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Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på
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Advokatene Leiros & Olsen as  
er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. 

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

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
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E-post: post@advhi.no
 

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

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.
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Personskadeforbundet 
LTNs landsmøte, og 
jeg ser fram til å møte  

delegatene fra alle lagene. Landsmøtehelga er viktig for for-
bundet vårt. Det er den helga de som er valgt til å representere 
medlemmene bestemmer hva som skal være handlingsplan 
for forbundet og velger kursen de neste to årene. Det ligger 
bestandig en spenning i lufta før landsmøtet, og vi ser fram 
til gode diskusjoner og viktige meningsutvekslinger. Jeg 
håper alle lag avvikler medlemsmøte i forkant slik at vi får 
et godt landsmøte i 2015.
 
I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om viktigheten 
av god rehabilitering, og om hva det koster samfunnet å 
ikke prioritere å rehabilitere slik forskning forteller er best. 
Utviklingen innen rehabilitering har vært positiv de siste 20 
årene. Likevel har vi fremdeles en lang vei å gå. Vi trenger mer 
kunnskap, kapasiteten er for dårlig og politikerne har satt i 

gang en reform der kommuner som ikke har nok kunnskap 
overtar ansvar. 

Få også med deg reportasjen om psykolog Leknes som for-
teller hvordan du selv kan endre et dårlig handlings- eller 
adferdsmønster. Målet er å ta de små, men viktige skrittene 
i en endringsprosess. 

Når dette magasinet ligger i din postkasse har vi kommet til 
september og høsten står for tur. Statistikken sier heldigvis at 
i år har vi hatt færre ulykker enn i fjor. Dette er positivt, og vi 
fortsetter med våre bidrag for å holde tallene lave. Refleksen 
må fram igjen nå som høstmørket på ny er her.

Kjør forsiktig, og for deg som ferdes langs veien: vær opp-
merksom på trafikken og gjør deg synlig.

Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Det ligger bestandig en spenning i lufta før landsmøtet, og vi 
ser fram til gode diskusjoner og viktige meningsutvekslinger.
Jeg håper alle lag avvikler medlemsmøte i forkant slik at vi får 
et godt landsmøte i 2015.
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De av oss som har vært innom Ullevål 
sykehus etter en hodeskade, har truffet 
legen Nada Andelic. I 10 år har hun vært 
en frontfigur i forskning om hodeskade-
rehabilitering. 

- Jeg har et ønske om å hjelpe folk og gi 
bedre livskvalitet, det er det som driver 
meg og som holder meg her, forklarer 
Andelic. 

Kvinnen med røtter i Montenegro bruker 
ikke store ord eller fakter. Det er kunn-
skap som bærer henne og som har gjort 
henne til en av de viktigste stemmene 
for å oppgradere og utvide tilbudet til de 
som blir påført en hodeskade. 

LEGE OG FORSKER  
Nada Andelic jobber halv tid som forsker 
og resten poliklinisk. Pasientkontakt er 
viktig. I sin Post. doc., om følger etter og 
rehabilitering av hodeskader, var hun 
tilknyttet CHARM (Forskningssenter for 
habilitering- og rehabiliteringstjenester), 
Institutt for helse og samfunn, Universi-
tetet i Oslo. 

- Fokuset på hodeskadehabilitering i Nor-
ge har gjennomgått en enorm endring i 
årene jeg har jobbet på feltet. De viktigste 

milepælene kom i kjølevannet av The-
rese-saken, der Personskadeforbundet 
var en pådriver. Til forskjell fra tidligere 
praksis, med først medisinsk behandling, 
for deretter å fokusere på hjernen, forstod 
en at det burde jobbes med hjernen så 
fort som råd etter en ulykke, sier hun.  

Thereses historie ble fortalt på TV. Seerne 
møtte en ung jente som først ble syke-
hjemsplassert, før hun senere, via forel-
dres midler, gjennomgikk rehabilitering i 
Danmark. Resultatet av rehabiliteringen 
var slående; jentas tilstand ble forbedret 
og helsemyndighetene kom på banen. 

TV-dokumentaren førte til at det i 2005 
kom et politisk dokument med tittelen:  
Et reddet liv skal også leves -om reha-
biliteringstilbudet til mennesker med 
alvorlig hjerneskade  

HELSE SØR-ØST 
Klimaet etter dokumentaren førte blant 
annet til sykehussenger øremerket reha-
bilitering av personer med hodeskader.  

- Den politiske viljen podet med ny 
kunnskap om hjernes plastisitet gjorde 
at Helse-Norge tenkte nytt og begynte 
å prøve ut nye arbeidsmåter. Dette var 

oppstarten av et nytt fokus i rehabilite-
ringen av mennesker som har blitt påført 
hodeskader. Mens vi tidligere ventet i 
månedsvis, begynner vi i dag rehabili-
teringen så fort pasienten er medisinsk 
stabil, sier legen fornøyd. 
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Hodeskaderehabilitering 
lønner seg 
Etter systematisk jobbing står Norge og Norden fremst i rekken når resten 
av verden skal lære om rehabilitering av traumatiske hodeskader. Nada 
Andelic mener at dette ikke er grunn nok til å hvile på laurbæra.   

TEKST: Gunn Kvalsvik



Altså, mye positivt har skjedd og i dag 
snakker en om en anbefalt, utprøvd 
og veldokumentert behandlingsrekke. 
Konkret betyr det at en begynner med 
intensiv behandling på sentralsykehuset 
for deretter å bli sendt direkte til rehabili-

tering ved for eksempel Sunnaas sykehus 
eller Sørlandet sykehus i Kristiansand. 
Tett oppfølging og konkrete trenings-
forløp inngår. 

- I landets medisinske miljøer er det bred 

enighet om at så langt er dette den beste 
behandlingslinjen. Det er derfor et tan-
kekors at bare 50 prosent av pasient-
gruppen får den anbefalte behandlingen, 
forklarer Andelic. 

DET LØNNER SEG 
Hvert år rammes rundt 200 nordmenn 
av den alvorligste formen for traumatisk 
hodeskade. Bare halvparten av disse får 
det anbefalte og beste rehabiliteringstil-
budet. Dette har en stor kostnad for de 
det gjelder, men også for helsevesenet. 
Ullevållegens studie forteller hvor mye. 

- I vårt studie har vi sett på hvordan reg-
nestykket blir ved å ikke gi den anbefalte 
behandlingen, altså i kroner og ører, går 
i negativ retning for helseforetakene, 
forklarer den erfarne legen. 

Resultatet, som også er publisert i inter-
nasjonale tidsskrifter, er oppsiktsvekken-
de. Det er langt flere pasienter blant de 
som ikke fikk den anbefalte behandlingen 
som har redusert funksjon og trenger 
oppfølging, enn blant de som fikk det. 
Over en femårsperiode er altså den totale 
sykehuskostnaden 37 000 kroner større 
om de ikke gir behandling. 

- Jeg vil gjerne presisere at vi bare har 
sett på kostnadene for sykehuset; sam-
funnskostnaden, som for eksempel jobb, 
NAV-støtte og slitasje for resten av fa-
milien, er ikke med. Samfunnskostnaden 
er altså mye, mye høyrere. 
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Hvert år rammes rundt 200 nordmenn 
av  den alvorligste formen for traumatisk 
hodeskade.

RESULTATET AV NADA ANDELICS FORSKNING på rehabilitering etter en skae på hjernen er oppsiktsvekkende.



MODERATE OG MILDE 
HJERNESKADER
I løpet av 10 til 15 år har Norge gått fra 
å være famlende til å bli en av de beste 
landene i verden på rehabilitering av per-
soner med store hodeskader. I dag snak-
kes det om den skandinaviske modellen 
og forskere fra hele verden kommer for å 
se og for å lære. Når det gjelder mildere 
og moderate skader har vi derimot en 
vei å gå. 

- Det skandinaviske miljøet jobber i dag 
tett med flere internasjonale aktører. I et 
pågående EU-prosjekter jobber syke-
husene Ullevål, St. Olav og UNN sammen 
for blant annet å få mer kunnskap om 
diagnosen og de mest effektive behand-
lingene. Sammen skal vi med dette som 
utgangspunkt finne gode metoder for å 
diagnostisere skadene  og finne ut hva 
som virker best. I prosjektet inngår 5400 
pasienter fra hele Europa og 300 av disse 
er fra Ullevål, sier Andelic.  

Prosjektet omhandler også folk med 
lettere til moderate skader og forskerne 
ser, overraskende nok, at også for denne 
gruppen er rehabilitering ofte avgjørende 
for videre virke og kontakt med helse-
vesenet. 

- Av tidligere innsamlet materiale fra 
Ullevål har vi sett at de som blir utskrevet 
tidlig og ikke får rehabilitering, har opp- 
søkt helsevesenet senere med for eksem-
pel kognitive og emosjonelle utfordringer 

eller problemer i arbeidslivet. Målet er 
selvsagt å få til et egnet behandlings-
opplegg for disse, understreker forskeren. 

