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som trådte i kraft for vel to år siden har sakte, men sikkert 
begynt å vise sitt sanne ansikt. Reformen, som har som mål 
at mest mulig av helsetilbudet heretter skal å skje i kommu-
nene, får både ros og ris. Personskadeforbundet LTN følger 
tett med gjennom blant annet FFO. I dette nummeret av 
LEVE MED kan du lese vår evaluering så langt, samt litt om 
bakgrunnen for reformen.    

En rapport utarbeidet av FAFO gir personer med nedsatt 
arbeidskapasitet dystre sysselsettingstall. Tross politiske 
lovnader og fyndord fra NHO står altfor mange utenfor ar-
beidslivet. Dette kan vi ikke godta! 
 
En lang og varm sommer går mot slutten, og aktiviteten 
rundt om i landet øker på igjen. Slett ikke alle har ligget i dva-
le, flere lag har vært aktive på stands i sommermånedene og 
andre har deltatt eller selv arrangert tilbud. 

Det har også blitt gjennomført en vellykket familieleir til våre 
leiligheter i Bulgaria ved Panorama Dreams. Vi gleder oss 
også over at mange har benyttet seg av medlemstilbudet 
vårt om å leie leilighetene.

I skrivende stund planlegges tillitskonferanse i Bergen og 30 
års jubileet i vår organisasjon. Det betyr at 150 av oss skal 
samles til to hektiske dager i Vestlandets hovedstad. 

August betyr også skolestart for barn og unge, og vi vil igjen 
ha mange barn langs skoleveien. Vis gode holdninger og ta 
hensyn i trafikken slik at alle kan føle seg trygge langs veien.

Samhandlingsreformen  
LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

I skrivende stund planlegges tillitskonferanse 
i Bergen og 30 års jubileet i vår organisasjon. 
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Siden lanseringen av Samhandlingsreformen 1. januar 2012, har brukeror-
ganisasjonene vært skeptiske og forventningsfulle til hvorvidt behovene 
til våre medlemmer vil bli ivaretatt med den nye ordningen. 

Samhandlingsreformen – 
bra eller dårlig?

Status på helsereformen var tema på 
et todagersseminar arrangert av FFO i 
april i år. Deltakerne var representanter 
fra medlemsorganisasjoner, og mange 
hadde også verv som brukere i helsere-
gionene eller som representanter fra FFO 
i fylker. Kort sagt, en gruppe med langt 
over snittet kunnskap om helsereformen.  

Her kan du lese noe av det som kom frem 
i løpet av de to dagene.  

HVOR STÅR VI I DAG? 
Seminaret startet med at representan-
ter fra departement, spesialisthelse- 
tjenesten og brukere snakket i 10 minutter 
hver om reformen sett fra sitt ståsted. 

Disse var: Monica Skjøld Johansen, 
seniorrådgiver i Helse – og omsorgs-
departementet, Bente Heggedal Ger-
ner, leder for koordinerende enhet ved 
samhandlingskoordinerende enhet ved 
samhandlingsavdelingen ved A-hus og 
samhandlingskoordinator ved Lovisen-
berg Diakonale sykehus, Astrid Børset. 

De tre ramset opp en rekke meldinger, 
planer, forskningsarbeider, samarbeids-
modeller, nettverk, frisklivsenter, egenmel-
dinger, IKT-løsninger og dynamikker. Pro-
sesser som er i gang og planlagte grep. 
Til tross for skrytelister, måtte alle melde 

at det likevel er en del som gjenstår for  
at reformen skal fungere slik den er til-
tenkt. 

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær 
i Norges Parkinsonforbund, fortalte deret-
ter hvordan hans medlemmer rapporterte 
om reformen:

- Jeg synes det er stor bredde av hvordan 
medlemmene ser på Samhandlingsrefor-
men, og møter både de som er forvent-
ningsfulle og de som er skeptiske. Jeg 
opplever også å bli fortalt gode historier, 
men det er urovekkende at det virker som 
om mye handler om enkeltpersoner hel-
ler enn gode planverk. Tankevekkende,  
sa Fredriksen, som mente at mye gjen-
står. 

- Jeg tror alle behandlingsledd må lære 
både samarbeid og hva det faktisk betyr 
å ha brukerne i sentrum, avsluttet han. 

VELFERD – ET KOMMUNALT 
ANLIGGENDE
Resten av FFO-seminaret bestod av flere 
økter med gruppearbeid der sentrale te-
maer rundt reformen ble diskutert. Målet 
var å i fellesskap komme frem til noen 
felles synspunkter på status, utfordringer 
og forbedringer. 
Ganske tidlig i prosessen ble deltakerne 

enige om at det viktigste karaktertrekket 
til reformen er at den flytter fokus fra en 
felles velferdsstat, til 424 velferdskommu-
ner med svært ulike helsetilbud. 

- Utfordringene ligger i at kommunene 
må bli seg bevisst sitt mandat, og ikke 
minst at de må få, og prioritere, ressur-
sene sine slik at de kan lage god velferd, 
uttrykte en av deltakerne som selv kom-
mer fra en mindre norsk kommune. 

FÆRRE LIGGEDØGN FOR SPESIALIST-
HELSETJENESTEN
Et av spørsmålene som ble drøftet mer 
inngående var effekten av færre ligge-
døgn på sykehusene, altså at pasienter 

TEKST: Gunn Kvalsvik
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raskt skal tilbake til kommunen de hører 
til. Dette er i full gang, og samhandlings-
statestikken forteller at gjennomsnittlig 
liggetid er redusert med nesten 50 pro-
sent de siste årene. 

Spørsmålet er hvordan dette oppleves 
for de det gjelder, menneskene og deres 
pårørende? 

HVA KOMMER EN HJEM TIL?
Det er svært forskjellig hva en kommer 
hjem til, om det for eksempel finnes koor-
dinering av tjenester og om fastlegen er 
dyktig. Enkelte pekte på at det er positivt 
at korridorpasientene har forsvunnet fra 
sykehusene og at flere kommuner har 

bygd opp helsehus, frisklivssenter og an-
dre tilbud etter at reformen trådte i kraft. 

- Det er en positiv opplevelse av at syke-
husene snakker mer med kommunehelse-
tjenesten, påtvunget kanskje, men svært 
viktig. Et negativt element er at mange 
opplever at kommuneøkonomien er dårlig 
og at viktige tilbud ikke blir levert, under-
streket en deltakere fra vest.  

IKT-SATSINGEN
For å dele informasjon er gode IKT-
systemer og rutiner viktige. Situasjonen i 
dag er dessverre slik at dialog digitalt er 
ufullstendig i mange kommuner . Kom-
munikasjon og koordinering av lengre 

pasientforløp er helt avhengig av at sli-
ke systemer finnes og faktisk blir brukt, 
fastslo deltakerne. 

GODE FORBILDER
Et interessant innspill, som flere av del-
takerne enes om, var at det ikke er stør-
relsen på kommunen som bestemmer 
kvalitet på tilbudene. Det kan til og med 
se ut som om småkommunene kan være 
flinkere enn de større. Hvor rike kommu-
nene er – er også en variabel som spiller 
inn. Mens fattige kommuner i verste fall 
må kreve egenandeler, kan rike kommu-
ner skilte med varmebassenger.   

Kanskje er det på tide, to år ut i imple-
menteringen, å peke ut noen mønster-
kommuner. Kommuner som får det til, 
for eksempel en liten, en middels og en 
stor kommune – så kan de være rette-
snorer for hvordan god helseforvaltning 
kommunalt kan gjøres? 

KONKLUSJON?
Hvorvidt Samhandlingsreformen er bra 
eller dårlig, er vanskelig å si. Vi snakker 
i beste fall om en trang fødsel og dess-
verre altfor mange kommuner som ennå 
ikke er klare for ansvaret de har fått.  
Vi håper at når ”babyen” er fullvokst, i  
følge departementet om seks år, så 
fungerer den bedre. Frem til da må vi 
følge med, engasjere oss i kommune-
politikken, mase på departement og 
helsemyndigheter. Rett og slett være 
gode hjelpere. 

