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Personskade – erstatningsrett
Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte
kompliserte. Bistand fra en spesialisert advokat
sikrer deg et godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS
har spesialkompetanse 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 saksoppfølging, 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.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

PERSONSKADEERSTATNING

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets
ledende firmaer innen erstatningsrett, og har
kontorer i Tromsø, Alta og Oslo.
Vi har lang erfaring med personskadebehandling
med hovedfokus på
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Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor
NAV.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Storgata 26
N-2000 Lillestrøm
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Leder
Av Kjell Silkoset

innhold

Helse er i fokus
Nå er vi langt på høst, mørket er tungt
over oss, naturen viser oss masse flotte
farger og spennende lys. Noen er godt
i gang med jakta, skolerutinene er på
plass. Det er lekser skal gjøres og matpakker som skal smøres. Gode rutiner
og sunne hobbyer er gull verdt. Folkehelse eller livsstil vil vi kunne lese mye
om i dette magasinet. Helse selger stort.
Daglig kan vi lese skremslene om hvor
håpløst helsevesen vi har og hvor elendig det står til med oss alle. Vi driver jo
massivt selvmordsforsøk med å spise
oss selv i hjel skal vi tro alle overskriftene og "kloke hoder". Livsstil er en privatsak og valg vi selv gjør. Men la oss
få reflekterte og nyanserte råd. La oss
få vite hva som virker eller ikke virker.
Helsevesenet er på lik linje med veiene
våre et produkt av politikken som føres
på området.
I forbundet har vi gode tradisjoner med
å ha aktiviteter som inkluderer alle. Det
skal vi fortsette med, og vi skal nok kanskje bli flinkere til å vise at vi også er
gode likemenn og tillitsvalgte når det
gjelder å dele gode råd og tips for å ta
vare på helsen vår. Vi må ikke la oss
skremme eller føle oss motløse og til
tider mobbet av media og politikere
som står frem og prater så varmt om
arbeidslinja og hvor mange som snylter
på velferdsgodene våre. Støtt opp om
lokallaget. Bidra til å lage gode arrangementer og aktiviteter. Det sosiale kom-

Personskadeforbundet LTN

mer ikke av seg selv. V må gi av oss selv
for å bidra i den dugnaden.
Statsbudsjettet for 2013 er lagt frem
uten de store overraskelsene. Vi er fortsatt frustrert over den manglende satsningen på rehabilitering. Vi ser at heller
ikke i år har rehabilitering av barn blitt et
tema, og at habilitering av barn er strøket over. Dette er en sak som vi har vært
engasjert i gjennom mange år og vi er
derfor skuffet.
Vi i landsstyret er i gang med planlegging av ny runde med regionkonferanser. Nå gleder vi oss til å kunne jobbe
videre fra nye lokaler i Oslo sentrum.
Som kjent har forbundet nettopp flyttet.
Bemanningen er på plass og vi har motiverte tillitsvalgte rundt i landet. Det gir
grunn til å se lyst på fremtiden.
Så til vi sees igjen, sjekk lys og reflekser!
Det er tid for vinterdekk og vinterservicen bør også gjøres unna. Pass godt
på dere selv, vis andre hvordan med å
være gode forbilder. Ta med en venn og
still opp på et arrangement av ditt lokallag, vi trenger den lokale forankringen
for å fortsette den jobben vi alle er med
på å gjøre.
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Reportasje
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Har vært på leting

- Hvis min historie kan være til
hjelp og inspirasjon for andre,
så gir det mening, sier
Caroline Waters.

