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11.-13. september ble vårt Landsmøte 
gjennomført på Gardemoen. På grunn 
av tilbakemeldinger fra 2013, ble det 

denne gangen satt av hele helgen for avviklingen av årets 
møte. De var fint å se at de flest lag var representert og 
at vi fikk saklige og faglige diskusjoner i løpet av helgen.  
tDelegatene var engasjerte, og vi fikk mange gode innspill og 
diskusjoner utover møtet, noe som er positivt for fremdriften 
til Personskadeforbundet LTN.

Etter avsluttet Landsmøte hadde vi fortsatt tid til gode og 
aktuelle temaer som likemannsarbeid, medlemsbladet LEVE 
MED og medlemsutviktling. Det  er lenge siden at vi har hatt 
et så fint landsmøte.

På vegne av det valgte landsstyret vil jeg takke for tilliten 
som er gitt oss for de to neste årene. Vi ser fram til å ta fatt 
på de oppgaver som venter oss.

I dette nummeret av LEVE MED kan dere også lese et intervju 
av Solbjørg Makalani Myrtveit som nettopp har avlevert en 
doktorgradsavhandling om nakkeskader og smerter. Dere 
kan også lese en artikkel om Statped og deres erfaringer 
med barn, kognitiv svikt og skolen. Det finnes lite kunnskap 
om kognitiv svikt og pedagogikk blant lærere og pedagoger.

Høsten og mørket er her, noe som betyr at vi aldri må glemme 
å bruke refleks!

Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

På vegne av det valgte landsstyret vil jeg takke for tilliten 
som er gitt oss for de to neste årene. Vi ser fram til å ta 
fatt på de oppgaver som venter oss..
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Fruktbart Landsmøte 2015

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Etter innspill og justeringer fra tidligere 
erfaringer gikk årets Landsmøte over en 
hel helg, med oppstart fredag og avslut-
ning søndag. 

Før Landsmøtet ble konstituert holdt 
landsstyremedlem Eva Opshaug et in-
formativt foredrag om god praksis rundt 
et landsmøte. For både erfarne landsmø-
tedeltakere og nye, var det lærerikt å gå 
detaljert gjennom praksis og argumenter.  

DEN FORMELLE DELEN
Formelt ble Landsmøtet åpnet klokken 
1600. Etter å ha godkjent de ulike instan-
sene og sakspapirene, gikk vi gjennom 
økonomien og så ble forslag til vedtekts- 
og handlingsplanendringer behandlet. 

Det var ingen store og kontroversielle 
forslag, noe som også kom til uttrykk i 
relativt høy grad av konsensus blant del-

takere, observatører og andre. Sakene på 
listen ble klubbet gjennom en etter en. Et 
forslag om å nedsette et eget utvalg for 
pasientskader ble fremmet og gikk også 
gjennom. For mange av våre medlemmer 
er dette godt nytt, og i praksis betyr det 
at en gruppe nedsatt av landsstyret skal 
jobbe spesielt med spørsmål knyttet til 
spesifikke utfordringer som oppstår når 
skaden skjer i samband med helsebe-
handling.  

Punktet som skapte mest temperatur 
var tydeliggjøringen av hvem som er 
forbundets målgruppe. Etter en kon-
struktiv debatt ble delegatene enige, 
og i vår formålsparagraf ble begrepet 
"trafikkskadde" byttet ut med "skadde". 

SMÅ ENDRINGER I LANDSSTYRET 
Som vanlig var det knyttet stor spen-
ning til valg av landsstyremedlemmer. De 
forslåtte fra valgkomiteen ble imidlertid 
etter en kort debatt klubbet igjennom. 
To nye kandidater ble valgt inn, mens 
Hilde Valberg ble enstemmig gjenvalgt 
som leder. 

Det nye landsstyret, som etter planen 
konstitueres den 30. oktober, er som føl-
ger: Hilde Valberg (leder), Trond Mikalsen 

(nestleder), Martin Berg, Eva Opshaug, 
Hege T. Hansen, Pernille Villekjær (vara) 
og Guttorm Johnsen (vara).

HEDER OG ÆRE 
Under Landsmøtet ble Carl-Vidar Hau-
gan og Jarl Vian, som begge gikk ut av 
landsstyret, takket av med blomster og 
gaver av Hilde Valberg. Mens førstnevnte 
har sittet i en periode, kan Vian se tilbake 
på seks. 

I tillegg ble Helge Fossen utnevnt som 
æresmedlem. Også han fikk blomster 
og gave. Styreleder Hilde Valberg under-
streket at æresmedlemskapet ble tildelt 
fordi Fossen har vært en av forbundets 
grunnstener gjennom en årrekke.  

DEN SOSIALE DELEN
Landsmøtet er også en arena for sosi-
alisering og erfaringsutveksling. Både 
under lunsjen, middagene og i pausene 
var det stor sosial aktivitet på tvers av 
lag og landsdeler - mye latter!

Det var altså et landsmøte med gjen-
nomgående god stemning, og mange 
klemmer ble utvekslet ved avreisen på 
søndag morgen.  

Midt i september gikk forbundets 
Landsmøte av stabelen. Tilbake-
meldinger fra de vel 80 deltakerne 
er at det var et ryddig, hyggelig og 
konstruktivt møte. 

ORDSTYRERE T: Erik Fredriksen og Målfrid B. Helle. SEKRETARIATET Frank Gjelsøy og Christina Thanger. ASBJØRN OLAUSSEN fra Vest Agder lokallag. 
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KLAR, FERDIG OG GÅ. Landsmøte 2015 er åpnet.  

FESTMIDDAGEN PÅ LØRDAG. 

EVA OPSHAUG HOLDT FOREDRAG om hvordan et 
godt Landsmøte avholdes.

CALLE HAUGAN blir takket av fra medlem i 
landsstyret. 

JARL VIAN ble takket av etter mange år i 
landsstyret. 

HELGE FOSSEN ble utnevnt til æresmedlem av  
landsstyreleder Hilde Valberg.

GENERALSEKRETÆR INGEBORG DAHL-HILSTAD. JULIE KVAMME fra Asker og Bærumslaget. 

ARNE MAGNE ANDREASSEN fra Sortland og Andøy lokallag.
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Marie Brattbakk, styremedlem 
Salten lokallag  

- Har du vært med på Landsmøte før? 
- Ja, men bare det ekstraordinære mø-
tet. Dette er altså det første ordentlige 
møtet mitt. 

- Hvorfor og hvor lenge har du vært 
medlem? 
- Jeg ble påkjørt og skadet for fem år 
siden, og meldte meg inn året etterpå. 
Det betyr at jeg har vært medlem i fire år. 

- Synes du Landsmøtet ble som for-
ventet?
- Jeg synes det har vært spennende og 
lærerikt. Som uerfaren har det vært in-
teressant å se hvordan en gjennomfører 
et slikt møte. I tillegg har jeg møtt mange 
hyggelige folk fra mange lag, og sitter 
igjen med mange tips og idéer jeg skal 
ta med hjem til mine. 

- Hva driver dere med i Salten lokallag?
- Siden vi har hatt ett års pause, der laget 
har ligget nede, og et nytt styre, prøver 
vi å finne ut hvordan vi skal jobbe. Vi vil 
selvsagt beholde trafikkskaddes dag og 
opplegget vi har sammen med flere lokale 
instanser, og i tillegg likepersontjenesten.   

- Kommer vi til å se deg til neste Lands-
møte?
- Jeg håper det, og da lover jeg å komme 
sterkere tilbake. Om det ikke blir meg, så 
håper jeg i alle fall at laget neste år klarer 
å stille med en delegat og ikke bare en 
observatør.  

Lennart Kristmoen, nyvalgt styreleder 
Midt og Nord Hedmark lokallag  

- Er dette ditt første Landsmøte? 
- Nei, jeg har vært med to ganger før.   

- Hvor lenge har du vært med? 
- Jeg meldte meg inn i 2004. Da lå jeg 
på Sunnaas sykehus der noen fortalte 
meg om forbundet. 
 
- Hvilke forventninger hadde du før du 
kom til Landsmøte 2015?
- Jeg synes vi er en bra gjeng, og jeg 
synes det er befriende å være sammen 
med folk som er i samme situasjon. 

- Landsmøtet har, slik jeg ser det, vært 
godt gjennomført og det har hatt et godt 
og fornuftig driv. Jeg er også fornøyd med 
landsstyret som ble valgt og jeg har tiltro 
den jobben de er satt til å gjøre.  

- Har du noen kjernesaker?
- Som organisasjonsmenneske, med 
mange verv i flere forskjellige sammen-
henger, er jeg mer breddeopptatt enn 
opptatt av enkeltsaker. Som forbund må 
vi tenke fellesskap og helhet. 

- Likepersonstelefoner ble utdelt til la-
gene etter landsmøtets avslutning, hva 
synes du om det?
- Jeg er nok litt usikker på om dette vil 
fungere i den formen det er tenkt, men 
har veldig tro på at likepersontjenesten 
må styrkes. Med den erfaringen vi har 
gjennom egne opplevelser, kan vi være 
gode for de som nettopp har opplevd 
skade. 