Utfordringene ligger i at kommunene må bli seg be-
visst sitt mandat ikke minst må de få, og prioritere, 
ressursene sine slik at de kan gi god velferd.
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TEKST:  Gunn Kvalsvik

1. januar 2012 trådte Samhand-
lingsreformen i kraft. Norges største 
helsereform lover at pasienter og 
brukere skal få bedre tjenester der 
de bor, og sykdom skal forebygges. 
Reformen krever først og fremst en 
holdningsendring blant helsetje-
nesten.

På regjeringens nettsider står det at 
målet til Samhandlingsreformen er at 
folk lettere skal få helsehjelp lokalt og 
at vi skal få bistand til koordinering av 
behandling og oppfølging.

Det loves også at tilbudet i kommunene 
vil bli bredere og at oppfølging av per- 
soner med kroniske lidelser vil bli bedre. 
Reformen legger stor vekt på helsefrem-
mende tiltak, altså forebygging av syk-
dom, og det skal i følge reformen komme 

flere tilbud til dem som ønsker hjelp til 
å legge om levevaner som kan føre til 
sykdom, for eksempel å endre kosthold, 
komme i gang med fysisk aktivitet eller 
stumpe røyken.

HVORFOR REFORMERE HELSE?
Vi skriver 2014, og det er knappe to år 
siden Stortingsmelding nr. 47, Samhand-
lingsreformen, trådte i kraft. Vi hører sta-
dig om utfordringer, ressursmangler og 
forskjellsbehandling. Kanskje ikke så rart 
at en så dyptgripende reform har start-
problemer, men hvorfor må vi reformere 
helse-Norge så grundig?

- Helsereformen var uunngåelig fordi må-
ten vi drev helse på, ikke var bærekraftig. 
En enorm vekst i spesialisthelsetjenesten 
med tilsvarende finansiering tvang frem 
et ønske om å forskyve og fordele mer 
ansvar til primærhelsetjenesten, sier An-

ders Grimsmo, professor i samfunnsme-
disin ved NTNU.

Professor Grimsmo, som kan skilte med 
mange år som fastlege, kommuneover- 
lege, samt en aktiv rolle i debatten rundt 
blant annet reformen, forteller at Norge 
ikke er alene om å gå i denne retningen. 
De fleste vestlige land har samme erfa-
ring og går derfor gjennom en liknende 
forskyving av oppgaver.

Utfordringene og endringene i helsemøn-
steret er i stor grad et resultat av at vi 
stadig blir eldre og at mange pasienter 
sliter med et sammensatt sykdomsbilde, 
gjerne flere kroniske lidelser.

- To tredjedeler av vårt helsebudsjett går 
til pasienter med sammensatte sykdom-
mer, mennesker som sliter med kroniske 
sykdommer. I møte med spesialisthel-

Komplisert 
helsereform
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setjenesten, som operer med fokus på 
diagnose og behandling av én og én syk- 
dom, blir summen et problem og en stor 
belastning for de som har flere kroniske 
sykdommer. Vi må altså tenke helt nytt 
i vår tilnærming til denne store gruppen 
pasienter både når det gjelder forskning 
og behandling, understreker Grimsmo.

ALLE SNAKKER OM PENGER – INGEN 
OM MENNESKER
Professoren mener ideen bak samhand-
lingsreformen både er rett og god, men at
den begynner i feil ende ved å starte med 
økonomiske insentiver og endringer av 
regelverk, for deretter å se på kompe-
tanse og hva som er faglig dokumentert 
effektivt og det beste for pasientene, slik 
for eksempel Skottland har gjort.

- Jeg tror at dette fokuset som både 
kommuner og sykehusene kastet seg 
over, har gjort at reformen har kommet 
feil ut. En bør heller starte med å endre 
perspektiv fra én og én sykdom til å se 
hele pasienten. Altså en forflytting fra å 
tenke på sykdom til å tenke på mennes-
ket eller pasienten, sier han.

Sykdomsperspektivet kommer til uttrykk 
når en leter etter gode retningslinjer for 
hvordan en følger pasienter med man-
ge diagnoser, altså to tredjedeler av alle 
pasienter. Her finnes det så langt ingen 
gode retningslinjer som kan guide.

PASIENTFORLØP, DET Å LEVE MED
Et av poengene i helsereformen er at 
pasientforløpet skal bli mer gjennom-
gående og forutsigbart. Så langt viser 
evalueringene at det ikke har gått rett vei.
- Vi er tidlig i reformen ennå, men de 
evalueringene som er gjort viser at pa-
sientforløpet for noen pasienter er blitt 
mer oppstykket etter at reformen trådte 
i kraft. Det vanligste forløpet har vært fra 
hjem til sykehus og hjem igjen. Mange 
kommuner etablerer nå institusjonstil-
bud både før og etter sykehusopphold. 
I praksis betyr det flere overganger, som 
representerer en risiko i seg selv, og det 
blir mer helsepersonell å forholde seg til. 
Overganger er ressurskrevende og med-
fører mer byråkrati. Selv om dette gjelder 
et mindretall av pasienter, er det likevel 
den gruppen av eldre og kronisk syke 
som tåler det minst, forklarer Grimsmo.

- Ett av hovedpunktene i reformen hand-
ler om å styrke ”å leve med”-delen av 
helsetilbudene. Hva er status her?
- Dette ble dessverre ikke med i den delen 
av Samhandlingsreformen jeg ser på, så 
her kan jeg bare svare på evalueringer jeg 
har lest. Den største gevinsten
ligger i rehabiliteringen. God rehabilitering 
sparer både penger og liv, men pr i dag 
er det ikke laget gode nok intensiver for 
å ivareta dette, sier han.

LIK RETT TIL HELSE
Ett av punktene som er blitt sett på som 
kritisk for reformen, har vært at de mindre 

kommunene ikke har ressurser og kom-
petanse til å tilby de helsetjenestene som 
vil bli nødvendige. Det interessante er at 
det så langt viser seg at entusiasmen og 
omstillingsevnen har vært størst i små 
kommuner og at de faktisk har kommet 
lengst i å bygge ut nye tilbud.

- Vi ser at nærhet virker positivt på tilbu-
dene. Denne erfaringen håper jeg blir tatt 
med ved eventuelle kommunesammen-
slåinger, sier Grimsmo og understreker 
at han ikke tror at regjeringsskiftet gjør 
at samhandlingsreformen vil havarere 
eller endre kurs.

Vi ser at nærhet virker positivt på tilbudene.
Denne erfaringen håper jeg blir tatt med ved 
eventuelle kommunesammenslåinger.

• Viser vei framover. Gir helse- 
 tjenesten ny retning.
• Forebygge framfor bare å 
 reparere
• Tidlig innsats framfor sen 
 innsats 
• Få ulike ledd i helsetjenesten til 
 å jobbe bedre sammen 
• Flytte tjenester nærmere der 
 folk bor 
• Flere oppgaver til kommunene 
 og penger til å utføre dem. 
• Samle spesialiserte fagmiljøer 
 som er sterke nok 
• Bedre for pasientene - sterkere 
 brukermedvirkning

HVA ER SAMHAND-
LINGSREFORMEN?
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- Andre land som har kommet lenger i 
lignende reformer, har også hatt regje- 
ringsskifter uten at kursen har endret 
seg vesentlig. Det er rett og slett fordi 
endringene er nødvendige og at økono-
mien ikke klarer å drive helse slik vi har 
gjort det til nå, sier han.

PROPPER I SYSTEMET
Grimsmo, som flere ganger understreker 
at han er positiv til Samhandlingsrefor-

men, ser flere skjær i sjøen før reformen 
kan bli en suksess.

- Jeg tror ikke reformen har vært radikal 
nok i forhold til kommunene, og i tillegg
ser jeg at det ikke er så lett å få spesia-
listhelsetjenesten til å endre kurs. Kom-
munene trenger mer kompetanse, ikke 
spesialistkompetanse, men kunnskaper 
og forskningsbaserte faglige retnings-
linjer for behandling og oppfølging av 

pasienter med flere kroniske sykdommer. 
Slike retningslinjer finnes knapt per i dag.

- Så mener jeg at pasientene selv må få 
bestemme mer. De er mer konservative 
til behandling og undersøkelser enn det 
legene er, og det vil føre til mindre press 
på helsetjenestene. Dette vil selvsagt 
kreve endringer i holdninger og verdisyn i 
helsetjenesten, avslutter professor Anders 
Grimsmo.

