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i Bergen var en suksess! I tillegg til gode faglige foredrag og 
et spennende program med Maj Back i spissen, var helgen 
først og fremst en feiring av at vi runder 30 år. Gjennom taler 
og presentasjon av jubileumsboken Raseri, kaos og suksess, 
ble mange av oss minnet på våre bragder, og stolte over alt 
vi har fått til gjennom tre tiår. Jubileumsboken er til oriente-
ring til salgs og kan kjøpes gjennom sekretariatet for kroner 
129,- (inkludert porto).

I Bergen lanserte også markedsutvalget den nye kampan-
jen vår. Den består av både fysiske produkter som plakater, 
bordpyramider, informasjonsbrosjyre og gensere, - til sang, 
ny rekrutteringshjemmeside, SMS-innmelding og etter hvert 
også en egen app. Det var et vakkert og rørende syn da de 

150 deltakerne ikledd røde topper og med røde hjerteballon-
ger vandret gjennom byens gater og bokstavelig talt farget 
byen rød med vår nye slogan: 

Råd og Hjertevarme. Vi håper du aldri trenger oss – men vi 
trenger deg.

Det neste steget i markedskampanjen blir når det de siste to 
ukene i oktober blir fellesmarkeringer over hele landet. Alle 
lag har nå mottatt materiale til denne felleskampanjen, og 
vi håper at mange stiller opp og gjør at rødfargen og vårt 
budskap vil spre seg godt over vårt langstrakte land.  

Tillitsmanns-  
og jubileumskonferansen 

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Det var et vakkert og rørende syn da de 150 
deltakerne ikledd røde topper og med røde 
hjerteballonger vandret gjennom Bergens 
gater og bokstavelig talt farget byen rød.
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Den siste helga i august gikk Person-
skadeforbundet LTN tillitsmanns- og 
jubileumskonferanse av stabelen. 
30 års historie er over, nå er det fullt 
trøkk fremover!

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det var om lag 150 deltakere fra alle 
landsdeler som møttes i Vestlandets ho-
vedstad Bergen, og klokken 1500 startet 
det offisielle programmet. To dager se-
nere reiste vi tilbake med påfyll, stolthet 
over å være med på noe viktig og med 
en markedsføringspakke som skal hjelpe 
oss videre. 

JUBILEUMSBOKEN  
Siden november i fjor har historiker og 
journalist Anne Simensen skrevet en bok 
som oppsummerer forbundets historie. 
Altså en egen jubileumsbok. Boken ble 
presentert i et eget bokbad, der under-
tegnede, som også er redaktør for boken, 
ledet debatten. 

I tillegg til Simensen deltok advokat Jan 
Gunnar Ness, tidligere generalsekretær 
Marit Andresen og fra frivilligheten, Kjell 
B. Johansen fra Ofoten lokallag. Det ble 
en fin samtale der viktige hendelser i vår 
historie ble løftet frem. 

VAFFELRØRE OG FRIVILLIGHET 
Maj Backs budskap var ingredienser som 
skal til for å lage gode vafler – og skape 
godt klima for fri-villig-het. Gjennom å 

blande ingredienser til en vaffelrøre for-
talte hun om limet, smøringen, smaken 
og sukkeravhengigheten som skaper en 
god konsistens. 

Frivillighet er og blir forbundets ryggrad, 
og i tillegg til å hjelpe mange - gir det 
også mye tilbake til den som er frivillig. 

MARKEDSFØRINGSKAMPANJE 
Det siste året har markedsutvalget i 
Personskadeforbundet LTN jobbet med 
en kampanje for å vokse og for å få 
mer oppmerksomhet. Det var en stolt 
Martin Berg, landsstyremedlem og leder 
for markedsutvalget, som presenterte 
kampanjen. 

Det nye ”brandet” eller uttrykket til Per-
sonskadeforbundet LTN består av flere 
elementer. Når deltagerne kom inn etter 
pause kom de inn til ferdig pyntet sal, 
og på scenen satt 17 år gamle Amanda 
Tennfjord. Hun sang en blodfersk nydelig 
sang, med en Youtube-film som gikk i 
bakgrunnen. Dette er den delen av kam-
panjen som både skal fortelle hvem vi er 
og hvor en kan nå oss. Denne filmen blir 
spredt via internett, blant annet gjennom 
Facebook, og delt via våre egne sider. I 
tillegg vil informasjon om forbundet bli 
vist på 5 000 skjermer rundt om i landet 
på sykehus, legekontor og andre helsein-
stitusjoner.  

I tillegg til sang består kampanjen av 
en ny fremside på våre websider der en 

ved et tastetrykk kan melde seg inn, en 
bordpyramide, brosjyre, t-skjorter og 
ballonger. Røde hjerteballonger. Det nye 
slagordet; VI HÅPER DU ALDRI TRENGER 
OSS – MEN VI TRENGER DEG, står på alt 
materiale. (les egen sak om prosjektet 
side 7.)

DAG TO
Å by på seg selv var tittelen på Maj Backs 
to-timers foredrag på dag to. Som en 
rød tråd fra dag en gikk hun konkret inn 
og analyserte rollen en bør innta når en 
skal presentere forbundet på stand eller 
i andre fora. 

- Det å være seg selv, er kanskje det vik-
tigste, understreket Back. 

Men, la hun til – det handler også mye 
om å ha store ører og liten munn. I til-
legg bør alle som skal stå på stand eller 
presentere ha innøvd hva vi står for, hva 
vi gjør og hvorfor vi gjør det. 

- Å stamme frem noen usammenheng-
ende fraser når noen spør, virker svært 
negativt. Det er kanskje det en kaller 
negativ markedsføring. Jeg anbefaler 
derfor alle til å lære seg tre, fire punkter 
som både skal forklare og selge inn for-
bundet, sa hun. 

Etter den obligatoriske turen til Akvariet, 
samlet vi oss alle til avmarsj i tre løyper i 
retning Torgalmenningen. Alle deltakerne 
stilte i de nye t-skjortene og hadde røde 

Fullt trøkk videre
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ballonger. Her var det klargjort for stand. 
Ballongene ble delt ut til forbipasserende 
og vårt nye slagord delt. Det hele ble av-
sluttet da regnet skylte over byen.

FLOTT FESTMIDDAG
Det var en svært glad og festpyntet bu-
kett av Personskadeforbundet LTNere 
som entret festmiddagen lørdagskvelden. 
Det var dekket på med runde bord, pene 
duker og høye servietter. Bordplasserin-
gen gjorde at vi ble spredt og satt med 
de vi vanligvis ikke sitter med. 

Toastmaster for kvelden var Jan Gun-
ner Ness. Han loset deltakere og talere 
gjennom nesten fire timer. Første taler 
var som hør og bør, en av gründerne av 
forbundet, Erling Lauritzen. Han fortalte 
om oppstarten og de første årene på en 
rørende måte. 

Deretter snakket blant annet Målfrid Hel-
le, Marit Andresen og  John Terje Nord-
skog. Noen taler med alvor andre med 
latter. Altså kan vi si at jubileumshelgen 
ble avsluttet i god forbundstradisjon. 

EN HELG SOM HAR LØFTET OSS!

Det har vært en hektisk august må-
ned i Hausmannsgate i Oslo. Den 
som har holdt i trådene er Ingeborg 
Dahl-Hilstad. Forbundets general-
sekretær. 

Fire dager etter jubileumskonferansen 
er Ingeborg Dahl-Hilstad fremdeles høy 
og glad. Hennes e-post er full av hyg-
gelige meldinger fra fornøyde deltakere 
og hun gleder seg over kampanjen som 
ruller over skjermene på 5000 av landets 
legekontorer og annonsene som stadig 
dukker opp på Facebook

- Det har vært mye jobbing frem mot 
konferansen. Boken skulle ferdigstilles, 
markedskampanjen på plass og ikke 
minst alle de små detaljene som må til 
for å få et slikt arrangement i havn, sier 
hun. Det har vært en kjempeinnsats fra 
hele sekretariatet for å få alt i havn.
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Medlemstallet til Personskade-
forbundet LTN  har ligget stabilt i 
flere år. Nå skal vi vokse. 

- Det har vært svært spennende å jobbe 
i et prosjekt som har som mål å få oss 
til å vokse og bli synlige, sier en fornøyd  
og glad generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad. 

Sammen med lederen Hilde Valberg 
og styremedlem Martin Berg, har de 
sammen med et reklamebyrå jobbet frem 
en kampanjen som ble sluppet den siste 
helga i august.