Thomas Myhre, nestleder 
Harstad lokallag 

- Er dette ditt første Landsmøte? 
- Ja, dette er mitt første Landsmøte og 
jeg er med som delegat. 

- Hvilke forventninger hadde du før du 
kom hit og hvordan er inntrykket ditt 
etter at Landsmøtet er over?
- Jeg ble veldig betrygget da jeg fikk 
tilsendt landsmøtedokumentene. De 
var ryddige og tydelige, og jeg forstod 
at dette kom til å bli ryddig og profe-
sjonelt. 

- Har du noen kjernesaker?
- Jeg har vært og er svært opptatt av 
ungdomsarbeidet og ønsker å satse 
enda mer. I Harstad har vi i flere år job-
bet mot og med russen. Vi samarbeider 
blant annet med politi og KRIPOS, og 
jeg mener vi har opparbeidet oss et godt 
rykte gjennom dette engasjementet.

- Du har vært ganske aktiv på møtet. 
Hvordan føler du dette har blitt møtt?
- Jeg har bare fått positive tilbakemel-
dinger og debattene har vært ryddige 
og fine. 

- Har du tanker rundt forbundets  
arbeid?
- Ja, jeg er svært opptatt av likeperso-
narbeidet. Kunnskapen er stor, og det 
er et stort behov for den som dukker 
opp  i de merkeligste situasjoner. Nylig 
kom jeg gjennom jobben min i samtale 
med en far, en fisker, som trengte noen 
å snakke med, fordi sønnen lå i koma. 
Han fortalte og snakket om følelser han 
ikke hadde kunne snakke med andre 
om, og samtalen endte med en klem. 
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Sammen med tre andre fra Person-
skadeforbundet LTN var datteren 
min, Hanna, og jeg så heldige å kun-
ne feriere ei uke i slutten av august 
på Panorama Dreams ved Burgas 
i Bulgaria. 

TEKST OG FOTO: Randi Marie Stubberud

Litt "Bulgaria-skepsis" ble fort gjort til 
skamme. Fin og stor nok leilighet til to 
personer med det vi trengte for å lage 
litt enkel mat, samt gode senger, balkong 
og flott utsikt til bassengområdet. Det 
var hyggelig å være en del sammen med 
en som var kjent den første tida, nemlig 
Andre Berg fra Oslolaget, som var på sin 
åttende reise til Bulgaria. Men vi skulle nok 
klart å ta oss fram på egen hånd også. 

Supermarkedet lå omtrent tre minutters 
gange unna komplekset. Derfra gikk det 
også buss til Sunny Beach som ligger 
tre kilometer unna, samt til Nessebar og 
Sveti Vlas, som var de stedene vi besøkte. 
På bussen opplevde vi at konduktøren 
solgte billetter, noe som minnet om en 
barndom i Oslo for min del.

Ellers tok vi taxi en del, den ble ringt opp 
av resepsjonen, og vi avtalte ofte retur, 
slik at vi kunne få den "trygge taxisjåfø-
ren" på nytt. Toppen fem minutter med 
taxi til Sveti Vlas, eller "Svette-Lars", som 
vi sa på tull i begynnelsen for å klare å 
huske navnet. 

Sveti Vlas var en hyggelig, liten by med 
turistbutikker, serveringssteder og kose-
lige gater. Maten var god og billig, og vi 
hadde utsikt mot havet og til Nessebar 
fra restaurantenes terrasser. Været var 
fint med passe temperatur. Vi spiste også 
flere ganger på restauranten som ligger 
på Panorama Dreams, det var lettvint 
og greit. Servitørene bar litt preg av at 
det straks var sesongslutt. De var nok 
slitne etter å ha jobbet sammenheng-
ende fra mai.

Dagene ble tilbrakt enten på den lokale 
stranda eller ved bassenget. Noen samlet 
mer brunfarge enn andre. Badetempe-
raturene var herlige, opp mot 27 grader i 
sjøen. Kveldene tilbrakte vi enten på an-
leggets pub, der man også kan spille bil-
jard eller andre spill, i byen Sunny Beach, 

i Sveti Vlas eller i Nessebar. Sistnevnte by 
står på Unescos verdensarvliste. Gamle 
kirker og ruiner, samt gammel byggestil 
på vanlige hus, gjorde inntrykk på en før-
stegangsbesøker. Koselige handlegater, 
kafeer og restauranter og hyggelig sel-
skap med Andre Berg, Marit Andresen og 
Hilde M. Andresen bidro til en hyggelig 
opplevelse. Sunny Beach hadde vi hørt 
om før. Vi opplevde flotte strender, mange 
turistsjapper, restauranter og fornøyel-
sesmuligheter - det var trygt der. 

Alt i alt, så likte vi en rolig ferie i Sunny 
Beach-området og hadde det fortreffelig. 
Mest sannsynlig er vi tilbake neste år, 
men da vil datteren ha sin egen leilighet!

Drømmeferie i Bulgaria 

FIN LOKAL STRAND rett ved Sveti Vlas. PANORAMA DREAMS.

HANNA STUBBERUD OG ANDRE BERG
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På fire hjul fra Oslo til Nordkapp

Det startet som en vill ide, men ble 
virkerlighet. I slutten av juli gikk 
nemlig Norges Heftigste Roadtrip 
av stabelen.

- Det hele begynte i januar eller februar 
i år da et par bilinteresserte kompiser fra 
Follo begynte å fable om å arrangere en 
roadtrip. Pådriver var Tony Edvardsen, 
selv kom jeg med litt etterpå, og så bal-
let det bokstavelig talt på seg, forklarer 
Christian Martinsen og ler. 

Han og Luna Mikalsen Kokvik, som ble 
med etter hvert og som selv deltok i en 

ombygd bil på roadtripen, har kommet til 
Personskadeforbundet LTN for å fortelle 
om eventyret og dele suksessen. For-
bundet var nemlig en av de som støttet 
arrangementet. 

MYE JOBB, MEN VERDT DET
Men altså, vi må tilbake til vintermåne-
dene da drømmen ble unnfanget. Det 
tok nemlig ikke lang tid før kompisene 
forsto at de kunne få prosjektet opp å gå.  

Fra å være en tur for venner og venners 
venner, økte interessen og det ble alvor. 
Det ble laget webside, påmeldinger kom 
inn, firmaet Streetevents ble engasjert, 
bookinger ble gjort og sponsorer kom til. 

- Å bygge en konkret plan rundt ”vi kjører 
Norge på langs” har tatt tid. Det er ikke 
bare å gjøre det. Om vi skal telle timer, så 
tror jeg vi snakker om 1900 arbeidstimer 
fordelt på fire, forklarer Martinsen. 

Da påmeldingene begynte å komme, 
ble de overrasket. Positivt. Et realistisk 
estimat, basert på at det var første året 
de arrangerte og at markedsføringen 
var noe mangelfull, var rundt 15 biler. På-
meldingslisten hadde landet på 60 biler. 

- Vi var 60 biler og nærmere 150 mennes-
ker som møtte opp og på Tusenfryd den 
24. juli. Det var en fantastisk stemning, 
forteller Luna Michalsen Kokvik og smiler.   

TEKST: Gunn Kvalsvik 

I MÅL PÅ NORDKAPP - etter 230 mil på veien. 
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CHRISTIAN MARTINSEN OG LUNA MIKALSEN KOKVIK med diplom til Personskade-
forbundet LTN.

Mest oppmerksomhet fikk vi faktisk i Alta. 
Der lagde vi glanekø og folk filmet oss ivrig 
med sine mobilkameraer.

Christian Martinsen

EN FANTASTISK REISE 
Opplegget med roadtrip er ikke å kon-
kurrere om å kjøre fortest til Nordkapp, 
snarere tvert imot. De skulle kjøre samlet 
og i kolonne. Og langs veien stod der 
folk og heiet.  

- Det var ikke så lett å holde på kolonnen 
mellom Oslo og Stjørdal, fordi trafikken 
er så tett. På det første strekket kjørte vi 
derfor mer spredt. Deretter holdt vi planen 
om å kjøre etter hverandre, sier Kokvik.

De kjørte mellom 50-60 mil pr. dag, og 
de fleste overnattet i telt på allerede 
planlagte og bestilte gressletter med 
sanitæranlegg. Langs veiene stod det 
mange ”fans” som ville se. For det meste  
bilinteresserte selvsagt, men også andre 
som synes de utgjorde et morsomt syn.  

- Mest oppmerksomhet fikk vi faktisk i 
Alta. Der lagde vi glanekø og folk filmet 
oss ivrig med sine mobilkameraer, sier 
Christian Martinsen.  

HVEM, HVA OG HVOR 
Det er kanskje naturlig å tro at en slik 
roadtrip kun vil tiltrekke seg unge gutter 
som er fulle av testosteron. På kolonnen 
mellom Oslo og Nordkapp var derimot 
den eldste 58 år og det var også deltakere 
med barn i bilene. 

- Vi møtte få eller ingen problemer un-
derveis. Folk var positive og vi ble en god 
gjeng. Selv fikk jeg mange nye venner, 
sier Luna Kokvik. 