SAMARBEIDER GODT MED PERSON-
SKADEFORBUNDET LTN  
Under samtalen er det tydelig at Nada 
Andelics engasjement til syvende og sist 
handler om at enkeltpersoner som blir 
påført en hodeskade skal få det bedre. 
For å komme dit må en dokumentere, 
forstå og tilpasse. I dette puslespillet har 
også Personskadeforbundet LTN vært en 
god medspiller.

- Forbundets medlemmer kjenner det 
jeg holder på med på kroppen, boksta-
velig talt. Brukermedvirkning er viktig. I 
tillegg utøver en interesseorganisasjon 
et politisk press som må til for å få til 
endringer, sier hun. 

- Hva er fokuset fremover?  

- Jeg har dokumentasjon som forteller 
at ved å tilby god behandling for de som 
er hardt skadd sparer norske sykehus 37 
000 norske kroner pr person. Dette utgjør 
en samlet besparelse på statsbudsjet-
tet på snart 4 millioner i løpet av et år. 
Nå håper jeg også å kunne være med 
på å fremskaffe lignende tall og doku-
mentasjon blant de som har moderate 
eller lettere skader, avslutter forskeren 
og legen Nada Andelic.    

OM NADA ANDELIC 

FAGOMRÅDER
Traumatisk hjerneskade: epidemiologi 
og risikofaktorer
Utkomme og livskvalitet etter 
traumatisk hjerneskade
Behandlingslinjer, tidlig og sein reha-
bilitering etter traumatisk hjerneskade
Effekt av rehabilitering i et helse-
økonomisk perspektiv
Muskelskjelettlidelser

YRKESERFARING
Post, doc. ved CHARM.
Siden 2005 ansatt som overlege ved 
Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering, Klinikk for kirurgi og 
nevrofag, Oslo Universitetssykehus.
Tidligere jobbet ved Sunnaas sykehus 
HF; Norges Idrettsmedisinsk Institutt; 
NAV; Sykehuset Østfold HF; Helse 
Møre og Romsdal HF; Revmatisme 
sykehuset, Haugesund.
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Vi må alle gripe fatt i livene våre, 
ha prosjekter, holde oss noenlunde i 
fysisk form og gjøre positive aktivite-
ter. Likevel opplever vi å bli sittende 
passive i sofaen. 

For noen måneder siden møtte jeg en ung 
mann som fortalte om en sykdom som 
hadde rammet ham, revet bort teppet 
under ham og frarøvet hans identitet. 
I løpet av et døgn hadde fokuset hans 
skiftet fra Birken, rulleskitrening, lederjobb 
og hvor neste ferietur skulle foregå, til 
overlevelse og det å leve videre. 

FULLSTENDIG STOPP 
Livsendringen til ”Leif” skjedde i 2012, og 
tiden etterpå var kaotisk. Sjokk, redsel, 
depresjon, handlingslammelse, før det 
brått sto helt stille. Livet stoppet opp, 
bokstavelig talt, og han befant seg passiv 
i sofaen hjemme. 

”Leif” fortalte at han ikke fant ro i noe, 
kavet rundt og lette etter mening. Jaktet 
på logikken. Lurte på om han hadde gjort 
noe galt, noe som forklarte og kunne gi 
ham ro i sjelen. Men det var bare tomt 
og trist. Han ble sittende i sofaen. Med 

fjernkontrollen. Rulleskiene kunne ikke 
lenger brukes, Birken og eksotiske ferie-
turer var ikke kompatible med hans nye 
helsetilstand. Måneder ble til år. Det ble 
et ork å rydde, sette på vaskemaskinen, 
gå seg en tur, ta en kaffe med noen; ja 
- selv middagslaging ble et slit. Han var 
misfornøyd med seg selv, samtidig som 
han ikke klarte å endre dagene. 

Det er mange som kan kjenne seg igjen i 
”Leif”. Den passive opplevelsen av hver-
dagene i sofaen, kaffen og negativitet 
preger dagene. Et mønster som blir livet. 

ENDRINGSPROSESSER
En som vet hvordan slike mønstre som 
”Leif” opplevde kan endres, er Børge Leks-
bø, psykolog og spesialist i livsendring. 
I tillegg til å ha egen psykologpraksis er 
han for tiden konsulent på rehabilite-
ringsklinikken Høyenhall, der han møter 
pasienter som er utsatt for betydelige 
hjerneskader. 

- Mange av pasientene jeg tar i mot i 
praksisen vet godt hvilke grep de må 
foreta seg for å lykkes med endringene 
de ønsker seg. Samtidig synes de fles-
te at de er vanskelige å gjennomføre i 
praksis. Endring krever nemlig betydelig 
innsats! Det forutsetter at man bryter 
gamle vaner og mønstre som forsterkes 
av øyeblikkets lyster, følelser og behov. 
Man må klare å motstå, ofte nok, forklarer 
han entusiastisk og ivrig. 

Psykologen mener at vi må være struk-
turerte, målrettede og "fornuftige" for å 
lykkes, noe som kan være ganske kjedelig 
og naturstridig. Vi er vant til noe annet! 
På motsatt pol finner vi nemlig lysten, 
følelsene, impulsene og behovene i "nuet". 
Endringsprosesser havner og strander
ofte på en av disse polene. 

- Løsningen og oppskriften til suksess 
finnes som regel et sted i mellom det 
kjedelige, gråe og regelstyrte - og det 
følelsesstyrte. Men man kan heller ikke 
la seg styre helt av innfallsmetoden og 
øyeblikkets lyster og behov, understreker 
Børge Leksbø. 

HJERNEN STÅR I VEIEN
Evnen til å følge planer, bli mer rasjonell 
og handle i tråd med langsiktige mål, er 
ifølge Leksbø trenbar. Nøkkelen ligger i 
hjernen.

- Hjernen vår, som styrer kroppen og 
handlingene, vet vi er mest effektiv når 
den gjentar handlinger. Da går den mer 
eller mindre på autopilot og bruker minst 
mulig energi.  Metaforisk kan en si at 
gjentatte mønstre skaper store motor-
veier i hjernen. Det er klart det er lettere 
og mer behagelig å kjøre på disse, enn 
å måtte tråkke opp nye stier og kjøre på 
smale, svingete riksveier, forklarer han.   
- Derfor krever endring betydelig fokus 
og innsats.

Dette står i sterk kontrast til budskapet 

Ta grep for å bedre 
livskvaliteten din 

"LEIF" HADDE PROBLEMER med å komme seg opp av 
sofaen. Illustrasjonsbilde.

TEKST: Gunn Kvalsvik
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som råder i tida. Ikke minst i den tabloide 
delen av media. Det skapes en illusjon 
om at nye vaner nesten kan garanteres 
gjennom noen enkle trinn. Kjappe løs-
ninger eller «quick-fix» presenteres - det 
selger! Det er altså hjernen vår og dennes 
natur og automatikk som står i veien når 
vi skal skape endring. 

Når min venn ”Leif” i tre år har gjentatt 
det samme mønsteret: stå opp, skru på 
kaffetrakteren, hente avisen og sette seg i 
sofaen – for så å bli sittende i tre timer, er 
det dette som er hans hjernes motorvei. Å 
gå en morgentur eller til treningsstudioet 
eller rydde huset er riksveien, og krever 
anstrengelser for hjernen hans. 

Psykolog Børge Leksbø, som også er kjent 
fra TV2 programmet Tv2 Sporty, mener 
at kunnskapen om hjernen også gir løs-
ninger. Samme oppskrift fungerer nemlig 
utmerket når en skal skape forandring og 
etablere nye vaner. Vi må rett og slett 
utvide riksveien og skape en ny motorvei. 

- Oppskriften for en som trenger å kom-
me opp av sofaen er å komme seg opp 
og ut, igjen og igjen, helt til man blir vant 
til det og det nye handlingsmønsteret 
går på autopilot. Endring er etablert når 
dagen starter annerledes uten at en ten-
ker seg om. For noen kan endringen være 
mer eller mindre på plass etter få dager, 
mens de fleste må regne med å bruke 
betydelig lengre tid, sier han. 

ENKELT, MEN LIKEVEL SÅ VANSKELIG 
En stor utfordring for dem som har hatt 
et stort funksjonsfall er at man setter 
seg for urealistiske mål.

- De som har opplevd store endringer i 
livene sine må starte en endringsprosess 
med å akseptere at livet har forandret 
seg, og deretter sette seg mål som er re-
alistiske utfra nye forutsetninger, sier han. 

Urealistiske drømmer eller utopier må 
ryddes av veien, men man skal ha lov 
til å tenke stort og sette seg hårete 
mål. Men i hverdagen bør man fokusere 
mest på små, konkrete skritt på veien 
mot realistiske delmål. Birken og VM i 
idrett er kanskje ikke det folk flest kan 
få til innenfor idrett, og det å ha et hus 
som skinner slik som i magasiner er også 
gjerne mer utopi enn realisme. 