EN FANTASTISK START 
Å lage en kampanje kom som bestilling 
fra landsstyret. Vi lever i et markedsstyrt 
samfunn og vi må synes for å nå frem 
med budskap. Det ble derfor bestemt 
at markedsutvalget skulle jobbe videre 
med prosjektet. 

- Etter å ha laget en kravspesifikasjon, 
sendt den ut til flere byråer, sammen-
lignet priser og tilbud, satt vi igjen med 
et byrå i Ålesund. I&M Kommunikasjon. 
De fanget også kjapt opp hvem vi er og 
hva vi står for, sier Dahl-Hilstad, som er 
sekretær for utvalget.

Kampanjen skal gå over tid og ble presen-
tert for 150 delegater på tillitsmannskon-
feransen i Bergen. Publikumet ble først 
introdusert for konseptet som består av 
nytt design, ny slogan, plakater, informa-

sjonsfolder, hjerteballonger, ny fremside 
på hjemmesiden, en sms-kode som gir 
kjapp innmelding - og en egen film og 
sang som ble fremført.  

- Da Amanda sang satt alle som fjetret. 
Både fordi sangen var sterk, men også 
fordi den er vår, sier generalsekretæren, 
som medgir at det er et møysommelig 
arbeid å finne et kommunikasjonsuttrykk 
som er ”oss.

20 dager etter kampanjestart har sangen 
43 000 visninger på YouTube og forbun-
det har bikket 1 300 ”liker”på Facebook. 
I tillegg reklamerer vi på 5000 skjermer 
på helseinstitusjoner og legekontor rundt 
i landet. 

NESTE SKRITT 
Prosessen som er i gang handler selvsagt 
ikke bare om å vokse, - det er en grunn 
til at forbundet ønsker å vokse. 

- Gjennom årene har vi bygd opp et godt 
rykte som gjør at vi blir invitert inn til 
alt fra møter med statsråder til å være 
bidragsyter i viktige utredninger og mel-
dinger. At vi har klart å gjøre en forskjell, 
vet vi. En vekst vil styrke oss ytterligere 
og vil gi oss enda større slagkraft. 

Generalsekretæren forklarer at de både 
søker aktive medlemmer og medlemmer 
som ønsker å støtte saken. Vi må derfor 
ha fokus på at lagene skal kunne ivareta 
nye medlemmer, og det jobbes kommu-

nikasjonsmessig med å dele kunnskap og 
informasjon som er av interesse.
 
- Jeg kjente det i Bergen og jeg kjenner 
det enda. Dette har vi så godt av. Vi tren-
ger et løft, noe ferskt og nytt – og noe 
vi er stolte av. Nå jobber vi på for at den 
skal vare så lenge som råd og at vi skal 
vokse og bli større. Jeg vet at det ikke 
kommer av seg selv, men jeg tror og vet 
vi er klare, avslutter Dahl-Hilstad. 

Målet er å vokse

INGEBORG DAHL-HILSTAD (T.H) OG GUNN KVALSVIK 
på stand i Bergen under lanseringshelgen.
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Birkenmann 
mot alle odds
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Tronds medisinske invaliditet ble etter hvert satt til 57 
prosent. I begynnelsen ble det mye stillesitting. Den indre 
og ytre smerten var stor, men litt etter litt begynte Trond 
Mikalsen å bevege seg.

For en drøy måned siden tråkket 
Trond Mikalsen i mål etter å ha 
sittet i 5 timer og 44 minutter på 
sykkelsetet. 

- Vi snakker ikke bare om én seier i et 
sykkelritt, men også én seier i mestring, 
forteller Trond Mikalsen. 

ULYKKEN
Vi skrur tida 11 år bakover, og skriver 19. 
desember 2003. I Kautokeino er det kaldt, 
hvitt og glatt. Og snart jul. En familie på 
tre kjører i bilen sin, mor og far i fremsetet 
og barnet i baksetet. Bak rattet sitter 
Trond Mikalsen. 

- På samme vei, men i motsatt retning, 
møtte vi en av Postens lastebiler, forteller 
Trond, og trekker pusten. Selv om han 
har fortalt historien hundrevis, kanskje 
tusenvis av ganger før er det smertefullt. 

I en sving skled lastebilens henger ut og 
traff familien Mikalsens bil. I ettertid viste 
det seg at den hadde mistet dekkene på 
bakhjulene og det var derfor den sklei ut. 

Det ble en dramatisk smell. Dattera Tonje 
(4 ½) som satt i baksetet døde momen-
tant, kona Eli ble kraftig forslått og Trond 
Mikalsen var så skadet at han ble lagt i 
kunstig koma. 

- Jeg hadde indre blødninger i hodet og 
har blitt fortalt at det kom blod ut av 
ører og nese. Pluss en rekke andre saker, 
forteller han. 

TILBAKE TIL LIVET 
Sakte men sikkert måtte de to foreldre-
ne ta innover seg at lille Tonje var død. 
Deretter at Trond aldri kom til å bli 100 
prosent frisk igjen. 

- Det å miste et barn er uutholdelig. En 
lammende sorg som ikke er til å bære. I 
tillegg måtte jeg forholde meg til kropps-
lige utfordringer. En ankel som er knust, 
øresus som ikke gikk over og generell 
smerte, sier Mikalsen.     

Tronds medisinske invaliditet ble etter 
hvert satt til 57 prosent. I begynnelsen 
ble det mye stillesitting. Den indre og 
ytre smerten var stor, men litt etter litt 
begynte Trond Mikalsen å bevege seg. 

Som du ser er jeg ikke verdens minste 
mann, sier han og peker nedover seg selv. 
Og ja, han er en stor mann. Nærmere 180 

cm høy og det vi gjerne kaller tettbygd. 
Magen sin kaller han for ”onepack” – i 
kontrast til ”sixpack”. 

- På grunn av ankelen kan jeg ikke sprin-
ge og jeg har også en del andre beve-
gelsesutfordringer. Det var mange år jeg 
fokuserte på alt jeg ikke kunne på grunn 
av helsen. Jeg har likevel funnet mange 
andre aktiviteter jeg mestrer og i dag er 
jeg fysisk aktiv rundt 30 timer i uka, sier 
han stolt. 

Trond ramser opp sykling, alpin og lang-
renn. Og så hjelper det å være pappa til 
et aktivt barn på ti år. Det handler om 
å se muligheter, ikke problemer, er hans 
livsmotto og det deler han gjerne med 
flere. 

BIRKEN-MANNEN FØDES 
I august 2013 ble Trond Mikalsen utfordret 
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av sitt søskenbarn til å sykle Birkebeine-
ren, og en måned senere var han påmeldt 
til å sykle i 2014. 

- Sykkel en aktivitet som passer meg, og 
etter å ha syklet litt i fjor ble jeg rett og 
slett bitt av basillen. Etter at jeg meldte 
meg på Birken fikk jeg i tillegg et konkret 
mål å jobbe mot, ler han. 

Men altså, den som ler sist ler best. Ett år 
med hard trening ga resultater og etter to 
timer med fly og to i bil var han på plass 
til det legendariske rittet på Lillehammer. 
Trond Mikalsen syklet 92 kilometer, med 
en stigning på hele 1300 høydemeter. 
Målet han hadde satt seg på å sykle på 
seks timer ble slått med et kvarter. 

– Japp, jeg slo meg selv, sier han med et 
smil. Litt beskjedent skylder han på tørt 
og fint føre, samt passe varmt sykkelvær. 

På spørsmål om han vil gjøre det igjen; 
sier den sterke mannen fra Kautokeino 
at han slett ikke ser bort i fra det. 

FLERE BØR TRENE 
Trond Mikalsens mener flere bør trene. 
Uansett skade er den helsemessige ge-
vinsten stor. 

- Fokuser heller på det du klarer og får 
til, enn det andre. Selv tenker jeg mye på 
den rusen jeg får når jeg gjennomfører. 
Den tar jeg med meg på andre områder 
i livet, sier han. Trond Mikalsen mener 
også at det er noe meditativt som skjer 
når en trener. En glemmer å tenke på det 
vonde, kanskje bare innimellom, men 
det gir små pauser og det trenger vi alle. 

Nå tar Trond Mikalsen straks pause fra 
syklingen, nå er det tid for jakt. Og ved-
hogst. Deretter starter skisesongen. 