- Den ene negative hendelsen skjedde 
etter at vi kom i mål. Da var det noen  
som ikke oppførte seg, men det var ikke 
vårt ansvar siden løpet var avsluttet, for-
klarer Martinsen. 

Etter fire dager hadde de kjørt 230 mil 
og ankom målet. Man kunne følge dem 
live på nettet. Det var en glad gjeng som 
inntok Nordkapp-platået. 25 biler hadde  
kommet med i bilkortesjen og de talte 
75 biler og over 200 mennesker. 

Christian Martinsen er ikke i tvil om at 
det var en suksess, selv om de økonomisk 
gikk litt i minus. 

 - Vi er totalt sett svært fornøyde, selv 
om vi satt igjen med et lite minus som vi 
selv må dekke. Til å være første gangen 
må vi regne med litt feilberegninger og 
kostnader vi ikke hadde tenkt på, sier han. 

Både Luna Kokvik og Christian Martinsen 
håper nemlig på en ny Roadtrip. 

- Vi kommer til å gjøre det mer profesjo-
nelt til neste år. Nå vet vi mer hva folk 
forventer og kan for eksempel lage ulike 
pakker. Utfordringen blir nok at vi kommer 
til å bli så mange, avslutter Martinsen 
fornøyd. 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN var representert både på start- og sluttstreken. Her 
Pernille Villekjær ved Tusenfryd.
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Smått & Viktig

I en artikkel i VG forteller arbeids- og 
sosialminister Robert Eriksson (Frp) 
at han ønsker å gi foreldre til syke 
barn lønn i fem år.

Ministeren vil gjøre dette ved å fremme 
et forslag til lovendring, og målet er å gi 
foreldre til alvorlig syke barn økonomisk 
trygghet.

– Jeg løfter nå en ny reform for å hjelpe 
noen av de svakeste og mest hardtar-
beidende gruppene i landet vårt: foreldre 
med alvorlig syke barn, sier Eriksson i 
intervjuet med VG.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN 
JUBLER 
Personskadeforbundet LTN har mange 
medlemmer med alvorlig skadde barn 

som vil få nødvendig hjelp og støtte der-
som lovforslaget går igjennom. 

- Når et barn blir skadet rammes familien 
hardt. Dette vet jeg som jobber som råd-
giver og gjennom årene har hatt kontakt 
med mange fortvilte foreldre. Selv om 
økonomi ikke kan snu helsesituasjonen, 
vil forslaget redusere belastningen usikker 
eller dårlig økonomi gir, sier Birte Sand 
Rismyhr.

Frem til nå har det vært utfordrende for 
foreldre å få innvilget pleiepenger ved 
langvarig sykdom eller skade. Spesielt 
utfordrende er situasjoner der barnet er 
stabilt ustabil. 

- Vi ser det derfor som positivt at det nå 
er spesialisthelsetjenesten og ikke NAV 
som skal vurdere behov for pleiepen-
ger. Forslaget vil gjøre hverdagen mer 

forutsigbart for foreldrene, understreker 
Rismyhr.

HER ER FORSLAGET ERIKSSON VIL 
FREMME OVERFOR STORTINGET, OG 
SOM VIL GI FORELDRENE BEDRE TIL-
GANG TIL PLEIEPENGER:

** – En dagkonto på 1300 dager (5 år ved 
sammenhengende uttak) per barn, som 
begge foreldrene kan trekke av.

** Ordningen gir 100 prosent lønnskom-
pensasjon i 260 dager (1 år) og 66 prosent 
kompensasjon i 1040 dager (4 år)

** Dagens ordning, hvor foreldrene må 
betale for syv karensdager ved barnets 
sykehusinnleggelse, fjernes.

** Diagnoser fjernes som grunnlag for 
om barnets sykdom utløser pleiepenger: 
– Hvis spesialisthelsetjenesten fastslår at 
det er et pleiebehov fra foreldrene, skal 
det være nok. Dagens strenge krav til 
«livstruende og svært alvorlig sykdom» 
fjernes. I tillegg inkluderes nå varig syke 
barn i ordningen. Det betyr at flere grup-
per av syke barn nå vil få rett til pleie-
penger.

** Utvidelsene anslås å koste om lag 425 
millioner kroner.

** Aldersgrensen for å få pleiepenger økes 
fra 12 til 18 år (barnets alder).

Kilde: vg.no

Hjelp til familier med alvorlig syke barn   

TEKST: Gunn Kvalsvik 

- NÅR ET BARN BLIR SKADET rammes familien særlig hardt. Dette vet vi som jobber som rådgivere og jeg har gjennom 
årene hatt mange fortvilte foreldre på telefonen. Selv om ikke økonomi kan snu helsesituasjonen, vil de redusere belast-
ningen usikker eller dårlig økonomi gir, sier Birte Sand Rismyhr. Foto: Illustrasjonsfoto.
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HER ER KRITERIEMÅLENE:
• Forventet levealder for kvinner og 
menn er høyere enn landsgjennomsnittet.
• Færre tar medisiner mot diabetes type 
2 enn ellers i Norge.
• Molde har færre lavinntektshushold-
ninger, færre arbeidsledige og færre  
uføretrygdede enn landet for øvrig.
• Frafallet i videregående skole er lavere 
enn landsgjennomsnittet.
• Færre i alderen 15-29 år tar medisiner 
for psykiske lidelser og går til legen med 
psykiske symptomer enn ellers i landet.

Gå inn på Folkehelseinstiuttets hjemme-
sider, fhi.no, og se hvordan tilstanden er 
i din kommune.

Høgskolen i Oslo og Akershus har 
åpnet et nytt kompetansesenter 
for arbeidsinkludering. Målet er 
mer kunnskap om den store grup-
pen som faller utenfor arbeidslivet 
og om hvordan de skal komme seg 
i jobb igjen.

I dag står mellom 600.000 og 800.000 
personer i yrkesaktiv alder utenfor ar-
beidsmarkedet i Norge.

Eldrebølgen, dårlig helse, global konkur-
ranse og økte krav til arbeidstakernes 
yteevne, gjør at behovet for å inkludere 
ulike vanskeligstilte grupper i arbeids-
markedet bare vil øke i tiden framover

- Vi trenger mer, bedre og mer relevant 
kunnskap om arbeidsinkludering i det 
norske samfunnet, og vil gjennom kom-
petansesenteret bistå blant annet NAV 
med dette, sier HiOA-professor Espen 
Dahl, konstituert leder for Kompetan-
sesenter forarbeidsinkludering, i en ar-
tikkel publisert på Høgskolen i Oslo og 
Akershus. 

Dahl understreker at det er en stor ut-
fordring for velferdssamfunnet Norge at 
så mange i yrkesaktiv alder faller ut av 
arbeidsmarkedet eller har problemer med 
å komme seg inn på arbeidsmarkedet. 
Et velferdssamfunn som det norske er 
avhengig av en stor arbeidsstyrke og et 
bredt skattegrunnlag.

Hovedmålet med nyetableringen er å 
styrke kunnskapen og kompetansen om 
arbeidsinkludering i hele NAV-systemet, 
noe som skal skje gjennom ny forskning 
og gjennom utvikling av opplærings- og 
videreutdanningsprogrammer.

For mer informasjon se www.inklude-
ringskompetanse.no

Skal løfte flere inn i arbeidslivet

Vi trenger mer, bedre og mer relevant kunnskap om arbeidsin-
kludering i det norske samfunnet, og vil gjennom kompetans-
esenteret bistå blant annet NAV med dette.

Espen Dahl

- VI TRENGER MER, bedre og mer relevant kunnskap 
om arbeidsinkludering i det norske samfunnet, sier Espen 
Dahl, konstituert leder for Kompetansesenter for arbeids-
inkludering.

Norges friskeste kommune
Molde er en av kommunene som scorer bedre enn landsgjennomsnittet 
på Folkehelseinstituttets folkehelsebarometer.

VAKRE MOLDE har friske innbyggere.
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Et betimelig spørsmål er: hvorfor går 
smertene over hos noen, mens andre 
sliter? Solbjørg Makalani Myrtveit ved 
Universitetet i Bergen har i sin doktorgrad 
prøvd å kartlegge mønster og risiko for 
smerte og plager etter nakkeslengulykker.  

- Når de fleste blir friske, men noen får 
langvarige plager, blir det viktig finne 
ut tidlig hvem som har størst risiko for 
problemer, slik at de som trenger det kan 
få hjelp, sier Myrtveit. 

Forskning har hittil ofte konsentrert seg 
om størrelsen på kollisjonsskadene og 
undersøkelser av nakken. Det har vist 
seg at skadeomfang på de involverte 
bilene, samt kliniske bilder som MR og 
røntgen, sier lite om hvem som kommer 
til å få langvarige plager. 

-I mitt studie ønsket jeg derfor å finne 
ut om andre karakteristika ved pasien-
ten kan hjelpe oss å identifisere de som 
vil trenge oppfølging, sier Myrtveit. Hun 
har undersøkt om helsetilstand i forkant 
og preferanser for behandling rett etter 
ulykken henger sammen med hvor len-
ge plager og redusert funksjonen består 
etter ulykken. 

