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

Rådgiverne svarer 
          på spørsmål

Rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid 
hver torsdag mellom klokken 10.00-14.00. 
Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. E-post: kognitiv@person-
skadeforbundet.no

Rådgiver Birte Sand Rismyhr svarer på 
spørsmål om Nav, rettigheter i kommunen 
og helserettigheter. 
E-post: birte@personskadeforbundet.no

Seniorrådgiver Per Oretorp svarer på 
spørsmål om erstatning og helserettigheter 
og juridiske spørsmål. 
E-post: per@personskadeforbundet.no

De to siste er å treffe på telefon 22 35 71 00 
mellom 09.00-15.00



–  3  –

er Personskadeforbundet LTNs 
nye slagord, og det slår virkelig 
an! Vi roper hurra for at rekla-

mefilmen vår nå har passert 100 000 visninger på YouTube! 
Vi har fått på plass App, sms-innmelding og nå går filmen 
vår over TV-skjermene på ventesonene over hele landet. Det 
arbeides fra alle hold for at vi skal synes, det er blitt delt ut 
reflekser og hjertevarme over hele landet. 

I skrivende stund er vi klare for de to siste ukene i oktober 
- hvor dere i lokallagene skal ut å markere den nye markeds-
kampanjen vår. Lykke til!

LEVE MEDs oktobernummer tar opp et tema som man-
ge av våre medlemmer har etterspurt. Hvordan bevare 
kjærligheten når en eller begge blir skadet. Gjennom kur-
set To må man være har 12 par lært kommunikasjon og 

teknikker for å bedre en hverdag som er endret. Det kan  
være at flere kan la seg inspirere.  

Vi har også et miniportrett av NAV-direktøren. Mannen som 
forvalter en stor del av vårt statsbudsjett og ikke minst er 
ansvarlig når vi trenger støtte videre. Personskadeforbundet 
LTN ønsker å gjøre han oppmerksom på oss og våre gjerne 
sammensatte saker.  

Rehabilitering og NAV-støtte er stemoderlig behandlet på 
årets statsbudsjett. Personskadeforbundet LTN roper varsko 
og lover å minne politikere på at helse handler om å leve 
godt med sykdom eller skader. Politisk lobbyering er en viktig 
del av det å være en interesseorganisasjon!  

Høstmørket har for fullt senket seg, det er fare for glatte stier 
og veier. Vær forsiktig når du ferdes ute, bruk refleks.

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Mannen forvalter en stor del av vårt statsbudsjett 
og ikke minst er ansvarlig når vi trenger støtte videre. 
Personskadeforbundet LTN ønsker å gjøre han opp- 
merksom på oss, og våre gjerne sammensatte saker.
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Samliv er komplisert, og for mange blir det en ekstra utfordring når  
paret får en endret livssituasjon på grunn av skade eller sykdom. 

Å velge hverandre 
på nytt 

Er du i en komplisert parsituasjon som 
pårørende eller skadet - og tenker at det 
gjelder å bare stå i det eller kanskje av-
slutte det hele? Eller kanskje du og dere 
trenger noen ekstra teknikker og verktøy 
for å gjøre livet bedre? Her får du to trøs-
tende innspill. Det første er at du ikke er 
alene. Og det andre, det går faktisk an 
å gjøre noe for å bedre stemningen og 
situasjonen. 

Dette erfarte parene som deltok under 
Personskadeforbundet LTNs par-kurs  
To må man være som ble arrangert i 
Bodø i høst.  

- Det deltok 12 par fra hele landet, en 
perfekt størrelse. Halvparten av delta-
gerne var også med på vårt kursprogram 
To i spann i 2012. Det var god stemning 
og en fin miks av hyggelige par, forteller 

Wenche Solløst fra Personskadeforbun-
det LTN. Hennes rolle var å holde i det 
praktiske.  

PAR SOM DELER 
Faglig ansvarlige for kurset var Svei-
nung Tornås som er spesialist i klinisk 
nevropsykologi og er prep terapeut (Prep 
er en forkortelse av den amerikanske be-
tegnelsen Prevention and Relationship 
Enhancement Program). Sammen med 
Maj Back, som i tillegg til preputdannel-
se, også er sykepleier, coach og kognitiv 
terapeut – ble parene ledet gjennom to 
lærerike og intense dager. 

- Det eneste kriteriet vi satte for delta-
kerne var at det minimum var ett og et 
halvt år siden skaden, slik at paret har 
en viss erfaring med det ”nye samlivet”, 
forklarer Sveinung Tornås. 

Målet med Back og Tornås kursopplegg 
er å styrke samlivet ved å lete etter det 
positive og det som fungerer. Dette gjøres 
blant annet ved å stille gode spørsmål 
som hvordan en kan beholde vennskapet 
og hva som skal til for å bedre kommu-
nikasjonen.

- Det er viktig at parene i utgangspunktet 
har et ønske om å forbli i forholdet og til 

TEKST: Gunn Kvalsvik

FAGLIG ANSVARLIGE for kurset var Sveinung Tornås og Maj Back. Foto: privat.
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å lære teknikker for god kommunikasjon 
når livet går i motbakke, forklarer Maj 
Back, og legger til at det er en kjensgjer-
ning at mange opplever en krise når en i 
forholdet blir skadet. 

KURS, IKKE TERAPI
Aktuelle tema for et slikt samlivskurs kan 
være så mye. Svært mye. For å kartleg-
ge forventningene og sette dagsorden, 

startet kurset med å fortelle hva som 
skulle vektlegges og hvorfor. 

- Vi driver ikke noe Dr. Phil konsept, sier 
Maj Back og smiler. – Vi har laget et kurs-
opplegg som først og fremst bygger på 
Prep-kurset som er utviklet på Modum, og 
så har vi tilpasset dette med annen kunn-
skap slik at det passer til medlemmene i 
Personskadeforbundet. Men, mye er likt 

KURSETS TEMAER er kommunikasjon, vennskap og tilgivelse.

på et ”skadet” og et ”vanlig” par-kurs. Vi 
snakker om teknikker for hvordan en skal 
stoppe en diskusjon som skrur seg opp, 
fokus for å se partneren sin med friske 
øyne og bevisstgjøring på hva som skjer 
når en snakker hverandre ned. 

Kurset er inndelt etter tre hovedtemaer. 
Kommunikasjon, vennskap og tilgivelse. 
Temaene blir først drøftet i plenum og så 
får parene konkrete oppgaver de skal gjøre 
hver for seg – før de igjen møtes i plenum. 

- Det er ikke en terapihelg, men en helg 
for å løfte og lære noen teknikker og me-
toder. Par, der den ene er skadd, opplever 
at livet ikke ble som det var og der grunn-
laget for ”et vanlig” liv kanskje ikke er til-
stede. Hvordan dette påvirker relasjonen 
varierer, men at det krever omkalfatring 
er uunngåelig, forklarer Tornås. 

Sveinung Tornås og Maj Back har sydd 
sammen et tilbud der de som par også 
byr på seg selv. Ifølge Wenche Solløst, 
skaper deres åpenhet tillit. 

BLANKE ARK OG FARGESTIFTER 
Kursholderne forteller at par som opp-
lever skader kan komme på et spor der 
de ikke har overskudd til å gripe fatt i 
”den nye hverdagen”. At de ikke lenger 
ser muligheter, men bare problemer og 
utfordringer. 

- Parene som deltok i Bodø gikk gjen-
nom et program som startet fredag og 

Kurset er inndelt etter tre hovedtemaer: Kommunikasjon, 
vennskap og tilgivelse. Temaene blir først drøftet i plenum 
og så får parene konkrete oppgaver de skal gjøre hver for 
seg – før de igjen møtes i plenum.
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avsluttet søndag etter lunsj. Det var fel-
les foredrag, øvelser, kunnskapsdeling 
og parsesjoner. Å ha pauser og knytte 
kontakter med andre i liknende situasjon 
er også verdifullt og dermed gitt rom for, 
forklarer Maj Back. - Bare det å forstå at 
en ikke er alene om å stå i slike utfordrin-
ger kan gi styrke, og mange ble faktisk 
venner som holder kontakten etterpå. 
 
- Vi vet at en skade gir utfordringer. Er 
det slik at større skader gir større ut-
fordringer?

