til kurset.

Dato/sted: 
2.-4. oktober 2015 (fra lunsj til lunsj), 
Comfort Hotel Runway, 
Gardermoen.

Personskadeforbundet LTN dekker 
hotell med helpensjon/enkeltrom og 
reise på rimeligste måte. Fly dersom 
nødvendig.  

Hvis du har spørsmål eller ønsker å 
melde deg på: ta gjerne kontakt med 
Wenche på telefon 22 35 71 00 
eller e-post til 
wenche@personskadeforbundet.no 

Egenandelen er 500,- kroner.

Ser fram til å høre fra deg!

2.-4. Oktober LIKEPERSONKURS I OKTOBER 2015!

Dette 
skjer

Hva er en likeperson?
Etter en personskade har mange behov for å samtale godt med en utenforstående som forstår! En likeperson er en 
god samtalepartner for dem som trenger dette. Likepersonen har selv erfaring som skadet, pårørende eller etterlatt.



–  18  – –  19  –

Det kan være utfordrende å vite hvilke 
rettigheter man har i forhold til erstat-
ningsprosessen. Vi vet at behovet for 
kunnskap om dette er stort og nød-
vendig for å oppnå riktig erstatning.

Derfor arrangerer Personskadeforbun-
det LTNs lokallag i Tromsø og omegn 
åpent foredrag om dette temaet tirs-
dag den 14. september 2015 fra kl 18.00 
til ca. kl 21 på St. Elisabeth Hotell og 
Helsehus, Mellomvegen 50, Tromsø

Foredraget gir innblikk i:
• Hovedreglene i norsk personskade-
 erstatningsrett
• Forsikringsselskapet som med-/
 motspiller
• Hvordan økt kunnskap om 
 erstatningsrett kan bidra til å øke 
 mestringsevnen 
• Juridisk hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva 
 må man kunne? Hva koster det?

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget. 

Foredragsholder er seniorrådgiver/ass. 
generalsekretær Per Oretorp, Person-
skadeforbundet LTN.
Foredraget er gratis og åpent for alle!
På grunn av servering av snitter, kaffe, 
te og vann ber vi om påmelding senest 
5. september 2015.
Påmelding til: Britt Ballovarre på telefon 
995 84 843 eller e-post tromsoomeng@
personskadeforbundet.no

Velkommen til nyttig foredrag! Kunn-
skap bidrar til økt mestring og kontroll! 

15. September TROMSØ 

ER DU USIKKER PÅ HVILKE ERSTATNINGSRETTIGHETER DU HAR ETTER EN 
SKADE ELLER SYKDOM? 

ER DU USIKKER PÅ HVILKE RETTIGHETER DU HAR 
I NAV-SYSTEMET ETTER EN SKADE ELLER SYKDOM?
De fleste som blir skadet eller syke 
kommer i kontakt med NAV, og dette 
kan føles utfordrende.

Derfor arrangerer Personskadeforbun-
det LTNs lokallag i Stjør- og Verdal og 
Steinkjer og Namsos åpent foredrag 
om dette temaet torsdag den 3. sep-
tember 2015 i Steinkjer, Bomvegen 3, 
2. etg. (stort glasshus ved E6) fra kl 
18.00 til ca. kl 21. 

Foredraget gir innblikk i:
• Hvilke ytelser kan en ha krav på 
 ved sykdom og/eller skade?
• Hvordan få til et godt samarbeid 
 med NAV?
• NY UFØRETRYGD

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget. 
Foredragsholder er rådgiver Birte Sand 
Rismyhr, Personskadeforbundet LTN.

Foredraget er gratis og åpent for alle! 
Enkel servering.

Påmelding til: 
Toralf Hjelde på telefon 958 12 569 
eller e-post: stjorverdal@person-skade-    
forbundet.no 

Påmeldingsfrist: 25. august 2015

Velkommen til nyttig foredrag! Kunn-
skap bidrar til økt mestring og kontroll!