SMERTE SOM FORVENTET
Medisineren Solbjørg Makalani Myrtveit 
forklarer at det er flere grunner til at hun 
har valgt å konsentrere seg om smerter 
i forbindelse med muskel- og skjelett-
plager. 

- Det er fremdeles mye vi ikke forstår 
rundt kroniske smerter. I tillegg kan 
pasienter oppleve å ikke bli trodd eller 
forstått når de snakker om hvordan de 
har det. Når en vet at gruppen som sliter 
med muskel- og skjelettsmerter er stor, 
er det på tide å lære mer, sier legen en-
gasjert. Hun håper at ny kunnskap rundt 
kroniske plager vil kunne hjelpe mange 
med smerter, ikke bare de med smerter 
etter nakkesleng. 

I studien tok hun utgangspunkt i da-
taopplysninger fra 1570 nordtrønder-
ske og danske whiplash-pasienter. Hun 
saumfarte helsesituasjonen deres før og 
etter ulykken, og lette frem mønster som 
skiller karakteristikken til de som blir raskt 
friske fra de som får langvarige plager. 

– Vi ser at personer som forventer å 
trenge medisiner og sykmelding for 
nakkeskaden har mer smerter ett år 
senere enn de som oppgir at de ikke vil 
trenge ekstratiltak. Det er tydelig at de 

som foretrekker å leve så normalt som 
mulig, har bedre utsikter til å bli friske, 
sier Myrtveit.

Hun understreker at dette ikke må for-
stås dit hen at smertene er mindre reelle 
og ikke må tas på alvor - snarere tvert 
imot. Flere i gruppen var så dårlige at de 
fremdeles ikke var i full jobb ett år senere.

Hva er nakkesmerter?

En vanlig personskade etter bilulykker er nakkeproblemer. Mange kan 
oppleve akutte smerter og stivhet i nakken, og for de fleste forsvinner 
symptomene etter kort tid. Andre får langvarige plager og kroniske nak-
kesmerter. 

TEKST: Gunn Kvalsvik
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SMERTE OG SMERTEOPPLEVELSE
Myrtveits funn tyder på at enkelte av oss 
er mer sårbare for kroniske smerter enn 
andre. Dette kan føre til økt risiko for å 
utvikle langvarige plager også etter en 
ulykke.

- Vi ser at de de som slet med dårlig helse 
og muskel- og skjelettplager før ulykken, 

også har større risiko for kroniske plager 
etterpå. Det samme gjelder for de som 
brukte medisiner og ofte oppsøkte lege 
eller andre helsetjenester før en ulykke, 
forklarer legen.

Funnet har gjort Myrtveit nysgjerrig. Selv 
om hun ser et mønster, forstår hun ikke 
fullt ut hvorfor det å ha dårlig helse før 

ulykken og forventet behov for sykemel-
ding og medisiner, henger sammen med 
sjansen for å bli frisk etter nakkesleng.

MÅ TA SMERTER PÅ ALVOR
Myrtveit, som også jobber ved Folkehel-
seinstituttet og Klinisk Institutt 2 ved 
Universitetet i Bergen, håper at funnene 
hennes kan brukes av helsepersonell slik 

I FØLGE SOLVEIG MAKALANI MYRTVEIT vet vi fremdeles altfor lite om nakkeskader og smerter. Enda mindre vet vi om rehabilitering for denne typen skader.
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at tiltak kan settes inn tidlig overfor pa-
sienter med stor risiko for kroniske plager.

– Vi håper selvsagt at flere kan slippe å 
oppleve langvarige smerter og nedsatt 
livskvalitet. Selv om det finnes få metoder 
som har god effekt mot smerter er dette 
et område forskere nå fokuserer på, og 
Myrtveit håper at situasjonen snart vil 
bli annerledes. 

Selv om det fremdeles er mye vi ikke for-
står rundt kroniske smerter, understreker 
Myrtveit at dette ikke betyr at plagene 
er mindre reelle.

- Diagnosen nakkesleng er omdiskutert, 
og det har vært antydet at plagene kun 
er psykiske. Selv om vi fremdeles ikke fullt 
ut kan forklare smertene som kan oppstå 
etter nakkesleng, er plagene pasientene 
opplever reelle og må tas på alvor. 

LÆRE SEG Å LEVE MED SMERTER
Solbjørg Makalani Myrtveits funn sam-

svarer med flere andre studier av smerter 
som forteller at smerteopplevelsen va-
rierer med hvordan pasienten har det. 
Dersom en er redd eller bekymret, kan 
smerten oppleves mer intens og invalidi-
serende. Noen studier tyder endog på at 
frykt for smerte er verre enn smerten selv.

– Når vi ikke blir kvitt smerten, kan vi 
jobbe med å godta at den er der - og så 
flytte fokus over på andre ting, forklarer 
Meltveit. 

Forskeren tror at helsepersonell, familie 
og venner kan hjelpe pasienten med å 
flytte fokus bort fra smerte og frykt, og 
over på funksjon. Ønsker pasienten å 
kunne jobbe? Å handle selv? Eller orke 
å være mer sammen med venner eller 
barnebarn?

– Vi håper at pasienter kan bli mindre 
redde og få bedre livskvalitet til tross 

for at de kanskje ikke blir kvitt smerten, 
sier forskeren.

- En slags mindfullness? 

- Kall det hva du vil, men det handler om 
tankens kraft og hva vi som mennesker 
jobber for og fokuserer på. Alle vet at 
smerten av et sprøytestikk kan oppleves 
som sterkere enn smerten når en slår seg, 
for eksempel i en fotballkamp - kanskje 
er såret mye større, men en merker det 
ikke engang, før i pausen. Sånn er det 
med smerte, den er aldri objektiv. 

Smerter og plager som pasienter opplever 
etter nakkesleng eller i andre muskel- og 
skjelettlidelser er fullt reelle, og vi kan 
ikke alltid behandle de bort. Likevel kan 
pasienter få hjelp til å la smertene prege 
og kontrollere livet i mindre grad. Slik ser 
vi at mange, på tross av smerten, får et 
bedre liv avslutter legen.  

SOLBJØRG MAKALANI MYRTVEIT

Personskadeforbundet LTN har siden 
oppstarten vært opptatt av og vært i 
dialog med fagmiljøer om nakkeskader, 
rehabiliering og smerter. 

- Det er heldigvis mer kunnskap i  
samfunnet vårt om nakkeskader enn 
det var ved oppstarten av forbundet 
for 31 år siden. Fremdeles er det like-
vel mye upløyd mark og, som Solbjørg 
Makala Myrtveit også forteller, mange 
som opplever at de blir stigmatiserte, 
sier Ingeborg Dahl-Hilstad. 

Dahl-Hilstad håper og tror at vi frem-
over vil få flere rehabiliteringstilbud 
for denne typen skade, slik at livskva-
liteten til personene som blir rammet 
blir bedre. 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN OM NAKKESKADER



–  15  –

Jeg ble valgt som leder i likeperson- 
utvalget etter at jeg ble valgt inn i 
Landsstyret i 2013. Deretter fikk jeg 
med Aina, John-Inge og Wenche i 
utvalget som skulle jobbe videre med 
likepersonarbeidet. Vi fikk også et 
meget godt samarbeid med Birte. 

Utvalget har jobbet med å forbedre like-
personhåndboka etter gode innspill fra 
medlemmer og etter to likepersonkurs 
som er avholdt i perioden. På region-
konferansen i april i år var likepersontje-
nesten et tema som ble viet mye tid og 
oppmerksomhet. Vi hadde gruppearbeid 
med engasjerte deltagere som kom med 
mange gode forslag som ble grunnlaget 
for utvalgets innspill til årets landsmøte 
som nå nettopp ble avholdt. Alle fore-
slåtte mål for likepersontjenesten i hand-
lingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 
og blir satt inn i likepersonhåndboka. 
Likepersonarbeidet ute i distriktene er 
meget viktig da det er stort behov for 
likepersoner (samtalepartnere)! Det er 
viktig at det blir nye likepersoner i alle 
lokale lag og at de som allerede er li-
kepersoner får god hjelp og støtte i sitt 
viktige, frivillige arbeid.

Utvalget har avviklet flere møter og vært 
i dialog med FFO hvor utvalget har vært 
på kurs. Årets reviderte likepersonhånd-
bok håper jeg vil komme godt med i det 
videre arbeidet for likepersonene, de lo-

kale styrene og andre som er involvert i 
denne viktige tjenesten.

Nytt likepersonkurs står for tur fra 2.-4. 
oktober og vil gi lokallagene nye like-
personer. Ett av temaene på kurset er 
gruppearbeid, hvor vi starter arbeidet 
med hvordan vi skal nå målene i hand-
lingsplanen 2015 - 2017.   