Leksbø sier at å lage seg klare mål er 
viktig. Sett målene og skriv ned en plan 
eller strategi for hvordan målene kan 
nås, gjerne i samarbeid med andre. Mål 
er  nemlig inspirerende og kan mobilisere 
uante krefter. 

- Sett klare og tydelige mål, gjerne i sam-
arbeid med noen som kjenner deg og har 
tid til å følge deg opp. Alt helsepersonell 
kan være gode medspillere – sykeplei-
eren, ergoterapeuten, fastlegen eller fy-
sioterapeuten. Om familien er nær, bør 
også de involveres. Dette er heiagjengen 
din, men husk det er du selv som må ha 

eierskap til målet og endringen du ønsker 
å oppnå, understreker han. 

STYGGEN PÅ RYGGEN
Leksbø forklarer at vi selv ofte er vår 
verste fiende, og at vår indre kritiske 
stemme gjerne står i veien for endring. 
Vi er flinkere på å være selvkritiske enn 
positive til oss selv. Onkel P kaller dette 
så treffende for Styggen på ryggen. 

- Til deg som er overdrevent selvkritisk 
og perfeksjonistisk: Senk skuldrene dine, 
trekk pusten godt inn og innse at det er 
mer enn godt nok å være veldig flink og 
få til veldig mye. Du må ikke være perfekt 
for å lykkes. 80 prosent er mer enn godt 
nok! Gi slipp på tanken om å være eller 
bli perfekt, sier Børge Leksbø. 

- Bak sløret av perfeksjonisme ligger 
nemlig snarveien til neste tilbakefall. Med 
perfeksjonisme som ideal blir fallhøyden 
enorm den dagen du ikke klarer å leve opp 
til egne krav og forventninger. Hold deg 
til planen og la det ta den tiden det tar. 
 
De fleste som har startet et endrings-
prosjekt har kjent på forventningen og 
håpet om en enveis, lineær og positiv 
endringsprosess. I følge Børge Leksbø er 
en prosess aldri uten feilvalg, arbeidsuhell 
eller motivasjonstørke. Det føles kanskje 
fornuftig der og da, men frykten for å 
feile og jakten på perfeksjonisme blir en 
mental hemsko, som paradoksalt nok 
fører til nye tilbakefall!

Leksbø forklarer at vi er vår verste fiende i 
en endringsprosess og at vår indre kritiske 
stemme står i veien for endring.
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Å GÅ EN TUR I VAKRE HØSTFARGER GJØR ALLE GLADE. GARANTERT!
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- Den dagen motgangen kommer, raser 
nemlig hele prosjektet, gjerne ledsaget 
av tanker som: "Nå har jeg driti meg ut 
igjen", "jeg kommer aldri til å lykkes", "jeg 
er ikke sterk nok til å motstå fristelser", 
"jeg er svak". Slike destruktive tanker gjør 
at det luskende tilbakefallet springer ut 
i full blomst, forklarer han.  

En del av prosessen er å innse og ak-
septere at tilbakefall er regelen framfor 
unntaket i en endring. Det er normalt og 
i utgangspunktet helt ufarlig. For ved å 
akseptere at en prosess ikke alltid går 
i positiv retning, er man i posisjon til å 
forebygge og legge til rette for å klare 
seg best mulig den dagen man går lei, 
dropper treninga, blir syk eller faller for 
sofafristelsen. 

NOTER, NOTER OG EVALUER 
Børge Leksbø mener at det å notere seg 
mål, delmål og evalueringer er nyttig. 
Dette gjør at en over tid kan se at det går 
fremover og at en har et verktøy som sys-
tematiserer handlingene. Lister er også 
lettere å forholde seg til enn humøret og 
stadig skiftende «fornuft». 

- Det er et godt råd å sette av tid ukentlig, 
for noen daglig, til å reflektere over hva 
som går bra og dårlig. På pepp-kurs jeg 
holder kaller jeg dette selv-pepp – som er 
mestring satt i system. I praksis handler 
det om å evaluere seg selv  ut fra egen 
ukeplan, agenda og mål. Bevisstgjøring 
rundt det man får til bygger motivasjon 

og selvtillit, og gir energi til videre jobbing, 
forklarer han, og legger til at vi dessverre 
er forskjellig utstyrt når det gjelder evne 
til endring. 

- Strukturerte personer har ofte bedre 
evne til å få til en endring fordi de liker 
systemer. Impulsive og personer som let-
tere lar seg begeistre og styre av lyster, 
må jobbe hardere og opplever kanskje 
mer motstand i en endringsprosess. Når 
det er sagt, så vil begeistringen over re-
sultatet kanskje motivere den sistnevnte 
gruppen mer når man har at systematikk 
er et effektivt hjelpemiddel. 

IKKE GOD NOK
Det har den siste tiden gått bedre med 
”Leif”. Sist jeg møtte ham hadde han 
kommet seg opp av sofaen. Stikkord 
til forandringen var et lerret og en ma-
lingspensel. 

- Jeg brukte lang tid på å tenke på hva 
jeg egentlig hadde lyst til. Siden jeg ikke 
kan trene på samme måten som før eller 
bygge terrasse på hytta, kom jeg på at 
jeg alltid hadde hatt lyst til å male. Nå 
har jeg gått et halvt år på kurs og jeg er 
superfornøyd, sier han entusiastisk. 

”Leif” forteller at denne ene forandringen 
har endret også andre deler av livet. Han 
starter dagen med å gå en tur i skogen 
og lurer på å kjøpe seg en hund. Styggen 
på ryggen har fått mindre plass, men 
fremdeles jobber han med å akseptere og 

være fornøyd med livet slik det har blitt.  
Psykolog Børge Leiksbø forteller at han 
ofte møter personer som tror, mener og 
føler at de ikke er gode nok. ”Leif” og de 
fleste av oss fokuserer på feil og man-
gler. De negative merkelappene hagler 
og overskygger de positive og vennlige 
røstene. Til slutt begynner man å tro på 
det selv: Jeg er ikke god nok! Man blir 
usikker, engstelig og føler seg 2. rangs. 

- En klok mann har sagt at vi må gi litt 
mer faen. Det er jeg enig i. Men noen 
trenger aller først å lære seg og aksep-
tere fullt ut at de faktisk er mer enn gode 
nok som de er. Med den positive indre 
stemmen kan en lettere starte en foran-
dringsprosess, avslutter Leiksbø. 

Psykolog Børge Leksbø har man-
geårig erfaring som psykolog innen 
flere felt, blant annet helse, livsstil, 
rus og psykiatri. I tillegg til å holde 
foredrag og kurs, driver han egen 
psykologpraksis på Hønefoss. Les 
mer om han på: www.psykolog-
borgeleksbo.no.

OM BØRGE LEKSBØ

Børge Leksbø mener at det å notere seg 
mål, delmål og evalueringer er nyttig. Dette 
gjør at en over tid kan se at det går fremover 
og at en har et verktøy som systematiserer 
handlingene.
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Smått
& Viktig

Personskadeforbundet LTNs ma-
gasin LEVE MED er medlemmenes
organ og vi setter derfor stor pris på 
innspill og engasjement. Vårt øn-
ske er å avspeile det som rører seg 
blant medlemmer, samt formidle 
strukturelle forhold som angår oss 
som gruppe.

Dette er bakgrunnen for at vi i første 
omgang skrev om behandlingen Up-
per Cervical (UC) som mange av våre 
medlemmer, blant annet i Haugalan-
det, har benyttet seg av og ønsket 
å dele sine erfaringer rundt. Gjen- 

nom intervjuet med Jan Helge Apeland 
fortalte vi en enkeltpersons historie om en 
metode som kan være relevant for flere.

Det er det samme standpunktet som 
gjør at vi også ønsket å trykke leserinn-
legget fra vårt medlem Anne-Gry Røine. 
Hennes innspill er konstruktive og hun 
har mange poeng.

Forbundet er selvsagt klar over at meto-
den i den omtalte artikkelen er omstridt, 
og at det er mange stemmer for og imot. 
Å gi et fullstendig og utfyllende bilde er 
dessverre ikke mulig innenfor vårt maga- 

sinformat, og vi har heller ikke kapasitet 
til dette. Den viktigste grunnen er at vi 
ikke er et medisinsk organ med den type 
kompetanse. Et annet argument er at 
vi har et mål om å ikke skrive lange og 
komplekse artikler.

Som interesseorganisasjon er vi et talerør 
for det som skjer seg der ute. I LEVE MED 
skal dette komme til uttrykk både ved 
formidling av systemisk karakter, men 
også i de historiene som angår enkelt-
mennesker. Vi oppfordrer derfor flere til 
å gjøre som Anne-Gry Røine: kom med 
innspill og del dine erfaringer og tanker.

LEVE MED er ditt magasin!

I arbeid og høyere utdanning  
med kognitive vansker

//  NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse  //  2015

Veiledningshefte for tilrettelegging og deltakelse

En veileder for rådgiver ved NAV-kontor, arbeidsgiver, deg med kognitive  
vansker, tilretteleggere og andre samarbeidsparter.