- Jeg forstår at folk er forskjellige og ikke 
alle har den energien i kroppen som jeg 
har. Til tross for dette vet jeg at det helt 
sikkert er noe for de fleste. Gå trappen 
oftere, gjøre enkle treningsopplegg, gå i 
skog og mark, se deg rundt, avslutter en 
glad Mikalsen. 

• Få brukt opp energi som man har  
 inne i seg
• Mestringsfølelsen
• Sosialt
• Det tyngste er å komme i gang, 
 når du er i gang kan du klare det 
 meste

• Veldig viktig å trene jevnlig 
• Alle kan trene - uansett hvilken 
 skade man har
• Finn noe du liker å gjøre - da holder 
 du ut lengre

TROND MIKALSENS ARGUMENTER  FOR Å TRENE
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§ Dom ung ufør – folketrygdeloven § 3 – 21 
– hva er en alvorlig sykdom eller skade? 

Glimt fra 
retten 

TEKST: Per Oretorp

Hvilke unge uføre har krav på å få bereg-
net pensjonen etter de strenge reglene 
om ung ufør i folketrygdeloven § 3 – 21? 
Hva er en alvorlig sykdom eller skade? 
Særreglene for unge uføre innebærer at 
man får en høyere pensjon enn de som 
ikke oppfyller vilkårene. Hålogaland lag-
mannsrett avsa den 18. juni i år en viktig 
og avklarende dom om hva som er en 
alvorlig skade eller sykdom. 

En kvinne fikk i ung alder konstatert epi-
lepsi og slet gjennom hele oppveksten 
med tilstanden. Epilepsien ble konsta-
tert i ung alder og var godt dokumentert. 
Kvinnen hadde utfordringer på skolen, og 
ved 20 års alder måtte hun etter kort tid 
avbryte høyskoleutdannelse. Hun valgte 
derfor å ta seg annet arbeid. Hun prøvde 
seg i forskjellige stillingsprosenter men 
hadde til tross for dette store vanske-
ligheter i arbeidet. Hun søkte med tiden 
bistand fra Nav. Ulike arbeidsmarked-
stiltak ble utprøvd uten hell. I 2010 søkte 
hun i samråd med Nav om uførepensjon 
etter reglene om ung ufør. Uførepensjon 
ble innvilget, men hun fikk avslag på be-
regning etter særreglene for unge uføre. 
Nav mente at tilstanden ikke var alvorlig 
da kvinnen hadde gjennomført videre-

gående skole, deltatt i arbeidslivet mv. 
Sentralt i Navs vurdering stod rådgivende 
leges uttalelse. 

Kvinnen påklaget vedtaket, men fikk 
hverken medhold i Navs klageorganer 
eller Trygderetten. Saken ble derfor, etter 
faglig støtte fra Personskadeforbundet 
LTN, bragt inn for lagmannsretten. 

Lagmannsretten støttet kvinnens anfør-
sler fullt ut. Sykdommen ble vurdert til 
å være alvorlig. For det første la retten 
stor vekt på uttalelser fra den rettsopp-
nevnte nevrologen og hans beskrivelser 
av skaden, alvorligheten og fastsettel-
se av varig medisinsk invaliditetsgrad. 
Uttalelse fra Navs rådgivende lege ble 
ikke tillagt vekt. Saken anskueliggjør hvor 
viktig det i slike saker er at sakkyndige 
innehar spesialkompetanse på de skader 
eller sykdommer som skal vurderes i det 
enkelte tilfelle. 
Retten la også vekt på at dokumentasjon 
fra Nav viser at 9 av 10 som blir uføre før 
fylte 30 år blir innvilget ung ufør ytelse. 

Viktig var det også at lagmannsretten 
tydeliggjør at det at en person gjennom-
fører alminnelig skolegang, forsøker å 

delta i arbeidslivet, og i fritidsaktiviteter, 
skal ikke bli brukt mot en ung person som 
blir ufør. 

Det sentrale i dommen er at lagmanns-
retten ser hen til skaden eller sykdom-
mens art, karakter og konsekvenser når 
det vurderes om tilstanden er å forstås 
som ”alvorlig”. Dersom en person har en 
objektiv konstaterbar medisinsk tilstand 
og uførheten forklares i denne tilstanden 
vil vilkåret om «alvorlig» som hovedre-
gel være oppfylt. Har man derimot mer 
diffuse plager (eks. nakke eller psykiske 
plager) så stilles det strengere krav til ob-
servasjonstid og dokumentasjon.  I disse 
tilfellene skal det mer til for at vilkåret i 
§ 3 – 21 er oppfylt.

Dommen er rettskraftig. Kvinnen i denne 
saken får nå beregnet sin uførepensjon 
etter reglene om ung ufør. Hun får dess-
uten en betydelig etterbetaling fra Nav. 
Prosessfullmektig for skadelidte var ad-
vokat Thomas Wangen i advokatfirmaet 
Halvorsen & Co. 
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Smått
& Viktig

BRYLLUPSBILDE
Jeg oversender bryllupsbilde av man-
geårige medlemmer Kristine og Mads 
Parten som giftet seg 12. juli. Kristine har 
tidligere figurert i medlemsbladet, sist 
som russ med ”vinnerbilen” sin.  Mads var 
i mange år ungdomskontakt i LTN og er 
også kjent gjennom bladet fra tidligere.

Bryllupet ble feiret i Narvik, og det hele 
var et eventyr –også for oss som var 
gjester.

Vi ønsker det nygifte paret ei fin framtid.  
Hilsen ei stolt mormor
          

RUNDE TALL 
Adelheid Bøen ,  
60 år 27 . september

Ola Akre ,  
70 år 30.  september 

Ove R. Karlsen   ,  
50 år 11 . oktober    

Vi gratulerer!

MINNEORD PER-INGE VINTERVOLD 
Torsdag 8. mai kom den triste beskjeden 
om at Per-Inge Vintervold hadde sovnet 
stille inn på sykehuset med sine nærmes-
te hos seg. Han hadde vært kreftsyk de 
siste månedene og var blitt tiltagende 
svekket på grunn av det. Dette gjorde 
sterkt inntrykk på alle som sto ham nær. 

Per-Inge var en stor ressurs for Person-
skadeforbundet LTN i flere år, både lokalt 
og nasjonalt. Dermed var han kjent for 
mange i hele organisasjonen vår. Han 
var med på å gjenreise Lillehammer og 
omegn lokallag, noe vi alle er takknemlige 
for. I årenes løp hadde han innehatt de 
fleste verv i lokallaget vårt, og var også 
leder en lengre periode. Han var en kunn-
skapsrik og engasjert ressurs. 

Han hadde alltid et svar når det trengtes, 
jobbet iherdig for å holde hjulene i gang 
og var genuint opptatt av å ivareta med-
lemmenes interesser. Per-Inge kjempet 
for det han trodde på og strakk seg langt 
for å stille opp for de skaddes sak, enda 
han ikke selv var skadet.

Han hadde en fantastisk støttespiller i 
sin kjære ektefelle Karin Bjørnødegaard 
(tidligere kjent og kjær regionssekretær i 
organisasjonen vår), og var selv en solid 
støtte for henne. De var et tospann som 
har lagt ned en imponerende innsats 
for saken vår. Sammen har de inspirert 
oss andre i styret til å stå på. Uten dem 
hadde neppe vårt lokallag eksistert. 

Per-Inge hadde et stort nettverk rundt 
seg. Nærmest sto hans tre barn og ek-

tefellen Karin. Våre tanker har vært og 
er hos dem. Han var deres klippe. Han 
hadde kolleger i helsevesenet som visste 
å verdsette hans faglige initiativ og krea-
tivitet, og hans kollegiale kvaliteter. Han 
hadde mange venner som sto ham nær. 
Han var en sosial mann, et ja-menneske, 
som var engasjert og respektert i mange 
ulike sammenhenger i lokalmiljøet. Vi i 
lokallaget var både hans samarbeids-
partnere og venner, og vi vil savne ham 
lenge. I løpet av sitt 57-årige liv fikk han 
utrettet svært mye og var en respektert 
mann.  En overfylt Lillehammer kirke tok 
avskjed med ham 15. mai. 

Vi lyser fred over hans minne!