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

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!
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FAKTA OM ULYKKER
For personer under 45 år er ulykker den 
største dødsårsaken i Norge. Ulykkene
har ofte store helsemessige, sosiale og 
økonomiske konsekvenser for dem som
rammes. De medfører også betydelige 
kostnader for samfunnet, både nasjonalt
og lokalt.

Basert på data fra tidligere skaderegistre-
ringer, kan en gi et tenkt eksempel fra en
fiktiv norsk kommune. En kommune med 
10 000 innbyggere vil gjennomsnittlig
ha 80 personer hver måned til legebesøk 
på grunn av skader etter en ulykke. Av
de 80 skadde, vil 8 bli lagt inn på sykehus. 

Hver tredje måned vil en av ulykkene
ende i dødsfall.

I samme kommune vil 22 eldre rammes 
av hoftebrudd hvert år. Nye tall viser at
gjennomsnittskostnaden som følge av et 
hoftebrudd utgjør vel 500 000 kr, hvorav
38 % er statens kostnader, 50 % av 
kostnadene dekkes av kommunen og 
resterende 12 % er delte kostnader stat/
kommune (rehabilitering). Eldre er overre-
presentert i ulykkesstatistikken, og vi vet 
at antallet eldre vil øke i årene framover. 
Det gir nye utfordringer.

 Kilde: Statens vegvesen

Smått
& Viktig
JUBILEUMS- OG TILLITSMANNS-
KONFERANSE I BERGEN
I år blir det tillitsmanns- og jubileumskon-
feranse samme helg. Den 29.-31. august 
2014. Vi gleder oss til en helg der vi skal 
oppsummere vårt arbeid og presentere 
vår blodferske jubileumsbok. I tillegg skal 
vi se fremover, snakke om frivillighet, 
kampanjen som er ferdig utarbeidd - og 
ikke minst se litt på det som vakre Bergen 
har å tilby og ha det hyggelig sammen. 
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Gode holdninger,  
men lite handling

Få personer med nedsatt funksjonsevne i jobb:
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Gode holdninger, men lite handling. Det kan oppsummere norske virksomheters forhold til personer med nedsatt 
funksjonsevne. Samtidig er det få som faktisk søker jobb.

Personer med nedsatt funksjonsevne 
opplever at det kan være vanskelig å få 
seg jobb. Ifølge Statistisk sentralbyrå 
(SSB) er 43 prosent av funksjonshem-
mede i yrkesaktiv alder i arbeid, og nær 
halvparten jobber deltid (tall for 2. kvartal 
2013). 27 prosent av de som står utenfor 
arbeidslivet, ønsker seg jobb.

POSITIVE HOLDNINGER FRA 
ARBEIDSGIVER
I en ny undersøkelse blant norske arbeids-
givere, viser det seg at flertallet gir uttrykk 
for positive holdninger på dette området. 
6 av 10 mener at virksomheten kan gå 
glipp av verdifull kompetanse dersom de 
er skeptiske til å ansette personer med 
nedsatt funksjonsevne. Det er også 6 
av 10 arbeidsgivere som mener det er 
viktig at virksomhetene tilstreber å an-
sette kvalifiserte personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Men, positive holdninger er ikke ensbe-
tydende med handling. Kun 10 prosent 
av arbeidsgiverne mener at ved ellers 
like kvalifikasjoner bør en person med 
nedsatt funksjonsevne ha fortrinnsrett 
til stillingen.

HVA SKJER SÅ I PRAKSIS?
44 prosent av virksomhetene har an-

satte med nedsatt funksjonsevne. Bare 
17 prosent av arbeidsgiverne forteller at 
de har konkrete målsettinger om å øke 
rekrutteringen av personer med nedsatt 
funksjonsevne og 18 prosent har gjen-
nomført konkrete tiltak, som for eksempel 
å oppfordre personer med nedsatt funk-
sjonsevne til å søke (i stillingsannonser).

Fafo-undersøkelsen viser at det faktisk er 
få søkere. Og, at når søknadene kommer, 
så gir det resultater. Av de virksomhete-
ne som hadde hatt søkere med nedsatt 
funksjonsevne, er det 84 prosent (195 virk-
somheter) som oppgir at de også har an-
satt personer med nedsatt funksjonsevne. 
Majoriteten av disse arbeidstakerne var 
en del av ordinære ansettelsesprosesser 
(altså ikke formidlet via NAV). Å oppmun-
tre flere til å søke jobber kan derfor være 
et viktig tiltak.

Videre viser rapporten at: 
• Det er flere virksomheter i offentlig  
 sektor enn i privat som har ansatte  
 med nedsatt funksjonsevne (54 pro- 
 sent versus 41 prosent).
• Det er store forskjeller mellom nær-
 inger når det gjelder hvorvidt de har 
 ansatte med nedsatt funksjonsevne: 
 høyest andel innen helse- og sosial, 
 lavest andel innen bygg og anlegg.

• 46 prosent av virksomhetene har hatt 
 personer med nedsatt funksjonsevne 
 på praksisplass eller andre former for 
 tiltak formidlet av NAV.
 
IA-MÅL SOM IKKE NÅS
Økt sysselsetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne har vært ett av 
delmålene i avtalen om inkluderende 
arbeidsliv (IA-avtalen) helt fra den første 
avtalen ble inngått i 2001. Evalueringer 
viser at dette er det delmålet som i lavest 
grad er fulgt opp. I 2012 ble det satt i gang 
en egen jobbstrategi for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Den er særlig ret-
tet mot unge under 30 år, og er videreført 
av den nåværende regjeringen.

Nylig ble en ny IA-avtale signert. Den 
gjelder for perioden 2014 til 2018.

For øvrig viser undersøkelsen at virk-
somheter med IA-avtale i større grad 
har ansatte med nedsatt funksjonsev-
ne enn øvrige virksomheter. De er også 
bedre på å gjennomføre konkrete tiltak 
for rekruttering.

ER FLERE MIDLERTIDIGE STILLINGER 
LØSNINGEN?
Den nye regjeringen har som mål å få 
flere personer med nedsatt funksjonsevne 

TEKST: Anne Mette Ødegård

Den nye regjeringen har som mål å få flere personer med 
nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. Ett av virkem-
idlene er å løse opp regelverket for midlertidige ansettelser 
i privat sektor, slik at de blir mer like reglene i staten. 
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inn i arbeidslivet. Ett av virkemidlene er å 
løse opp regelverket for midlertidige an-
settelser i privat sektor, slik at de blir mer 
like reglene i staten. Fafo-undersøkelsen 
viser at 40 prosent av arbeidsgiverne i 
privat sektor mener at «gode muligheter 
til midlertidige ansettelser» er et virke-
middel som er viktig for at de skal ansatte 
personer med nedsatt funksjonsevne. 
42 prosent mener det er ganske viktig.

I forbindelse med denne undersøkelsen 
fikk arbeidsgiverne også sagt sin mening 
om andre tiltak for at de skal ansette 
personer med nedsatt funksjonsevne. 
Rask og enkel tilgang til tekniske hjelpe-
midler, økonomisk støtte til tilrettelegging 
på arbeidsplassen, råd og veiledning fra 
NAV, enkle prosedyrer, kompensasjon for 
sykefraværsutgifter og tilskuddsordninger 
er alle tiltak som arbeidsgiverne mener 
er viktige.

REDUSERT ARBEIDSEVNE OG 
FRAVÆR?
Arbeidsgiveres skepsis til rekruttering 
av personer med nedsatt funksjonsevne 
kan ha sammenheng med risikovurde-
ringer. Det kan for eksempel være at den 
potensielle arbeidstakeren har redusert 
arbeidsevne og/eller høyere sykefravær. 
Fafo-undersøkelsen viser at det er lite 
grunnlag for å si at norske arbeidsgivere 
setter likhetstegn mellom nedsatt funk-
sjonsevne og nedsatt arbeidsevne eller 
høyt sykefravær. 30 prosent er uenig i 
en påstand om at personer med ned-

satt funksjonsevne har lavere arbeids-
kapasitet enn andre ansatte, mens 19 
prosent er enig i påstanden. Majoriteten 
av arbeidsgiverne svarer «verken eller». 
Når det gjelder sykefravær er det kun 13 
prosent av arbeidsgiverne som er enig i 
en påstand om at ansatte med nedsatt 
funksjonsevne har høyere sykefravær 
enn andre ansatte. Hele 37 prosent av 
arbeidsgiverne er uenig i en slik påstand.