3. September
STJØRDAL, VERDAL, STEINKJER  
OG NAMSOS
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De fleste som blir skadet eller syke 
kommer i kontakt med NAV, og dette 
kan føles utfordrende.

Derfor arrangerer Personskadefor- 
bundet Solør/Odal og omegn lokal-
lag åpent foredrag om dette temaet 
tirsdag den 1. september 2015 fra kl 
18.00 til ca. kl 21. 

Sted: Kongsvinger sykehus, 
auditoriet.

Foredraget gir innblikk i:
• Hvilke ytelser kan en ha krav på 
 ved sykdom og/eller skade?
• Hvordan få til et godt samarbeid 
 med NAV?
• NY UFØRETRYGD

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget. 

Foredragsholder er rådgiver Birte Sand 
Rismyhr, Personskadeforbundet LTN.

Foredraget er gratis og åpent for alle!

Påmelding til: Jan Ivar Kalbakken,    
tlf. 991 07 600, eller e-post: solorodal-      
omegn@personskadeforbundet.no 

Påmeldingsfrist: 18. august 2015

Velkommen til nyttig foredrag! 
Kunnskap bidrar til økt mestring 
og kontroll! 

1. September SOLØR/ODAL  

RETTIGHETER DU HAR I NAV-SYSTEMET ETTER EN SKADE ELLER SYKDOM 

ER DU USIKKER PÅ HVILKE ERSTATNINGSRETTIGHETER DU HAR ETTER EN 
SKADE ELLER SYKDOM? 
Det kan være utfordrende å vite 
hvilke rettigheter man har i forhold 
til erstatningsprosessen. Vi vet at 
behovet for kunnskap om dette er 
stort og nødvendig for å oppnå riktig 
erstatning.

Derfor arrangerer Personskadefor- 
bundet LTN Salten lokallag i Bodø 
åpent foredrag om dette temaet man-
dag den 14. september fra kl. 18.00 til 
ca. kl. 21 på Skagen Hotel. 

Foredraget gir innblikk i:
• Hovedreglene i norsk personskade-
 erstatningsrett
• Forsikringsselskapet som med-/
 motspiller
• Hvordan økt kunnskap om 
 erstatningsrett kan bidra til å øke 
 mestringsevnen 
• Juridisk hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva 
 må man kunne? Hva koster det?
Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget. 

Foredragsholder er seniorrådgiver/ass. 
generalsekretær Per Oretorp, Person-
skadeforbundet LTN.

Foredraget er gratis og åpent for alle!

Påmelding til: 
Marie Brattbakk på telefon 480 96 954 
eller mariebrattbakk@hotmail.com 

Påmeldingsfrist: 5. september 2015

Velkommen til nyttig foredrag!  Kunn-
skap bidrar til økt mestring og kontroll!

14. September BODØ

Dette 
skjer
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PÅRØRENDEKURS 

Det kan være utfordrende å vite hvilke 
rettigheter man har i forhold til erstat-
ningsprosessen. Vi vet at behovet for 
kunnskap om dette er stort og nød-
vendig for å oppnå riktig erstatning.

Derfor arrangerer Personskadeforbun-
det LTNs lag i Asker og Bærum, Follo, 
Oslo, Østfold og Romerike åpent fore-
drag om dette temaet på Sandvika 
videregående skole, Elias Smiths vei 
15, Sandvika.
9. september fra kl 1800 til ca. 2100.

Foredraget gir innblikk i:
• Hovedreglene i norsk personskade-
 erstatningsrett
• Forsikringsselskapet som med-/
 motspiller
• Hvordan økt kunnskap om 
 erstatningsrett kan bidra til å øke 
 mestringsevnen 
• Juridisk hjelp: Hvem kan hjelpe? Hva 
 må man kunne? Hva koster det?

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget. 

Foredragsholder er seniorrådgiver/ass. 
generalsekretær Per Oretorp, Person-
skadeforbundet LTN.

Foredraget er gratis og åpent for alle!