På vegne av styret i Lillehammer og  
omegn lokallag, Gunnvor Augland.
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GLIMT FRA JUBILEUMSBOKEN 
- Mitt engasjement for trafikkskad-
de startet da jeg fikk høre at 5000 
ungdommer ble skadet i trafikken 
hvert år, forteller Ole Paus. - Jeg ble 
opprørt og skrev forestillingen “5000 
ungdommer – en revy på liv og død”.  
Materialet, tre kassetter med musikk, 
sang og akkompagnement, sendte jeg 
gratis til Trygg Trafikk. De sendte det ut 
som ferdig pakke til skoler, teaterlag og 
amatørteatergrupper. Teaterforestillingen 
ble en suksess, og spilt flere hundre steder. 
Ungdommene spilte alle rollene. 

- Etter dette mottok jeg telefoner til alle 
døgnets tider, fra folk som selv hadde 
opplevd trafikkulykker. Mange ville bare 
ha noen å snakke med. Jeg tenkte ofte på 
hvordan livet måtte arte seg for de som 
ble rammet. Trafikkdøden er så stygg, 
så endelig, men det livet til de som lever 
igjen – hva er det for et liv?, sier Paus. Han 
reagerte på rehabiliteringsmulighetene 
for ungdommer som var trafikkskadde. 

Ofte ble de plassert på aldershjem og 
hjem for psykisk utviklingshemmede. 
- Hva er det for et liv for en 17-åring? 
spør Paus, som skjelte ut Trygg Trafikk 
på landsmøtet han var invitert til i 1984. 
- Jeg ble provosert da jeg skjønte at 
Trygg Trafikk ikke hjalp trafikkskadde. 
Etter min mening stod de i æresgjeld og 
burde kjempe for dem som faktisk var 
forutsetningen for deres levebrød. Jeg vet 
ikke hvordan dette er i dag, understreker 
Paus. Så kom han i kontakt med LTN og 
valgte å bruke sine ressurser der.
Teksten over er hentet fra jubileums-
boke, se side 26.

tlf: 974 80 800
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!

Mange viktige og spennende hendelser gjennom 
30 års virke finner du i vår jubileumsbok. 
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FYSISK TILGJENGELIGHET 
Studenter med nedsatt funksjonsevne 
kan støte på praktiske problemer ved det 
nye studiestedet. Utdanningsinstitusjo-
nene er forpliktet til å legge til rette for 
studenter med funksjonsnedsettelse i den 
grad det er mulig. Likevel er det forskjel-
lig hvor tilgjengelige de er. Det er store 
individuelle forskjeller når det kommer til 
funksjonsevne og hvilket behov man har 
for tilrettelegging. Det er derfor viktig at 
du selv gir beskjed hvilken tilrettelegging 
du trenger.

KONSULENTTJENESTE
Alle utdanningsinstitusjoner er pålagt til å 
utarbeide en handlingsplan for studenter 
med nedsatt funksjonsevne. Det skal 
være en kontaktperson som skal kunne 
hjelpe deg med den praktiske og fysis-
ke tilretteleggingen i studiesituasjonen, 
informasjon til forelesere og å ta kon-
takt med kommunehelsetjenesten eller 
hjelpemiddelsentralen for hjelpemidler 
til studiesituasjonen. 

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
Alle studenter som er tatt opp til studier 
av 60 studiepoengs omfang eller mer, 
har nå en lovfestet rett til individuell 
opplæringsplan. Dette er en plan som 
du og institusjonen samarbeider om å 

utforme. Planen skal blant annet vise 
hvordan du som student kan komme 
gjennom et definert læringsmål til plan-
lagt tid. Planen kan bli et nyttig redskap 
for å tilrettelegge studiesituasjonen for 
studenter med nedsatt funksjonsevne. 

ØKONOMI
Alle som tar høyere utdanning ved en 
godkjent utdanningsinstitusjon kan ha 
rett på lån og/eller stipend hos Lånekas-
sen. Studenter som ikke kan jobbe ved si-
den av utdanningen på grunn av nedsatt 
funksjonsevne eller funksjonshemming, 
kan få ekstra stipend (per 1.8.2012: 3 260 
kr per måned).

Om du ikke kan jobbe i sommerferien 
grunnet funksjonsevnen, kan du få støtte 
i tolv måneder.  For å kunne få ekstra 
stipend eller støtte i sommerferien må 
du kunne fremvise legeerklæring. 

STØTTE TIL FORSINKELSE
Dersom læringsmiljøet eller studiesitu-
asjonen ved lærestedet ikke er tilpasset 
funksjonsevnen eller funksjonshemmin-
gen til studenten, kan du ha rett til støtte 
til forsinkelse ut over 60 studiepoeng/ ett 
undervisningsår. Da blir hele basisstøtten 
gitt som stipend (per 1.8.2012: 9 250 kroner 
per måned).  

Dette stipendet er ikke behovsprøvd, men 
det er en forutsetning at du ikke får trygd 
som er ment å dekke livsopphold.

SYKESTIPEND
Om du blir syk under utdanningen og ikke 
kan følge undervisningen, kan du få lån 
omgjort til stipend. Denne ordningen vil 
gjelde når du er syk i mer enn 14 dager 
og du ikke har rett til sykepenger eller 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. 
Beløpet du får som sykestipend er det 
samme som du ville fått i lån og stipend 
til sammen i den perioden du er syk, og vil 
bli gradert til den andelen du er sykmeldt.
Om du lider av en kronisk sykdom vil du 
normalt ikke bli omfattet av ordningen, 
fordi det er et krav om at du er frisk når 
skoleåret/semesteret starter. Er sykdom-
men av en slik karakter at du bare er syk i 
perioder, kan du søke om sykestipend for 
disse periodene dersom de varer lengre 
enn 14 dager.Om du ønsker mer informa-
sjon om disse ordningene, ta kontakt med 
en studieveileder ved ditt utdanningssted 
eller en rådgiver på 22 35 71 00.
Lykke til med studiene!!

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

Ny student?
Å begynne å studere ved Universitet eller Høgskole kan være både skummelt og spennende, men for noen kan 
også omgivelsene ved studiestedet være en bekymring. Som student ved høyere utdanning er det du som har 
ansvaret for egen læring, og det er du selv som må ta kontakt dersom noe ikke fungerer ved studiestedet. Under 
viser jeg til noen ordninger ved skole og økonomi som kanskje kan være til hjelp for en positiv og innholdsrik 
studietid.

TEKST: Birte Sand Rismyhr  
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Ei veke før jubileumshelga ringer telefo-
nen. I den andre enden presenterer John 
Terje seg på brei Karmøy-dialekt som 
leiar av trafikksikkerheitsutvalet og spør 
om eg veit kva det er for noko. Etter å ha 
tenkt meg litt om innrømmer eg at eg 
eigentleg ikkje veit så mykje. 

- Akkurat, seier John Terje Nordskog, og 
eg kan høyre at han smiler i andre enden. 
– Derfor skal eg møte deg på jubileums-
konferansen og fortelje deg, og resten av 
lesarane kva vi held på med. 

MEDLEMSSKAP I FORBUNDET 
Nokre dagar seinare sit vi i to djupe sto-
lar på Scandic hotell i Bergen. Vi har klart 
å skvise inn 45 minuttar før neste post på 
programmet. Medan eg sit godt tilbake 
lent, sit John Terje langt fram på stolen. 
Og han snakkar både på inn og utpust. 

Entusiasme, skriv eg på blokka, med-
an eg prøver å fange opp det han seier. 
Etterkvart ser eg konturane. John Terje 
er bussjåfør, er aktivt med i Norsk trans-
portarbeiderforbund og vart utsatt for ei 
skade då ein sjåfør valte hans trailer for 
å ta sitt eige liv. 

- Personskadeforbundet LTN hadde eg 
ikkje høyrt om då ulykka ramma meg, den 

kom mykje seinare. For rundt tre år sidan 
snubla han over Svein Ove Langeland, en 
av veteranane i Personskadeforbundet 
LTN, fortel han. 
For å gjere historia kort. John Terje vart 
imponert over Langelands refleksprosjek-
ter og engasjement i samferdselspolitik-
ken, meldte seg inn i forbundet og samen 
har de jobba fram eit konkret prosjekt 
retta mot skulebarn i Haugesund og 
området rundt. 

PROSJEKT BILBELTE I BUSS   
Det første året var det refleksar som stod 
på agendaen. Bussjåføren hadde lengre 
ergra seg over refleksbruk og opplevde 
nesten daglig nestenulykker i samband 

med mørke vegar og folk som vandrar 
langs vegane. 