«Nedsatt funksjonsevne» er en samle-
kategori som rommer svært mange for-
skjellige former for funksjonshemminger. 
Virksomhetene har derfor naturlig nok 
ulike erfaringer. Når det for eksempel 
gjelder sykefravær, er nesten halvparten 
av arbeidsgiverne med erfaring uenige 
i påstanden om at arbeidstakere med 
nedsatt funksjonsevne har høyere sy-
kefravær enn andre.

KJENNER IKKE LOVEN
Aktivitets- og rapporteringsplikten, som 
ble innført i 2009, er fortsatt lite kjent. 
Bare 41 prosent av arbeidsgiverne kjenner 
til diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. Bestemmelsene innebærer at alle 
større norske virksomheter må utvikle en 
bevisst strategi for å sikre likestilling og 
like muligheter for arbeidstakere med 
nedsatte funksjonsevner.

OM FAFO-RAPPORTEN 
Inkludering av personer med nedsatt 
funksjonsevne i arbeidslivet. Den er skre-
vet av Jørgen Svalund og Inger Lise Skog 

Hansen. Undersøkelsen omfatter 1600 
virksomheter med ti ansatte eller flere. 
Det er daglig ledere eller HR/personalsjef 
som er intervjuet. Formålet er å kartlegge 
holdninger og praksis når det gjelder per-
soner mer nedsatt funksjonsevne.

Artikkelen er tidligere publisert på  
arbeidslivet.no
 

Prosjektet Arbeids- 
giverundersøkelse 
om inkludering 
av personer 
med nedsatt 
funksjonsevne 
er initiert og 
finansiert av Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir). 
Direktoratet har som ansvar å 
bidra til å hindre diskriminering 
av og bedre levekårene til perso-
ner med nedsatt funksjonsevne. 

FAKTA
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I april og mai deltok Jorid Pettersen og 
Toralf Hjelde på trafikksikkerhetsdager 
for russen på Ole Vig videregående sko-
le på Stjørdal. Verdal videregående og 
Levanger videregående har tilsammen  
450 russ. Laget deltok med informa-
sjonsstand, delte ut reklamemateriell 
og "Ticket to ride", samt  fortalte litt om 
hvordan livet etter en ulykke kan være. 
 
Den 2. juli hadde laget sommeravslutning 
for medlemmene på Hegra festning i 
Stjørdal med guidet omvisning og kaffe. 
12 stykker møtte opp, men da vi skulle ta 
bildet var de minste i full aktivitet med 
å leke på området.

Den 19. juli var det Frostadagen. Det er en 
bygdedag der mange lag og foreninger 
har infostander, selger lodd og har for-
skjellige aktiviteter.  Laget fikk inn ca. 
3000 kroner av loddsalg, og premiene var 
alt fra hjemmestrikka ragger til hjemme-
bakt flatbrød. Det er første gang vi har 
gått tomt for lodd så det var populære 
premier, - altså en stor takk til de som 
sponset premiene! Jorid Pettersen, og 
Hilde og Johan Valberg stod på stand.

5.-12. juli arrangerte vi medlemstur til 
leilighetene Personskadeforbundet LTN 
har i Bulgaria. Det var 20 personer som 
deltok, noe som er meget gledelig ikke 
minst for dei yngste medlemmene våre. 
Vi hadde finvær hele tiden med tempe-
raturer mellom 28-40 grader i skyggen.

Vi hadde ikke noe fast program der nede, 
men målsettingen med en slik tur er jo 
å bli kjent og å ha det fint og trivelig 
sammen! Vi var heldige og ha med Hil-
de Valberg som fungerer meget godt 
som guide for området, og hadde turer 
til Nessebar, Sunny Beach og Sveti Vlas. 
 

Stor aktivitet i 
Stjør- og Verdal lokallag

JORID PETTERSEN sammen med en gruppe russ på Ole Vig 
Videregående.  FOTO: TORALF HJELDE

PÅ HEGRA FESTNING. FOTO: TORALF HJELDE

JORID PETTERSEN.  FOTO: HILDE VALBERG

I BULGARIA. FOTO: HILDE VALBERG
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Den 6. august møtte facebookgruppen Pasienter vs NPE og Personskadeforbundet LTN helseminister Høie 
samt representanter fra justisdepartementets ledelse. Sammen gav de sine innspill til  mangler ved Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE).  

Pasientskadeerstatningen 
er ikke bra nok

- Pasientskaddes erstatningsrettslige 
vern er dårligere om en pådrar seg skade 
i helsevesenet, enn i arbeid eller i tra-
fikken, fastslår en oppgitt Per Oretorp, 
assisterende generalsekretær i Person-
skadeforbundet LTN. 

- Etter vår oppfatning bryter Norsk Pa-
sientskadeerstatning (NPE) og Pasient-
skadenemnda (PSN) forvaltningsrettslige 
prinsipper da man ikke i tilstrekkelig grad 
utreder de enkelte saker godt nok før 
vedtak fattes, understreker Oretorp og 
påpeker at han har tall som forteller at  
Pasientskadenemnda har fattet feilaktige 
avgjørelser i nær en tredjedel av sakene 
som avgjøres i domstolen.

ØNSKER FULLSTENDIG 
GJENNOMGANG 
I møtet oppfordret Personskadeforbun-
det LTN og representanter fra facebook-
gruppen politikerne til å ta initiativ til en 
fullstendig gjennomgang av pasient-
skadeerstatningsordningen, både det 
materielle regelverk og organisering og 
rutiner. 

- Pasienter som blir påført skade som 
følge av helsebehandling ytes i dag ikke 
et tilstrekkelig erstatningsrettslig vern. I 
flere tilfeller er forvaltningens vedtak i 
strid med både medisinske spesialisters 
og allmennehetens oppfatning av pasi-
entskadeerstatningsordningens formål, 
sier Oretorp.

SYK OG IKKE ALLTID KAMPKLAR
En som har stått på kravene og som 
har valgt å fronte manglene ved saks-
behandlingen er Frank Andersen, en av 
grunnleggerne av facebookgruppen  
Pasienter vs NPE.

- Jeg ble uføretrygdet etter en sykehus-
tabbe og opplevde at NPE ikke fungerte 
som klageorgan eller var interessert i å 
finne sannheten. Det skulle ta hele 14 
år etter skadetidspunktet, til jeg nå for-
håpentligvis sitter med et nytt vedtak 
i saken min. Det har vært mange tøffe 
år, både helsemessig og økonomisk. To 
runder i tingretten og to i lagmannsretten 
tar på, sier han. 

- Når saken min nå er vippet tilbake til 
ny behandling, så er det kanskje bare 
starten på nye ankerunder som vil gi meg 
en total saksbehandlingstid på  mellom 
18-20 år, dersom hele ankeprosessen må 
følges. Det er totalt uakseptabelt, sukker 
Andersen.

Han legger til at den siste behandlingen i 
NPE har vært betydelig bedre i siste run-
de, med tanke på å bli hørt og behandlet 
med respekt.

INITIATIVTAKERE PÅ FACEBOOK Andersen og Hansen.

TEKST: Gunn Kvalsvik
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IKKE ENESTÅENDE
Andersen understreker at hans sak  dess-
verre ikke enestående, noe medlems-
veksten og debattene i facebookgruppen 
forteller om.

- Etter hvert fikk jeg kunnskap om at 
jeg slett ikke var alene om å føle meg 

motarbeidet av NPE og sammen med 
Astri-Marie Hansen fikk jeg ideen om å 
samle oss i en gruppe på face, forteller 
Frank Andersen. 

- Gruppen ble startet i desember 2011, 
og målet har vært å nå frem til forvalt-
ning og politikere. Det krever langsiktig 

planlegging og en ekstra porsjon med 
tålmodighet, forteller med-grunnlegger  
Astri-Marie Hansen. 

I dag teller gruppen ca. 360 medlemmer 
og daglig postes det meldinger på veg-
gen. Gruppen kan skilte med møter både i 
NPE, PSN, Stortinget og hos myndigheter. 