Reseptavtale
på ditt apotek
En reseptavtale hos ditt apotek gjør det
enkelt for deg som kunde. Du oppretter
reseptavtalen i et apotek. Når det er tid
for nytt uttak på resepten, gir vi
deg beskjed via tekstmelding,
e-post eller telefon om
at varene dine er
klargjort og kan
hentes på apoteket.

Slik kan du spare tid og være trygg på
at apoteket har det du trenger til riktig
tidspunkt.
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IKKE AVKORTNING NÅR SKADE SKYL-
DES PSYKISK SYKDOM
I LEVE MED nummer 1 2015 omtalte vi 
en sak om en person som kom til skade 
etter å ha klatret opp på en jernbane-
vogn og fått strøm i seg.  Omtalen ble 
dessverre noe misvisende.  Samtidig er 
saken nå også behandlet i Høyesterett. 
Vi spanderer derfor en ny gjennomgang 
av saken. 

Borgarting lagmannsrett konkluderte 
med at årsaken til at skadelidte tok seg 
inn på jernbaneområdet og klatret opp 
på jernbanevognen, var at han var psy-
kotisk. Selv om jernbaneområdet generelt 
ble ansett for å være godt nok sikret, var 
sikringen ikke god nok i forhold til utsat-
te personer som barn og sinnslidende. 
Det ble argumentert for at gjerdet var 
nedtråkket der skadelidte tok seg inn og 
at det ikke var satt opp fareskilt på den 
delen av gjerdet. Tomta der skadelidte 
tok seg inn var ubebygd, og det lå en 
barneskole i nærheten. 

På tross av at psykosen ble ansett å 
være en vesentlig medvirkende årsak 
til at ulykken skjedde, fant lagmannsret-
ten at skadelidte var noe å bebreide, og 
erstatningen ble halvert fra 10,8 millioner 
til 5,4 millioner. Det var avkortningsspørs-
målet som ble bragt inn for Høyesterett. 

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett 
var om skadelidte kan utvise egen skyld 
- kan bebreides - når det er årsakssam-

menheng mellom psykosen og skaden.  
Høyesterett fant at i slike tilfeller mangler 
selvskyldevnen og da er det ikke rom 
for å foreta en konkret vurdering av om 
skadelidte, tross psykosens innvirkning, 
likevel er å bebreide.  I den konkrete saken 
bygget Høyesterett på at lagmannsret-
ten hadde funnet det bevist at det var 
årsakssammenheng mellom skadelidtes 
psykose og den skaden han ble påført.  
Vilkåret om egen skyld manglet og det 
var følgelig ikke grunnlag for å foreta 
avkortning. 

Dom ble enstemmig avsagt 21. mai 2015. 
Saken ble prosedert av advokat Sven 
Knagenhjelm.

YRKESSKADE OG 
ARBEIDSGIVERANSVAR
14. april dette år kom det en interessant 
dom fra Borgarting lagmannsrett. Her ble 
det fremmet krav mot arbeidsgiver for 
skade som ble påført en mekaniker under 
testing av en pumpe. Skadelidte ble på-
ført skader i hodet og skulder, og måtte 

amputere deler av den ene foten. Det ble 
fastsatt en medisinsk invaliditetsgrad 
på 67 prosent og skadelidte ble tilkjent 
en yrkesskadeerstatning på overkant 
av 2,5 millioner kr. Dette var imidlertid 
ikke tilstrekkelig til å dekke hans totale 
inntektstap. Spørsmålet var så om ar-
beidsgiver ville være ansvarlig for det 
overskytende. Kravet som ble fremsatt 
bygget på det såkalte arbeidsgiveran-
svaret og subsidiært på det ulovfestede 
uaktsomhetsansvar. Ulykken inntraff 
ved at pumpen som skulle bli testet ble 
heist opp. 

Skadelidte skulle montere bøyler på kon-
struksjonen. Konstruksjonen ble derfor 
heist opp slik at toppen av pumpen var 
åtte meter over arbeidsplattformen hvor 
arbeiderne stod. Arbeidsgiver hadde satt 
ut dette arbeidet til en annen oppdrags-
taker som fikk ansvaret for vedlikehold 
av pumpene. Imidlertid benyttet man 
utstyr fra arbeidsgiver når operasjonen 
ble utført. 

Lagmannsretten konkluderer med at ho-
vedårsaken til ulykken var mistilpasning 
mellom mutter og en gjengestang. Dette 
utstyret var arbeidsgivers utstyr og ar-
beidsgiver måtte derfor bære ansvaret for 
at utstyret ikke var tilpasset operasjonen. 
Videre fastslår retten at arbeidsgiver har 
et selvstendig ansvar for at riktig utstyr 
er tilgjengelig. Arbeidsgiver avviste sitt 
ansvar da de mente at firmaet som had-
de oppdraget med gjennomføringen av 

§

TEKST: Per Oretorp

Glimt fra retten
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prosjektet også sto ansvarlig for dette. 

Lagmannsretten avviste dette under hen-
visning til at oppbevaringsrutinene ikke 
var tilstrekkelig før dette oppdraget ble 
satt ut, og at overføringen av kontrakten 
om dette arbeidet ikke i seg selv var an-
svarsbefriende da situasjonen fremdeles 
var under arbeidsgivers kontroll. I tillegg 
la man til grunn at arbeidsgiver hadde, 
etter kontrakten, et medvirkende ansvar 
for HMS, gjennom sitt hovedansvar for 
området. Lagmannsretten konkluderer 

videre med at arbeidsgiver ikke hadde 
sørget for å etterleve de normene for sik-
ring av utstyr som burde vært iverksatt 
for sikring mot ulykker. 

Retten la videre til grunn at arbeidsgiver 
over tid hadde operert med mangelfulle 
og ansvarsbetingende rutiner, og hadde 
gitt grunnlag for at disse har fortsatt. 
Lagmannsretten la derfor til grunn at det 
forelå uaktsomhet fra arbeidsgivers side 
på en slik måte at skadelidte gis medhold 
under arbeidsgiveransvaret.

Dommen er interessant da dette ikke 
er helt upraktisk problemstilling i ar-
beidslivet. Det er imidlertid sjelden at 
arbeidstaker går til sak mot arbeidsgiver 
i tillegg til å få dekning av standard  
yrkesskadeforsikring. 

Saken ble prosedert av advokat Oddvar 
Lindbekk. Dommen er anket til Høyeste-
rett og er i skrivende stund ikke behandlet 
av Høyesteretts ankeutvalg.

PÅ TROSS AV AT psykosen ble ansett å være en vesentlig medvirkende 
årsak til at ulykken skjedde fant lagmannsretten at skadelidte var noe å 
bebreide.
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Hvor mange ganger har du ikke øn-
sket deg muligheten til å trene så 
mye du vil, i fine omgivelser, med 
god mat og hyggelige folk?  Vel, på 
dette stedet har du det. 

Dette er min opplevelse av Beitostølen 
Helsesportsenter, skrevet etter et opphold 
på fire uker våren 2015.

VELKOMSTEN
Jeg blir møtt av muntre fugletoner idet 
jeg går inn i den store resepsjonen. Rundt 
meg har jeg to store sittegrupper i fine, 
lyse lokaler. Litt bortenfor står en inn-
bydende fruktdisk med pærer, epler og 
bananer. Det er et helsehotell og navnet 
gir gjenlyd i omgivelsene. Her finnes ikke 
sjokolade- eller chipsautomat. 

Programmet starter etter frokost dagen 
etter med felles informasjonsmøte i 
gymsalen. Jeg titter rundt meg, alle ser 
spente ut. Vi får et velkomstskriv med 
informasjon om stedet og praktiske opp-
lysninger. På arket står det hvilken lege og 
fysioterapeut som er mine kontaktperso-
ner for oppholdet. En informasjonsperm 
om husregler og generell info får jeg også.

MANGE AKTIVITETER 
Ridning, styrketrening, svømming, sykling, 
og pigging er noen av aktivitetene som 
tilbys. Det legges vekt på indre motiva-
sjon og innsats hos den enkelte. Innstilling 
er viktig! Pauser er lagt inn mellom hver 
aktivitet, slik at man kan ta seg inn igjen. 

Fysioterapeutene følger med og hjelper 
til i treningsalen, og det blir tilrettelagt 
for å tilpasse dine utfordringer best mu-
lig. Treningsalen er stor og har mange 
apparater. Det står noen benker ryddig 
plassert langs kanten der man kan få 
fysikalsk behandling, og ut fra stereo- 
anlegget kommer lystig treningsmusikk. 
Svømmehallen består av to basseng. Det 
ene har normal temperatur, det andre er 
over 30 grader. I garderoben er det bad-
stue. Det er veldig fine uteområder med 
god plass til å gå på ski om vinteren og 
til å sykle om sommeren. 