 - Det fyrste året delte vi ut om lag 14 
000 refleksar. Vi saumfor marknaden 
av gratisreflekser og spydde det ut til 
skular, barnehagar og institusjonar, ler 
han. Og for fyrste gong er det ei pause 
i talestraumen. Men berre ei lita. John 
Terje trekker pusten og fortset: 

- Etterkvart har vi jobba meir og meir på 
eit prosjekt som handlar om å få ungdom 
og skuleelever til å bruke bilbelte i buss. 
Etter at påbodet kom om at alle skal 
bruke belte også i buss, vart eg klar over 
ein underregel om at bussjåføren faktisk 

Kva gjer 
trafikksikkerheitsutvalet? 
I Personskadeforbundet LTN har det nesten alltid vore eit utval som har arbeidet med trafikksikkerhet. Kanskje 
i forskjellig drakt, men målet har alltid vært å redusere ulykker og ikkje minst omfanget av ulykker.

TEKST:Gunn Kvalsvik

KJERSTI BERGVIK, SEKRETÆR CHRISTINA THANGER, HEGE THUE HANSEN, BJØRN SOLLI OG 
LEDER FOR UTVALGET JOHN TERJE NORDSKOG.
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er ansvarlig for at passasjerar under 15  
brukar belte. Det er heilt horribelt og 
umogleg å få til, seier han opprørt. 

Etter å ha bråket litt på Stortinget og i 
trafikk-komiteen, med alle ”hattar” på 
hovudet, vart Langeland og Nordskog 
einige om å starte ei lokal kampanje for 
å motivere elevar til å bruke belte. 
Prosjektet, som har gått som et pilot-
prosjekt i tre år, er bygd opp i samarbeid 
med bussjåførane, den einskile skule og 
elevane der. Dette meiner John Terje er 
viktig dersom prosjektet få god slagkraft. 

- Vi har bygd opp eit prosjekt som er bygd 
opp som ei konkurranse mellom skulane, 
der den som er flinkast får ein ganske 
solid pengepott. I tillegg til bilbelte er 

det to andre kriterier som skal telje. Dei 
bestemmer skulane sjølve, seier han, og 
legg til at dei ikkje brukar skremselspro-
paganda for å nå fram. 

- VI snakkar med elevane og dei fleste 
av dei er svært ansvarsfulle, forklarer 
Nordskog. 

Gjennom året skal det skje stikkprøver 
og bussjåførane skal melde attende via 
skjema. Den beste skulen vinn og premiar 
så langt har vore rundt 25 000 kroner for 
fyrstepremien. I tillegg rause prisar også 
på andre og tredjeplass.

RESTEN AV LANDET 
Det siste året har John Terje Nordskog 
vore leiar i trafikksikkerheitsutvalet i Per-

sonskadeforbundet LTN. No ynskjer han 
at resten av landet skal kopiere setebel-
teaksjonen frå vest. 

- Eg meiner bestemt at det prosjektet vi 
prøver ut i Rogaland også har liv laga i 
andre delar av landet. Tysværsvåg skule, 
som har vunne fleire gongar, har fått god 
presse og er gode ambassadørar, forbun-
det har fått god omtale og vorten kjent i 
nærområda – og sist og ikkje minst, ele-
vane har lært å ta ansvar, avsluttar han. 

Utvalet jobbar no med eit skriv, med ei 
oppskrift, som skal gå ut til alle lokallag. 
Dette håper de blir klart om ikkje så lenge. 
Det er også mogleg å ringe representan-
tane for å få meir informasjon. John Terje 
delar gjerne, seier han. 

Utvalgets formål er å arbeide for bedret trafikksikkerhet 
for alle som ferdes på og ved våre veier.  Arbeide aktivt 
for å forebygge ulykker og skader. Informere om og være 
til stede i fora der trafikksikkerhet er et tema.

Arbeidet med trafikksikkerhet er fundamentert i Per-
sonskadeforbundet LTN’s handlingsplan, som legger 
retningslinjer for hva utvalget skal arbeide mot. Vi ønsker 
at alle skal ferdes trygt på og ved våre veier enten det er 
med bil, sykkel, motorsykkel, i buss, lastebil, trailer eller 
gående.

Utvalget skal blant annet arbeide med nedenstående 
innen trafikksikkerhet:
• Nullvisjon
• Delta i lokale og sentrale trafikksikkerhetssaker
• Være tilstede der vi kan bli sett og hørt
• Påpeke trafikkfarlige strekninger som ikke har 
 gang- og sykkelvei

• Delaktig i høringer vedrørende samferdsel
• Forebyggende arbeid med aktuelle instanser og   
 andre samarbeidspartnere
• Søker kontakt med sjåførskoler med tungbiler
• Kontakte skoler med transportlinjer; fart, alkohol,  
 rusmidler, reseptbelagte medisiner med trekant

Utvalget er oppnevnt av Personskadeforbundet LTNs 
landstyre. Utvalget består av John Terje Nordskog (leder), 
Hege Hansen, Kjersti Bergvik, Bjørn Solli og Christina 
Thanger (sekretær). Flere av medlemmene i utvalget har 
mange års erfaring som yrkessjåfører og har selv vært 
utsatt for skader.

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele med oss – 
eller har du spørsmål? Da er du velkommen til å sende 
e-post til: christina@personskadeforbundet.no  eller ring 
oss mandag til fredag mellom kl 09.00-15.00 på telefon 
22 35 71 00.

PERSONSKADEFORBUNDET LTNS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG
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Russeprosjekt i Harstad 
I tillegg til bilbelteprosjektet har trafikksikkerhetsutvalget bestemt seg for å prøve ut trafikksikkerhetsdag på landsbasis.  
Modellen er hentet fra Harstad-laget. 

- Gjennom et felles arrangement med all 
russ i Harstad og omegn setter Person-
skadeforbundet LTN fokus på trafikksik-
kerhet, rus og alkohol og det å bry seg 
om hverandre.

Bjørn Solli som sitter både i laget i Har-
stad og i trafikksikkerhetsutvalget sier 
arrangementet dreier seg om mer enn 
bare trafikk.

-Vi ønsker å bidra til å bevisstgjøre russen 
på de farer som kan oppstå trafikalt, ved 
bruk av alkohol og narkotika, og samtidig 
oppmuntre russen til å bry seg og ta vare 
på hverandre.

-Vi tror vi når frem hos russen, og har 
fått positive signal fra foreldre som har 
fortalt at deres russ har kommet hjem og 
fortalt om hva de har opplevd.

Prosjektet, forteller Solli, kom i gang for 
drøyt tre år siden etter en ide av Anne 
Karlsen Strandbakk, som den gang var 
ungdomsrepresentant i styret i forbundet. 

MYE OMTALE
Et kort googlesøk forteller at prosjektet 
har stor kraft og Harstad Tidene har gitt 
spalteplass ved alle arrangementa. - Det 
vi får se og høre er virkelige historier som 
viser oss konsekvensene av for høy fart. 
Mange opplever at dette blir så fjernt, nå 
får vi nærhet til hva slik kan føre til, sier 
Nilsen i et intervju med avisen sist vår.

- Russetiden handler også om samhold 
og å ta vare på hverandre, noe et slik 
arrangement vil være med på å bidra til.

Under skoledagen har russen hvert år 
også fått høre en helt spesiell historie 
om en person som ble sterkt skadet i en 

bilulykke i Sverige for snart 14 år siden.

Solli forteller at historien er veldig emo-
sjonell, og får lytterne til å bryte ut både 
i latter og gråt.

Les mer på trafikksikkerruss.com

Det har nylig vært gjennomført en 
spørreundersøkelse blant russ som 
har deltatt i harstadsprosjektet. 
Resultatet er positivt, svært posi-
tivt. Noe som selvsagt motiverer 
til videre arbeid.

FAKTA
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Dette 
skjer

Personskadeforbundet LTN Oslo fylkes-
lag har 25 års jubileum i år! Vi har igjen 
gleden av å invitere til julebord for alle 
våre medlemmer fredag  21. november 
2014 på Wallmans. Vi gjentar suksessen 
fra i fjor og tilbyr 4-retters meny, show 
og nattklubb.  Prisen er egentlig kr 1 
099,-, men laget dekker kr 749,-, slik 
at du betaler kun kr 350,-. Hver enkelt 
betaler sine drikkevarer. Spesialprisen 

er for medlemmer i lagene i Oslo, Ro-
merike og  Østfold. Innmelding kan skje 
ved påmelding til julebordet! 