Pasientskadenemnda skal være en medspiller og ikke 
en motspiller, påpekte Høie da han sammen med 
Oretorp møtte til debatt

HELSEMINISTER Høie lover å gjøre noe med  pasientskadeerstatningen.
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- Vi opplever å ha fått gehør selv om det 
fremdeles mangler konkrete planer om 
endringer, forteller de to ildsjelene. 

LYDHØR HELSEMINISTER 
På møtet kunne helseminister Høie be-
krefte at facebookgruppens arbeide al-
lerede har ført til endringer i NPE. 

- Det er vi stolte av og det gir ekstra tyng-
de at det bekreftes av helseministeren, 
forteller de to, og legger til at møtet har 
gitt ny energi i deres engasjement. 

Helseminister Høie sa også at han satte 
pris på opprettelsen av en slik gruppe 
som gir et felles talerør.  

- Vi er ikke alene om å dra dette, særlig 
vil vi fremheve Morten Tollefsen og Roar 
Magne Norheim. De har også hver sin 
dramatiske historie, og egne erfaringer 
med NPE og rettsvesen. Uten dem had-

de vi ikke klart oss så langt som vi har 
kommet i dag understreker de.

STØTTE FRA PERSONSKADE-
FORBUNDET LTN
Da Frank Andersen og hans medspillere 
fikk dato for møtet med myndighetene 
inviterte de med Personskadeforbundet 
LTN. Ønsket var å få med en profesjonell 
aktør. 

- Facebookgruppens initiativtakere har 
gjort en kjempejobb og vi støtter dem i 
deres krav. Det er spennende og forhå-
pentligvis også virkningsfullt å få snakke 
med personer helt på toppen av norsk 
politikk, forteller Oretorp.  

Oretorp mener at NPE først og fremst 
gjør en utilfredsstillende jobb fordi de ikke 
besitter tilstrekkelig med ressurser til å 
redusere saksbehandlingstiden og til å 

utrede innmeldte saker før vedtak fattes.

Helseminister Høie sa under Dagsrevy-
innslaget i etterkant av møtet at han 
noterer seg at det påpekes mangler og 
forvaltningsfeil i dagens system og lover 
å evaluere for å forbedre. 

- Pasientskadenemnda skal være en 
medspiller og ikke en motspiller, påpekte 
Høie da han sammen med Oretorp møtte 
til debatt. 

Personskadeforbundet LTN og Pasienter 
vs. NPE krysser fingrene for at møtet med 
minster Høie og medias dekning vil føre 
til endringer i positiv retning. 
- Det er behov for å vurdere både rutiner 
og regelverk, noe som vi også tror støttes 
av sentrale representanter for den nye 
regjeringen, avslutter Frank Andersen. 

• Pasientskadegruppen ble opprettet   
 desember 2011 av Astri Marie Hansen  
 og Frank Andersen.

• For å nå flest mulig startet de 
 facebookgruppen Pasienter vs NPE. 

• Da de talte ca. 30 medlemmer tok 
 de kontakt med direktørene i NPE 
 og PSN og ba om et møte.

• NRK og Dagbladet har publisert ca. 
 6 artikler om gruppen og arbeidet.

• Gruppens mål er å sette fokus på grove 
 saksbehandlingsfeil. 

• Erfaringen medlemmene sitter med 
 er at sakkyndige rapportene inneholder 
 faktafeil, synsing og diagnoser som ikke 
 er riktige. 

• Personskadeforbundet LTN er en viktig 
 samarbeidspartner.  

FAKTA OM FACEBOOKGRUPPEN

FACEBOOKGRUPPENS INITIATIVTAKERE har gjort en
kjempejobb og vi støtter dem i deres krav, sier Per Oretorp 
fra Personskadeforbundet.
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Mange par sliter med samlivsproblemer 
som oppstår etter skade, forårsaket av 
sykdom eller ulykke. Dette er bakgrunnen 
for at Personskadeforbundet
LTN tilbyr dette kurset, til par i hele landet. 

Bare få plasser igjen.

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt 
med Wenche Solløst på telefon 22 35 71 00 
 eller e-post: wenche@personskadeforbun-
det.no

19-21 
KOMMUNIKASJON- OG 
SAMLIVSKURS FOR PAR

September

En likeperson er en person som selv 
er skadet, pårørende eller etterlatt, og 
som med sin egen erfaring ønsker å 
hjelpe andre som har kommet opp i 
en lignende situasjon. Hjelpen gis ved 

gode samtaler med de hjelp-
søkende. En hjelp til å skape 
fremtidstro.

Kurset gir påfyll til og videre-
utvikling av erfarne likeper-
soner, og er en introduksjon 
for personer som ønsker å 
vite mer om hva likeperson-
tjenesten går ut på.

Hovedtemaene på kurset er mestring 
og kommunikasjon, og blir ledet av sy-
kepleier/coach og kognitiv terapeut 
Janne Maj Back.

Bare få plasser igjen!

Tid: 14.-16. november 2014 
Sted: Rica Hotel Gardermoen
Pris: Egenandel kr 500,- pr. deltager. 
Personskadeforbundet LTN sentralt 
dekker hotellopphold (enkeltrom)med 
helpensjon og reise på rimeligste måte.
Dersom fly er nødvendig bestilles dette
av forbundet .

Påmelding:  
wenche@personskadeforbundet.no
eller telefon 22 35 71 00!

14-16 INSPIRERENDE LIKEPERSONKURS
PÅ GARDERMOEN I NOVEMBERNovember

Dette 
skjer

 6 
TRAFIKKSKADDES DAG PÅ 
EIDSVOLLS PLASS, FORAN STORTINGET

Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag arrangerer Trafikkskaddes 
dag på Eidsvolls plass i Oslo lørdag 6. september kl 12.

Håper vi ser deg!

September
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Dette 
skjer

Når skaden eller sykdommen rammer 
settes den personlige økonomien på 
prøve. Regninger kommer uansett, og 
for at helsa skal kunne bli så bra som 
mulig så raskt som mulig er det viktig 
at også økonomien er under kontroll.

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 et av 
vårt forbunds hovedmål er at alle skal 
ha en riktig erstatning.

Derfor arrangerer Personskadeforbun-
det LTNs lokallag i Midt-/Nord-Hed-
mark åpent  og gratis foredrag om det-

te temaet. Foredraget gir en innføring i 
hovedreglene i norsk erstatningsrett et-
ter personskade, uavhengig av hvordan 
skaden har oppstått.  Kunnskap om 
dette bidrar til økt mestring og kontroll 
underveis i egen erstatningsprosess. 
Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredragene.  

Tid og sted: torsdag 25. september 2014 
kl 18 – 21, inkl. pause med enkel serve-
ring, på Myklegard, Løten.

Foredragsholder er seni-
orrådgiver/ass. generalse-
kretær Per Oretorp, Per-
sonskadeforbundet LTN.

Vi ønsker oversikt over hvor mange som 
kommer senest 15. september og ber 
deg sende en uformell påmelding til 
John Hallvard Væringstad, e-post: 
jhalvaer@online.no eller tlf. 917 07 872.
Det er også mulig å forhåndsavtale 
tid (gjøres ved påmelding) for gratis 
konsultasjon med Per Oretorp før fore-
draget.

      Velkommen!

25 ÅPENT OG GRATIS FOREDRAG PÅ HEDEMARKEN:
NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN RASERES!September

Personskadeforbundet LTN Asker 
og Bærum LL arrangerer smerte- 
seminar i samarbeid med helseperso-
nell tilknyttet Helse Sør-Øst.

Informasjon om mestringsteknikker ved 
brå endring av livssituasjon. En felles-
nevner for mange er smerter. Mange 
sliter med isolasjon og har falt ut av 
yrkeslivet, helt eller delvis. Isolasjon og 
samlivsproblemer er hyppige. Det blir 
foredrag med helsepersonell med stor 
faglig kunnskap til deltagerne gjennom 
foredrag i samarbeidd med mestrings-
senteret ved Bærum Sykehus. 

Tid: 10-11. oktober 2014, lunsj til lunsj 
seminar

Sted: Thon hotell Sandvika

Påmelding: Deltagerantallet er begren-
set, og vi har noen få plasser igjen. 

Send en e-post til kristinlevinsen@
gmail.com eller ringe Kristin på tel. 
922 31 123.