- En del ganger er det slik at jo større ska-
deomfanget er, jo mer endres grunnlaget 
for det forholdet man engang etablerte. 
Uansett, som i alle andre av livets områ-
der, her finnes ingen oppskrift og de fleste 
opplever dette som en svært krevende 
prosess, sier psykolog og prep terapeut, 
Sveinung Tornås. 

Det handler om å omdefinere, prøve å 
starte med blanke ark og å finne akti-
viteter som fungerer. Det kan være en 
hobby, engasjement i en ideell organisa-
sjon eller det kan være å finne en mindre 
krevende jobb. 

- Det er faktisk enkelte som forteller at 
det dramatiske som endret livet også på 
sikt har gitt innsikt som gjør dem rikere. 
Altså at skaden har flyttet fokus, og en 
gleder seg mer over hverdagen, under-
streker Maj Back.

LIVET ETTER ET KURS
Målet med kurset er ny styrke og en pau-
se i hverdagen. Et mer underliggende mål 
er å jobbe for at parene selv skal oppleve 
at de er i balanse både med seg selv og 
med hverandre.

- Vi har brukt mye tid på temaene kom-
munikasjon og vennskap. Mye fokus på 
tale- og lytteteknikker. Det å faktisk høre 
hva den andre sier, ta det innover seg og 
prøve å forstå. Det høres lett ut, men i 
praksis må en være bevist at en faktisk 
gjør det. Stille spørsmål som hva er en 
god venn, hva gjør gode venner og hva 
liker en å gjøre sammen med vennen 
sin?, sier Sveinung Tornås.

- Det var mange gode forslag om hvor-
dan en kan være gode venner. Leke mer 
i hverdagen blant annet. Mer latter. Et 
felles engasjement fungerer også bra. Alt 
som binder sammen er bra, forklarer Back. 

- Hvordan ønsker dere at kursdeltakerne 
skal bruke kunnskapen videre?

- Vi håper og tror at kommunikasjons-
teknikkene blir brukt også i hverdagen. 
Når parene kommer hjem og det er man-
dag, tirsdag eller onsdag. Lytteteknikker 
og ”stopp”-regelen løser opp! Fokus på 
fellesskap og det som binder sammen 
er særlig verdifullt de grå dagene.  
Deltakerne får også med seg et slags 
kompendium med foredrag og notater 

som de kan lese i, sier Back.   

KURSTILBUD I 2015
Kurset ble avsluttet med oppsummering, 
før deltakerne ga en skriftlig evaluering. 

- Kurset i sin helhet fikk toppscore fra 
alle deltagerne og i ettertid har jeg fått 
positive tilbakemelding fra flere av pa-
rene. Det er gledelig og svært hyggelig, 
forteller Solløst stolt. Som sier at hun også 
personlig hadde en lærerik og fin helg.  

- Vil det bli arrangert flere par-kurs 
fremover?

- Personskadeforbundet LTN  får sta-
dig tilbakemeldinger fra par som sier 
at samlivskurs er et behov og et ønske. 
De positive tilbakemeldingene er levert 
videre til generalsekretær som vil over-
bringe ønsket til styret og vi håper det vil 
gi åpning for et kurs også i 2015, avslutter 
Wenche Solløst, glad og optimistisk. 
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Er dette deres første 
kurs?  
Ja, det er det. 

Hvem, hva og hvor 
om ulykken?
Margot ble skadet 
i 2002. Da var hun 
passasjer i en bil  
som kom i en ulykke. 

 
Hvorfor valgte dere å melde dere på kurset i Bodø?
Vi valgte å melde oss på fordi vi var nysgjerrige på 
innholdet. 

Hvorfor sliter mange par der en er skadet? 
Vår erfaring er at det er misforståelser som er den største 
grobunnen for utfordringer. 

Er det vanskelig å snakke om det vanskelige i en gruppe?
Det er kjekt å komme sammen og dele erfaringer og høre 

andres situasjoner. 
Dere fikk noen teknikker som dere kan ta med videre. Kan 
dere dele det med flere?
Ja, vi deler gjerne om anledningen byr seg.

Vil dere anbefale flere å delta på et slikt kurs?
Ja, det vil vi absolutt gjøre. 

Hva er deres oppskrift for å bevare kjærligheten?
Det handler i bunn og grunn om prøve å fortså hverandre og 
respektere hverandre, være åpen om alt.

Har dere noen råd til pårørende?
Prøve å forstå situasjonen den andre står i og være   
åpen og ærlig med følelser.

Hva bør den skadde tenke på når det gjelder forholdet til 
sin ”friske” partner?  
Den «skadde» må godta at den friske må kunne delta i ulike 
sammenhenger og aktiviteter som den skadde ikke lenger 
klarer. 

Er dette deres første 
kurs?  
Nei, vi har deltatt på 
et kurs, todelt, i 2012.

Hvem, hva og hvor 
om ulykken?
Dag er skadet etter 
en hjernesvulst- 
operasjon for åtte år 
siden, altså i 2006.

Hvorfor valgte dere å melde dere på kurset i Bodø?
Vi trenger inspirasjon i en ellers vanskelig hverdag. Det hjel-
per å treffe flere som er i samme situasjon. Målet er rett og 
slett å lære og takle hverdagen og samlivet bedre.

Hvorfor sliter mange par der en er skadet? 
En skade betyr en helt ny tilværelse i samlivet. Den ene par-
ten fungerer ikke som tidligere og dette gir utfordringer.

Er det vanskelig å snakke om det vanskelige i en gruppe?
Vi har kjempepositive opplevelser med disse kursene.  Det 
oppleves trygt og et miljø hvor alle kan åpne seg. Vi har 
også fått nye venner som sliter med de samme tingene.

Dere fikk noen teknikker som dere kan ta med videre. Kan 
dere dele det med flere?
Ja, absolutt. Og mange av teknikkene passer på par uten 
skader også!

Vil dere anbefale flere å delta på et slikt kurs?
Ja, her får vi påfyll og lærer enkle teknikker. Det er et trygt 
og hyggelig fora å ta opp de vanskelige tingene. Vi vil gå så 
langt som å si at disse kursene faktisk kan redde ekte-
skapet i en vanskelig fase!

Hva er deres oppskrift for å bevare kjærligheten?
Prøve å forstå hverandre. Sørge for å delta på kurs og 
informasjonsmøter for å være bedre rustet i en vanskelig 
hverdag.

Har dere noen råd til pårørende?
Delta på kurs, treff andre i samme situasjon og knytt viktige 
kontakter. Kanskje de pårørende kan møtes alene? Sørg 
også for alenetid, så du ikke sliter deg ut.

Hva bør den skadde tenke på når det gjelder forholdet til 
sin ”friske” partner? 
Prøve å forstå – la vedkommende få litt pusterom.

Derfor går vi på parkurs

MARGOT RØREN OG FRANTZ VÅGENES. 
Foto: Maj Back. 

MAY OG DAG LJUNGQVIST. Foto: privat.
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NAV forvalter arbeid og velferden 
vår her til lands. Vi snakker om en 
bedrift som har ansvar for store deler 
av vårt statsbudsjett og som ofte 
står i stormer.

En av de første uttalelsene jeg bet meg 
merke i etter å ha startet i jobben som 
redaktør for LEVE MED var negative 
opplevelser og tanker rundt NAV. Jeg ble 
fortalt om mistenkeliggjøring, manglende 
kompetanse og saksbehandlingstid som 
kunne vare i årevis. 

Tilfeldigvis kjenner jeg mange som jobber 

i NAV, og gjennom de siste 13 månedene 
har jeg stadig ”plaget” dem med mine 
spørsmål. Svarene jeg blir møtt med er 
forskjellige utfra hvor de jobber i NAV-
systemet og jeg ble ikke klokere – bare 
mer forvirret. 

- Hvorfor spør du ikke direktøren vår, sa en 
venninne i sommer.  - Joakim Lystad er 
en flink fyr og han stiller helt sikkert opp. 

Fire uker etter at mailen om intervju- 
avtale er sendt sitter jeg i første etasje i 
Økernveien 94, og venter på å bli sluppet 
inn og opp i etasjene. 

NAV-REFORMEN
Det er nå over sju år siden myndighetene 
innførte NAV-reformen. Målet var å slå 
sammen bidragsyterne i velferdssystemet 
og ikke minst å unngå at brukerne ble 
kasteballer i systemet. Det siste skulle 
skje ved å innføre en førstelinje eller en 
felles inngangsdør for alle som hadde 
behov for bistand eller ytelser. 