Påmelding innen 1.9. til: Asker og 
Bærum lokallag v/Julie Kvamme, 
tlf. 941 83 941 eller e-post: askerog-
barum@personskadeforbundet.no

Velkommen til nyttig foredrag! 
Kunnskap bidrar til økt mestring 
og kontroll! 

9. September
ASKER OG BÆRUM, FOLLO, 
OSLO, ØSTFOLD OG ROMERIKE 

ER DU USIKKER PÅ HVILKE ERSTATNINGSRETTIGHETER DU HAR ETTER EN 
SKADE ELLER SYKDOM? 

Personskadeforbundet LTN Østfold 
arrangerer pårørendehelg, hvor hoved-
temaene er: meg selv, sorgprosesser, 
nære relasjoner og sosialt nettverk, 
hvilke muligheter har pårørende i et 
rehabiliteringsløp og veien videre når 
livet blir forandret. 

Kursledere er sykepleier, coach og kog-
nitiv terapeut Maj Back og rådgiver 
Birte Sand Rismyhr. 

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

Egenandelen er kr 500,-, 
inkludert enkeltrom og helpensjon.

Påmelding eller spørsmål: 
Hege Hansen tlf. 917 14 167 
eller Linn-Jeanette Krogstad, 
tlf. 480 54 715 

eller send e-post:
ostfold@personskadeforbundet.no

18.-20. September ØSTFOLD
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TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Lørdag 9. mai dro Follo-laget på tur 
til Oscarsborg. Et nytt og uprøvd 
opplegg som vi hadde store for-
ventninger til. Ble de innfridd?  Der 
tror jeg svaret blir litt blandet, men 
en positiv opplevelse som frister til 
gjentagelse var det absolutt. 

Vi ble litt færre enn vi hadde regnet med, 
men det er jo normalt at noen faller fra.  
Noen startet fra Aker brygge og hadde 
en flott båttur med flere anløp på Nes-
oddenlandet, før båten la til på brygga 
på vestsiden av Søndre Kaholmen. Andre 
tok båten fra Bryggetorget i Drøbak eller 
fra Sundtbrygga, og denne båten la til 
på østsiden av øya. Da vi hadde avtalt 
samling på brygga ble det selvsagt for-
viklinger, men siden vi var i besittelse av 
en nymotens gjenstand, mobiltelefon, 
løste også dette seg.

Troppene ble samlet, og som planlagt tok 
vi ting på sparket. Det ble en fin spaser-
tur på rufsete skogstier rundt på Nordre 
Kaholmen.  Siden foreldrene til en av de 
som var med har hytte på Hallangstan-
gen og disponerer en kraftig kikkert, ble 
det prat i mobilen og beskjed om at nå 
så de hvor vi var.

Så gikk vi tilbake til den lille broen som 

binder øyene sammen, før vi vandret litt 
rundt på Søndre Kaholmen hvor selve 
festningsanlegget ligger. Her er det mer 
gangveier enn stier, noe som også vil fun-
gere for rullestolbrukere, så da vet vi det.  

Trim fører til matlyst, og skilt med ordet 
restaurant styrte derfor kursen. Den var 
kun åpen i juli, så det ble bomtur. Ingen 
krise for det fantes også en kafé her ute, 
og nå gikk kursen dit i bra tempo.  De 
hadde selvsagt bord ute med fin utsikt 
over sundet mellom Kaholmen og Håøya.

Etter en bedre lunsj med hyggelig prat 
gikk kursen tilbake til festningsanlegget. 

For mange hankjønn er dette et kjent sted 
fra militærtjenesten, og selvsagt hadde 
vi med noen som prøvde å kjenne seg 
igjen. Dette var ikke lett, men om det 
skyldes endringer her ute eller sviktende 
hukommelse ble ikke klarlagt.

Alle valgte å ta båten inn til Bryggetorget 
og Sundtbrygga da vi skulle hjem, og 
deretter bil eller buss til heimen etter et 
hyggelig avbrekk i hverdagen.

Det blir reprise neste år, og da håper 
vi at flere av Follo-lagets medlemmer 
blir med!