10-11 ASKER OG BÆRUM LOKALLAG ARRANGERER 
SMERTESEMINAROktober
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”FRA NAVSK TIL NORSK”: 
NAV og kommunale tjenester v/råd-
giver Birte Sand Rismyhr: Foredraget 
gir en innføring i hvilke rettigheter og 
plikter man har ved skader og sykdom. 
Det gis råd og veiledning om hvordan 
man skal legge frem sin sak overfor 
NAV, hvordan stille de ”riktige” spørs-
målene, hvordan få kontakt med og 
hvordan få et godt samarbeid med 
saksbehandler. Det gis en generell 
innføring i økonomiske ytelser som 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger, 
uførepensjon, arbeidsrettede tiltak og 
andre stønadsytelser.

1.1.2015 trer den nye uførereformen i 
kraft.  Dette medfører endringer både 
for dagens og fremtidige uføre. 

Etter samhandlingsreformen har kom-
munen et større oppfølgingsansvar når 
man blir syk eller skadet. Det er derfor 
viktig å vite hvilke rettigheter man har 
og hvordan opprette kontakt.

NÅR ULYKKEN RAMMER OG 
ØKONOMIEN RASERES: 
Erstatningsrett v/seniorrådgiver 
Per Oretorp.

Når skaden eller sykdommen rammer 
settes den personlige økonomien på 
prøve. Regninger kommer uansett, og 
for at helsa skal kunne bli så bra som 
mulig så raskt som mulig er det viktig 
at også økonomien er under kontroll. 
Foredraget gir en innføring i hoved-
reglene i norsk erstatningsrett etter 
personskade uavhengig av hvordan 
skaden har oppstått.  Kunnskap om 
dette bidrar til økt mestring og kontroll 
underveis i egen erstatningsprosess.  

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredragene. Det er også mulig å 
forhåndsavtale tid (gjøres ved påmel-
ding) for gratis konsultasjon med fore-
dragsholderne dagen før foredraget.

Sted: First Hotel Alstor i Stavanger

Tid: 20. september 2014 fra kl 09.00 til 
ca kl 15.00. Noe smått å spise mellom 
foredragene.

Foredragene er åpent for alle og er 
gratis for medlemmer, for ikke-med-
lemmer kr 100,- som betales kontant 
ved oppmøte.

Påmelding til: Rogaland fylkeslag på 
telefon 52 72 77 60 eller e-post: roga-
land@personskadeforbundet.no
Påmeldingsfrist: 10. september 2014

20 ROGALAND FYLKESLAG ARRANGERER 
TO SPENNENDE FOREDRAG I STAVANGERSeptember
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Laget inviterte medlemmer fra samar-
beidslagene i Østfold, Oslo, Follo, Asker 
og Bærum og Romerike. En stor takk til 
Coop Marked Mat i Degernes, som spon-
set med grillmat slik at alle fikk kost seg 
med mat og drikke.

Det var spente deltagere, ca. 25 totalt, 
som fikk prøve seg med bilcrosskjøring, 
takket være Østfoldlaget sitt samar-
beid med Motorsport Event ved Frode 
Skaar. Han er kjent som kommentator 
i underholdningsprogrammet på TV2 
Zebra Grand Prix, kommentator i EM i 
rallycross og diverse andre løp. Skaar 
kjører i tillegg løp selv.

Frode Skaar hadde tatt med seg Hans- 
Anders Brænden, Olemann Brænden og 
Martin Furuseth for å ivareta sikkerheten. 
Medlemmene kunne få prøve seg som 
førere, som passasjerer eller begge deler. 
Skaar var lydhør på innspill om hva de 
eventuelt fant utfordrende ved å kjøre, 
og tilrettelegge for at alle kunne føle seg 
komfortable. Alle ble sikret med hjelm, 
fem-punktsele og sperring av banen. Da 
kunne all oppmerksomhet rettes mot 
følelsen av å ha det morsomt med bil.

Mange av deltakerne hadde ubehagelig-
heter knyttet til det å kjøre bil, men flere 
sperrer ble sprengt den dagen. Noen har 

funnet seg en ny hobby i motorcrosspor-
ten, enten som deltager eller som tilskuer. 
Og flere har uttrykt et ønske om å ville 
kjøre bil igjen.

En stor takk til Personskadeforbundet 
LTN Østfold som gjorde denne dagen 
mulig med hjelp av Frode Skaar, Motor-
sport Event og Coop Marked Degernes.

Landet
rundt

Bilcross på Gardermoen  
TEKST: Pernille Villekjær

Hans Olav Hansen, leder i Personskadeforbundet LTN Østfold, sammen med resten av styret arrangerte i uke 
25 bilcrosskjøring ved Gardermoen Næringspark.
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Det ble mye trøkk med masse publikum. I 
alt var det  8500 påmeldte syklister de to 
dagene vi sto der, og været var absolutt 
på vår side.

I stedet for å holde oss i ro på standen, 
gikk vi aktivt ut blant publikum og delte 
ut brosjyrer, seliuser, CPR-masker (som for 
øvrig var utrolig populære blant voksne), 
refleksvester, reflekser, kulepenner, plaster, 
nøkkelringer og drops. 

Vi gikk tom for absolutt alt utenom reflek-
ser og drops. Det ble dessverre ikke noen 
nye medlemmer, men vi håper det kan 
komme i etterkant. Målet var uansett å 
markedsføre oss på en god og positiv måte.

For øvrig kan det nevnes at Grenserittet 
og Personskadeforbundet LTN startet opp 
et samarbeid for noen år siden, noe som 
igjen kan gi penger i kassa til forbundet.
Syklistene som melder seg på Grenserit-

tet har under påmelding anledning til å 
gi ti ekstra kroner som går til vårt arbeid.

Jeg vil gjerne sende en takk til Jens Einar 
Simensen som ble med opp på torsdagen, 
satte opp partyteltet og sørget for at 
det sto stødig. En takk også til Christin 
Arnesen som tok utfordringen på strak 
arm og stilte opp på stand sammen med 
Håkon Nordby, Nils W Dikkanen og Hege 
T. Hansen. 

Stand på Grenserittet 2014 på  
Halden festning
TEKST: Hege T. Hansen

Første helgen i august stilte Personskadeforbundet LTN Østfold med stand på Grenserittet 2014, på Halden 
festning i strålenes solskinn.

1. HEGE OG CHRISTIN

2. HÅKON OG NILS W.

3. UTE BLANT PUBLIKUM

4. TA EN DROPS Å DA...

5. HÅKON TAR EN LITEN PUST I BAKKEN

1 2

3 4 5

Grenserittet og Personskadeforbundet LTN 
startet opp et samarbeid for noen år siden.
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Under tittelen Ungdom og påvirk-
ning inviterer ungdomsutvalget 
medlemmer fra 15 til og med 35 til en 
spennende konferanse denne høsten.

- Ungdomskonferansen mål er å bygge 
hverandre opp gjennom forelesninger og 
morsomme aktiviteter, og ved hjelp av 
gruppeoppgaver og korte forelesninger 
skal vi lære mer om likeperson- og 
brukermedvirkningsbegrepet, forteller 
Pernille Villekjær, en av arrangørene av 
konferansen. Hun legger til at konferan-
sens medlemmer skal kunne reiser hjem 
med vennskap og samhold, og et ønske 
om å kunne gjøre livet bedre for seg selv 
og andre. 

Årets konferanse arrangeres i Hamar, en 
liten vakker by ved Mjøsa. Fysisk ligger 
Hamar 50 minutter med tog fra Oslo 
Lufthavn og 1,5 time med bil ifra Oslo. 
Hotellet er 50 meter fra Hamar Jernba-
nestasjon. 

Ungdomskonferansen 2014
Dato:  
10.-12. oktober 
(oppstart 1500 fredag) 

Foredrag:  
Bl.a. Simen Almås om positiv 
endring. 

Kostander:  
Personskadeforbundet LTN dekker 
reise, opphold og en del måltider. 