Likepersonutvalget har fått gode tilbake-
meldinger på arbeidet som er blitt utført 
og det er da opp til nytt utvalg (som vel-
ges av det nye landsstyret) for perioden 
2015-2017 å jobbe videre med arbeidet. 
I den sammenheng er det bl.a. viktig at 
de plakatene som utvalget har utarbei-
det blir brukt flittig rundt om i lagene. De 

bestilles direkte hos sekretariatet. God, 
lokal markedsføring er ett av de viktige 
grepene som skal til for å lykkes med at 
denne tjenesten blir bedre kjent i vårt 
ganske land.

Jeg ønsker dere alle lykke til videre med 
det viktige likepersonarbeidet !

Gode ønsker fra Calle Haugan

Lykke til videre med den viktige 
likepersontjenesten i forbundet!

Smått & Viktig

CALLE HAUGAN (F.V) sammen med resten av utvalget som har sittet fra 2013 til 2015. John Inge Karlsen, Aina Sodoma 
og Wenche Solløst.
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Aktivitetshjelpemidler til 
personer over 26 år

Ordningen er rammefinansiert med en 
bevilgning på 55 millioner kroner per år. 
Det betyr at dersom man søker på et slikt 
hjelpemiddel når potten for året er brukt 
opp, så vil man få avslag. Da kan man 
eventuelt søke på nytt neste år. Foreløpig 
har dette ikke vært noen problemstilling. 
Potten for 2014 ble langt fra brukt opp, 
og de foreløpige tallene for 2015 viser at 
det fortsatt er mye å gå på!

Det er viktig at ordningen gjøres kjent og 
at funksjonshemmede og kronisk syke 
benytter seg av ordningen og søker om 
nødvendige aktivitetshjelpemidler. FFO 
er opptatt av at ordningen blir benyttet 
når vi endelig har fått den på plass.

HVA ER ET AKTIVITETS-
HJELPEMIDDEL?
Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler 
som er spesielt utviklet for at personer 
med nedsatt funksjonsevne skal kunne 
delta i fysisk aktivitet. Du kan få aktivi-
tetshjelpemidler til å bedrive aktivitet 
alene eller sammen med andre. 

Dersom du kan bruke ordinært utstyr 
fra vanlig handel, men har behov for å 
få spesialtilpasset dette til deg, kan du 

få dekket utgiftene til tilpasningen. Du 
betaler da selv det ordinære utstyret. 
Du bør ta kontakt med hjelpemiddel-
sentralen på forhånd for å sikre at det 
er mulig å gjøre den tilpasningen som 
er nødvendig for at du skal kunne bruke 
utstyret. 

Eksempel på aktivitetshjelpemiddel kan 
være sykler, sykkelfront til rullestoler, 
piggkjelker, sitski, og rideutstyr. Dette 
er bare eksempler, det er mange flere 
aktivitetshjelpemidler man kan søke om.

UTLÅN
Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjen-
nom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemid-
let er folketrygdens eiendom og du skal 
levere hjelpemidlet tilbake når det ikke 
lenger er i bruk. Bruk skjema 10-07.03 
for å søke om aktivitetshjelpemiddel fra 
hjelpemiddelsentralen. 

Aktivitetshjelpemidler omfatter også 
ortopediske hjelpemidler, det vil si spesi-
alproteser og ortopedisk fottøy. Søknads-
prosedyren er tilsvarende som for andre 
ortopediske hjelpemidler. Bruk skjema 
10-07.10 for å søke om ortopediske ak-
tivitetshjelpemidler. 

EGENANDEL
Du betaler en egenandel på ti prosent 
av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egen-
andelen skal maksimalt tilsvare 4 000 
kroner per hjelpemiddel. 

Dersom du selv kjøper ordinært utstyr, 
og søker om å få spesialtilpasset dette, 
blir den ingen egenandel. Det er heller 

Etter påtrykk fra blant annet FFO, 
ble ordningen med aktivitetshjelpe-
midler til personer over 26 år iverk-
satt 1. juli 2014.

TEKST: FFO

AKTIVITETSHJELPEMIDLER BLIR LÅNT UT gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og 
du skal levere hjelpemidlet tilbake når det ikke lenger er i bruk. Bruk skjema 10-07.03 for å søke om aktivitetshjelpemiddel 
fra hjelpemiddelsentralen.
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ingen egenandel ved reparasjon av utlånt 
aktivitetshjelpemiddel.

UTPRØVING
Det er viktig å prøve ut aktivitetshjel-
pemiddelet før du sender søknad. Det 
finnes ofte flere varianter av samme type 
hjelpemiddel, og små detaljer kan være 
med på å avgjøre om hjelpemiddelet blir 
en suksess eller ikke. NAV har inngått 
prisavtaler med leverandører på en del 
hjelpemiddeltyper. Der er det viktig å 

sette seg inn i hvilke hjelpemidler som 
inngår i avtalen. Ergoterapeut og fysio-
terapeut i kommunen kan bistå med 
utprøving og søknad.

Mange hjelpemiddelsentraler arrange-
rer aktivitetsdager hvor du kan prøve 
ulike typer aktivitetshjelpemidler. Det 
kan være nyttig å delta på en slik dag. I 
tillegg arrangerer Norsk Idrettsforbund 
aktivitetsdager som kalles Grenseløse 
idrettsdager. På hjemmesiden til Norsk 

Idrettsforbund finner du er oversikt over 
disse dagene.

FFO vet at det er mange som kan ha 
behov for og nytte av aktivitetshjelpe-
midler, og oppfordrer alle som tror de kan 
ha nytte av ordningen om å søke.

Se ffo.no for mer informasjon og nyttige 
linker. 

Systemfokus fremover 
Høsten betyr arbeid på systemnivå for mange i sekre-
tariatet i Personskadeforbundet LTN. Enkeltindividers 
ivaretakelse er nemlig helt avhengig av de rammene 
som omgir oss. 

- Høsten betyr tid for høringer og politiskrettet arbeid. For 
Personskadeforbundet LTN betyr det involvering i høringer 
fra stortingskomitéer som for eksempel helse- og sosial, 
justis, arbeid og sosial, og finans. Konkret handler det om 
å gi innspill og å dele erfaringer, forklarer generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad.  

Forbundet har heldigvis etter mange års systematisk job-
bing blitt en kjent aktør for mange, noe som innebærer 
at vi involveres og stort sett blir spurte om å komme med 
våre synspunkt. 

TIDKREVENDE INVOLVERING
Å delta på høringer betyr å si hva som er viktig for våre 
medlemmer. Ofte så får vi tilsendt forslag til en lovtekst, 
forskrift eller en organisatorisk endring. Vår rolle er å gi et 
tilsvar til forslaget og begrunne dette basert på vår erfaring 
som medlemsorganisasjon. 

- Når vi mottar et forslag er det en frist for når vi må 
komme tilbake med våre innspill. Ofte er det da sånn av 
en på sekretariatet tar ansvar for den enkelte høringen, 
og drøfter dette med flere dersom det er nødvendig, sier 
Dahl-Hilstad. 

Høsten betyr også ekstra trøkk fordi vi involverer oss i for-
slaget til Statsbudsjett. 

- Det er en tilkrevende prosess der vi leser grundig gjennom 
aktuelle deler av Statsbudsjettet og påser at områder som 
gjelder våre medlemmer blir godt ivaretatt. Her sender 
vi tilbake skiftelige høringssvar eller møter opp i de ulike 
komiteene for å snakke med dem direkte, avslutter gene-
ralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.  PERSONSKADEFORBUNDET LTNS BLIKK er rettet mot denne bygningen 

i månedene fremover.
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Vellykket familietur til Bulgaria

Tradisjonen tro ble forbundets leilig-
heter reservert til en ukes familiereise 
i slutten av juli. De 24 deltakerne, 
som kom fra hele landet, ble en sam-
mensveiset og fin gjeng. 

Carina Simonsen, som sammen med 
Carl-Vidar Haugan var leder for familiene, 
forteller at Bulgaria leverte på alle nivå. 

- Anlegget er perfekt for familier, og jeg 
tror at folk var svært fornøyde, sier hun 
og smiler fornøyd. 

GODT SAMHOLD 
Vi hadde familier fra Kongsberg, Dram-
men, Stange, Midt-Troms og Sortland. 
Allerede på flyplassen ble de første bån-
dene knytt. 

- Særlig var tonen god mellom de 12 
barna. Flere ble gode venner og holdt 
sammen gjennom hele uken, forteller 
Carl-Vidar. 

Lederne, Carina og Carl-Vidar, har begge 
ledet familieleiren to ganger og synes det 
både er hyggelig og givende. 

- Selv om jeg aldersmessig kunne vært 
både far og bestefar til hele gjengen, kos-

te jeg meg stort. Det varmer når barna 
roper fra bassenget at jeg skal oppe uti, 
ler Carl-Vidar. 

BÅDE FELLES OG PÅ EGEN HÅND
Familieleiren går over en uke, og det 
arrangeres flere fellesprosjekter under 
turen. Alt er frivillig, men mange ønsker 
å være med. 