Personskadeforbundet LTN har fulgt 
reformen nøye og sett både positive og 
negative effekter.

- I utgangspunktet er tanken om ”en 

JOAKIM LYSTAD

Hva er det med NAV?
TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik
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dør” inn positiv, men på grunn av man-
glende kompetanse og gjerne bred-
dekunnskap heller enn spesialkunnskap 
- kommer flere av våre medlemmer dår-
lig ut, sier Birte Sand Rismyhr, sosionom 
og rådgiver i Personskadeforbundet 
LTN.  

- Hvordan kommer dette konkret til 
uttrykk?

- Personer som blir skadet har gjerne 
sammensatte helseproblemer og utfor-
dringer som krever mangfoldig kunnskap 
og innsikt. Det er vanskelig å treffe en 
saksbehandler som kan om alle områ-
dene og ikke minst klarer å se helheten, 
forklarer Rismyhr. 

DIREKTØREN I ØKERNVEIEN 94
Joakim Lystad møter meg i døren, etter 
at jeg er blitt registrert, hentet av en se-
kretær og kjørt heis. Du får kun en halv-
time advarer hun, mens hun guider meg 
gjennom korridorer og etasjer. 

Det er altså her de sitter, administra-
sjonen og lederen i det beryktede NAV. 
NAV-direktøren er en lang, veltrent mann 
med grått hår, briller og et smilende blikk. 
Foran seg har han skrevet ut spørsmålene 
jeg har sendt over og svarene, som sikkert 
kommer fra en rådgiver eller i alle fall 
skrevet sammen med en slik, står under. 
Hjørnekontoret har mange vinduer og 
godt lys, men har ellers ingen tegn på 
dekadens og makt. Ingen jålemann dette. 

- Jeg tok jobben her fordi jeg mener det-
te er en spennende og viktig lederjobb, 
forklarer Lystad, som for fire år siden 
forlot jobben som direktør i Mattilsynet 
og overtok lederpinnen i velferdsforvalt-
ningsorganet.

- Hva er du mest stolt over å ha fått til 
som direktør for NAV?

- Jeg synes det er feil å snakke om hva 
jeg har fått til, men jeg kan gjerne si 
noe om hva NAV er fornøyde med. For 
medlemmene i Personskadeforbundet 
LTN er det definitivt arbeidet som våre 
18 hjelpemiddelsentraler gjør. Tilbud av 
teknologi og hjelpemidler som skal gjø-
re hverdagen lettere – i tillegg har vi en 
rekke tilbud som gjør at personer med 
nedsatt funksjonsevne kan delta i akti-
viteter og jobb, sier direktøren. 

VOLUM VERSUS KVALITET 
Det er god stemning på kontoret i Økern-
veien 94. Som så mange andre liker  Jo-
akim Lystad å snakke om det som fun-
gerer, om suksessene. Strategisk av meg 
å begynne med det, tenker jeg, mens jeg 
myser på telefonklokken. 10 minutt har 
gått og bare 20 minutter gjenstår. 

Nå må vi snakke om det vanskelige, om 
mennesker som føler de ikke blir hørt, blir 
mistrodd og som opplever NAV som en 
motpart heller enn en medspiller. Hva 
mener direktøren om dette?

- Jeg har tenkt litt på dette, innrømmer 
Lystad, mens han setter seg lenger frem 
på stolsetet og ser på meg med et opp-
riktig blikk. – Men vi opplever ikke at vi 
mistenker noen som helst. 

Han retter seg opp og ser fort igjennom 
det som står på papiret sitt. 

- Våre ansatte har et oppriktig ønske 
om  å gjøre en god jobb. Vi vil  gi gode 
helhetlige løsninger for alle våre brukere. 
Vi skal på den ene siden organisere oss 
slik at vi så effektivt og kvalitativt som 
mulig klarer å behandle 400.000 saker i 
måneden.  Da er det lurt at vi spesialise-
rer vi oss. Samtidig må vi klare å hjelpe 
mennesker med sammensatte problemer 
hvor man må se flere spesialiteter i sam-
menheng. Vi kan ikke velge, vi må klare 
begge disse oppgavene på en gang.  Jeg 
opplever at  også ekspertutvalget som 
nylig har sett på NAV, ser dette dilem-
maet forklarer han. 

- Mange som er medlemmer av Person-
skadeforbundet LTN sliter med udefiner-
te og gjerne sammensatte diagnoser, 
blant annet kognitive plager. Mange 
opplever at saksbehandleren de møter i 
NAV ikke stiller seg bak dem og opplever 
at de blir mistenkeliggjort. Hva tenker 
du om det?

- Vi ønsker ikke at noen skal oppleve 
seg mistenkeliggjort. Våre ansatte skal 
presse, dytte og stimulere til aktivitet og 

Våre ansatte har et oppriktig ønske om å gjøre 
en god jobb. Vi vil gi gode helhetlige løsninger 
for alle våre brukere. 

NAV-direktør Joakim Lystad
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jobb fordi arbeid og aktivitet normalt  
er det beste både for enkeltmennesker 
og samfunnet, sier han og tenker seg 
litt om. 

- Det å møte noen som stiller krav kan 
kanskje oppleves som mistenkeliggjøring, 
men våre førstelinjemedarbeidere er tre-
net på å være medmennesker og å være 
tydelige. De har også lang erfaring med  
å møte mennesker som trenger hjelp og 
vet at det å sette fokus på muligheter 
heller enn begrensninger kan hjelpe folk 
videre, understreker han.  

- Er det slik at vanskeligere saker blir 
plassert nederst i bunken for å gjøre plass 
til enklere mer strømlinjede saker?

- Vi jobber mye med å lage gode IKT-løs-
ninger som skal ivareta enklere saker til 
fordel for de komplekse. I dag kan for 
eksempel alderspensjon innvilges mas-
kinelt og via nettet uten at personer 
trenger å behandle saken. Det gjør at 
vi frigjør kapasitet til saker som krever  
mer skreddersøm, sier Lystad. 

- NAV Kompetansesenter for tilrette-
legging og deltakelse er viktig for våre 
medlemmer og vi liker det tverrfaglige 
samarbeid. Mye er bra, men etter utvi-
delsen er dette et knapphetsgode. De 
fleste på vanlige ”NAV-kontorer” vet ikke 
om tjenesten og det er også mange som 
mener det har blitt mye jobbfokus. Hva 
tenker direktøren rundt dette? 

- Kompetansesenterets funksjon er å 
bistå førstelinjen i komplekse brukersaker,  
og jeg håper og tror de blir brukt når de 
trengs. Vi har ikke fått tilbakemeldinger 
på kapasitetsproblemer, etter hva jeg vet. 
Det er derfor heller ingen konkrete pla-
ner om å utvide tjenesten , understreker 
Joakim Lystad. 

VAKTBIKKJEORDNING NAV-OMBUD 
Personskadeforbundet LTN og fle-
re FFO-organisasjoner ønsker seg et 
NAV-ombud som sikrer rettighetene til 
enkeltmennesker som føler velferdsfor-
valtninger ikke leverer. 

Rent objektivt sett regner jeg med 
NAV-direktøren vil argumentere imot, 
rett og slett fordi et ombud som en vakt-
bikkje – en som ser over skuldra på deg 
og bjeffer ved uregelmessigheter. Men 
spørre, det må jeg selvfølgelig gjøre. 

- I dag har vi en ordning med service-
klager, vi har en klageinstans for for-
valtningsklager, man kan anke en kla-
geavgjørelse til Trygderetten og man kan 
bringe en trygderettsavgjørelse inn for de 
ordinære domstoler. Dessuten kan man 
henvende seg til Sivilombudsmannen.  
Om det er riktig å opprette et NAV-om-
bud i tillegg til dette eller om man skal 
forbedre eksisterende ordninger, er et 
politisk spørsmål.  

Før direktør Joakim Lystad får forklare 
hvordan instansen fungerer, banker da-

men som hentet meg i første etasje på 
døren. Klokken er 0935, sier hun, og peker 
på noen ventende som sitter i sofaen 
utenfor. 