Tur til Oscarsborg

Landet
rundt
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TEKST: Asbjørn, Ailin, Marianne og Vivian

Den siste torsdagen i mai samlet laget i 
Vest-Agder medlemmer på Dolly Dim-
ple`s, på Fiskebrygga i Kristiansand. På 
meget kort frist møtte hele 15 mennesker 
fra 6 til 65 år.  Stemningen var bra og 
samtaler fløt godt rundt bordene. 

Vi i styret ønsket å gjøre et lite forsøk på 
om dette var et tilbud som medlemmene 
i laget kunne tenke seg en gang i blant, 
og det viste det seg at det absolutt var!

Styret vil derfor sende ut invitasjoner til 
alle medlemmene med datoer for kaffe- 
og kaketreff i Kristiansand, pizzakveld i 

Lyngdal og senere treff i badeanlegget 
Aquarama i Kristiansand.

Som nytt styre ønsker vi å møte med-
lemmene og få deres tilbakemeldinger 
på hva vi kan jobbe for å fremme deres 
ønsker. Vi har allerede mange forslag og 
ønsker å være et aktivt fylkeslag.

Sosialt i Vest-Agder

TEKST: Asbjørn Olaussen, Vest Agder fylketslag

Som tidligere år hadde jeg i år også an-
svaret for TtR i Vest Agder, og jeg synes 
det er like spennende hver gang. Først 
og fremst fordi det er utrolig flott å jobbe 
med ungdom. 

Jeg var ute en tur natt til 1. mai. Det ble 
ikke delt ut så mange TtR de dagene, men 
den 9. og 10. mai var jeg på Russetreff i 
Kongeparken. Der var det utrolig man-
ge russ; mellom 60 og 80 busser, og flere 
hundre biler. 

Denne gangen konsentrerte jeg meg først 
og fremst om bussene. Det viste seg at 
de aller fleste var bemannet med foreldre 
eller innleide sjåfører. Jeg tok buss for buss 
og delte ut reflekser, penner, pustemasker, 
brosjyrer og TtR. Jeg ble veldig godt mot-
tatt og fikk bare positive tilbakemeldinger 
fra samtlige jeg snakket med. 

Jeg fortalte også om vårt arbeid og hen-
sikten med kampanjen. Alle var positive, 
og flere mente at det at kampanjen er 
rettet mot russen gir et ekstra pluss. 

Søndagen og hjemreisedag holdt jeg meg 
rundt utkjørselen. Her snakket jeg med 
sjåfører som skulle kjøre og fikk 6-7 biler til 
å parkere og vente noen timer for å være 
sikre på at de var edru og klare til kjøring. 

Alle TtR ble delt ut med en brosjyre, to 
reflekser og en pustemaske. Det var også 
politi oppe i leiren som en kunne puste 
hos, men det hadde ikke alle fått med seg. 

Det var en som var blitt tatt for promille 
tidligere i helgen, men etter ryktene og de 
jeg snakket med å dømme, så ble ingen 
tatt på søndag. 

Ticket to Right er et flott tilbud og det 
er en glede for meg å representere Per-

sonskadeforbundet LTN og if på denne 
aksjonen. 
Og uten å skryte; jeg fikk utrolig mange 
gode klemmer av glade russejenter. Ledel-
sen for arrangementet hadde ordnet med 
VIP-adgang for meg og de var positive til 
vårt arbeid. De var også utrolig godt for-
nøyde med treffet i Kongeparken. Russen 
er en utrolig flott ungdom. De hadde det 
moro og oppførte seg utrolig flott. At der 
er en og annen som skeier litt ut, får en 
ta med seg.

RUSSEUNGDOMMEN ER EN FLOTT 
GJENG. En utrolig takknemmelig jobb 
for PF/LTN og if!                                                                          

Ticket to Ride (TtR)
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
1. august

Løsning på forrige kryss var:
SOMMERMÅNED

Kristin L. Bakken, 
Drøbak

Nyfrid Høistad, 
Lillehammer

Per M. Grue, 
Oslo

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

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

1) Lag mat fra naturen: plukk bær, 
brennesle til suppe, kandiserte ny-
peroseblader til kaker eller dra på 

fisketur og lag deilig middag av 
fisken etterpå.