etter meg selv lenge
Caroline Waters (46) har gledet Oslo-borgere med forestillingen ”På hengende håret”
og er nå i USA med den fengende musikkthrilleren. Forestillingen er basert på
hennes egen livsreise etter at hun i 1984 ble utsatt for en alvorlig ulykke. Magasinet
møter hennes en høstdag i Oslo. Caroline drikker te og rister regn ut av det lange
røde håret.
- De synlige skadene var lettere å leve med enn hodeskaden. Jeg har brukt mye av
mitt voksne liv på å forsøke å hjelpe andre som er i tilnærmet samme situasjon, sier
artisten.
Som liten var hun barnestjerne,
datter av Per Asplin og hadde timeplanen full. Hun var i TV-show,
holdt konserter og var med i musikaler. Caroline Waters debuterte
som sanger sammen med sin far
allerede som toåring i 1968. Hennes
første opptreden som skuespiller
var i 1970, som Lille Caroline i julefilmen Putti Plutti Pott. Hun turnerte
med Rikskonsertene som Kamomilla, som hovedrolleinnhaver i eventyrmusikalen ”Jeg fant, jeg fant” og
til slutt som Nissemor i Putti Plutti
Pott.
Men, det er lenge siden hun deltok i juleforestillingen og eventyrmusikal. Caroline er voksen, står
for lengst på egne bein som artist
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og har en rekke plateutgivelser bak
seg.
- Minnene fra mesteparten av
barne- og ungdomsårene ble borte
etter ulykken, forklarer hun mens
hun fortsetter:
- Jeg har gjort mye siden jeg
stod på scenen med min far. Og det
har vært viktig for meg å skape min
egen identitet. Det har vært veldig
hyggelig at responsen på forestillingen ”På hengende håret” har

”Mange minner
er borte etter
ulykken”

vært så god. Forestillingen handler
om min egen reise etter at jeg ble
både fysisk og psykisk skadet. Det
handler om å finne frem til seg selv.
En lang reise
Caroline var 18 år da hun ble påkjørt
da hun syklet på Vinderen. I et kryss
smalt det. Venstrebenet ble knust
og måtte gjenoppbygges, lungene
kollapset og deler av venstre hjernehalvdel ble også satt ut av funksjon. Livet ble snudd opp ned med
påfølgende posttraumatisk stress.
Hun fikk fire ekstremt vanskelige år.
Også taleevnen var begrenset.
- Livet tok en helt ny retning da
en god venninne av meg ble sporløst borte i USA, nærmere bestemt

i Nevada-ørkenen. Jeg bare pakket
sammen og dro til USA. Etter et år
på leting måtte jeg gi opp. Jeg kom
til et punkt der jeg måtte velge å
leve mitt eget liv fullt ut, forklarer
hun med fast blikk.
Caroline møtte mange flotte mennesker det året hun var på leting
etter venninnen, og fikk flere gode
tips ettersom hun fortsatt slet med
hodeskaden etter ulykken.
- Jeg fikk blant annet kontakt
med hjernespesialisten Margareth
Ayers i Los Angeles og hun ga meg
behandling gjennom bruk av en
neurofeedback-maskin hun hadde
oppfunnet. Etter fire år med nedsatt tenke- og taleevne, ble jeg rehabilitert på snaue to måneder og
kunne fungere på skolen igjen. På
kort tid fikk jeg toppkarakterer, forklarer hun.
Musikkens kraft
Planene om å utdanne seg til lege
ble lagt bort som følge av hodeskaden. Og fordi Caroline oppdaget musikkens helbredende kraft
på sin ferd mot friskheten, utdannet
hun seg istedet til sangpedagog og
stemmefrigjøringsterapeut. Mentorene hennes har inkludert vår egen
Anne Brown fra Porgy & Bess, Sir
Ian Adam fra Londons- og Broadways teaterscener og stemmeguruen Seth Riggs, som også har lært
Michael Jackson, Whitney Huston
og Justin Timberlake å synge.
- Jeg har hatt veldig bra lærere,
forteller hun og fortsetter:

”Musikken har
helbredende
kraft”
- Det å åpne seg, snakke, bevege
og uttrykke seg er utrolig viktig. Vi
har alle behov for å bli sett og lyttet
til. Spesielt viktig er det å nå frem
de usynlige skadene, de vi ikke ser
og bærer inne i oss. Vi må lære oss
å bli glade i oss selv, føle at vi faktisk er gode nok, pene nok og flinke nok. Gjennom min skade fikk jeg
lov til å lære å elske meg selv som
menneske. Å være den jeg er, hvis
du forstår, sier hun litt spørrende.
Artisten Caroline har produsert
mye musikk gjennom årene. Hun
er allsidig, vanskelig å sette i bås.
Hun sjonglerer mellom jazz, blues,
pop – og musikals. En sterk og klar
stemmeprakt får toppkarakterer av
anmeldere. Hun spiller både piano,
gitar og fiolin. Joda, hun er nok sin
fars datter.
Mange teknikker
Caroline pendler for tiden mellom
Oslo og Los Angeles. Hun bor seks
måneder på hvert sted.
Hun har sin egen praksis i USA,
som både healer og stemmefrigjøringsterapeut, og tar også imot
mennesker på sitt hjemmekontor
i Oslo. Hun holder, i tillegg til konserter, seminarer og foredrag – ofte

Caroline Waters høster gode kritikker for sin forestilling ”På hengende håret” og kommer til Oslo igjen neste høst. Dette bildet er tatt
på Vitello’s i Studio City. (Foto: Scott Owens)

rikelig ispedd musikk. Hun bidrar så
gjerne, forteller hun og legger til at
det ikke finnes noe bedre enn å glede andre.
- Jeg erfarte noe fantastisk da
jeg lå hardt skadet på sykehuset
etter ulykken. Jeg fant faktisk en
slags lykke. Lykken var da at ingen
kunne kreve noe av meg, at jeg fikk
lov til å slappe helt av. Det lærte
meg at du kan finne en lykke eller
en tilfredshet i den tilstand du er i,
altså selv om du er hardt skadet.
Caroline har vært plaget av både
angst og ikke minst dødsangst.
Sammenstøtet med bilen har satt
spor. Den største utfordringen har
vært å lære å stole på andre mennesker.
- Det finnes mange teknikker
som kan brukes slik at man demper
angsten. Man må ikke gi opp, men
forsøke å tenke positivt. Jeg lærte
to viktige ting av min far og det var
disiplin og det å tenke positivt og
kreativt. Det har nok hjulpet meg
etter skaden, forklarer hun.
Aktiv artist
Caroline skal ha flere forestillinger
i USA. Hun jobber også med plate
og bok. Trolig blir hun å finne både i
platebutikkene og hos bokhandlerne neste år.
- Jeg har tidligere gitt ut musikk som har gjengitt bruddstykker
av livet mitt. Musikalen har skapt
en helhet. Jeg satte meg ned for
å skrive bok for om lag fem år siden. Gjennom skrivingen fant jeg
en større sammenheng i livet mitt.
Og at også andre har likt det jeg
har skrevet, har gitt meg inspirasjon. Jeg tror det blir bokutgivelse,
røper hun.
Musikalen ”På hengende håret”
skal settes opp igjen i Oslo neste
høst. Også da vil flere dyktige musikere og skuespillere entre scenen
sammen med Caroline.
- Jeg har funnet veien tilbake til
livet. Hvis min historie kan være til
inspirasjon og hjelp for andre, så
gir det mening. I dag fungerer jeg
godt. Jeg har tross alt lært 10 000
ord utenat i forbindelse med forestillingen, smiler hun og haster ut i
den norske høsten.
Du finner mer info om
Caroline Waters på:
http://www.carolinewaters.com
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Reportasje
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Motivasjon er
avgjørende
for å endre livsstil

Pål Andreassen (55) fra Torpa i Nordre
Land veide 185 kilo for to og et halvt år
siden. Nå er vekten halvert.
- To av brødrene mine har tatt slankeoperasjon, og da den ene kom for å
besøke meg, så gikk det opp for meg at
jeg var den eneste fete igjen i familien.
Operasjon var aldri aktuelt, sier han.