ER NAV-SYSTEMET VENN ELLER 
FIENDE?
Et kameraknips og to minutter senere 
står jeg på gaten. Det gikk fort, og jeg 
undrer på om jeg har en sak og hva jeg 
skal skrive. Hva var det han sa som ikke 
var strømlinjeformet og nytt? Så kom-
mer jeg på at han på et tidspunkt – da 
tiden holdt på å renne ut, rev av en bit 
av papirene sine og sa at det er dette vi 
mener om brukerne våre. 

På papirlappen står det: 
”Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Ly-
stad er glad for å få drahjelp til å bedre 
brukeropplevelsene. Vi forbedrer oss hele 
tiden, men vi har ikke kommet langt nok 
og det går ikke fort nok. Gjennom å for-
bedre primærinformasjonen vår får vi mer 
fornøyde brukere og mindre unødvendig 
oppklaringsarbeid i retur. Jeg er også 
glad for den tydelige støtten til kanal-
strategien får.”  

Jeg leser gjennom noen ganger og ten-
ker at det som egentlig står er følgende: 
Vi (NAV) ønsker å gjøre en god jobb, vil 
høre på dere og er til for dere. Og innerst 
inne, tror jeg Joakim Lystad er en mann 
med hjerte på rett plass og med den 
kompetansen som skal til for å bedre 
forvaltningen av velferdsgodene våre.     
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I august i år dro bestekameratene ut med 
kano til Canada i Nord Amerika. Gutta 
er Simen (33) med cerebral parese og 
Mads (33) med Down syndrom. Simen 
har i tillegg epilepsi og Mads er nesten 
blind på ett øye. Dette er en prøvelse 
som setter lagarbeid, utholdenhet og 
viljestyrke på prøve. 

Det blir ikke en lett påkjenning, det er sik-
kert, men det hjelper at broren til Simen er 
med som en støtte og for å tre til om noe 
ikke går som planlagt. Broren har alltid 
vært der for han igjennom oppveksten 
og de har et nært forhold.

SIKKERHET
Mye arbeid ligger i forkant av en slik ek-
spedisjon. Helt siden jul har gutta ligget 
i hardtrening med trekking av bildekk og 
jogging opp slalåmbakker. Kanovelting 
i vann var også en nødvendighet, der-
som det skulle hende på ordentlig på 
turen. Simens bror har vært en pådriver 
og kommet med oppmuntrende ord når 
treninga har gått trått. Det er viktig å 
være forberedt og ta sine forhåndsregler. 

FARE 
Den største trusselen er å møte på ulv 
og grizzlybjørn, forteller gutta. Den 37 

mil lange elven de skal bekjempe heter 
Big Salmon River og ligger på grensen til 
Alaska. Her lever de svært enkelt og sover 
i telt gjennom oppholdet. Området har 
omtrent 11 000 bjørn, men er heldigvis 
på størrelse med Sverige.

Mads og Simen er med i prosjektet Him-
meljegerne. Du kan lese mer om dem og 
deres prosjekter på himmeljegerne.no.

Muligheter heller enn 
begrensninger   
TEKST: Tone Knudsen, Oslo fylkeslag    FOTO: Himmeljegerne.no

Hva blir en kano, to gutter med nedsatte funksjonsevner og stort pågangsmot tilsammen? Ekspedisjonen 
Canada 2014.
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TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

I et møte initiert av Personskade-
forbundet LTN innrømmet statsse-
kretær Astrid Nøklebye Heiberg i 
Helse- og omsorgsdepartementet, 
at hjerneskaderehabiliteringen ikke 
er bra nok. 

Frank Becker, fagdirektør ved Sunnaas 
sykehus, Nada Andelic, spesialist i fy-
sikalsk medisin og overlege ved Oslo 
Universitetssykehus, og overlege ved 
nevrokirurgisk avdeling ved OUS, og 
professor Rolf Hanoa, var med da for-
bundets assisterende generalsekretær 
Per Oretorp og undertegnede stilte i 
departementets lokaler. 

ENIGHET – UTEN LØFTER
Bakgrunnen for møtet var en bekym-
ringsmelding som Personskadeforbun-
det LTN sendte helseminister Bent Høie 
i etterkant av den nasjonale hjerneska-
dekonferansen og TV2 reportasjen om 
den uheldige situasjonen. Et behov for 
å opplyse regjeringen om de store ut-
fordringene innenfor hjerneskadereha-
bilitering. 

- Blant annet var det viktig å dele helsere-
gionenes statusoppdatering som fremkom 
under den nasjonale hjerneskadekonferan-
sen som ble arrangert i Tromsø i juni i år. 
Fakta er at hjernerehabiliteringen bygges 
ned heller enn opp, og at det er store for-
skjeller i helseregionenes tilbud til denne 
gruppe pasienter, forklarer Per Oretorp. 

- Vi er overrasket over at det nå, i 2014, 
er færre enn 50 prosent som får det 
akutt- og rehabilieringstilbudet som de 
er avhengige av og som vi mener de har 
krav på. Det er også uholdbart at det er 
så store regionale forskjeller og at det 
for eksempel i Nord-Norge kun er en 
av tre som får et godt nok tilbud. Dette  
mener vi er i strid med helselovgivning og  
pasientrettighetsloven, sa Oretorp.

Møtet med statssekretæren var uformelt 
og sammen med Oretorp delte Becker, 
Andelic og Hanoa kunnskap og erfaringer 
fra feltet. Det ble fortalt at det er omlag  
130 som overlever alvorlig traumatiske 
hjerneskader pr. år, og at under halvpar-
ten av disse får den behandlingen de 
har krav på. Selv om forløpet både er 

Hjerne-
rehabilitering 
nedprioriteres FRANK BECKER, NADA ANDELIC og ROLF HANOA var med da PER ORETORP 

og  undertegnede møtte statssekretær ASTRID NØKLEBYE HEIBERG.
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POLITISK LOBBYERING ER 
VIKTIG FOR FORBUNDET 
Personskadeforbundet LTN bruker 
både tid og ressurser i møte med 
politikere og myndigheter. Grunnen 
er at vi i slike møter kan formidle 
våre medlemmers behov og ønsker 
på et høyere plan. Forbundet me-
ner også at et tett samarbeid med 
forskere både gir tyngde og innsikt 
når vi skal fremme våre saker. 

FAKTA

best for pasienten og faktisk billigst for 
samfunnet.  

Det er i dag kapasitetsproblemer både 
på akuttavdelingene ved de store helse-
foretakene og ved rehabiliteringssyke-
husene, noe som gjør at mange sendes 
til lokalsykehus uten tilstrekkelig kom-
petanse og rehabiliteringstilbud. Dette 
får konsekvenser for den enkelte pasients 
rehabiliteringspotensiale og prognose. 

Et annet viktig poeng som ble løftet frem, 
er at man i dag klarer å redde livet til flere 
med alvorlige hjerneskader. Det betyr at 
det både i dag og i fremtiden vil være et 
økende behov for flere fagfolk.. Det er 
også sannsynlig at tallene på personer 
som erverver hjerneskade vil stige dersom 

tendensen med at flere eldre skader seg 
enn tidligere vil vedvare. 

VÅR BESTILLING
Ønsket fra forbundet og forskerne er bed-
re koordinering i behandlingskjeden og 
et klarere fokus på at rehabiliteringen er 
et like viktig ledd i traumebehandlingen 
som den livreddende behandlingen. Der-
for ønsker vi oss en generell og tydelig 
prioritering over hele linjen slik at alle får 
en reell mulighet å maksimalt utprøve 
sitt rehabiliteringspotensiale.

Statssekretær Heiberg innrømmet at 
hun ser utfordringene, og  spurte blant 
annet flere spørsmål rundt Nada An-
delics forskning som dokumenterer at 
rehabilitering ikke bare øker livskvali-

teten, men også lønner seg samfunns- 
økonomisk. 

I tillegg til de regionale forskjellene var 
statssekretæren opptatt av Samhand-
lingsreformen og mener at kommune-
sammenslåing vil styrke tilgangen på 
rett kompetanse. 

- Hvordan kommunene skal organiseres 
er et politisk spørsmål, men Personskade-
forbundet LTN forutsetter at uavhengig 
av hvordan organiseringen er eller blir, 
skal alle som har behov for tidlig reha-
bilitering etter ervervede hjerneskader 
faktisk få det. Fordi det er best for pasien-
ten og for samfunnet, avslutter Oretorp.  
 

PER ORETORP informerte om status i hjernerehabiliteringen. 
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Smått
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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 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

ÅRETS JULEGAVE

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

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!
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§ Tredjemannstapet – et rettsområde i utvikling? 