Lokalet er tilrettelagt for rullestolbru-
kere, men vi må ha beskjed på forhånd 
for hvem dette gjelder. Om du er føl-
som for høye lyder så ber vi deg ta med 
ørepropper. Lydnivået er ganske høyt.

Wallmans ligger langs Akerselva, Øvre 
Grünerløkka. Nærmeste holdeplass er 
Birkelunden og Sannergata.

Egenandelen på 350 kroner betales når 
vi har fått din påmelding. Da sender vi 
ut kontonummer som du skal betale til. 
Fint om du oppgir medlemsnummeret 
ditt ved påmelding. Spesialprisen på 
350 kroner gjelder pr. person og gjelder 
for 2 personer ved familiemedlemskap 
og for 1 person ved enkeltmedlemskap. 
Det er bindende påmelding, om du ikke 
kommer så sender vi en faktura på 
hele beløpet 749 kr. Om du er syk, så 

må du sende oss en legeattest på det. 
Grunnen til dette er at det var mange 
som ikke møtte opp i 2013, og vi måtte 
betale full pris for dem som ikke kom.

Frist for påmelding er fredag  31. ok-
tober kl 23.59

Tid: Fredag  21. november kl. 17.15. Alle 
møter presis til en felles velkomst! 

Sted: Wallmanns Salonger

Adresse: Mølleparken 6, 0459 Oslo. 

Påmeldingsfrist: Torsdag  31. oktober  
kl. 24.00 på sms eller telefon til Andrè 
Berg Mobil 920 15 574 eller e-post oslo@
personskadeforbundet.no 

Slik kommer du deg dit: Nærmeste 
holdeplass er i Sannergata. Buss 21, 
31 og 33 stopper her. Hvis du er god til 
beins kan du også gå fra Birkelunden.  
Trikk 11, 12 og 13 har stopp i Birkelunden.

21 INVITASJON TIL JULEBORDNovember	  

17-19 UNGDOMSKONFERANSEN  
PÅ HAMAROktober

Under tittelen Ungdom og påvirkning 
inviterer ungdomsutvalget medlemmer 
fra 15 til og med 35 til en spennende 
konferanse  på Hamar.  

Ved påmelding og spørsmål kontakt 
Ungdomsutvalget post@personskade-
forbundet.no     eller på tlf 22 35 71 00. 
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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 hvil-
ke rettigheter man har i forhold til er-
statningsprosessen.  Derfor arrangerer 
Personskadeforbundet LTNs lokallag i 
Gjøvik, Lillehammer og Valdres fore-
drag om dette. Foredraget er gratis 
og åpent for alle.

Forbundet har i mange tilfeller opp-
nådd større erstatning for sine med-
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kringsselskapene.  Forbundet har som 
en av sine fanesaker at alle skal ha 
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Foredraget gir en innfø-
ring i hovedreglene i norsk  
erstatningsrett etter per-
sonskade, uavhengig av 
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Tid og sted: 18. oktober 2014 fra kl 13.00 
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Pga. servering ønsker vi påmelding 
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Med vennlig hilsen styremedlemmene 
i Personskadeforbundet LTNs lokallag 
i Gjøvik, Lillehammer og Valdres 

18 
INVITASJON TIL GRATIS FOREDRAG: 
NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN RASERES

Oktober

Dette er den magiske datoen der 
regjeringen legger frem sitt stats-
budsjett for 2015. Her vil vi kunne 
lese hvilken prioriteringer som blir 
gjort i forhold til Personskade-
forbundet LTNs fokusområder. 

 8 Oktober

STATSBUDSJETTET 
BLIR FREMLAGT

Sammen med statssekretær i Hel-
sedepartementet Astrid Nøkleby 
Heiberg skal Personskadeforbundet 
LTNs assisterende generalsekretær 
Per Oretorp, drøfte status på ho-
deskaderehabiliteringen.

28 Oktober

CHARM NASJONALE 
KONFERANSE 2014

OPPLAND
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Da filmen Børning hadde premierevis-
ning i Skien ble Personskadeforbundet 
LTN Telemark fylkeslag invitert inn. Det 
var en storslått happening arrangert av 
Statens vegvesen, trafikkskolen Learn 
– og UNG2020. 

- Vi har opparbeidet oss et godt rykte 
som et tiltak som er særlig opptatt av 
unge og trafikksikkerhet. Da filmen skulle 
settes opp, ble vi kontaktet og spurt om 
vi kunne være til stede, forteller Nils-Tore 
Johnsen fornøyd. 

BILGAL STATSRÅD 
Børning er en norskprodusert film, og 
som tittelen tilsier så handler filmen om 
å kjøre fort og å trikse med bil. Men den 
har også en undertone som setter fokus 
på trafikksikkerhet. 

     
- Filmen starter med en bilulykke som 
skjer da to biler kapp-kjører. Deretter 
følger vi en ung jente og hennes liv. Mer 
kan jeg ikke røpe, sier Johnsen, men un-
derstreker at det handler om bil.      

Under premieren dukket også samferd-
selsstatsråd Kjetil Solvik-Olsen opp. Han 
ble kjørt i limousin og innrømmet at han 
selv hadde en våt drøm om en bil med 
kraftig motor. Kona hadde imidlertid satt 
foten ned. 

- Dette er den første bilfilmen som er la-
get i Norge og statsråden så ut til å like 
både filmen og bilene, smiler Johnsen. – 
Og heldigvis ser det ut som filmen også 
blir godt mottatt rundt om i vårt ganske 
land. Jeg oppfordrer alle i forbundet å se 
filmen. Den er både god og den tar opp 
vårt fokus på trafikksikkerhet. 

Landet
rundt

Børning – en film om trafikksikkerhet  
TEKST: Gunn Kvalsvik

Telemarkslaget har i tre år hatt suksess med prosjekt UNG2020. Det fører til at de blir invitert inn til blant annet 
filmpremierer.  

BROOM, BROOM: En del av skuespillerne i den første bil- 
filmen i Norge. Fra venstre: Trond Halbo, Jenny Skavlan, Svein 
Nordin, Otto Jespersen, Lars Hansen, Camilla Frey og Anders 
Baasmo Christiansen.
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Vi har pløyd marken og gjort grunnarbeidet,
nå er det bare opp til andre å lage lignende 
prosjekter der de bor.

- Vi har pløyd marken og gjort grunnar-
beidet, nå er det bare opp til andre å lage 
lignende prosjekter der de bor, forteller 
trekløveret som møter på jubileumskon-
feransen i Bergen.  

De tre er Nils Tore Johnsen, Kjetil Rui  
Serigstad og Torstein Jønholt. Alle er ak-
tive både i laget og i prosjekt UNG2020. 

Kjetil Rui Serigstad er 24 år og aktivt med 
i prosjektet. Selv ble han sterkt skadet 
som barn og vet hva en trafikkulykke 
kan føre til.

- Jeg gikk langs veien med min pappa 
da en bil traff meg. Det førte til seks må-
neder på Sunnaas og et liv som skadet. 
Mine foreldre meldte oss inn i forbundet, 

fikk god hjelp der – så fellesskapet her 
har vært en del av vår familie  så langt 
tilbake som jeg kan huske, sier Serigstad. 
- Men altså, for 4 år siden fikk jeg serti-
fikat og jeg elsker å kjøre bil, smiler  han.   

De tre mennene er både stolte og gla-
de over å ha fått UNG2020 opp å gå 
og gleder seg til et nytt arrangement 
i september. 

- Vi ser at dette er noe som fungerer, og 
vi vet at det finnes penger som er øre-
merket slike prosjekt i statsbudsjettet og 
samferdselskomiteen. Det hadde derfor 
vært hyggelig om flere lag kunne kastet 
seg på og få til egne lokale avarter av 
vårt, avslutter de. 

UNG2020 holder koken
TEKST: Gunn Kvalsvik

I to og et halvt år har UNG2020 fungert som et samarbeidsprosjekt mellom Telemark lokallag og KNA.  
Konseptet er så godt at arrangørene mener det også bør spres til andre lag. 

Har du noe å dele fra ditt lag, send gjerne inn en liten  

tekst og et bilde. Husk ved å dele blir gleden dobbelt så stor!
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Flyturen nedover til Bulgaria gikk uten 
problem, og vi kom frem i rett tid. De aller 
fleste var på anlegget for første gang og var 
derfor spente på både stedet og hotellet. 

Vi kom frem til Panorama Dreams klok-
ken 2300, i mørket. Da var det bare å 
booke seg inn og dra til butikken for å 
kjøpe drikke og mat. 