Kveldene består av diverse fritidsysler. 
Bading, disko, forming, film og bingo, for 
å nevne noe. Men man kan også hvile på 
rommet eller låne en god bok fra biblio-
teket. Ønsker man heller å sette seg ned 
foran TV-en, er også det mulig. Egen PC 
er det mange som tar med seg, og det er 
gratis tråløst nettverk på rommene. Alle 
aktivitetene ligger i nær omkrets og er 
derfor lett tilgjengelige. På timeplanen er 
det også satt av dagsturer og utflukter 
med bil inn til sentrum.

DE SOM JOBBER HER 
Fysioterapeuter,leger og sykepleiere  er 
tilstede. Din helse er viktig og det tilbys 
jevnlige samtaler med kontaktperson 
for å høre hvordan treningen går og om 
man trives. I samtalene kan man også 
endre på timeplanen om man for ek-
sempel skulle ønske å øke eller redusere 
treningsmengden. Det er alltid kort vei 

til nærmeste sykepleier, og en egen sy-
kestue står klar med bandasje om det 
skulle behøves. Ergoterapeuten her kan 
hjelpe deg med utfylling av søknader, 
slik at prosessen går raskere når man 
kommer herfra. En fysioterapeut hjelper 
til på ridebanen og ser til at alt går bra. 
Utenfor stallen står en rampe man bruker 
for å komme opp på hesten. Alle skal 
greie å ri her. I tillegg til de faste ansatte, 
sirkulerer det fem fysioterapistudenter. 
De er sosiale og hjelpsomme, og stiller 
gjerne også opp til kortspill eller annen 
aktivitet. 

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

TONES BLIKK PÅ
FRIVILLIGHETEN

Beitostølen Helsesportsenter 
- et treningsparadis
TEKST OG BILDER: Tone Knudsen
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Tone Knudsen

Det er viktig å følge opp når du kommer hjem, 
derfor får man med  et ark med illustrasjoner 
som viser tilpasset trening.

MANGE SKJEBNER 
Jeg treffer mennesker i alle aldersgrup-
per og tilstander. Flere sitter i rullestol. 
«Jeg ble kastet av en bil som 20-åring», 
forteller en voksen mann på gruppa mi. 
«Kameratene mine gikk det greit med, 
mens jeg fikk ødelagt ryggraden, noe 
som gjør at jeg må sitte her». Han ser klok 
ut. Jeg tror årene etter ulykken har gjort 
han sterk og bevisst sin egen situasjon. 

En annen jeg er på gruppe med, er en 
sprek dame i starten av 50-årene som 
har hatt hjerneslag. Hun er dårlig til beins 
og har en arm som ikke virker slik den 
skal. Den henger slapt ved hoften hen-
nes. Taleevnen behøves også å trenes 
opp. Hun nynner i gangene. Dette har 
hun lært at hjelper for at språket enklere 
skal komme tilbake. Det er en annen på 
senteret, som også har fått hjerneslag, 
som har fortalt henne det. 

Barnelatter høres i gangen. Jeg ser en 
søt jente med skinner på begge beina. 
Medfødt muskelsykdom. Hun staker seg 
fram med stive bein, men humøret er 
bra og hun har flere jevnaldrende rundt 
seg. Hun er 12 år og har fått mange nye 
venner.

MAT OG DRIKKE 
God mat og drikke er viktig på et slikt 
sted. En kaffemaskin står i den ene felles 
tv-stua. Kaffen er gratis og økologisk. 
Jevnlig står det folk her for påfyll, og det 
er et perfekt sted å komme i kontakt med 
andre. Måltidene består av frokost, lunsj, 
middag og kveldsmat. Lunsjen er virkelig 
verdt å nevne. I tillegg til varm mat, kan 
man forsyne seg av laks, kjøttpålegg, 
eggerøre, potetsalater, salatbar og di-
verse oster! I helgene serveres det kaker 
i TV-stua og det er tilpasset mat for al-
lergikere. 

Ukemenyen henger på en skjerm ved 
inngangen til matsalen. Grønn salat 
og brød blir alltid servert ved siden av 
middagene som består av to forskjellige 
retter. Grønn dag betyr vegetarisk mat. 
Blir du mer sulten på kvelden kan du i 
tillegg til den innbydende fruktdisken, 
ta deg et knekkebrød, en yoghurt eller 
frokostblanding. 

DET SOSIALE 
Sosial omgang er også rehabilitering. Vi 
gir hverandre råd og tips, og trekker lær-
dom av hverandres erfaringer. I gruppen 
min satt latteren løst med mye galgen-

humor. Men om man ikke hadde ork eller 
ville delta, var det også helt greit. Ingen 
stilte spørsmål! Jeg fikk mange klemmer 
i løpet av mitt opphold. 

Tonen var god også mellom de man ikke 
kjente så godt. Det var lett å bli kjent 
her, mange spilte kort og brettspill og et 
biljardbord stod klart til bruk. I helgene 
valgte mange å spise ute. Her var det 
også mulig å ta seg en øl eller tre. En 
god måte å knytte nærmere bånd på. I 
slike sosiale settinger åpner man seg opp 
på en annen måte og kommer tettere 
på. Helsefokuset forsvinner for en stund.

HJEMREISEN 
Det er viktig å følge opp når du kommer 
hjem, derfor får man med et ark med 
illustrasjoner som viser tilpasset trening. 
Målet er å fortsette den gode treningen. 
Til sist vil jeg si at på Beitostølen Hel-
sesportsenter lærer vi av hverandre. Vi 
har alle noe å jobbe med, i større eller 
mindre grad. Her kan du komme som 
du er, ingen ser rart på deg og vi har alle 
et felles mål: Å bli bedre! 
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TEKST OG FOTO: Bente Hyttebakk

Korgenfjellet Kro og Motell. Marita 
Olaisen i sitt ess under loddtreknin-
gen.

Vi hadde tradisjonen tro sommeravslut-
ning sammen med Rana i år også. Det 
ble et meget hyggelig treff på fjellet, med 
god mat og godt humør.

HER ER ÅRETS PROGRAM:
Orientering fra Ungdomskonferansen 
Orientering fra Fylkesårsmøtet
Orientering fra regionkonferansen
Orientering og diskusjon vedrørende 
sikkerheten til trafikkdirigentene 

Det pågår mye veiarbeid i distriktet for 
tiden. Bente har snakket med flere som 
har dårlige erfaringer, og under treffet 
delte hun historier som er graverende. 
Særlig pekte hun på bilistenes manglen-
de respekt og dårlige oppførsel.  Et annet 
moment som ble tatt opp var viktigheten 
av at veiarbeidsområder blir lyssatt.

I styret har det blitt vektlagt at oppgaver 
fordeles og vi ser at dette øker engasje-
mentet og vi ser tydelig positive resultater.

Ønsker alle en riktig god og skadefri 
sensommer!

Mosjøen og omegn - sommeravslutning

Landet
rundt

Styret hadde sommeravslutning 
og styremøte lørdag 20. juni. Vi 
møttes hjemme hos styremedlem 
Kai Nordheim og avsluttet med 
grillaften. På møtet planla vi blant 
annet masse aktiviteter til høsten. 

Dagen etter, den 21. juni, var det 
fellestur for medlemmene til  

Tusenfryd. Vi var  36 stykk. Når alle 
kom innenfor parken sprede de seg 
til ulike karuseller, men klokken 1500 
møttes vi på kafé  for mat og hyg-
ge. Tor med hammeren kom også 
på besøk med regn og torden, men 
det stoppet ikke folk fra å ha en fin 
opplevelse. 

Styremøte og Tusenfryd for Oslolaget 
TEKST OG FOTO:  Andre Berg 
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Den siste tiden har vi hatt et sam-
arbeidsprosjekt i Stor-Oslo; områ-
det mellom Asker og Bærum, som 
undertegnede representerer, Oslo, 
Follo og Romerike. Det har gjort 
at vi har kunnet gjennomføre flere 
fellesprosjekter som ellers ville blitt 
for omfattende og dyre for ett lag 
alene. Den geografiske avstanden 
er jo ikke større enn at det lar seg 
gjennomføre.

I begynnelsen av juni arrangerte Stor- 
Oslo en felles båttur på Oslofjorden med 
Rigfar (søsterskipet til Rigmor). Asker og 
Bærumslaget sto som arrangør.  Det var 
knyttet stor spennng til hvordan været 
ville bli, for juni hadde til da vært kald og 
ustabil med mye regn.  Men vi fikk ny-

delig solskinn. Vi startet i Sandvika hvor 
båten har hjemmehavn, tøffet ut mellom 
øyene i Vestfjorden og  fikk flott guiding 
av skipperen - både fakta og anekdoter.

Deretter krysset vi Oslofjorden  og seilte 
langs Nesoddlandet. Ildjernet var en av 
de idyllene vi fikk se der. Så bar det for-
bi Nesoddtangen og innover mot Oslo, 
forbi mange av øyene, som Gressholmen 
og Hovedøya, for å nevne noen. Det var 
morsomt å se Operaen og byen fra sjøen. 
I Oslo la vi til kai og slapp av de som 
ønsket å gå av der, og så tøffet vi videre 
langs Bygdøylandet og videre tilbake til 
Sandvika.