Glimt fra 
retten 

TEKST: Per Oretorp

Vårt forbund har lenge vært opptatt av at 
ulykker og personskader ikke bare ram-
mer den skadelidte, men i aller høyeste 
grad også pårørende. Det har tradisjonelt 
vært vanskelig å få kompensasjon for tap 
og eventuelt utgifter som de pårørende 
blir påført over lengre perioder. Disse er 
såkalt tredjemenn i erstatningssammen-
heng og det erstatningsmessige vern for 
tredjemenn har vært vesentlig svakere. 

14. august i år fikk vi en meget vel begrun-
net dom fra Borgarting Lagmannsrett 
hvor foreldrene til et fødselsskadet barn 
fremmet krav på erstatning for inntekt-
stap som følge av store omsorgsoppga-
ver. Barnet ble påført alvorlige hjerneska-
der under fødselen pga. oksygenmangel. 
Barnet har vært pleietrengende 24 timer 
i døgnet og er vurdert til 100 prosent me-
disinsk ufør. Begge foreldrene var fulltids 
yrkesaktive frem til fødselen, men deres 
yrkesaktivitet ble redusert gradvis og 
avsluttet helt 6 år etter fødselen. For-
eldrene er innvilget avlastning 10 døgn 
pr. mnd. samt ferieavlastning, og mottar 
100 prosent pleiepenger fra Folketrygden. 
Foreldrene mottar også omsorgslønn fra 
kommunen tilsvarende drøyt 50 prosent 
stilling. Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) 
avslo krav om inntektstap for foreldre-

ne som følge av omsorgsbehovet. Oslo 
Tingrett  avsa dom 21. mai 2013 hvor man 
tilkjente kr. 700 000 som kostnader til bo-
ligtilpasning utover kr. 1 mill. som tidligere 
var tilkjent. Krav på erstatning for inn-
tektstap ble avvist. På denne bakgrunn 
anket foreldrene saken inn for Borgarting 
Lagmannsrett. 

Det var enighet mellom partene at ta-
pet var begrenset til barnet fyller 18 år. I 
vurderingen av omsorgsarbeidet la retten 
vekt på sakkyndig rapport fra sosionom. 
Retten konkluderer med at de på basis 
av denne beskrivelsen ikke er i tvil om 
at omsorgen for barnet er uforenlig med 
ordinert arbeid, i hvert fall for én av for-
eldrene. 

Det sentrale spørsmålet var om foreldre-
nes inntektstap lå innenfor det som kan 
anses ”nødvendig og rimelig”. Videre ble 
det anført fra PSN at barnet hadde behov 
for 24 timers bistand av medisinske årsa-
ker. Utgangspunktet er at det offentlige 
har ansvaret for medisinsk oppfølgning, 
og de pårørende kun oppfølgning av 
sosialmedisinsk karakter. Retten kom 
til at en del av arbeidsinnsatsen til for-
eldrene var en del av den alminnelige 
foreldreomsorgen som også omfatter 
hans sosiale og sosialmedisinske behov. 

Retten mener at man ikke kan kreve av 
foreldrene at de overlater til andre å følge 
opp barnet når han blir syk som en del av 
tapsbegrensningsplikten. På bakgrunn av 
de alvorlige skadene barnet ble påført 
under fødselen, kan et slikt inntektstap 
heller ikke anses som upåregnelige for 
ansvarlig skadevolder. 

Som et skjønnsmessig anslag la Lag-
mannsretten til grunn at halvparten av 
foreldrenes samlede inntektstap var er-
statningsrettig vernet.

På denne bakgrunn ble foreldrene tilkjent 
kr. 2 580 000 i tillegg til at de fikk dekket 
utgifter til advokat. Det er pr. i dag ikke 
avklart om saken vil bli behandlet av 
Høyesterett, men etter hva vi er kjent 
med vil man forsøke å anke saken inn.

Dommen illustrerer altså at rettsappara-
tet nå åpner muligheten for at også andre 
enn skadelidte selv kan kreve erstatning 
for sine tap/utgifter. En velkommen, et-
terlengtet og etter vårt skjønn meget 
rimelig utvikling. Vi vil komme nærmere 
tilbake til utviklingen i saken.

Saken ble prosedert av advokat Trond 
Alan Wehn, Advokatfirmaet Ness Lundin. 
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Uk lart
 om rehabilitering og 

trygdeytelser i  
statsbudsjettet
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FFO savner en opptrappingsplan 
for habilitering og rehabilitering for 
det kommende året.

De første meldingene om planen 
tilsa at den skulle komme i 2016, nå 
nevnes 2017. Men i årets statsbud-
sjett står det ikke noe om når den 
kommer, kun at regjeringen tar sikte 
på å legge den frem.

- Dette betyr at det skjer veldig lite 
på rehabiliteringsområdet fortsatt, 

og slik har det vært altfor lenge. Vi 
ønsker et konkret tidspunkt på når 
opptrappingsplanen kommer, og at 
den skal komme raskt, sier politisk 
rådgiver Berit Therese Larsen ved 
FFOs sekretariat i Oslo.

- Vi håper også å få gjennom et krav 
på 22 millioner kroner for spesifikk 
rehabilitering i kommunene, legger 
Larsen til.

Kilde: FFO.no

REHABILITERINGSVARSKO OGSÅ FRA FFO 

Personskadeforbundet LTN er kritis-
ke til mye i neste års statsbudsjett. 
Tommelen peker nedover særlig når 
det gjelder rehabilitering og behand-
lingen av NAV-brukere. 

Personskadeforbundet LTN leser bud-
sjettproposisjonen fra Helse- og sosial-
departementet som et dokument som 
handler om effektivisering heller enn 
kvalitet. Valgfriheten i behandling skal 
økes og vi blir i større grad framstilt som 
forbrukere av helsetjenester i stedet for 
brukere. 

- Jeg har aldri vært så skuffet over et 
budsjett på de åtte årene jeg har job-
bet her, sier Per Oretorp, seniorrådgiver 
i Personskadeforbundet LTN. 

Både han og generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad mener å se konturene til en 
helsepolitikk som teller penger og pasi-
enter, heller enn å se innholdet. 

- På sikt vil en slik prioritering koste, for-
di rehabilitering faktisk lønner seg, sier 
Dahl-Hilstad. – Dette er ikke bare synsing, 
det er fakta. 

MYE KRITIKK
Statsministeren og finansministeren har 
fått mye kritikk i media for å ha levert 
det som kalles et usosialt budsjett, og 
mediene har hatt fokus på arbeid, trygd 
og skatteletter. Helseminister Bent Høie 
la stolt frem et budsjett som gir mer til 

sykehusene og som belønner effektivitet 
og ferdigbehandling.

- Det helseministeren ikke har gjort er 
å gi oss et bilde av hvordan han mener 
rehabilitering bør foregå. Det skal frem-
legges en rehabiliteringsmelding i 2015, 
men det gis ingen signaler om når eller 
i hvilken form. Helseministeren skriver 
også at rehabilitering skal skje nær der 
brukeren bor, uten å si noe mer om hvor-
dan dette skal gjøres, sier en skeptisk 
generalsektretær.

Det ser ut som det kan komme en 
dreining mot kommuner i budsjettet, 
og ministeren har satt av penger til et 
prosjekt som skal kartlegge kommune-
nes kompetanse. Det oppfordres også 
til interkommunalt samarbeid. Dette er 
spennende, og vi håper det gir en større 
forutsigbarhet, likhet og et bredere tilbud 
for brukerne. 

- Dette er i tråd med Samhandlingsre-
formen, og som slik det blir fremlagt er 
en lysning i et ellers mørkt helsebudsjett, 
forklarer generalsekretæren. 

- Men igjen, her er det mange ord og få 
konkrete lovnader, sier Oretorp.  

ER AVVENTENDE 
Den største usikkerheten i årets budsjett 
knytter seg til den udefinerte avbyråkra-
tiseringen og effektiviseringen. Her følger 
Personskadeforbundet LTN nøye med. 

- Det legges i budsjettet opp til en bety-
delig innsparing som skal føres tilbake til 
"produksjon", men det er uklart hvordan 
dette skal gjennomføres og det er heller 
ikke satt av penger. Vi har dårlig erfaring 
med å finansiere helse på denne måten, 
understreker Dahl-Hilstad.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Den største usikkerheten i årets budsjett knytter 
seg til den udefinerte avbyråkratiseringen og effe-
ktiviseringen. Her følger Personskadeforbundet LTN 
nøye med. 