SOSIALE OG FINE DAGER
Dagene var dedikert late og deilige ti-
mer ved bassenget på en solseng eller 
på stranden ved Svartehavet. Det var 
også mange som benyttet dagene til 
å bli bedre kjent med hverandre. Første 
kveld gikk turen opp til Sveti Vlas, som 
er gangavstand, der vi spiste og koste 
oss sammen. 

I løpet av uken ble det arrangert turer 
både til Sunny Beach og Sveti Vlas for 
shopping og spising. Vi hadde også en 
deilig kveld ute på Nessebar, der folk 
fikk gå rundt å se på de gamle husene, 
shoppe og kose seg. Siste dagen hadde 
vi felles middag.

Solen og varmen var heldigvis med oss 
under hele oppholdet, så det var en sol-
brun og glad gjeng som vendte nesen 
hjemover syv dager senere!

Vi reiselederne takker for en hyggelig tur 
med dere alle. 

Landet
rundt

Familietur sommeren 2014  
TEKST: Andre Berg

Det var en glad og forventningsfull gjeng som møttes på Gardemoen lørdag den 26. juli. Gruppen på 20 hadde 
store kofferter og smil, og kom fra alle landets hjørner. Fire var allerede reist nedover og koblet seg på der nede.   

TEKST: Andre Berg

Lørdag den 6. september markerte Oslolaget Trafikkskaddes dag på Eidsvoll plass 
foran Stortinget. Det var fem som stod på stand og vi fikk snakket med folk og 
delt ut effekter. Vi fikk delt ut over 100 Seliuser, nesten to kilo sukkertøy og masse 
reflekser. Det var en fin og positiv dag!

Effekt på Eidsvoll plass
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Turen startet med besøk på forbundets 
kontor i Hausmannsgate der Per Oretorp, 
Wenche Solløst og Gunn Kvalsvik var 
tilstede. Oretorp viste rundt i kontorene 
og forklarte hvem som sitter hvor, og gikk 
videre gjennom programmet som er satt 
for høsten. 

- Dette er ikke bare vårt program, også 
deres, understreket Oretorp, mens han 
fortalte om kurstilbud, utfordringer og 
satsinger. 

Det var om lag 18 som hadde tatt turen 
i fra laget og de stilte gode spørsmål og 

kom med konkrete innspill som ble notert 
av de ansatte. Dette er innspill jeg håper 
dere også melder videre til landsstyret, 
oppfordret Per Oretorp. 

DET STORE VI-ET
Etter en kort time gikk turen videre til 
omvisning på slottet. Selv om verken 
dronningen eller kongen hadde gjort 
sin entre var det en fornøyd flokk som 
inviterte Wenche og undertegnede til 
middag på Aker brygge. 

- Det ble en superfin lørdag, understreket 
Wenche Solløst, fornøyd. Hun oppfordrer 

gjerne flere lag eller enkeltpersoner til å 
ta turen innom kontoret.  

- Det er medlemmene som eier organi-
sasjonen, og jeg håper derfor de ønsker 
å stikke innom oss om det skulle passe. 
Det er ikke vi og de andre, men et stort VI 
som utgjør Personskadeforbundet LTN, 
avslutter hun og takker for en super dag 
sammen med laget! 

Fin Oslotur for Hedmarksmedlemmene
TEKST OG FOTO:  Gunn Kvalsvik

En lørdag, midt i august, arrangerte Personskadeforbundet LTN Midt/- og Nord-Hedmark lokallag tur til tigerstaden 
for medlemmene. 

Wenche Solløst.

Det er medlemmene som eier organisasjonen, 
og jeg håper derfor de ønsker å stikke innom 
oss om det skulle passe.
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Selius
& kidza

NORSKE BARN MER UTSATT FOR NETTMOBBING

Norske barn bruker mer tid på internett enn barn i andre eu-
ropeiske land og er derfor mer utsatt for mobbing og seksuelt 
og trakasserende innhold.

23 prosent av norske barn sier de har hatt plagsomme opple-
velser på nettet, framgår det av EU Kids Onlines oppsummering 
av europeiske barns digitale hverdagsliv, skriver Aftenposten.

Videre har 34 prosent av norske barn i undersøkelsen sett ett 
eller flere seksuelle bilder på nett det siste året, høyest av alle 
landene i Europa.

Undersøkelsen viser dessuten at 20 prosent av norske barn 
har sett eller mottatt seksuelle meldinger via nettet, betydelig 

høyere enn snittet, som er 6 prosent i Europa. Dessuten svarer 
8 prosent at de er blitt mobbet via internett.

Likevel trenger ikke tallene å leses utelukkende negativt. Norske 
hjem er veldig teknologisk oppdatert, og tidlig kjennskap til 
og bruk av internett bidrar til at norske og skandinaviske barn 
scorer høyt på digitale ferdigheter, blant annet når det gjelder 
kunnskap om kildekritikk. (NTB)

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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 rosinerFETE

o smo se

MCT/Bulls

Du trenger:

Hva skjedde?

• 12 rosiner
• Vannglass

Dette eksperimentet 
viser hvorfor rosiner 
endre form når de blir 
lagt i vann eller kokt.

Fyll 
glasset 
med vann 
og legg 
rosinene 
i det over 
natten Rosinene, som hadde vært 

tørre, harde og innskrumpede, 
ble tykke, bløte og runde!Neste dag heller 

du ut vannet 
og studerer 
rosinene nøye

Etter eksperimentet vil 
rosinene være vasstrukne, 
men helt greie å spise

Det skjedde fordi vannet trengte 
langsomt gjennom rosinskinnet 
og fuktet det som var på innsiden

Denne bevegelsen av 
vann gjennom skinnet 
på en plante eller et dyr 
kalles osmose

Du kan bruke dem hvis du baker 
småkaker eller i en frokostblanding

 rosinerFETE 1 

2 
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A

I løpet av 30 år har over 100 000 mennes-
ker fått hjelp og støtte gjennom Person-
skadeforbundet LTN. Like lenge har for-
bundet jobbet for å bedre helsetjenester 
og rehabiliteringstilbud, juridiske rettighe-
ter, og hverdagen for folk og familier som 
blir utsatt for skade.

Personskadeforbundet LTNs historie er 
nå samlet mellom to permer, og blitt bok. 
Den kan bli din for kun kroner 129,- inkl. 
porto. Send en e-post til medlemmer@
personskadeforbundet.no, noter navn, 
adresse og hvor mange bøker du ønsker å 
kjøpe. Kjøper du to eller flere, får du de til 
100,- pr. stykk. 

RASERI, KAOS 
OG 

SUKSESS

Personskadeforbundet LTN - 30 år

I løpet av 30 år har over 100 000 mennesker fått hjelp og støtte gjen-
nom Personskadeforbundet LTN. Like lenge har forbundet jobbet for 
å bedre helsetjenester og rehabiliteringstilbud, juridiske rettigheter, 
og hverdagen for folk og familier som blir utsatt for skade.

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått 
livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situa-
sjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, 
NAV og erstatning en del av dagligtalen, og man skal forholde seg 
til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende 
eller etterlatt. Våre medlemmer har vært der før, og vi vet hvordan 
systemet virker.