Påmelding:  
Ta kontakt med Frank på telefon 
22 35 71 00 eller e-post frank@
personskadeforbundet.no 
 
Det er egenandel på kroner 500,- 
pr. deltager. 
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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: 15. sept. 2014

Løsning på forrige kryss 
var:
KJØR PENT I SOMMER

Jo Heier, Haslum

Jorunn G. Olsen, Haugesund

Leif Johan Ness, Sveio

OPPGAVE VINNERE

Kryss meg på krykka

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

HUSARBEID
 - HVA KAN BARNA GJØRE?

La de minste få være med på 
husrengjøringen! Det gir dem 
følelse av mestring og å være 
til nytte, lærer dem ansvar og 
å bidra til fellesskapet.

Når barna deltar i husarbeidet, 
styrkes den sosiale intelligensen 

– og de lærer at alle må bidra i et fellesskap, sier psykolog Egil 
Launes, som blant annet har gitt ut boken «Foreldrehjelpen» 
og er kjent fra TV-programmet «I de beste familier». I følge 
Launes kan barn helt ned i 2-3 års alder være med på husarbeid:

Men det er viktig at man tilpasser oppgavene til hva barnet 
kan mestre. De minste kan for eksempel få en klut og «hjelpe 
til» å tørke støv eller å vaske av lekene. Det gjør ofte stor lykke.
- Gi dem ro til å prøve seg fram. Og ikke bli oppgitt hvis de 
slipper alt og heller vil leke, sier psykologen.

Planlegging er også viktig for å få barna til å samarbeide:
Si: «I morgen skal vi rydde og vaske i lekene dine fra kl 16-18.» 
Slik forbereder du barnet, og du gir et avgrenset tidspunkt. 
Foreldre kan ofte plutselig gi beskjed om at: «Nå skal vi vaske 
og rydde.» Det kan komme brått på, og barnet kan føle seg 
overumplet og bli trassig.

LØNN FOR STREVET
- Er premiering en god måte å motivere barn til husarbeid på?
Belønning er alltid en god idé i barneoppdragelse! Men det 
må stå i forhold til oppgaven, sier Launes.

For barn mellom 3 og 6 år kan for eksempel klistremerker fun-
gere greit. Når de når skolealder, vil nok kanskje penger, et blad, 
eller løfter om en tur i svømmehallen friste mer, tror Launes. 
Og for ungdommer vil nok penger eller kanskje et klesplagg på 
ønskelisten være fin motivasjon. Og det er helt ok, de yter noe, 
og så nyter de godt av det etterpå, sier Launes, og legger til:
- Men det er fellesskapsfølelsen som er det viktigste. I dag gjør 
vi stadig mindre sammen, derfor blir det ekstra verdifullt både 
for de voksne og for barna, når vi først gjør det.

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

TAG BILDE MED #SELIUSLTN
Vårt ungdomsutvalg plukker det bes-
te bildet hver måned og det kom-

mer selvsagt på trykk i medlems- 
magasinet LEVE MED. I løpet av året 
ønsker vi å ha en egen bildeserie som 
forteller om livet til ungdom og barn som 
har nedsatt funksjonsevne eller som er 
pårørende.  

Vi vil i løpet av året plukke ut årets bilde 
som premieres med en ipad mini. 
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

MÅNEDENS APP
 APP:  Maily
Alder:  4-9
Pris:  Gratis
Utgiver: goodnews.is

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!
Visuelt barneaktig epost-app 
som skal stimulere små barn til 
å sende og motta meldinger. 
Det er mulig å håndskrive mel-
dingene og å ta bilder som kan 
legges inn i meldingene. Svært 
gode omtaler, for eksempel i 
mashable.com.

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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... blir rivekanten 
jevn og fin på 
venstre og 
høyre side 
av bildet… 

MCT/Bulls

Du trenger

Hva skjedde?

• Flere forskjellige 
typer papir – avispapir, 
ukebladpapir, 
innpakningspapir, 
tørkepapir, skrivepapir, 
kort, tynn papp, 
tykk kartong osv.

Strukturen i tre er 
mønsteret av mørke 
og lyse striper som 
går fra den ene 
enden til den andre. 
Visste du at papir 
også har struktur?

En enkel test av 
papirstruktur Papirets struktur skapes av trefiber (eller 

bomull for noen papirtyper) som ligger side 
om side. Det blir laget slik på papirfabrikkenBrett papiret i to og 

studer brettekanten

Brett opp papiret, 
snu det, brett det 
igjen og studer 
brettekanten igjen

Når du 
bretter med
strukturen 
blir bretten 
skarp og 
jevn

Når du 
bretter på 
tvers av 
strukturen 
blir bretten 
skjev og 
ujevn

Det er fordi 
strukturen i avispapir 
som regel går 
loddrett langs 
sidene, og det er 
lettest å rive papir 
langs strukturen

Når du prøver å rive 
et bilde ut av en 
avis…

...  men hakkete 
og ujevn øverst og nederst

Papir-
struktur
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ER DU BERØRT AV SKADE OG 
ØNSKER EN GOD SAMTALEPARTNER?

Personskadeforbundet LTN sin 30-årige erfaring tilsier at mange personer som selv blir 
skadet, er pårørende eller etterlatt har et stort behov for å snakke med noen som 
virkelig skjønner. Vi har derfor gode samtalepartnere som du kan ringe. Dette er personer 
som selv “har gått litt av samme veien” og har noe lik erfaring. Derfor kalles de for 
likepersoner og de ønsker å være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. 

Forbundets likepersoner har taushetsplikt og har undertegnet taushetserklæring. 
De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis.

Dersom du ønsker å få mer informasjon eller kontakt med en likeperson så ring gjerne
en av telefonnumrene under. Velkommen til samtale!

Likepersonsutvalget i Personskadeforbundet LTN 

har laget en plakat som er tilgjengelig for alle 

lag. I tillegg til generell informasjon om hva 

likepersonsarbeid faktisk er, er det satt inn et 

felt der lokal informasjon kan settes inn. 

Plakaten fåes tilsendt via e-post eller i posten. 

Ta kontakt med Wenche i sekretaritatet for 

mer informasjon.
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Tingvoll
kommune

tingvoll.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Åmli
kommune

amli.kommune.no

Alvdal
kommune

alvdal.kommune.no

drangedal.kommune.no

Grane
kommune

grane.kommune.no

Bærum
kommune

baerum.kommune.no

Evje og Hornnes
kommune
e-h.kommune.no

Høylandet
kommune

hoylandet.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

nord-aurdal.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no sauda.kommune.no

sola.kommune.no

Sortland
kommune

sortland.kommune.no froya.kommune.no

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.no

Fet
kommune

fet.kommune.no

Herøy
kommune

heroy-no.kommune.no

Nome
kommune

nome.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

karmoy.kommune.no loten.kommune.no spydeberg.kommune.no

meldal.kommune.no

Skånland
kommune

skanland.kommune.no elverum.kommune.no

Målselv
kommune

malselv.kommune.no

alta.kommune.no asker.kommune.noOppvekst og Kultur
 flesberg.kommune.no

Sande
kommune

sande-ve.kommune.no

Volda
kommune

volda.kommune.no

Pleie- og
omsorgsetaten

 ballangen.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

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

Hammerfest
kommune

 hammerfest.kommune.no

Grimstad
kommune

grimstad.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

Bjerkreim
kommune

bjerkreim.kommune.no

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no

Kongsvinger
kommune

kongsvinger.kommune.no

Teknisk Drift
ringsaker.kommune.no

Betong - Mur - Flisarbeid

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

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

MECA Sandnes
Nikkelveien 10, 4313 SANDNES - Tlf. 51 68 45 00

DITT LOKALE BILVERKSTED
Settes i Myriad Pro eller Arial.