2) Spill brettspill sammen på kvelden. Det finnes mange gamle 
og nye, mange! Du finner også mange fine spill i reisestørrelse 
hos ulike bokhandlere rundt omkring.

3) Dra på telttur! Dette kan også være en liten bonusferie, da 
foreldre ikke nødvendigvis trenger å ta fri fra jobb, men bare 

dra ut i skogen fra lørdag til søndag.

4) Plukk blomster og gjør mange fine aktiviteter knyttet til 
dette. Å lage blomsterkrans kan de fleste, men har du forsøkt 
å lage blomstervev? Du finner 4 like store pinner, snører på litt 
hyssing eller ulltråd og lager en vev. Deretter lar du de vakre 
sommerblomstene pryde veven.

5) Ballspill. Her finnes det mange å velge mellom. Fotball, 
badminton, strandvolley, krokket osb. Har du en fysisk be-
grensing kan du tilpasse spillet etter dette. Bare fantasien 
setter begrensinger.  

1) Bø Sommerland. Den største vannparken i Skandinavia får 
førsteplassen. Magasuget er en opplevelse for tøffinger, Jet-
tegryta lar deg surfe, Sommerlandelva er strålende morsomt, 
Halfpipen gir gøy for mange aldre og det faktum at det også 
er mange andre ting å gjøre i Sommerlandet betyr at vi setter 
denne helt øverst. 

2) Aquarama, Kristiansand. At hovedstaden til sørlandet skulle 
ha det beste innendørs badelandet (med utendørs muligheter!) 
i Norge er muligens en liten overraskelse, spesielt med tanke 
på at man rett utenfor byen også har et stort badeland. Vi kan 
vel bare konkludere med at sørlendingene liker å bade? Dette 
flunkende nye badelandet har også spa, treningsmuligheter 
og spisemuligheter. 

3) Badelandet i Dyreparken. Kaptein Sabeltanns hjemsted har 

et feiende flott badeland. Både plassering, muligheter rundt og 
aktiviteter på badelandet er strålende. En absolutt anbefaling 
hvor både små og store vil finne mye å gjøre, så lenge været 
holder (selv om badelandet her flere ting innendørs, så kan 
det bli noe trangt der hvis det regner).

4) Sørlandsbadet, Lyngdal. Sørlandet har ikke ett, ikke to, men 
tre badeland på denne listen. Det tredje har også navnet Sør-
landsbadet.  

5) Superland, Sarpsborg. Dette ligger riktignok rett utenfor 
Sarpsborg, men er likevel et supert sted – bokstavelig talt. 
Det er et hotell med et badeland, men du trenger ikke å bo 
på hotellet for å være på badelandet. Kort vei til Sverige og 
ikke langt fra Oslo.

5-på-topp sommeraktiviteter

5-på-topp badeland
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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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4Vann-
triks

Fyll et glass med kaldt vann 
fra springen og kjøl det ned 
med isbiter

Slik kan du finne 
ut om et glass 
inneholder varmt 
eller kaldt vann 
uten å behøve å 
ta på det.

• To helt 
like vann-
glass

• Isbiter

• Voksen hjelper

Kaldt vann 
er 

«tettere» 
enn varmt 

vann

• Badekar 
eller dusj

• Blyant 
og papir

Når du heller 
varmt vann på en 
hard overflate, 
plasker det mer 
enn kaldt vann 
fordi det har 
mindre tetthet

Fyll det 
andre 
glasset 
med veldig 
varmt vann

        Hell begge vannglassene
       samtidig – og med samme 
fart – over i badekaret mens 
du følger med på hvordan 
vannet plasker 