Raseri, kaos og suksess

KJØP 
JUBILEUMSBOKA
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Per
Oretorp

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 

Sett sammen bokstave-
ne i de fargede rutene (i 
rekkefølge fra toppen og 
ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 20. 10. 2014

Løsning på forrige kryss 
var: SKOLESTART

Turid Orskaug, Spikkestad
Tore Mo, Trondheim
Mette Rykke, 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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Karmøy
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

karmoy.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Sør-Varanger
kommune

sor-varanger.kommune.no

lardal.kommune.no

Finnøy
kommune

finnoy.kommune.no

Sortland
kommune

sortland.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

Namdalseid
kommune

namdalseid.kommune.no

kristiansand.kommune.no

Lierne
kommune

lierne.kommune.no

Vinje
kommune

vinje.kommune.no

aukra.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no andebu.kommune.no

fjaler.kommune.no

Drammen
kommune

drammen.kommune.no

Teknisk etat
stord.kommune.no

Stor-Elvdal
kommune

stor-elvdal.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
sor-varanger.kommune.no

Herøy
kommune

heroy-no.kommune.no

snillfjord.kommune.no Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og
omsorgsetaten
fedje.kommune.no

Høylandet
kommune

hoylandet.kommune.no

Hareid
kommune

hareid.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

Grane
kommune

grane.kommune.no

lindas.kommune.no

Brann og Redning
nordre-land.kommune.no

Rennesøy
kommune

rennesoy.kommune.no

Betong - Mur - Flisarbeid

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

IP Huse AS Mek. Verksted
6487 HARØY

Tlf. 71 27 57 00

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Lilleakerv. 31
0283 OSLO

Tlf. 22 52 54 10

PostNord AS
Tana bru, 9845 TANA

Tlf. 09 300

Fossli AS
 Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyplassvegen 4, 9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 70 05

E-post: gunnarhenriksen@online.no
www.henriksensjaforskole.com

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Grubeli Rehabiliteringssenter
 4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 06 30
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NORDLAND

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

NORD-TRØNDELAG

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

OPPLAND

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

OSLO

ALNA Trafikkskole AS
Risløkkveien 51 A, 0583 OSLO.....................................Tlf. 22.72.02 32
E-post: post@alnatrafikkskole.no
www.alnatrafikkskole.no

ROGALAND

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

SØR-TRØNDELAG

ORKDAL Trafikkskole
Bårdshaug, 7301 ORKANGER............Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610
E-post: post@orkdal-trafikkskole.no

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 Sjåførskole 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

VESTFOLD

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

ØSTFOLD

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD......................................Tlf. 69 31 68 84
E-post:  ptraf@frisurf.no
www.pers-tr.no

HORDALAND

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

www.moller.no

HEDMARK

Trysil.....................Tlf. 62 45 09 90 / 917 74 111

HORDALAND

Austevoll - Huftarøy Auto....Tlf. 56 18 14 60

NORDLAND

Hamarøy
Nord Salten Auto AS...............Tlf. 908 34 060

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

Tlf.  02 222

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

AKERSHUS

Bilia Personbil as
Bilia Follo

Myrfaret 1
1406 SKI

Tlf. 64 97 78 00

www.bilia.no

Mer enn forventet.

PB 48 - 2831 RAUFOSS   -   Tlf. +47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no - www.toten-transport.no

Jensen Valter & Sønn A/S
Valter Jensen Eiendom ANS

PB 3060  Elisenberg, 0207 OSLO
Tlf. 22 12 46 60

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Veritasv 1, 1322 HØVIK

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

Janki
Transport AS

 Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Fredrikstad Auto
Save Service AS

Råbekksvingen 3
1617 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 33 74 00

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80

Mariendal Bil AS
Åshøgdv 468

2360 RUDSHØGDA
Tlf. 62 36 41 35

Josephsen
Bilbergning

 Åsbiev 14
4848 ARENDAL
Tlf. 37 06 02 00

Asbjørn Goberg A/S
Porsgrunnsvegen 125

3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 55

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

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

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

Øfas
Husholdning AS

Tanatorget
9845 TANA

Tlf. 78 92 54 80

avd. Finnsnes
Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

Rå
videregående skole

 Laskenveien 3
9475 BORKENES
Tlf. 77 78 94 00

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Arvid Gjerde AS
 Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Wiik
Fjellsprenging

 Furulia 55
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Bråthen Maskin
 Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

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

Laferd AS
 Trøngsla 8

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 909 04 077

Entreprenør
Sigmund Hvila AS

3359 EGGEDAL
Tlf. 971 93 703

Lindsethmo
Transport AS

Elliot Kvalstads Tun 2
7860 SKAGE I NAMDALEN

Tlf. 900 62 105

Sandnes
Bilverksted AS

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Mobergs Fysikalske
Institutt AS

Landboden 43, 5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

YX
Valestrandsfossen

Osterøy Servicesenter
Småland

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Oseberg
Mekaniske AS

Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Interdekk AS
 Korgvegen 33

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 90 00

Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Ta din EU-kontroll hos oss!

Ørland Bil AS
- MECA
Brekstad

7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Lastebiltransport
O. & Westad Sønner AS

Langbakken 22
1430 ÅS

Tlf. 908 70 775

Erling Farstad
Transport AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

ES Motor A/S
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 84 98 02

Stange Taxi
avd Espa og Tangen

2337 TANGEN
Tlf. 901 72 210

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 20

www.blockwatne.no

Geilo Taxi
 Vesleslåttvegen 3

3580 GEILO
Tlf. 32 09 10 00

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

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Sikkelands
Regnskapskontor

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Plantax AS
 Skedsmogata 3 A
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 59 00

Bergan
Smie og Verksted

Strandgata 24
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 41 09

Skjellerud
Verksted ANS

 Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Europe AS
 Gråterudveien 43
3032 DRAMMEN
Tlf. 922 25 599

Tromsø Taxi AS
 9266 TROMSØ
Tlf. 77 60 30 10

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Studio Hair
Gamle Ringeriksv. 1

1369 STABEKK
Tlf. 67 12 39 63

Tuft
Transport AS

 Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004
   - 909 93 028

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Karosseri, lakk og kran

Specsavers Namsos
Brillehuset
7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Industriverktøy
IDG Tools AS

 Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Boreal Transport
Nord AS

avd. Bilverksted
Sandnessjøen

8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 06 41 42

Flowline
Specialists AS

 Varabergvegen 6
4051 SOLA

Tlf. 51 20 84 21

Elcom AS
 Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Lillehammer
Bilskadesenter AS

Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 56 60

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

Klokkarstua
Auto AS
Mølleveien 4

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 31 00 39 05

Tømra
Bilverksted AS

 Tømra
7584 SELBUSTRAND

Tlf. 479 33 060

Nettbuss
Midt-Norge AS
Furene, 6100 VOLDA

Tlf. 815 22 900

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Coop Inntrøndelag BA
Coop Byggmix Verdal

 Merkurvegen 2
7650 VERDAL

Tlf. 74 07 53 05

Odda Taxilag
 Røldalsvegen 12

5750 ODDA
Tlf. 53 64 14 44

Arendal
Båt & Billakkering

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Per A. Øren
Transport AS
6991 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Drammen
Campingplass

 Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Frank Kjosbakken AS
 Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Haugen
Motor AS

Grodås
6763 HORNINDAL
Tlf. 57 87 95 00

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
 Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Rødven
Transport AS

 Rødven
6350 EIDSBYGDA

Tlf. 911 03 492

Meland Auto AS
Mjåtveitflaten 17
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 09 76

Service, reparsjoner
og EU-kontroll

Skjørstad Bil AS
7629 YTTERØY
Tlf. 74 08 97 05

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92
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Send en SMS med teksten 

HJERTEVARM
E 

til 2090 
– og bli medlem i dag!

Medlemskontingenten 

på kr 300,- blir 

belastet din 

mobil.

Send en SMS med teksten

HJERTEVARM
E

til 2090

Følg oss på: 
www.facebook.com/

personskadeforbundet

Vi har omfattende erfaring med å bistå skadelidte siden 1974, med svært 
gode resultater i forhandlinger og i rettssaker. Gratis vurdering. 

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

Kontakt: Advokat Robert Robertsen Advokat Jan Inge Thesen
 oslo@robertsen.no jit@robertsen.no             

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

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

A DVO K AT F I R M A E T

NORMAN & CO. ANS
E T A B L E R T  1 8 7 8

Advokatfirmaet Norman & Co. ANS driver en variert praksis og 
kan tilby spisskompetanse bl.a. innen områdene erstatnings-, 
forsikrings- og trygderett. 

Erstatningskrav oppstår i forbindelse med trafikk- og 
yrkesskader/yrkessykdommer. Reglene om Norsk 
Pasientskadeerstatning gir også grunnlag for en rekke 
erstatningskrav. I tillegg har personskadesaker ofte en 
trygderettslig side, som krever juridisk oppfølging.

Vi bistår personskadede ved vurdering av ansvarsgrunnlag, 
skadesaksbehandling, erstatningsutmåling og prosedyre.

Norman & Co. ANS er landsdekkende.

Nikolai Norman Advokat

Vidar Lindbekk Advokat

Helge Husebye Haug Advokat

Kjell Inge Ambjørndalen Advokat 

Julie Høydal Davik Advokat

Oddvar Lindbekk Advokat

Kjetil Sandnes Advokat

Alexander Venås Advokat

M.N.A.

Huitfeldtsgt. 4, 0253 Oslo
Tlf.: 22 12 11 80   

Faks: 22 12 11 90
advokatfirmaet@norman-co.no

Se vår nettside
for ytterligere informasjon: 

www.norman-co.no



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

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

w.
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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