- Vi starter med et fellesmøte med gene-
rell informasjon morgen etter ankomst. 
Her deler vi praktisk informasjon både 
om opplegget og om stedet. I tillegg 
inviterer vi til en tur til Sunny Beach og 
en til Nessebar, forteller Carina. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

GJENGEN SAMLET på anlegget Panorama Dreams
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Julebord i Oslolaget
Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag har igjen gleden av å invitere til julebord for våre 
medlemmer på Wallmans. Vi gjentar dermed suksessen fra de siste 6 årene og tilbyr 4-retters 
meny, show og nattklubb. Prisen er egentlig kr 1 099,-, men du betaler kun kr 350,-. Lokalet er 
tilrettelagt for rullestolbrukere, men vi må ha beskjed på forhånd for hvilke dette gjelder. 
Om du er følsom 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 ved påmelding, til kontonummer: 1602 58 32101. Oppgi medlemsnummer ved 
påmelding. Spesialprisen gjelder pr. person og gjelder for to personer ved familiemedlemskap-  og for 1 person ved 
enkeltmedlemskap. Det er bindende påmelding. Om du ikke møter opp sender vi faktura på 1099,- kroner. Ved 
sykdom kreves legeattest. 

Påmelding:   Fredag 31. oktober. Send SMS eller ring Andre Berg (920 15 574), eller send en epost til 
 oslo@personskadeforbundet.no 

Tid: Fredag  21. november kl. 17.45

Sted: Wallmans

Adresse: Mølleparken 6, 0459 Oslo. 

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.

Fellesturene er på ettermiddag og kvel-
den, på dagene er det for varmt. 

- Det er varmt i Bulgaria i juli. Når gra-
destokken viser rundt 35 grader trives 
nordmenn best rundt bassenget eller på 
stranden nedenfor, supplerer Carl-Vidar. 

FAKTA OM FAMILIETURER
Personskadeforbundet LTN har gjennom 
årene arrangert mange turer til Bulgaria 
og leilighetene vi eier og disponerer der 
nede. Familieturen som går av stabelen 
siste uke i juli er svært populær og blir 
booket opp. Turen er klar for booking i 

januar. Kontakt frank@personskade-
forbundet.no for mer informasjon. 

DET BLE MANGE hyggelige fellesmåltider. FISKESPA



–  20  –

Landet rundt

I Vest-Agder skjer det!
Da det nye fylkesstyret tiltrådte i 
vinter lovte vi mer aktivitet og syn-
lighet. Det har vi fått til! Vi er, om 
sant skal sies, veldig fornøyde for 
tiden!

Siden vi sist var i medlemsbladet, med 
bilder fra både stand, pizzakveld for med-
lemmer og Asbjørn sin helg sammen med 
 

russen i Kongeparken i forbindelse med 
Ticket To Ride, har vi igjen hatt 2 stands. 

4.september stod vi igjen på stand i Søg-
ne. Halve fylkesstyret bor i nettopp Søgne 
og vi følte det var viktig å vise oss fram 
her og dele ut informasjon til legesenter, 
rådhus, butikker og NAV. Vi fortalte blant 
annet om kurset vi skal delta på sammen 
med andre fylkeslag i Grimstad om NAV 
og Erstatningsrett. 
 

Humøret er som alltid på topp når med-
lemmer og styret møtes. 

Vi ser fram til høsten og all aktiviteten 
vi  skal samles på. 

Vi i fylkesstyret verdsetter de tilbake-
meldingene vi får fra medlemmer om 
informasjonen vi sender dem, aktiviteter 
vi møtes på og for arbeidet vi alle gjør.
God høst fra Vest-Agder fylkesstyre v/ 
Marianne, Asbjørn, Ailin og Vivian

TEKST: Vivian Solås 

RYDDIG OG FINT bord på standen.

GOD STEMNING rundt bordet. Asbjørn, Ailin, Bente og Tommy fra standen i Søgne. GOD SYNLIGHET med røde t-skjorter og banner. Ingvild 
og Anita fra Lyngdal. 
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 20. okt 2015

Løsning på forrige kryss 
var: 
SKOLESTART

Margaret Breivik, 5532 Haugesund

Marit Taraldset, 2000 Lillestrøm

Kjell Peder Hoff, 2005 Rælingen

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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Skolehverdagen til barn med 
traumatiske hjerneskader
Traumatisk hjerneskade rammer 
1600 norske barn hvert år. Svært ofte 
blir ikke skaden oppdaget eller tatt 
på alvor, og mange av barna sliter 
på skolen og i sitt sosiale liv. 

- Et konservativt estimat er at ca. 1600 
barn og unge i alderen 0–16 år rammes 
av traumatisk hjerneskade i Norge hvert 
år. Dette er tallmateriale som er basert 
på tall fra både inn- og utland og justert 
etter kultur og sosioøkonomiske forhold, 
forklarer Eli Marie Killi fra Statped. 

Killi har i sin doktoravhandling sett på 
læringsforløpet etter en ervervet hjerne-
skade. I studiet har hun intervjuet barn 
som har diagnosen traumatisk hjerne-
skade og deres foreldre. 

TRÅTT START 
”Even” begynte på skolen for et år si-
den. Han stilte med ny skolesekk og kult 
pennal med spissede blyanter. Spent spa-
serte han den korte turen til skolen, med 
mammas hånd i sin – han gledet seg. 

Et år senere er ”Even” blitt stemplet som 
en av klassens bråkmakere og svært ofte 
må mammaen trygle han om å gå på 
skolen. Han vil ikke, sier han. Leksene, 
som han så ivrig kastet seg over i be-
gynnelsen, er roten til evig krangel, og 
den fine sekken slenges bort i et hjørne 
etter endt skoledag.

Mammaen forteller at hun er sliten. 

”Even” sliter med humøret, har ikke så 
mange venner og synes ikke at skolen 
er bra for ham. 

- Jeg vet og har alltid visst at ulykken 
”Even” hadde som 2-åring gjorde noe 
med hans hjerne. Jeg ble imidlertid 
hele tiden fortalt både av helsesøster 
og senere i barnehagen at ”Even” bare 
var seint utviklet, urolig eller bortskjemt, 
forteller hun. 

Som mor valgte hun å tro på helsesøs-
ter, fastlege og barnehagepersonell. 
Det var lettere å tenke at de sikkert 
hadde rett og at det ikke var noe al-
vorlig galt med ”Even”. Likevel murret 
ulykken, og signalene om at noe ikke 
stemte ble for alvor styrket da han 
begynte på skolen. 

Etter flere runder med kontaktlærer og 
rektor, samt PPT, er ADHD-diagnosen 
utelatt og ”Even” er henvist til spesialister 
som har bekreftet at gutten har en trau-
matisk hjerneskade. Moren er lettet og 
håper på et godt samarbeid med skolen, 
men føler seg også alene. Hun gruer seg 
til årene som kommer og til fremtiden. 

SKOLEHVERDAGEN
Studien til Killi viser at hjerneskaden på-
virker ungenes samvær og samhand-
ling med jevnaldrende både i og utenfor 
skolen. Manglende regulering og sosiale 
ferdigheter fører til utenforskap. 

Informantene fortalte at de opplevde at 
de ble avvist, at jevnaldrende ikke tok 
kontakt, eller at de tok kontakt på en 

måte som ble opplevd som belastende.
- I mine samtaler med noen av barna og 
foreldrene ble jeg fortalt at det sosiale 
adferdsmønsteret ble et større problem 
ettersom tiden gikk; problemer som det 
kan være vanskelig å reversere, forklarer 
hun.

Hjerneskaden forandret hvordan de unge 
ble forstått, og det påvirket i sin tur hvor-
dan de forsto seg selv. Det oppsto en 
slags negativ spiral. 

- Når det kom til faglig fungering, opp-
levde alle jeg intervjuet endringer fra før 
skaden. De fortalte for eksempel at de 
strevde mer med å forstå og huske det 
de leste, de strevde mer med å organisere 
skolearbeidet sitt, og de arbeidet ikke like 
raskt som før, sier hun.

De opplevde, som "Even", at de brukte 
uforholdsmessig lang tid på å gjøre lekser, 
og de trengte mer hjelp fra foreldrene. 
Forskeren forteller at alle framhevet at 
de ble fortere trette og slitne enn før ska-
den, noe som handler mer om en mental 
slitenhet enn om mangel på søvn.

USYNLIG VANSKE
Et av temaene Killi skriver om er at trau-
matisk hjerneskade ofte er usynlig. Noe 
som igjen fører til at lærere og andre 
rundt barnet har en tendens til å glemme 
at barnet har særlige behov når skadene 
ikke er synlige.

- Synlige skader og fysisk motoriske funk-
sjonsnedsettelser er imidlertid ikke noen 
målestokk for hvordan barnet fungerer 

TEKST: Gunn Kvalsvik  
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Et av temaene Killi skriver om er at traumatisk hjerneskade 
ofte er usynlig. Noe som igjen fører til at lærere og andre 
rundt barnet har en tendens til å glemme at barnet har 
særlige behov når skadene ikke er synlige.
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OM STATPED

kognitivt. Store fysiske funksjonsnedset-
telser trenger ikke å bety store lærevan-
sker, like lite som at barn og unge med 
få eller ingen fysisk-motoriske følger av 
hjerneskaden, ikke kan ha store utfor-
dringer når det gjelder læring, forklarer 
pedagogen ved Statped.