TEKST: Gunn Kvalsvik
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I tillegg til rehabilitering er Personska-
deforbundet LTN kritiske til hvordan re-
gjeringen og arbeidsministeren har lagt 
føringer for brukere av NAV systemet. 

Det var tidligere i år jubel når arbeids-
minister Robert Eriksson innkalte 80 
utvalgte brukere i NAV systemet for å 
få veiledning og innsikt. Hva som skjed-
de med kunnskapen som ble delt med 
arbeidsminister Eriksen, vet vi ikke. Men 
det kan nesten virke som han har handlet 
motsatt av det brukerne formidlet.

KUTT, KUTT OG KUTT 
Regjeringen regner med å spare 1,3 milli-
arder fra 2016 ved å kutte i trygdeytelser. 
I dag må man ha tjent 44.185 kroner for 
å motta sykepenger. Det samme gjelder 
opplæringspenger og penger ved pleie 
av nære pårørende ved livets sluttfase. 
Regjeringen vil øke beløpet til 88.370 
kroner, noe som vi gi en innsparing på 
71 millioner i 2016.

- Dette gjør at studenter, lærlinger, del-
tidsarbeidere og andre lavtlønnede ikke 
lenger vil ha samme grad av sykemel-
dingsrettigheter, altså tar man fra de 
som allerede har lite, forklarer rådgiver 
i Personskadeforbundet LTN Birte Sand 
Rismyhr.

Videre forteller hun at stønaden til gruppe 
1 bil (vanlig personbil) begrenses. Dette 
skal nå kun omfatte de som har behov 
for å komme seg fra og til arbeid eller 
utdanning. Dette gir en innsparing på 
65 millioner kroner i 2016.

Det kom også opplysninger knyttet til 
ny uføretrygd som trår i krav 1. januar 
2015. Også her tar man fra de som har 
lite fra før.

- Barnetilskudd til de som går på ufø-
retrygd skal gå fra å være behovsprøvd 
til å bli standardisert. Regnestykket viser 
at familier som har en inntekt på under 

176.000 kroner får en ekstra støtte på 
35.000 kroner for hvert barn. Dette skal 
reduseres til ca. 7000, sier Sand Rismyhr, 
som er oppgitt over konsekvensene det-
te vil få for mange av medlemmene i 
forbundet.

NOEN GREP SOM NÅR FÅ 
Eriksson har formidlet at regjeringens 
statsbudsjett inneholder mange grep 
som er med på å tette hull i det sosiale 
sikkerhetsnettet. For å underbygge dette 
nevner han at regjeringen styrker tilbudet 
til ledsager for døvblinde, PCer til elever 
med lese- og skrivevansker, midler til ta-
legjenkjenningsprogram og ekstra penger 
til funksjonsassistanse i arbeidslivet.

- Dette er ordninger som er positive og 
viktige for de det gjelder, men gruppene 
det refereres til er langt fra i flertall blant 
dagens uføretrygdede. Vi mener at re-
gjeringens forslag lager nye hull, nemlig 
for de uføre som ikke har mulighet til å 
arbeide. Tanken om det skal være mu-
lighet for økt deltagelse i arbeidslivet 
er god, men da må man følge opp med 
midler slik at dette mulig å gjennomføre, 
og ikke straffe de som ikke har denne 
muligheten, avslutter Birte Sand Rismyhr. 
Og legger til at:

- Det politikerne må huske på, er at bak 
disse tallene står det mennesker. Mennes-
ker og familier som får livene sine endret 
på bakgrunn av regjeringens forslag.

NESTE ÅRS STATSBUDSJETT har mange hull.
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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. 11. 2014

Løsning på forrige kryss 
var: HØSTFERIE

Randulf Elsaas Stürtzel, 1274 Oslo
Astrid Løe, 5570 Aksdal
Reidun Nylund, 5200 Os

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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Dette 
skjer

Foredraget gir en innføring i hvilke 
rettigheter man har ved skader og 
sykdom. Det gis råd og veiledning om 
hvordan man skal legge frem sin sak 
overfor NAV, hvordan stille de ”rikti-
ge” spørsmålene, hvordan få kontakt 
med og hvordan få et godt samarbeid 
med saksbehandler. Det gis en gene-
rell innføring i økonomiske ytelser som 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger, 
uførepensjon, arbeidsrettede tiltak og 
andre stønadsytelser.

1.1.2015 trer den nye uførereformen i 
kraft.  Dette medfører endringer både 

for dagens og fremtidige uføre.

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget.

Foredraget er gratis og åpent for alle!  
Foredragsholder er rådgiver Birte Sand 
Rismyhr i Personskadeforbundet LTN.

Tid: Onsdag 12.11.2014 fra kl 18.00 til 
ca kl 21.
Sted: Drammen sykehus. Henvendelse 
i vestibylen.

På grunn av servering ønsker vi  
påmelding, innen 5. november. 

Påmelding rettes 
til: Tove Trogstad, 
telefon 917 59 543 
eller e-post: 
drammenomegn@
p e r s o n s k a d e -
forbundet.no 

Velkommen!

 12 November    
INVITASJON TIL GRATIS FOREDRAG OM NAV OG 
KOMMUNALE HELSETJENESTER: FRA NAV-SK TIL NORSK!

DRAMMEN

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

Det kan være utfordrende å vite hvilke 
rettigheter man har i forhold til erstat-
ningsprosessen. Vi vet at behovet for 
kunnskap om dette er stort, og et av 
vårt forbunds hovedmål er at alle skal 
ha en riktig erstatning.

Derfor arrangerer Personskadeforbun-
det LTNs lokallag i Ofoten åpent fore-
drag om dette temaet. Foredraget gir 
en innføring i hovedreglene i norsk 
erstatningsrett etter personskade, 
uavhengig av hvordan skaden har 
oppstått.  Kunnskap om dette bidrar 

til økt mestring og kontroll underveis 
i egen erstatningsprosess.

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredragene.  Det er også mu-
lig å forhåndsavtale tid (gjøres ved 
påmelding) for gratis konsultasjon 
med foredragsholder før foredraget.

Tid og sted: onsdag 3. desember 2014 
kl 18 – 21, Quality Grand Hotell, Narvik
Foredragsholder er seniorrådgiver/
ass. generalsekretær Per Oretorp, 
Personskadeforbundet LTN.

Foredraget er gratis og åpent for alle.  
Enkel servering.

Påmeldingsfristen er 24. november.  
Påmelding rettes til: Turid Henriksen, 
e-post: turid@vermas.no eller tlf. 911 
37 905.

 3 Desember    
OFOTEN

NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN RASERES!
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Personskadeforbundet LTN og Sunnaas syke-
hus arrangerer kurs om konsentrasjonsvansker 
og redusert hukommelse etter skade.

6-7 Februar    

Dette er noen av følgetilstandene som kan oppstå 
etter ulykke/sykdom som berører hjernen. Felles-
betegnelsen for slike skader er kognitiv svikt.  Føl-
getilstanden kan være slitsom og vanskelig både 
for den skadde og for de pårørende. 

Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs 
om dette. Målet med kurset er å gi grunnleggende 
kunnskap om kognisjon, kognitiv svikt og hvordan 
man jobber med kognitiv rehabilitering. 

Foredragsholdere er ansatte fra Sunnaas sykehus. 
De har bred kompetanse innen dette feltet.

Tid: 6.-7. februar 2015 (fra lunsj til lunsj)
Sted: Hotell i Gardermoen-området 

Personskadeforbundet LTN dekker kurset, reise og 
opphold på enkeltrom, full pensjon. Kurset er åpent 
for alle med medlemskap i forbundet. Medlemskap 
kan tegnes ved påmelding til kurset.   

For mer informasjon eller påmelding: ta kontakt med  
Wenche Solløst på telefon 22 35 71 00 eller: wenche@ 
personskadeforbundet.no  
Påmelding kan også sendes pr. post: 
Personskadeforbundet LTN,  Hausmanns gate 19, 
0182 Oslo

Påmeldingsfrist: mandag 5. januar 2015. 
Påmeldinga er bindende.

HVORDAN ER DET Å LEVE MED KONSENTRASJONS-
VANSKER OG REDUSERT HUKOMMELSE ETTER SKADE?