I løpet av turen ble det servert deilig 
tapas og det var mulighet for å kjøpe 
seg drikke til maten. Båten hadde alle 
rettigheter. Hele turen tok fire timer. Det 
var generell enighet blant deltagerne 
om at dette må vi prøve å få gjentatt 
til neste år.

Båttur i Oslofjorden     
TEKST OG FOTO: Julie Kvamme

Den siste tiden har det vært et samarbeids-
prosjekt i Stor-Oslo: området mellom Asker og 
Bærum, som undertegnede representerer, Oslo,
Follo og Romerike.
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TEKST: Andreas Pihl

SKI
Det var svært positivt at Musikkens dag 
hadde sine aktiviteter på øvre torg sam-
tidig med “De tre killers”. Det ga mer 
“action” på torget totalt sett. Dessuten 
ga det begge parter en synergieffekt 
vedrørende publikum.
 
Til tross for dette, så skulle vi gjerne hatt 
enda større publikumtilstrømming, spe-
sielt av unge bilførere med begrenset 
kjøreerfaring og risikoforståelse.
 
Statens vegvesen deltok i år for første 

gang. Til tross for en plassering som ikke 
var den mest sentrale, sikret likevel et 
godt vegvesen-mannskap god kontakt 
med og informasjon til publikum.
 
Hurtigfrigjøringen og bildroppene har 
stor oppmerksomhet blant publikum. 
Hurtigfrigjøringen og bildroppene er vik-
tige i seg selv. I tillegg er de viktige for å 
trekke publikum til de andre aktørene og 
stands som også har viktig informasjon 
å dele med publikum.
 
Alle aktørene hadde et aktivt mannskap 
som gjorde sin faglige og publikumsret-
tede jobb på sine stands. Det gjaldt også 

en speaker som brukte mikrofonen flit-
tig mens han sirkulerte blant publikum, 
og han ga dermed pubikum nærhet til 
informasjonen og aksjonen. 
 
MOSS
I Moss stilte alle aktørene som planlagt. 
Publikumtilstrømmingen var svak til å 
begynne med, men tok seg opp etter-
hvert. Informasjon om aksjonsdagen var 
gitt på forhånd i blant annet lokalradi-
oen og til videregående skoler.
 
Det lyktes ikke å få tak i “Veltepetter”, 
men “Bråstoppen” var flittig i bruk og ga 
publikum en fysisk opplevelse som trolig 
satte noen tanker i sving hos mange. 
Hurtigfrigjøringen fungerte også godt.
 
ØNSKER Å GÅ VIDERE
Er det noen som har gode idéer til hvor-
dan vi kan øke interessen for aksjonen 
hos unge, uerfarne motorvognførere, 
så si i fra. 
 
Vi vil aldri få vite hvor stor effekt “De tre 
killers” har. Vi må likevel håpe at det gir 
noen trafikanter økt forståelse for ulyk-
kesrisikoen på veiene. Det er dette som 
gir energi for en ny aksjonsdag i 2016! 
 
En ting må vi gjøre bedre neste gang: 
Vi må ordne litt bedre vær!

De tre killers holder stand 

Landet
rundt



–  19  –

TEKST: Vivian Solås

Den 18. juni var Personskadeforbun-
det LTN Vest-Agders fylkeslag på 
plass i Markensgate i Kristiansand. 
Der hadde vi mange samtaler med 
mennesker i alle aldersgrupper pluss 
at vi fikk besøk av en barnehage som 
var ute på tur. Det var også man-
ge turister og medlemmer som var 
innom standen vår, og som slo av 
en prat med oss.

En av grunnene for å ha stand bunnet 
i et ønske om å vise oss frem og øke 
aktiviteten i fylket. Vi delte ut kopier av 
sommerbrevet vi har sendt ut til medlem-
mene våre for å vise høstens aktiviteter. 

I høst kan laget melde om følgende ak-
tiviteter: Kurs i NAV-rettigheter og er-
statningsrett, pizzakvelder øst og vest i 
fylket, samt treff i badelandet Aqurama 
i Kristiansand. 

Vest-Agder fylkeslag hadde stand i 
Kristiansand

TEKST: Vivian Solås Fylkeslaget gjentok suksessen og ar-
rangerte pizzakveld for medlemmer 
i Vest-Agder. Styret i fylket ønsker 
nemlig å tilrettelegge for arrange-
menter som er mer faste og som 
medlemmene opplever som posi-
tive. Denne gangen ble dette gjort 
i Lyngdal, hvor medlemmer ønsket 
aktiviteter vest i fylket.

Styret synes det er flott og er stolte av at 
medlemmer engasjerer seg, og vi ønsker 
derfor å nå hele fylket med treff.

Vi var ti medlemmer som møttes hos 
Jonas B. Gundersen i Lyngdal sentrum 
og praten gikk livlig. Betjeningen var hyg-
gelige og hadde ordnet en fin avtale med 
oss. Det er vi veldig fornøyde med!

Gjennom samtaler ble det også ordnet 
en avtale om å lage en stand under en 
aktivitetsdag i Lyngdal i juli måned.

Vi i styret er svært fornøyde, og gleder 
oss til fortsettelsen!

Pizzakveld for medlemmer i Vest-Agder 
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TEKST: Hege Hansen 

En lørdag i juni inviterte Person-
skadeforbundet LTN Østfold, med 
samarbeidslagene Oslo og Rome-
rike, til en fartsfylt ettermiddag på 
Gardermoen hos Motorsport Event.

Vi var en flott gjeng som møttes på Gar-
dermoen den 13. juni. Program for dagen 

var å kjøre noen runder med rallycross, 
grilling, samt å ha det sosialt og gøy. 
Masse humor og latter satte sitt preg 
på ettermiddagen, og vi reiste derifra 
slitne med fornøyde smil om munnen. 

Hos Motorsport Event og Frode Skaar 
legges det til rette slik at flest mulig skal 
ha en mulighet til å delta - enten i form 
av å kjøre selv eller som passasjer med 

en profesjonell. 

Noen opplevde å overmanne engstel-
sen ved å kjøre selv. Dette førte med seg 
mange smil og ikke så rent lite stolthet. 
Mange finner ut at det er skikkelig gøy 
å kjøre. 

Gjengen i år kjørte til GULL og fikk derfor 
utdelt en gullmedalje. 

Rallycross på Gardermoen

Landet
rundt

TEKST: Hege Hansen 

Første helga i august arrangeres 
Grenserittet ved Fredriksten festning 
i Halden. Rittet starter i Strömstad 
og slutter på den fantastiske Fred-
riksten festning. Løypa er totalt på 
80 km. 

Grenserittet ble arrangert første gang 
som prøveløp i 1998 og er en årlig tra-
disjon. Det er det andre året Personska-

deforbundet LTN Østfold deltar med 
stand, og i år var det Håkon Nordby, 
Linn J. Krogstad og Hege T. Hansen som  
bemannet. 

Vi hadde en god strøm av folk innom, 
både som slo av en prat og noen potensi-
elt nye medlemmer. Vi fikk delt ut mange 
effekter, fortalt hvem vi er og hva vi gjør. 

Å  ha stand på Grenserittet er en fin måte 
å komme i kontakt med mange mennes-

ker på (mange tusen i løpet av to dager), 
og å få spredd budskapet vårt. Vi stiller 
garantert neste år!

Grenserittet 2015
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Lise - Anette
Mikkelsen

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: 16. sept 2015

Løsning på forrige kryss 
var: 
NÅ ER SOMMEREN 
ENDELIG KOMMET

Astrid Løe, 5570 Aksdal

Gunn-Elise Johnsen, 8352 Sennesvik

Randulf Elsaas Stürtzel, 1274 Oslo

OPPGAVE VINNERE

Kryss meg på krykka

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

Er du usikker på dine rettigheter i møte med helseinsti-
tusjoner? Her får du en kort oversiktsliste. 

BARNS RETT TIL SAMVÆR MED FORELDRE I 
HELSEINSTITUSJONER
Barn under 18 år har rett til samvær med minst en av foreldrene 
eller andre med foreldreansvaret under opphold i sykehus eller 
annen helseinstitusjon. Det er unntak fra dette dersom slikt 
samvær ikke er ønskelig av hensyn til barnet. Foreldres rett til 
samvær med barnet tilsvarer den rett de har etter barneloven 
utenfor institusjonsoppholdet.

Retten til å ha foreldre hos seg gjelder også for barn som er 
innlagt i institusjon som er en del av det psykiske helsevernet. 
Omfanget av samværet må imidlertid vurderes ut i fra barnets 
sykdomstilstand. Det vil si at foreldres tilstedeværelse vil måtte 
begrenses dersom tilstedeværelsen påvirker barnets helse i 
en negativ retning.

Sykehuset plikter å legge til rette for samværet. Det vil bl.a. si 
at foreldre skal gis tilbud om overnatting og å spise sammen 
med barnet.