Molde og Romsdal
Havn IKS
6401 MOLDE

Tlf. 71 19 16 20

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 08 505

Kragerø Bjørkkjærs Auto ANS
Tlf. 913 17 373

Tlf.  02 222

Bilia Personbil as, Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI..................Tlf. 64 97 78 00

www.bilia.no
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Sekretariatet: Personskadeforbundet LTN, Hausmannsgt. 19, OSLO,  Telefon 22 35 71 00 mandag-fredag (9-15)
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Tlf. 38 34 50 90

Sørum Kommunalteknikk KF
 1921 SØRUMSAND

Tlf. 63 86 90 00

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN - Tlf. 32 20 50 00

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Stryken Grustak og
Maskinentreprenørforretning AS

Drammensveien 149, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 17 50

NORDLAND

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

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

NORD-TRØNDELAG

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

ROGALAND

BRYNE Bil & Mc Skole AS
Parkv 2, 4340 BRYNE...................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no
www.brynebilogmcskole.no

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

Vågsgjerdv 6, 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

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

TROMS

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

TELEMARK
A. NIELSEN Trafikkskole AS
Heddalsv. 44, 3674 NOTODDEN.................................Tlf. 35 01 07 00
E-post: nielsetr@online.no
www.anielsen-trafikkskole.no

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

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

ØSTFOLD

SARPSBORG Trafikkskole AS
Jernbaneg. 13 B, 1706 SARPSBORG............................Tlf. 69 15 43 00
E-post:  info@sarpsborgtrafikkskole.no

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

www.moller.no

OPPLAND
Dombås................................Tlf. 932 42 099

SOGN og FJORDANE
Byrkjelo................................Tlf. 957 06 000

MAG 7-2014.pmd 15.08.2014, 07:322
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Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Eggen
Anleggsdrift AS

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Kirkestuen
Transport AS

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

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Mobile
Bergen AS

Liaveien 12
5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Interdekk AS
 Korgvegen 33

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 90 00

Åsmund Hansen
Trondheimsvegen -

Jessheim 87 B
2066 JESSHEIM
Tlf. 982 14 376

Alveland
Bunader
Meierigata 15
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 75 15

Øksnes
Bil & Maskin AS

Storg. 53
8430 MYRE

Tlf. 76 11 91 70

Arkitektkontoret 4B AS
Kyrkjev 6, 6856 SOGNDAL

Tlf. 57 62 77 50
post@arkitektkontoret4b.no

Lofoten
Industri AS
 Vorsetøyveien 18
8300 SVOLVÆR
Tlf. 76 06 85 00

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Nettbuss
Midt-Norge AS

 Furene
6100 VOLDA

Tlf. 815 22 900

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Lilleakerv. 31
0283 OSLO

Tlf. 22 52 54 10

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Regnskapstjeneste A.S
Kvenhildmyra 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 90 06 80

Bjørnstad
Båtservice
 Lutnes Søgaard
2427 PLASSEN
Tlf. 62 45 65 56

Flowline
Specialists AS

 Varabergvegen 6
4051 SOLA

Tlf. 51 20 84 21

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Sikkelands
Regnskapskontor

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Apotek 1 Bømlo
Sortland

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

St. Olavs Hospital
Olav Kyrres g. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf. 72 82 98 00

5835 BERGEN
Tlf. 55 21 63 00

Nordlysbadet
 9506 ALTA

Tlf. 78 44 48 80

Øfas
Husholdning AS

Tanatorget
9845 TANA

Tlf. 78 92 54 80

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Husby
Bilverksted A/S

Mekonomen
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Plantax AS
 Skedsmogata 3 a
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

Laferd AS
 Trøngsla 8

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 909 04 077

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00

Tonstad
Bakeri AS

 4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Haugen
Motor AS

 Grodås
6763 HORNINDAL
Tlf. 57 87 95 00

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Ånstadsjøen
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 18 95

Takspesialisten.no
avd. Brødr. Pettersen as

Nyåskaiveien 1
4379 EGERSUND
Tlf. 51 46 35 80

Tlf. 69 83 31 00
post@fossumkollektivet.no
www.fossumkollektivet.no

Gulvlegger
Øyvind Nystein

 Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Anton Jenssen
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

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

Coop Prix
Bjørnevatn

Grubeveien 4
9910 BJØRNEVATN

Tlf. 78 99 82 01

 Industriv. 25
1481 SKYTTA

Tlf. 67 06 33 00

Relakk Motor
& Karosseri AS
 8909 BRØNNØYSUND

Tlf. 75 02 53 15

Lillehammer
Bilskadesenter AS

 Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 56 60

Brannvesenet
i Båtsfjord
 Hindberg g. 18

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 53 00

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Pedersen
Regnskapskontor AS

 Stasjonsveien 10
1580 RYGGE

Tlf. 69 23 55 40

Elcom AS
 Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Flytanking AS
 7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

Entreprenørselskapet
Johs AS Granås

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Storgata 26
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 89 90

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Mekonomen
Kongsvinger AS

Industriveien 57
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

Bertelsen &
Garpestad AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Barstølv. 3
4696 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 90 00

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Bil og Karosseri
Solør AS

Industrivegen 14
2270 FLISA

Tlf. 62 95 73 00

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Bontelabo 2
5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Karl Botolfsen
VVS AS

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Alfaset 3, Industrivei 27
0614 OSLO

Tlf. 22 25 75 03

avd. Finnsnes
Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

 Vabakkjen 10
5411 STORD

Tlf. 53 40 32 00

Bergslid
Begravelsesbyrå

Sentrumsgata 9
7970 KOLVEREID
Tlf. 74 38 95 00

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

 Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

ANONYM
STØTTE
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6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00
www.trucknor.no

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Thor Hugo Broks
Gabbrovegen 69

9022 KROKELVDALEN
Tlf. 908 94 201

Kjell Arne Schjørn AS
Anne Mourudsv 17

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Transportsentralen
Sandefjord AS
Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 75 70

Westad
Industri AS

 Heggenv
3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 95 00

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779 Waldemar Thranesg 98 B

0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

Gausdal
Fysioterapi

 2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Sundbrei
Transport

Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Mo i Rana Havn KF
 Midtregate 23

8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 47 00

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Karmøy
Bilservice AS
4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

Teknikken AS
 Lundevågveien 3 C

4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Hunndalen
Cellulosevegen 2

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Rana
Industriterminal A/S

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Byggtapetserer
Rune Knutsen

Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 909 31 292

Bilxtra Hitra
Bjørn Myhrens Verksted AS

 7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 30

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Fredrik
Kristoffersen
Stenbøljordet 10

1832 ASKIM
Tlf. 908 30 730

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Hagebø
Transport

 5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

Foss
Bilskadesenter

Prof Kohts v 77
1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Kristiansund
Bilutleie

Rune Bergsnev
 Boksaspa

6670 ØYDEGARD
Tlf. 934 13 955

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Skudenes & Aakra
Sparebank
Åkraveien 1

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 03 361

Utne
Transport AS
 Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Kvinnherad
Auto Bilutleie
 5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33

Hamar
Pukk og Grus
2206 KONGSVINGER

Tlf. 62 53 69 70

Stasjonsv. 46, 4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

Korsbakken
Auto AS

Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

Industrivegen 24
3748 SILJAN

Tlf. 33 12 11 05

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Bavaria
Arendal AS

Stoaveien 2
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 69 00

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

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Rongved
Mekaniske AS

 5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service, reparasjner

og EU-kontroll

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Nohres
Transportservice AS

Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 934 48 963

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no
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PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

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
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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

Øyvind Vidhammer (H)
Benedikte Poulsen
Faruk Resulovic

www.svw.no/personskade 

ANNONSERE I 
LEVE MED?

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

STØRRELSE PÅ ANNONSENE:

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

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

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

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 AMNAF-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



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

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade
• Pasientskade
• Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Advokatene Leiros & Olsen as 
Telefon: 02364
E-post: post@leiros.no www.leirosogolsen.no ww
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

93X108Kco
A D V O K A T E R

Kco advokater
i Sandvika:
Øystein Helland
Tor Ingebrigtsen
Lene B. Sørlie
Monica Ervik
Tonje Giertsen
Helén Fremsæter

www.kco.no www.scaveniuskco.no

Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering

PERSONSKADEERSTATNING

Vi er et av landets største advokatfagmiljøer innen 
personskadeerstatning på skadelidtesiden.  

Vi har omfattende kompetanse på alle typer  
personskadesaker, og bistår klienter fra hele landet.

Scavenius Kco  
advokater i Ski:
Terje Scavenius
Svein Sjøgren
Jon E. Martinsen
Tone Ringstad
Scavenius Kco  
advokater i Halden:
Cecilie Waage

Kco advokater i Sandvika Tlf. 67 52 23 23
Scavenius Kco advokater i Ski Tlf. 64 91 72 90
Scavenius Kco advokater i Halden Tlf. 95 15 89 70

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

Vi bistår klienter fra hele landet.

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

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

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

Personskade – erstatningsrett

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