PÅMELDING
Vennligst fyll ut tydelig, helst med blokkbokstaver:

Navn: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Postadresse: ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-post-adresse: ....................................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Spesielle behov: (allergi, hpc-rom eller annet):..............................................................................................................................................

Hvis nødvendig med fly; fra hvilken flyplass?
(forbundet bestiller flybilletter) .........................................................................................................................................................................................

OSLO
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Dette 
skjer

Foredraget gir en innføring i hvilke 
rettigheter man har ved skader og 
sykdom. Det gis råd og veiledning om 
hvordan man skal legge frem sin sak 
overfor NAV, hvordan stille de ”rikti-
ge” spørsmålene, hvordan få kontakt 
med og hvordan få et godt samarbeid 
med saksbehandler. Det gis en gene-
rell innføring i økonomiske ytelser som 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger, 
uførepensjon, arbeidsrettede tiltak og 
andre stønadsytelser.

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

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget.

Foredraget arrangeres av forbundets 
lokal-/fylkeslag i Oslo, Asker og Bærum, 
Romerike og Østfold.

Foredraget er gratis og åpent for alle!  
Foredragsholder er rådgiver Birte Sand 
Rismyhr i Personskadeforbundet LTN.

Tid: Onsdag  26.11.2014  fra kl 18.00 til 
ca kl 21.

Sted: Søsterhjemmet, Ullevål sykehus, 
inngang 2 A Oslo. Parkering rett utenfor 
eller i parkeringshuset. Nærmeste hol-
deplass er Ullevål sykehus. Trikk 17 og 18 
fra Jernbanetorget v/Christiania Hotel.

På grunn av servering ønsker vi påmel-
ding, innen 17. november. Påmelding 
rettes til: Oslo fylkeslag v/Andrè Berg, 

tlf. 920 15 574 eller 
e-post: 
oslo@personskade-
forbundet.no 

Velkommen!

 26 November    OSLO

INVITASJON TIL GRATIS FOREDRAG OM NAV OG KOMMUNALE  
HELSETJENESTER: FRA NAV-SK TIL NORSK!

De fleste som blir skadet eller syke 
kommer i kontakt med NAV, og dette 
kan føles utfordrende.

Derfor arrangerer Personskadeforbun-
det LTNs lokallag i Mosjøen og omegn 
åpent foredrag om dette temaet ¨Fra 
NAVsk til norsk¨ onsdag 3. desember 
2014 på Fru Haugans Hotell i Mosjøen 
fra kl 18.00 til ca. kl 21.

Program:
• Rettigheter og plikter knyttet til   
 NAV-området

• Sykepenger, arbeidsavklarings-
 penger og uførepensjon
• Grunnstønad og hjelpestønad
• Den nye uførereformen som trer i
 kraft 1. januar 2015

Det er anledning til å stille spørsmål 
under foredraget. Det er også mulig 
å forhåndsavtale tid (gjøres ved på-
melding) for gratis konsultasjon med 
foredragsholder i forkant av foredraget.
 Foredragsholder er rådgiver Birte Sand 
Rismyhr, Personskadeforbundet LTN.

Foredraget er gratis og åpent for alle! 
Enkel servering.

Påmelding til: Eirik Angermo på tele-
fon 482 34 118 eller e-post: b-hytte@
online.no

Påmeldingsfrist: 24. november 2014

 3 Desember    
ER DU USIKKER PÅ HVILKE RETTIGHETER DU HAR I 
NAV-SYSTEMET ETTER EN SKADE ELLER SYKDOM? 

MOSJØEN
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Landet
rundt

Erstatningsrett er et populært emne. 
Mange av oss har hørt det flere ganger, 
men man lærer noe nytt hver gang.

Annonseringen i fire av Vestfolds største 
aviser førte til at flere nye fant veien til 
Skjeestua denne mandagskvelden. Det 
ble stilt mange spørsmål underveis og 

Oretorp kom som alltid med gode svar 
til alle.

Underveis ble det servert kaffe og hjem-
mebakte kaker.

De tre timene gikk fort, og mange fikks en 
samtale med foredragsholderen etterpå.

Vi ønsker de nye medlemmene som 
meldte seg inn denne kvelden hjertelig 
velkommen og takker Oretorp for et flott 
foredrag. Vi vil også takke nye og gamle 
medlemmer for oppmøte, og vi ser frem 
til julemøte den 24. november der Maj 
Back skal snakke om Tankenes kraft.

Erstatningsrett i Vestfold
TEKST: Adelheid Bøen, Personskadeforbundet LTN Nordre Vestfold lokallag.

Mandag 6. oktober hadde Vestfoldlagene foredrag om erstatningsrett og seniorrådgiver Per Oretorp besøkte 
oss på Skjeestua.  
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Grunnet 30-års jubileet ble det bestemt å 
lage et større opplegg rundt et foredrag i 
erstatningsrett ved å invitere alle skade-
grupper, medlemmer og ikke-medlemmer, 
til samvær på Myklegard.

Som foredragsholder stilte Per Oretorp fra 
sekretariatet, som sammen med Wenche 
Solløst bisto med praktisk støtte under 
forberedelse og gjennomføring. Det var 
godt oppmøte og kurset var interessant 
og lærerikt. Flere tok kontakt for sene-
re oppfølging av skadesaker til videre 
saksbehandling. Det ble også gjennom-

ført samtaler for personer som har vært 
utsatt for skader. 

Møtet ble gjennomført med to pauser 
for å gi rom for avkobling, samsnakking 
og sosial omgang. Det ble servert gratis 
kaffe og rundstykker.

TIDLIGERE PÅ DAGEN 
Tidligere samme dag ble det etter stor 
pågang tilbudt samtaler angående 
NAV-rettigheter. Disse var avtalt på 
forhånd og ble avholdt på Hamar med 
rådgiver Birte Sand Rismyhr fra forbundet.

Midt- og Nord-Hedmark lokallag vil takke 
alle deltagerne for en hyggelig kveld, og 
ønsker alle velkommen tilbake ved en 
senere anledning. En spesiell takk til Per, 
Wenche og Birte for all positiv bistand 
under arrangementet

Erstatningsrett på Myklegard 
TEKST: Midt- og Nord-Hedmark lokallag

I forbindelse med Personskadeforbundet LTNs 30-årsjubileum, inviterte Midt- og Nord-Hedmark lokallag til et 
åpent foredrag i erstatningsrett.  

Det var godt oppmøte og foredraget var interessant 
og lærerikt. Flere tok kontakt for senere oppfølging 
av skadesaker i videre  saksbehandling.
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Selius
& kidza

ABC LAND: LÆR MED 
SPILLOPPENE (IPAD)
Iris er den yngste av alle i ABC 
LAND. Hun bor i en tekanne 
og inviterer stadig på te og 
annen hygge, men alle spil-
loppene har stukket av fra 
kassene i skuffen der de bor. 
Bli med og hjelp Iris å fange 
loppene tilbake der de hører 

hjemme.   I dette spillet blir man presentert for en rekke bok-
staver (store, små, konsonanter og vokaler), ord, farger og tegn. 

Videre får man beskjed om hvilke lopper som skal plasseres i 
hvilken kasse.   Barnet lærer:

Å gjenkjenne store og små bokstaver.
Å gjenkjenne tall og symboler.
Å utvikle interesse og motivasjon – målet er å gi barnet en 
grunnleggende interesse for å stifte nærmere bekjentskap 
med skriftspråket.

Vanskelighetsgraden i spillet tilpasser seg den som spiller. 

Appen koster kun 7,- kroner og kan lastes ned på univers.no.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN  
ønsker å invitere unge og barn til å dele instagrambilder 
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 beste bildet hver må-
ned og det kommer 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 

–  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 

–  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 

Hvor mye luft 
inneholder du?

MCT/Bulls

Du trenger

Hva skjedde?

Når du prøver å blåse ut mange 
sterarinlys, har du kanskje ikke 
nok luft i lungene til å slukke 
alle. Slik kan du måle hvor mye 
luft lungene dine inneholder:

Fest linjalen til 
flasken med 
strikker

Stikk røret inn i 
flaske-åpningen, trekk pusten 
dypt, hold for nesen og blås 
hardt inn i røret så lenge du 
orker

Hvor mye vann 
blåste du ut?