Dette sier noe om hvordan traumatisk 
hjerneskade, som en «usynlig skade», 
utfordrer omgivelsene og kan føre til 
feilslutninger om hvilke behov barnet 
har for tilrettelegging.

STORE MØRKETALL 
Av de 1600 barna som estimeres å bli 
påført traumatisk hjerneskade pr år, tenk 
deg 53 skoleklasser med 30 elever pr klas-
se, er ”Even” en av få som blir oppdaget 
og forhåpentlig får adekvat hjelp. 

Grunnen til at det er så store mørketall 
er mangehodet. Det kan være foreldre 
som ikke så alvoret i en ulykke, systemet 

som ikke leser barnets signal eller det 
kan være at barnet blir diagnostisert feil. 

- Symptomene på at et barn har en 
traumatisk hjerneskade er mange og 
forskjellige. Det avhenger av hvor og i 
hvor stor grad hjernen er skadet. I noen 
tilfeller kan utslagene til forveksling ligne 
på ADHD, mens i andre tilfeller blir barnet 
passivt, forklarer Killi. 

Forskeren mener ikke å pålegge lærere 
å kunne alt om traumatisk hjerneskade. 
Å være på vakt mot adferd og lærepro-
blematikk er derimot noe annet. Dette 
er nemlig en lærers plikt.  

- Lærere bør ta kontakt med spesialister 
når barnets adferd tilsier dette og de må 
aldri gi opp. En grundig utredning kan 
hjelpe til med årsakssammenhengen og  
gi barnet et godt læringsforløp. Dersom 
det blir påvist for eksempel kognitiv svikt 
og dette blir fulgt opp, vil barnets skole-

hverdag blir langt lettere. Ideelt sett bør 
også barnet og foreldrene involveres i 
prosessen som eksperter. De vet hvor 
skoen trykker og deres kunnskap er gull 
verdt i utformingen av barnets tilbud, 
avslutter Eli Marie Killi.   

«MENING OG SAMMENHENG I LÆRINGSFORLØPET 
ETTER EN ERVERVET HJERNESKADE» er tittelen på 
doktorgradsavhandlingen til Eli Marie Killi.

Statped er en nasjonal etat som 
gir spesialpedagogiske tjenester 
til kommuner og fylkeskommuner.

Statped er en del av opplæringssek-
toren og bistår kommunene med å 
tilrettelegge opplæring. Dette skjer i 
samarbeid med PP-tjenesten.

Statped jobber flerfaglig på seks fag-
områder. Disse er døvblindhet/kombi-

nerte syns- og hørselsvansker, ervervet 
hjerneskade, hørselsvansker, språk- og 
talevansker, sammensatte lærevansker 
og synsvansker. 

Statpeds samfunnsmandat er å bi-
dra til at barn, unge og voksne med 
særskilte opplæringsbehov kan være 
aktive deltakere i utdanning, arbeid 
og samfunnsliv på lik linje med andre. 

Målet er - god og tilrettelagt opplæring 
medtilfredsstillende læringsutbytte 
som fører til mestring

Statped driver kunnskaps- og kompe-
tansespredning om likeverdig, tilpasset 
og inkluderende opplæring.
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Personskadeforbundet LTN arrange-
rer organisasjonskurs for styremed-
lemmer i lagene. Temaer er rammer, 
roller og hjertevarme.

Kurset skal etter planen skje den 13. – 
15. november, forteller regionsekretær 
Christina Thanger, som er i kursutvalget 
sammen med Wenche Solløst og Birte 
Sand Rismyhr. De jobber med den prak-
tiske planleggingen og innholdet i kurset. 
Kurset ble presentert på landsmøtet, og 
styrene er oppfordret til å komme med 
innspill til kursinnholdet innen 2. oktober. 
Det er medlemmene i styret som selv vet 
best hva de trenger!

HVA OG HVORFOR?
Et organisasjonskurs har lenge vært et-
terspurt fra våre lokallag. Begrunnelsen er 
at det stadig kommer til nye medlemmer 
som trenger å lære og få innsikt i hvilken 
rolle en har når en får og takker ja til et 
styreverv. 

- Det er ikke bare nye som trenger kurs, 

også de som har sittet i et styre en stund 
kan ha god nytte av et slikt. Ansvar, opp-
gaver, organisering, regler og skikk & bruk 
må ligge langt fremme ved et slikt verv. 
Det er det som kommer til å være den 
røde tråden i kurset, forklarer Christina.

Innholdet i kurset er ennå ikke ferdig, for-
teller regionssekretæren, men sier det skal 
inneholde både teori og praktiske øvelser.

- Det er også viktig at et slikt kurs ikke 
inneholder for mye, altså at programmet 
blir for tett. Utfordringen blir å snevre inn 
og komme til essensen av vervet, sier hun. 

ORGANISASJONSHÅNDBOK
Planen er at to medlemmer fra hvert 

styre skal delta. Begrunnelsen er at det 
gir styrke å være to, når kunnskapen skal 
videreformidles til de andre styremed-
lemmene etter kurset.

- Det er selvsagt styrene selv som be-
stemmer hvem som skal delta fra sitt 
lag. Deltakerne vil også få med seg en 
begynnelse på en organisasjonshåndbok 
når de er ferdig med kurset.  I etterkant 
av kurset blir håndboka ferdigstilt og 
sendt ut.

- Frem til nå er det tenkt at dette skal 
være et internt kurs, uten eksterne krefter. 
Men altså, programmet er i støpningen 
og det skjer 13.-15. november på Garder-
moen, avslutter Thanger.

Organisasjonskurs i november

TEKST: Gunn Kvalsvik

REGIONSSEKRETÆR CHRISTINA THANGER ORGANISASJONSKURS for styremedlemmer i lagene. 
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Selius & kidza

Løp og hjelp barn i verden 
Ett av tre mennesker i verden er barn. 
Barnekonvensjonen sier at alle barn 
har rett til et trygt og godt liv og 
voksne som passer på dem. Altfor 
mange får ikke det de har rett til. 

Millioner av barn har det vondt på grunn 
av fattigdom, rundt 168 millioner driver 
med barnearbeid, over 250 000 er barne-
soldater og mange millioner er gatebarn. 

I tillegg til alt dette ser vi i dag at tusen-
vis - ja, millioner - av  barn må flykte fra 
hjemmene og landene sine fordi de voks-
ne kriger eller er uenige med hverandre. 

HVORDAN HJELPE
UNICEF har laget et konsept for ak-
tivitetsdager på skoler som de kaller 
UNICEF-runden. De fleste løper, men  
noen går på ski/skøyter eller svømmer. 

Logikken er at jo flere runder man får, 
desto mer penger blir det til skolegang 
for afrikanske barn. 

I 2014  kom det inn 2 784 124 kroner! Hvis 
ikke skolen din har vært med ennå, kan 
nettopp du foreslå det for elevrådet 
eller læreren din! Du kan lese mer om 
UNICEF-runden på www.unicef.no. 

SKAVANGER SKOLE  Foto UNICEF. 



–  27  ––  27  –

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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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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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 

VIND-
HASTIGHET

16 km/t

Hva
skjedde?

27 km/t

16 km/t

10
km/t?

Du trenger:

2

3

Klipp ut en remse fra en 
avis, lag en løkke i den 
ene enden og teip den
           fast og heng den
          på blyanten     
       (pass på at løkken
blir stor nok til at den 
kan svinge rundt)

1Gjør dette:

4

Det er lett å skjønne 
hva en vindmåler gjør, 
og faktisk like lett å 
lage en.

Lag en 
vindmåler

MCT/Bulls

Papphylse fra en 
rull tørkepapir

Stikk blyanten gjennom i den 
ene enden av hylsen og fest 
en kartongbit til hylsen med 
limbånd

Tusj

En vindmåler 
som dette passer 
best til å måle 
svak vind fordi 
papirremsen blir 
løftet selv av en 
svak bris

Stiv papp

Limbånd

Spiss blyant

Avis

Saks

Nå har du laget en 
vindmåler. Nå må 
du «stille den inn»

Lag en brett på langs i 
avispapiret for å gjøre 
det stivere

Husk at vinden 
ofte kan komme 
i kast. Den 
lokale 
værmeldingen 
måler som regel 
den jevne 
vinden, ikke 
kastene 

Lim baksiden av 
pappen til hylsen for 
å stive den opp

Ta med 
vindmåleren 

ut og still 
den slik at 

vinden løfter 
opp 

papirremsen

Lag et merke med 
tusj der 

papirremsen 
pekte og noter 

vindhastigheten 
ved siden av

Finn ut på tv, 
radio, 
internett e. l. 
hvor mye det 
blåser (vind-
hastigheten) 
der du bor
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Trygt på skoleveiene

Alstahaug
kommune

alstahaug.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Nissedal
kommune

nissedal.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Rennesøy
kommune

rennesoy.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

Nome
kommune

nome.kommune.no

stange.kommune.no

Høylandet
kommune

hoylande.kommune.no

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.no

lardal.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Birkenes
kommune

birkenes.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
stjordal.kommune.no