Det varme vannet vil plaske 
litt mer enn det kalde

      Be hjelperen 
      din fylle   
glassene igjen og 
ikke fortelle deg 
hva de inneholder

Gjenta denne prosessen noen 
ganger og følg nøye med hver 
gang

       Gjenta dette 
       noen ganger 
og noter 
resultatene

2

3

1

5

Ikke bruk mye is i vannet 
så det blir iskaldt, bare 
kjøl det ned litt

Det betyr at 
et glass kaldt 
vann veier litt 
mer enn et 
glass varmt 

vann

Du bør kunne gjette 
riktig mer enn 
halvparten av gangene

Når du ser vannet plaske i 
karet, gjett hva som er 
varmtvannet

Be hjelperen gjøre dette Hva skjedde

© MCT/Bulls
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Trygt på skoleveiene

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

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

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Sømna
kommune

somna.kommune.no

lardal.kommune.no

tysver.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

spydeberg.kommune.no
sortland.kommune.no

Kvalsund
kommune

kvalsund.kommune.no

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no
loten.kommune.no

Rennesøy
kommune

rennesoy.kommune.no

karlsoy.kommune.no

Folldal
kommune

avd Oppvekstetaten
folldal.kommune.no trysil.kommune.no

Sel
kommune

sel.kommune.no

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

Berlevåg
kommune

berlevag.kommune.no

Bodø
kommune

bodo.kommune.no

Gaular
kommune

gaular.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
stavanger.kommune.no

Fedje
kommune

fedje.kommune.no

Meland
kommune

meland.kommune.no

Båtsfjord
kommune

batsfjord.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
 ski.kommune.no

Skodje
kommune

skodje.kommune.no

Fosnes
kommune

fosnes.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
risor.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og kulturetaten
karmoy.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Træna
kommune

trana.kommune.no

Nes
kommune

nes-bu.kommune.no

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
nes-ak.kommune.no

Giske
kommune

giske.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no

Marker
kommune

marker.kommune.no

Birkenes
kommune

birkenes.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

drangedal.kommune.no

Risør
kommune

risor.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Skårersletta 55, 1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Baklivegen 3, 6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

E-post: alstad@scania.no - www.alstadauto.no

amot.kommune.no

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Toten
Økonomitjenester AS

 Audheimgården
2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

Karasjok
Drosjesentral
 9730 KARASJOK
Tlf. 78 46 65 06

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

Merkurvegen 2, 7650 VERDAL - Tlf. 74 07 53 05
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Betong - Mur - Flisarbeid

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

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

sagbakkencatering.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

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

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

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Bedriftsv. 11, 4313 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30 - www.gabrielostrat.no

Jo Inge Bakken Graveservice AS
Klanderudvegen 35, 2233 VESTMARKA

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

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00  -  www.framhelse.no

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Mekonomen Bilverksted
Bil & Maskinservice Nøtterøy AS

Kirkeveien 390
3143 KJØPMANNSKJÆR

Tlf. 33 34 54 40

Yamaha Motor Europe N.V. Filial Norge
Sjøskogenveien 5, 1407 VINTERBRO

Tlf. 64 97 94 00

Albjerk Bil
Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00
www.albjerk.no

Ryensvingen 15
0680 OSLO

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Sandnes
Taxisentral
 4313 SANDNES

Tlf. 51 66 16 00
post@sandnestaxi.no

AKERSHUS

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

HORDALAND

INVIA AS
Lønningsåsen 7, 5401 STORD.........................................Tlf. 480 88 887
E-post: post@invia.as
www.invia.as

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

ROGALAND

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

SØR-TRØNDELAG

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

TROMS

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

ØSTFOLD

PS Trafikkskole AS
Kureveien 10, 1592 VÅLER I ØSTFOLD............................Tlf. 412 32 574
E-post: pstrafik@online.no

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Peder Haakestad
& Sønn AS

Elvev. 142
3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

Solberg Bil AS
 Vestre Buktenveg 11-13

3736 SKIEN
Tlf. 35 58 35 20

Salong Kari
 Trondheimsvegen 627

2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

John Haugerud
 Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND

Tlf. 35 97 35 46

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52
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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