Gjør denne testen på 
forskjellige mennesker
         og se hvem som
          har størst og    
           hvem som
          som  har minst
                     lunger

• Linjal

En tolitersflaske 
kan være nok. Prøv 
eksperimentet og se.

• 60 cm langt plastrør

• Strikker
• Stor bolle

• Hjelper

2

3

1 Fyll bollen omtrent en 
tredel full med vann og 
flasken helt full med vann

4

Hold hånden over 
flaskeåningen, snu 
den opp ned og sett 

den nedi vannet i 
bollen. Be 
hjelperen din 
holde flasken 
på plass

1

2
3

4

Sammenlign 
mengden 
med luft 
du blåste 
inn i 
flasken 
med 
mengden 
av væske som flasken 
rommer (2 liter, f.eks)

1

• Plastflaske som 
inneholder noe mer 
enn 2 liter vann



–  28  –

sola.kommune.no

Bokn
kommune

bokn.kommune.no
spydeberg.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
 eidskog.kommune.no

Vestnes
kommune

vestnes.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
stjordal.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Skånland
kommune

skanland.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

Steinkjer
kommune

steinkjer.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Fet
kommune

fet.kommune.no

Berlevåg
kommune

berlevag.kommune.no

bamble.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

sveio.kommune.no

Randaberg
kommune

randaberg.kommune.no

Hole
kommune

hole.kommune.no

as.kommune.no
Kommunalteknikk

time.kommune.no

Kvalsund
kommune

kvalsund.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Grimstad
kommune

grimstad.kommune.no

          froya.kommune.no

Sørfold
kommune

sorfold.kommune.no

tingvoll.kommune.no

varoy.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

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

Øksnes
kommune

oksnes.kommune.no

sortland.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

lunner.kommune.no

gran.kommune.no
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Johnny Virker er en liten rallybil 
med mye trykk i turboen og mot-
toet «Hvis det ikke går fort, går det 
fort over». Og ja, vår SELIUS har en 
av karakterene i boka. 

Faren til Johnny er bekymret for hva det 
skal bli av den aktive, lille sønnen sin og 
vil skru ned turbotrykket hans litt. Men 
moren til Johnny, som er en pensjonert, 
fartsglad rallybil selv, elsker sønnen sin 
akkurat som han er. De blir enige om å 
sende ham til dr. Drivaksel for å lære å 
kjøre skikkelig rally. 

På veien dit kommer skipet som frakter 
Johnny ut for en storm og han sklir av dekk 
og ned i det iskalde havet. Den forsiktige 
selen Selius redder ham i land, men Johnny 
virker ikke lenger! Hvordan skal han nå få 
begynt sin fartsfylte karriere?

Boka kan kjøpes i de fleste bokhandlere 
og hver bok gir 50,- kroner til Personska-
deforbundet LTN. 

Johnny Virker i Turbotrøbbel 
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Baklivegen 3, 6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

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

Bodø videregående skole
Amtmann Hegges vei 3/4, 8041 BODØ  -  Tlf. 75 65 15 00

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Gumpens Auto Øst AS
 Stemmane 3, 4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 24 03 47 50

Tollbug. 10, 3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

Betong - Mur - Flisarbeid

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

www.sagstuenauto.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 08 505Veritasv 1, 1322 HØVIK

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

HORDALAND

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

MØRE og ROMSDAL

Møller Bil - Molde
Verftsg. 3, 6416 MOLDE...............Tlf. 24 03 38 50

www.moller.no

BUSKERUD

MODUM Trafikkskole AS
Lilleåsgata 5, 3341 DRAMMEN.........................................Tlf. 327 81 113
E-post: th-skaal@online.no

MØRE og ROMSDAL

ABC Aut. Kjøreskole AS
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE.........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

BONDHUS Trafikkskule
Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA......................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

NORDLAND

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

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

ROGALAND

Bil & Mc Skolen Stavanger AS
Haakon VII’s gt 8, 4005 STAVANGER..............................Tlf. 51 56 77 80
E-post: post@bil-mc-skolen.no
www.bil-mc-skolen.no

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

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Falkenborgveien 28, 7044 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 91 76 70
E-post: abes@abes-trafikkskole.com
www.abes-trafikkskole.com

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

ØSTFOLD

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

Hustvedt og Skeie
Transport A/S

Østbø
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Salong Kari
Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Viking Suldal
4230 SAND

Tlf. 52 79 74 77 -
    995 65 699

Galaniittuluodda
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

 Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00

Bilform AS
 Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 552500 TYNSET

Tlf. 62 48 05 68
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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

avd. Finnsnes
Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

Wiik
Fjellsprenging

 Furulia 55
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Sluppen
Bilservice AS

 Sluppenvegen 3
7037 TRONDHEIM

Tlf. 915 78 628

Vatnesenteret AS
6265 VATNE

Tlf. 70 21 36 90

Autobjørn A/S
 Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Specsacvers Optikk
Optiker Wøllo AS

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

AutoXL as
 Grønlikroken 3

3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Østfold
Bildemontering AS

 Ringtunveien 12
1712 GRÅLUM
Tlf. 982 24 822

Optikeren
 Solagården

Solakrossen 2
4097 SOLA

Tlf. 51 65 22 99

Brannvesenet
i Båtsfjord
Hindberg g. 18

9990 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 53 00

PostNord AS
 0605 OSLO
Tlf. 09 300

BF ByggForm AS
Eternitveien 8

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 92 70

Jostein Lobben
Kran og Transport

Simonstranda
3340 ÅMOT

Tlf. 913 28 575

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Philips Norge AS
Avd Home

Healthcare Solution
Solheimveien 62

1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Vatne Auto Senter AS
Mekonomen

 Sentrum
6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

Frank Kjosbakken AS
Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Mekonomen
Kongsvinger AS

Industriveien 57
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

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

Storg. 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Hagebø
Transport

 5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

 Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Byggtapetserer
Rune Knutsen

 Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 909 31 292

Valldal
Bilsenter A/S

6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Geilovegen 68
3580 GEILO

Tlf. 32 08 70 00

Classic Auto
Service

Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Utvik
Autoservice AS

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES

Tlf. 52 84 62 00

Transporttjenester
Rudshøgda AS

 Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 489 98 040

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Eikås
Tannlegesenter AS
 6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 79 02 13 75 / 913 83 462

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

Gulvlegger
Øyvind Nystein

Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Berganmoen
Verksted AS

Lågendalsveien 2637
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 12 94 48

Barstølv. 3
4696 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 04 90 00

Bertelsen &
Garpestad AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Krog Transport
Eneråsen

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Geilo Taxi
 Vesleslåttvegen 3

3580 GEILO
Tlf. 32 09 10 00

Statoil E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Langestrand
Fysioterapi

 Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

 7075 TILLER
Tlf. 72 90 09 00

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Kartverksveien 7
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 20

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND

Tlf. 916 58 466 / 916 58 46

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Moss
Transportforum AS

 Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Kjellerødv. 30
1580 RYGGE

Tlf. 69 26 21 10

Modul AS
 Høyjordv 700
3158 ANDEBU

Tlf. 33 43 00 20

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00

Årdal
Blikkenslagerservice AS

 Sandgota 9
6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

Kjell Arne Schjørn AS
 Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 36 47

Lantz Auto AS
 Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

Odd Gleditsch AS
Dronningens g 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Mekonomen
Lillestrøm AS

Isakveien 17
2004 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 10 10

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

Ta din EU-kontroll hos oss!

Nohres
Transportservice AS

 Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 934 48 963

DVC Budbiler AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 917 13 779

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

Laferd AS
 Trøngsla 8

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 909 04 077

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Sykkylven
Storbilservice AS

Sørestrandvegen 39
6220 STRAUMGJERDE

Tlf. 70 25 62 90

Vikan
Betong AS

 Omag
6516 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 58 84 50

Ulefoss
Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Bjørkkjærs
Auto ANS
Tlf. 913 17 373

Tlf.  02 222

Viking Byrkjelo
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000
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ANNONSERE I 
LEVE MED?

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

STØRRELSE PÅ ANNONSENE:

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

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

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

Foto: M
arius B

eck D
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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

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

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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



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

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade
• Pasientskade
• Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

93X108Kco
A D V O K A T E R

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

www.kco.no www.scaveniuskco.no

Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering

PERSONSKADEERSTATNING

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

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

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

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

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

Vi bistår klienter fra hele landet.

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

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

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

Personskade – erstatningsrett

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