Barnet og/eller foreldrene kan klage til Fylkesmannen dersom 
retten til samvær med foreldrene ikke blir oppfylt.

BARNS RETT TIL AKTIVITET OG UNDERVISNING I 
HELSEINSTITUSJON
Barn har rett til å bli aktivisert og de har rett til undervisning 
under opphold i helseinstitusjon i den grad det er forsvarlig ut i 
fra barnets helsesituasjon. Barns rett til undervisning reguleres 
av opplæringsloven.

Helsepersonellet skal informere om hvilke tilbud som foreligger, 
og om hvor man kan henvende seg for å få ytterligere bistand.

Kilde: Helsenorge.no

Regler som gjelder for alle barn under 18 år
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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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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 

1Et naturlig lim
Enkelte typer lim er syntetiske og må 
lages i en fabrikk. Andre naturlige 
limtyper lages av stoff fra planter 
eller dyr. Et eksempel:

Eggehviten er et godt 
naturlig lim når du vil 
klebe sammen ting med 
ru overflate, som papir

Be hjelperen 
din knuse et 
egg og helle 
det i bollen 
med hel 
plomme

Hva skjedde?

Kleb biter av 
aluminiums-
folie til 
glasset med 
eggehvite

Sjekk en, to 
og seks 
timer senere 
for å se hvor 
godt folien 
sitter

Den kan også lime 
glatte ting som 
aluminiums-
folie men da 
tørker den 
saktere

• Rått egg

• Biter av farget papir

eller små bilder klippet

ut av et blad

• Skje

• Stykke papp
• Liten pensel

• Aluminiumsfolie
• Saks

• Voksen hjelper
• Ren syltetøyglass e.l.

Dette trenger du:

7

8

Vent i en time og se om 
papirbitene fremdeles kan flyttes, 
så sjekker du igjen om to timer

6

Etter at du har limt på en 
papirbit, kan du fremdeles 
skrelle det av eller flytte det?

5

Pensle noe av eggehviten på de 
små papirbitene og lim dem fast 
på bildet du tegnet på pappen

4

Tegn et enkelt bilde – bare et 
omriss – på pappbiten3

Ta opp plommen med en skje 
og kast den (eller bruk den til 
matlaging hvis hjelperen 
sier det er greit) 

2

1

2
3

4

4

• Liten, ren bolle

• Blyant

LIM

MCT/Bulls
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Dette 
skjer

Personskadeforbundet LTNs fylke-
slag i Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark inviterer til åpent foredrag 
om:

”FRA NAV-SK TIL NORSK”: NAV OG 
KOMMUNALE TJENESTER.
Foredraget gir en innføring i hvilke 
rettigheter og plikter man har ved 
skader og sykdom.  Det gis råd og 
veiledning om hvordan legge fram 
sin sak overfor NAV og hvordan stille 
de ”riktige” spørsmålene.

Det gis en generell innføring i øko-
nomiske ytelser som sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger, uførepen-
sjon, arbeidsrettede tiltak og andre 
stønadsytelser.
Foredragsholder er rådgiver Birte 
Sand Rismyhr i Personskadeforbun-
det LTN.

”NÅR ULYKKEN RAMMER OG 
ØKONOMIEN RASERES”:  
ERSTATNINGSRETT .
Når skaden eller sykdommen 

rammer settes den personlige 
økonomien på prøve. Foredraget gir 
en innføring i hovedreglene i norsk 
erstatningsrett etter personskade, 
uavhengig av hvordan skaden har 
oppstått. Forsikringsselskapet som 
med-/motspiller og juridisk hjelp - 
hvem kan hjelpe og hva koster det? 
- er viktige stikkord.
Kunnskap om dette bidrar til økt 
mestring og kontroll underveis i egen 
erstatningsprosess.

Foredragsholder er seniorrådgiver/
ass. generalsekretær Per Oretorp i 
Personskadeforbundet LTN.

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredragene.

Tid og sted:  lørdag 26. september 
2015, Scandic Hotel Grimstad:
NAV og kommunale 
tjenester:  kl 10 - 13
Lunsj:   kl 13 - 14
Erstatningsrett: kl  14 - 17

Prisen for foredraget er kr 300 for 
medlemmer og 400 for ikke-med-
lemmer,  inkl. lunsj. (Medlemskap kan 
foretas på våre nettsider: www.per-
sonskadeforbundet.no. Medlemska-
pene koster pr. år: kr 100 for ungdom 
15 – 25 år, kr 300 for enkeltmedlem-
mer og kr 400 for familie.)

Påmelding
Påmeldingsfristen er 18. september. 
Påmelding skjer ved innbetaling til 
Personskadeforbundet LTN Aust-Ag-
der fylkeslag, kontonr. 2840 31 22035. 
Vennligst merk innbetalingen med 
navn og  fullstendig postadresse.

Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne 
kontakt med leder i Aust-Agder; 
Målfrid B. Helle, tlf. 907 80 830.

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

26.  

September GRIMSTAD

ØNSKER DU MER KUNNSKAP OM RETTIGHETER ETTER 
SKADE ELLER SYKDOM? MELD DEG PÅ ÅPENT 
FOREDRAG I GRIMSTAD 26. SEPTEMBER!



3. 9.September September

STEINKJER SANDVIKA

Foredrag om rettig- 
heter i NAV-systemet 
etter skade eller sykdom

Foredrag om erstat-
ningsrettigheter etter 
en skade eller sykdom

14. September

BODØ

Foredrag om rettigheter
i NAV-systemet etter 
skade eller sykdom

15. September

TROMSØ

Foredrag om erstat-
ningsrettigheter etter 
en skade eller sykdom
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For mer informasjon om foredragene og påmelding se i LEVE MED nr. 6-2015 eller på
våre nettsider www.personskadeforbundet.no

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 Personskade-
forbundet LTNs lokallag i Drammen 
og omegn åpent foredrag om dette 
temaet 24. september fra kl 18.00 
til ca. kl 21, på Drammen sykehus, 
auditoriet.

Foredraget gir innblikk i:

• Hovedreglene i norsk person-
 skade-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, 
Personskadeforbundet LTN.

Foredraget er gratis og åpent for alle! 
Påmelding innen 15. september; på 
e-post til: drammenomegn@person-
skadeforbundet.no eller ring Anne 
Hauan på telefon 915 73 381.

Enkel servering. 

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

24. September DRAMMEN

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

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.

Få plasser igjen!

2.-4. Oktober LIKEPERSONKURS I OKTOBER 2015!

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.
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Nettbuss
Hallingdal Billag AS

 Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Bjørn Nilssen
Serviceverksted

Sletnes
6639 TORVIKBUKT

Tlf. 975 64 804

Ryensvingen 15
0680 OSLO

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Albjerk Bil
Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374
www.nmcu.org

Ringebu
Farve & Interiør A/S

 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 04 63

Gulvlegger
Øyvind Nystein

 Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

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

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Hustvedt & Skeie
Transport AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Maskinentreprenør
Lars Vethe

Eidveien 11
1389 HEGGEDAL
Tlf. 930 22 411

Eksosverkstedet
Stavanger AS

Forusparken 1
4031 STAVANGER

Tlf. 51 57 95 00
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MEDLEMSTREFF

Ofoten lokallag inviterer til medlemstreff med god 
stemning den 5. oktober kl. 19 på Pensjonistkroa, Alèen,  
Frydenlundsgata i Narvik.

Vi får besøk av Martin Berg fra Ålesund, og ønsker med-
lemmer fra lagene i nord velkommen til en trivelig aften. 

Av hensyn til servering, ber vi om påmelding innen  
30. september til

Turid   tel:  91 13  79 05 9- 15
Kjersti   tel: 95 22 98 06 15 - 21

5. Oktober

NÅR KONSENTRASJON OG  
HUKOMMELSESSVIKT SKAPER  
UTFORDRINGER I HVERDAGEN

Foredrag den 6. oktober 
kl. 18-20 i Sjømannskirka 
i Narvik

Martin Berg gir oss innsikt 
og gode idéer om veien 
tilbake til et godt liv.

Åpent for alle interesserte!  

Inngang: kr 50,-.