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

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

YX
Valestrandsfossen

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Norsk Scania AS
Prestmoen, 2041 KLØFTA

Tlf. 22 06 45 00

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Vallset
Skallervegen 2
2330  VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S
Elvev 4,1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Edgar Berthelsen AS
 Elveveien 54
3262 LARVIK

Tlf. 33 13 79 00

Sundbrei
Transport

 Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Archi Bygg &
Innredning
Lahelleveien 29

3218 SANDEFJORD
Tlf. 482 52 121

Romerike
Klimaservice AS

Skomakerbakken 14
2074 EIDSVOLL VERK

Tlf. 954 20 995

Grønne Hjerter
 Carsten Ankers veg 28
2074 EIDSVOLL VERK

Tlf. 63 95 10 10

Nettec AS
Kolbotnv 14

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

AutoXL as
 Grønlikroken 3

3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Flatanger Taxi
Anne Berg

 Vik
7770 FLATANGER

Tlf. 915 94 694

Enebakk
Maskinstasjon

Brevigveien 224
1912 ENEBAKK
Tlf. 905 72 015

Vladimir Dauksta
Feiringvegen 1211

2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

Øyaveien 25
6524 FREI

Tlf. 71 52 86 53

Stange
Taxisentral
 Jernbanegata 2
2335 STANGE

Tlf. 62 57 17 18

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00
www.trucknor.no

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Nettbuss
Hallingdal Billag AS
 Vestlivegen 3, 3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Heiene
Transport
Myrvegen 22
6421 MOLDE

Tlf. 958 86 758

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

Fyksen
Servicecenter AS

Nygata 6-8
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 20 16

Opp og Ned
Transport AS

Johan Ryddingstads veg 22
 2034 HOLTER
Tlf. 930 08 832

Janki
Transport AS

 Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Møllevegen 1
2340 LØTEN

Tlf. 62 50 89 89

Karl Johan Evensen
Idrettsvegen 27

9475 BORKENES
Tlf. 77 09 34 28

Maskinservice
Bøhnsdalen
Stømnervegen 80

2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Utstillingsplassen
Eiendom AS
 Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Fjordveien 3
1363 HØVIK

Tlf. 67 59 10 09

Norsk
Sykepleierforbund

Buskerud
Nedre Storg. 35
3015 DRAMMEN

Tlf. 02 409 / 32 89 66 50

Tratec
Teknikken AS
Lundevågveien 3 C

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 466

Hustvedt & Skeie
Transport AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Takservice i
Kongsvinger AS

Sidevegen 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 978 79 263

Karmøy Bilservice AS
4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

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

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Ringebu Farve
& Interiør A/S

2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 04 63

Braute Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Østlandske
Transport AS

 Nedre Briskebyveg 2
2321 HAMAR

Tlf. 905 21 690

Kao Rehab AS
 Festadfeltet 200

2850 LENA
Tlf. 970 11 155

Vik
 Vik Senter, 3530 RØYSE

Tlf. 32 15 92 00

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Classic
Auto Service

 Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Midt-Norge AS
Furene, 6100 VOLDA

Tlf. 815 22 900

Brødrene
Selvik AS
 Treaskjæret
4200 SAUDA

Tlf. 51 22 49 23

Moss
Bilsenter A/S

Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 87 65

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Kolnes
Maskin AS

 Jon Torbergssonsv 6
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 73 00

Moss
Transportforum AS

Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Kim
Johannesen AS

Nordgaardsmoen 2
2625 FÅBERG
Tlf. 477 55 600

OL Senteret AS
Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Autolakk A/S
 Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50
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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

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  www.svw.no/personskade 

Personskade

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

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat

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

Øyvind Vidhammer (H)
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

www.svw.no/personskade 

ANNONSER

HJELMSVEIS 

Ass. Generalsekretær 
Per Oretorp deler sin 

hjelmsveis og utfordrer 
andre til å gjøre det samme!



  

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