Folldal
kommune

folldal.kommune.no meland.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

ovre-eiker.kommune.no

Marker
kommune

marker.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Skaholtveien 10, 3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 31 35 - www.engans.no

Gardermoen Parcel Xpress DA
 Energivegen 5

2069 JESSHEIM
Tlf. 63 98 27 77

Team Verksted Øst AS
 Stanseveien 40, 0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Betong - Mur - Flisarbeid

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

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

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

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

aukra.kommune.no
strand.kommune.no
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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

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

Moss
Transportforum AS

Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Oslo Bilsenter
 Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

AutoZentrum
Verksted AS
Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

Eksosverkstedet
Stavanger AS

Forusparken 1
4031 STAVANGER

Tlf. 51 57 95 00

Hustvedt & Skeie
Transport AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Autohuset
Fagernes AS
Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

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

Klippotequet L
Farmandstredet

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

Eidsberg
Regnskapslag

 Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN

Tlf. 69 84 60 90

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80

Reinholdtsen
Maskin AS

8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Balkong Partner Ltd
 Skrukkelivegen 49 A

2090 HURDAL
Tlf. 918 25 160

Kara
Transport AS

 6701 MÅLØY
Tlf. 911 33 787

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Maskinservice
Bøhnsdalen
Stømnervegen 80

2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Jernbanev 6
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 02 86

Liens Bilskade
Nordsetvegen 358

7540 KLÆBU
Tlf. 73 20 11 89

Stiftelsen
Trasoppklinikken

 Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Vika 1, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 96 99

Hokksund
Vestre Brugate 2
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 33 20

Autolakk A/S
 Årvoldskogen 41

1529 MOSS
Tlf. 69 26 28 50

Vestre Linnesv 11
3400 LIER

Tlf. 32 22 61 00

Jernia
Gleditsch

Fargehandel AS
Dronningens g 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

Alfaset 3, Industrivei 27
0614 OSLO

Tlf. 22 25 75 03

Evje
Bilopphogging
 Syrtveit, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Jostein Lobben
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT

Tlf. 913 28 575

Statens vegvesen
Region sør
4808 ARENDAL

Tlf. 020 30

Bodø
Transportservice AS

 Olav V gate 102
8004 BODØ

Tlf. 75 52 44 44

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Trygg Takst AS
Kanalgata 3, 3263 LARVIK

Tlf. 478 09 060
Din lokale takstmann.

Vi hjelper deg med alt fra
verditakst til skadetaksering.

Ta kontakt i dag

Joker Luster
6872 LUSTER

Tlf. 57 68 54 82

Kroken’s
Blikkenslagerservice

 Rogneveien 10
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 31 28 06 50

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Taxi Oppland AS
Østregate 32
2317 HAMAR

Tlf. 62 54 72 00

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Apotek 1 Bømlo
Sortland

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Valldal
Bilsenter A/S

 6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Dale Bil AS
 Nordalen

5722 DALEKVAM
Tlf. 56 59 60 89

Rally
Bilverksted AS

 Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Horten
Rørleggerbedrift A/S

Storgata 64
3182 HORTEN

Tlf. 33 04 36 54

Lilleborg Bil- og
Bremseverksted AS
 Hjalmar Brantings vei 4

0581 OSLO
Tlf. 22 65 52 10

EL-Fag AS
 Kvitvellav 23

2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 66 20

Bil og
Hydraulikk AS

 Øyane 4
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 08 88

Jo Inge Bakken
Graveservice AS

Klanderudvegen 35
2233 VESTMARKA

Tlf. 62 83 91 56
Mobil 901 79 256

Specsavers Optikk
Lillestrøm
 Storgata 12

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 80 15 90

Flaten Bil AS
 Ringveien 3

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 62 70

Sjøenden
Camping

 2428 SØRE OSEN
Tlf. 62 45 42 06

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Transport Nord AS
 Andslimoen

9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

www.transportnord.no

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Monrad Lassemo
Fjerdingøy

7873 HARRAN
Tlf. 74 33 01 68

Meny Heimdal
Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

ANONYM
STØTTE
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Den Fjellhammar
Bilpleie DA
Fjellhammarv 27

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 97 63 11

Bernhardsen
Transport AS

Holsvegen 234
2164 SKOGBYGDA

Tlf. 943 34 483

Svene
Lakkering AS

Moen Industriområdet
3622 SVENE

Tlf. 32 76 26 11

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

www.stfk.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

HORDALAND
LÅTE Trafikkopplæring
Ragdevegen 100, 5750 ODDA.........................................Tlf. 907 67 258
E-post: torstein.laate@gmail.com

OPPLAND
TRAFIKKSKOLEN Dahlsveen & Olsen AS
Fåberggata 115, 2615 LILLEHAMMER..............Tlf. 61 40 23 39
E-post: trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no
www.dahlsveen-olsen.no

ROGALAND

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

SOGN og FJORDANE

Fjellvegen 10, 6800 FØRDE............................................Tlf. 57 82 02 08
E-post: torekirk@frisurf.no

SØR-TRØNDELAG

Industriv 63, 7080 HEIMDAL...........................................Tlf. 930 00 582
E-post: post@autotrafikkskole.no
www.autotrafikkskole.no

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

avd Melhus.............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post:  post@melhus-trafikkskole.no
avd Støren..............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no
www.melhus-trafikkskole.no

ORKDAL Trafikkskole
Franslykkja 7, 7300 ORKANGER..........Tlf. 72 48 73 25 - Mobil 911 63 610
E-post: post@orkdal-trafikkskole.no
www.orkdal-trafikkskole.no

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

TELEMARK

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

VESTFOLD

Møllers gate 3, 3210 SANDEFJORD.................................Tlf. 33 46 80 06
E-post: post@solheimtrafikk.no
www.solheimtrafikk.no

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Auto Last Møre AS
 Lerstadv 304

6014 ÅLESUND
Tlf. 70 15 88 00

Østre Rosten 8, 7075 TILLER
Tlf. 73 82 01 00

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Fjordveien 3
1363 HØVIK

Tlf. 67 59 10 09

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

Furnes Anlegg og
Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

Stamsaas
Premium Moss AS

 Varnaveien 43D
1526 MOSS

Tlf. 69 26 24 00

Larvik Sandefjord
Bommestad, 3270 LARVIK

Tlf. 33 11 12 12
Veihjelp for alle!

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

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

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

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

Mer enn forventet.

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

 Russervegen 10  Ørin, 7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40
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NAF-medlem?
NAF Advokat har lang erfaring  
med å bistå NAFs medlemmer  
i personskadesaker etter trafikk- 
uhell.

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

Ta kontakt på 
 juridisk@naf.no  

eller  
tlf. 926 46 793  

for mer  
informasjon.

Din sak er vår sak

ANNONSER

Som medlem i Personskadeforbundet LTNs har du flere fordeler gjennom FFO. For eksempel 
gode hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels.

Foruten et samarbeid om pris, har avtalene en intensjon om å gjøre hotellene mer tilgjengelig for 
funksjonshemmede og kronisk syke.

Avtalene er landsdekkende og gjelder for FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, 
ansatte i FFO og besøkende til FFO.

For å oppnå de beste betingelsene lønner det seg å booke tidlig, også i perioder med lavt belegg. 
Ved planlegging av større arrangement anbefaler vi å ta direkte kontakt med FFOs kontaktperso-
ner i den enkelte hotellkjede.

Les mer om denne avtalen på www.ffo.no og søk på hotelavtaler. Eller på vår hjemmeside, under 
medlemsfordeler. 

Bo billigere på hotell

TRENGER DU ADVOKAT? 

Rådfør deg med oss før du velger advokat. 
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.



  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade
• Pasientskade
• Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

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

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

Kontaktpersoner:
Advokat Bjørn M. Brauti  
e-post: brauti@nidarosda.no

Advokat/MBA Hasse Benberg
e-post: benberg@nidarosda.no

Advokat Robert Helberg
e-post: helberg@nidarosda.no

Advokat Ivar Chr. Andersskog

Advokat Mads Midelfart

Advokat Marit Figenschau

Advokat Sigve Seime Stokka

Adv.flm. Torgeir Haslestad

Advokatfirmaet Nidaros DA  
Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, 
Norway

Telefaks  + 47 73 87 99 98  
Telefon  + 47 73 87 99 99
e-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

Vi har lang og bred erfaring med behandling av  
personskadesaker, forsikringssaker,  
erstatningssaker og trygdesaker.

Har du krav 
på erstatning?
Advokatfirmaet Strand & Co består av 
10 medarbeidere hvorav 8 jurister.
Vi bistår både når det gjelder yrkesskader, 
trafikk ulykker, pasientskader, ulykker, forsikrings
oppgjør og saker om voldsoffererstatning.

Personskade: 
Ta kontakt med  advokat Henning Dragsnes eller 
advokat Frode Wisth for en uforpliktende samtale.

Fjordgt. 23, 
Postboks 534 Sentrum 
N7405 Trondheim
Telefon: 73 87 45 40 
Telefax: 73 87 45 45