6. OktoberNARVIK NARVIK
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Trygt på skoleveiene

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

Ski
kommune

Kommunalteknikk
 ski.kommune.no

Karmøy
kommune

Oppvekst- og kulturetaten
karmoy.kommune.no

baerum.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no stange.kommune.no

Torsken
kommune

torsken.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Fjell
kommune

fjell.kommune.no

austrheim.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
stjordal.kommune.no

larda.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Målselv
kommune

malselv.kommune.no

tysver.kommune.no

Namsos bydrift
Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

sortland.kommune.no sorreisa.kommune.no time.kommune.nofroya.kommune.no

lindas.kommune.no

Træna
kommune

trana.kommune.no

verran.kommune.no

Sel
kommune

sel.kommune.no

sandefjord.kommune.no

Dovre
kommune

dovre.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
stavanger.kommune.no

Roan
kommune

roan.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no Oppvekst
oygarden.kommune.no

Tønsberg
kommune

tonsberg.kommune.notydal.kommune.no

Teknisk Forvaltning
spydeberg.kommune.no

nordre-land.kommune.no

Alstahaug
kommune

alstahaug.kommune.no

Mekonomen
Lillestrøm AS

Isakveien 17
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 10 10

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Geilo Taxi
 Vesleslåttvegen 3

3580 GEILO
Tlf. 32 09 10 00

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Voss Olje
 Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Husby
Bilverksted A/S

Mekonomen
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

Solberg Bil AS
Vestre Buktenveg 11-13

3736 SKIEN
Tlf. 35 58 35 20

Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Fygleveien 53
8370 LEKNES

Tlf. 76 08 05 50

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Viking Byrkjelo
 6826 BYRKJELO

Tlf. 957 06 000

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS

Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

Trondsen
Auto AS

 Håndverkerv. 4 B
9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

Merkurvegen 2, 7650 VERDAL
Tlf. 74 07 53 05

John Haugerud
Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND

Tlf. 35 97 35 46

OL Senteret AS
Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Steinvik
Fiskefarm AS

 Steinhovden
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Optimera AS
Monter Vest

 Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Kim Johannesen AS
Nordgaardsmoen 2

2625 FÅBERG
Tlf. 477 55 600

Mjøndalen
Arbeidergata 17

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 04

Møller Bil
Stavanger
Vassbotnen 17

4033 STAVANGER
Tlf. 24 03 40 00

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN

Tlf. 924 82 808

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 87 65

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Arendal
Båt & Billakkering

Siringveien 3
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

AKO
Transport AS

 2072 DAL
Tlf. 992 17 800
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3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

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

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

Team Verksted Øst AS
 Stanseveien 40, 0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Tlf. 06 485
www.follotaxi.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

www.lastogbuss.no

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Regional utvikling
 Arkitekt Eckhoffsg 1, 4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00 - www.rogfk.no

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY

Tlf. 480 05 503

post@farstadtransport.no
www.farstadtransport.no

Møre og Romsdal avd. Molde
Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE - Tlf. 71 24 93 00

Element og Spesialtransport AS
Industriv 1, 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 75 08 08 - www.elementtrans.no

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

Tollbodgata 22, 4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 14 53 81 - www.akt.no

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

Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

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

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

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

Tlf. 64 97 94 00

Stryken Grustak og
Maskinentreprenørforretning AS

 Drammensveien 149, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 17 50

OPPLAND

SØRENGEN Kjøreskole AS
Kongsv 84, 2920 LEIRA I VALDRES............................Tlf. 61 36 13 36
E-post: post@sorengen.no
www.sorengen.no

ROGALAND

Øvregata 173, 5525 HAUGESUND...................................Tlf. 40 30 00 80
E-post: post@trygve-trafikkskole.no
www.trygve-trafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

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

TELEMARK

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

VESTFOLD

EIANS Horten Glenn Ronny Edvardsen
Storgata 23, 3181 HORTEN.............................................Tlf. 477 11 879
E-post: post@trafikkskolehorten.no
www.eianstrafikkskole.no

ØSTFOLD

ØSTFOLD Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.noBaklivegen 3, 6450 HJELSET

Tlf. 71 20 13 80

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

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

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

www.harila.no

Tlf. 38 34 50 90
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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

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

YX
Valestrandsfossen

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Vallset
Skallervegen 2
2330  VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Norsk
Sykepleierforbund

Buskerud
Nedre Storg. 35
3015 DRAMMEN

Tlf. 02 409 / 32 89 66 50

Moss
Transportforum AS

Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Praud Bygg
Løvøyveien 15
3189 HORTEN
Tlf. 968 46 453

Vegar Klauseie
Transport
Orliavegen 21

2074 EIDSVOLL VERK
Tlf. 970 97 000

Halden
Amcarklubb

 Øbergveien 55
1793 TISTEDAL
Tlf. 402 32 901

Jernbanev 6
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 02 86

Skipnes
Byggservice AS

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Liens Bilskade
 Nordsetvegen 358

7540 KLÆBU
Tlf. 73 20 11 89

Gjødseltransport AS
 Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

 Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33 / 62 00 06 76

Løken Bil og
Bremseservice

Holterveien 8
1440 DRØBAK
Tlf. 64 93 00 23

Philips Norge AS,
HHS

Solheimveien 62
1473 OSLO

Tlf. 67 98 01 00

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Sandvikavegen 6
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 57 00

Malermestrene
BMV AS

 Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Bjugn
Skavdal, 7160 BJUGN

Tlf. 911 60 911

BILU Kjøreskole
Johan Valstads vei 18 B
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 922 63 434

Kroken’s
Blikkenslagerservice

 Rogneveien 10
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 31 28 06 50

Østre Rosten 8
7075 TILLER

Tlf. 73 82 01 00

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Skalleberg
Graveservice
 Gokstadryggen 17
3217 SANDEFJORD

Tlf. 942 99 420

Mo
Taxisentral AS

Ole Tobias Olsens gate 17
 8622 MO I RANA

Tlf. 07 550

Mbygg
Valborgs vei 10

3127 TØNSBERG
Tlf. 968 15 615

Ta kontakt for avtale:
mbyggas@gmail.com

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

Stavern Print
 Sverres gate 31

3257 LARVIK
Tlf. 907 79 911

Trykkeri i Stavern, Larvik
Velkommen!

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Raymonds
Transport AS

Svanvikv. 182
3739 SKIEN

Tlf. 928 24 062

Nilsens Service
 Olevegen 4

2387 BRUMUNDDAL
Tlf. 917 92 366

Åfjord Taxi
Roger Karlsen

7170 ÅFJORD
Tlf. 451 06 050

Soknedal
7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

H. Lunde
Autoverksted

 Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Korsbakken
Auto AS

 Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

H. Clausen AS
 Gaupev. 21

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

Innherred
Renovasjon IKS
Russervegen 10  Ørin

7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS

Knappåsen 35
2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Oslo Bilsenter
 Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Trygg Takst AS
Kanalgata 3

3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Dal
2072 DAL

Tlf. 63 95 15 28

Schweigaards gate 4
OSLO

Tlf. 22 05 50 00

Rana
Bilopphugging AS
Falck Mo i Rana

Smedv. 11, 8610 GRUBHEI
Tlf. 75 13 22 22

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

 Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Flowline
Specialists AS
Røynebergsletta 26
4033 STAVANGER

Tlf. 51 20 84 21
Mobil 476 12 129

Baggerød AS
 Nedre vei 8

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Vrådal
Bilsenter

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL

Tlf. 35 05 61 16

Tuft
Transport AS

Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Møllevegen 1
2340 LØTEN

Tlf. 62 50 89 89

Sollia Fjellstyre
 2477 SOLLIA
Tlf. 474 62 881

Jørgensens
Hageservice

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Kvina
Turservice

 Josdal
4440 TONSTAD
Tlf. 415 31 918

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

5590 ETNE
Tlf. 415 66 055

Jans
Bilberging

Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

AutoZentrum
Verksted AS
Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

LEVE MED 7-2015.pmd 14.08.2015, 12:123



–  30  – –  31  –

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

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade

Trafi kkskade
Forsikringsrett

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no
Strandgaten 18 – Bergen

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

Har jeg krav 
på erstatning?

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOK ATFOREN I NG

ADVOK ATFI RMAE T

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



  

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
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I 1995, som 17-åring, fikk jeg livet snudd opp ned etter en alvorlig bilulykke. En passasjer døde, jeg ble 
hardt skadd.

Forsikringsselskapet ville ikke utbetale erstatning da det ble kjent at føreren av bilen hadde promille.

Advokatfirmaet Ness Lundin tok saken min, uvitende om hvor den ville føre hen og hvor mange den ville 
få betydning for. Veien ble både lengere og tøffere enn noen kunne forestilt seg, da vi måtte gå til sak 
mot den norske stat for ikke å følge EØS-lovgivningen. Direktivene uttalte klart at man som passasjer 
har krav på erstatning selv om fører er beruset. Det ble en lang og krevende rettsprosess!

11 år etter ulykken og 15 rettssaker senere, hadde saken min vært oppe i både Efta-domstolen og to 
ganger i plenum i Høyesterett. Men seieren var et faktum. Norsk lov ble forandret, med tilbakevirkende 
kraft. Den norske stat måtte utbetale erstatning til meg og nesten 500 andre trafikkskadde som følge 
av at staten ikke hadde sørget for å bringe bilansvarsloven i harmoni med EØS-retten da EØS-avtalen 
trådte i kraft 1. januar 1994.

At saken hadde betydning for så mange, holdt meg oppe gjennom den tøffe tiden med rettssaker og 
usikkerhet og gjorde at seieren smakte ekstra godt.

Jeg tenker ofte på hvordan livet mitt hadde vært hvis ikke Advokatfirmaet Ness Lundin hadde tatt saken 
og stått løpet ut.

En stor og varm takk til Advokatfirmaet Ness Lundin. Gratulerer med 25-års jubileum!
 Veronika Finanger