Pål Andreassen er et levende bevis
på at dårlige vaner kan endres, bare
man selv vil. Andreassen er håndverker av yrke og en av landets
beste kaldblods-oppdrettere. Alle
i travmiljøet kjenner til Torpa Oppdrettet. Nylig la han vekk, til da den
altoppslukende hobbyen, til fordel
for først og fremst å få den mentale helsen på skinner. Pål bruker fritiden sin til frivillig arbeid for andre
som ønsker en endring i livet.
- Jeg har vært overvektig helt siden ungdommen og det skyldtes
blant annet dårlige matvaner. Da
jeg startet med å endre kosthold

gikk jeg over til fire måltider om dagen. Jeg spiser kun sunn, men helt
vanlig mat. I tillegg begynte jeg å
gå turer og jeg skal skrive under
på at de første turene var tunge å
gjennomføre. Jeg var sliten etter et
par hundre meter. Knærne og skuldrene var ødelagte fra før, tre typer
blodtrykksmedisin brukte jeg også.
I tillegg fikk jeg etter hvert åpne sår
i skrittet og under armer. I tillegg
til blod, var det naturlig nok både
svette og mange tårer. Det gjorde
vondt, det skal gjøre vondt, så ble
det etter hvert som formen kom,
”godvondt”. Nå er det bare godt å

- Jeg går turer uansett vær. Det
å komme ut i naturen er helsefremmende, mener Pål Andreassen.

Her veier Pål Andreassen ”bare”
150 kilo og hadde allerede da
redusert vekten sin betydelig.
(Foto: Roger Svalsrød)

trene. Jobben kan vi kun gjøre selv.
Mitt første og beste råd til deg som
ønsker endring er å slutte å klage
på alle andre. Jeg kunne ikke sette meg for høye mål i starten. Det
var tungt å gå, men jeg var ute hver
dag, vel å merke når ingen så meg,
forklarer han.
Mange årsaker
Pål Andreassen er etter hvert blitt
en populær foredragsholder og
vi møter han etter at han vært og
holdt et livsstils-foredrag på Sykehuset Innlandet. Han har snakket
til 20 overvektige personer og han
bruker sin egen historie i møte med
mennesker.
- Etter at kiloene ble borte så har
jeg funnet ut at noe av årsaken til
overvekten går tilbake til barndommen. De fleste av oss har et eller
annet vi bærer på, noen vanskelige opplevelser. Jeg trøstespiste og
har også slitt med sosial angst. Jeg
jobbet syv lange dager i uken for
å slippe å delta i sosiale sammenhenger. Jeg deltok aldri i et bryllup
eller andre sosiale sammenkomster, eller knapt nok en begravelse til de nærmeste. Jeg fant alltid
unnskyldninger for ikke å komme.
Det var vanskelig å møte mennesker, og jeg sliter fortsatt med det i
gitte situasjoner. Å stå foran en forsamling er en utfordring, men fak-

”Viktig å ha
støtte i nær
omgangskrets”
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tisk noe av det jeg takler nå. Bedre
enn før blir feil å si fordi jeg før julen i 2011, i en alder av 54 år, aldri
hadde sagt noe i forsamling der jeg
ikke kjente alle fra før, forteller han
ærlig.
Jobber med seg selv
Han jobber kontinuerlig med seg
selv og sitt indre liv. Endringene i
livet vil han skal vare, og han sier
selv at han ikke vet om det tar måneder år, eller om han blir ”stabil”
i det hele tatt. Noe av utfordringen
er at når det ytre er bedre enn på
lenge, så tror folk at du har det bra.
- Ja, jeg ser selve vektreduksjonen i et femårsperspektiv. Det er
lett å falle tilbake, kjøpe den ene
sjokoladen som får lasset til å velte.
Dette vet jeg og holder meg unna
impulskjøp på bensinstasjoner eller i butikken, forklarer han.
Han skryter av oppfølgingen han
har fått etter at han bestemte seg
for en endring i livsstilen. Han har
en fastlege som følger godt opp og
han går i terapi. Det er en del brikker som skal på plass.
- Mange kjenner seg igjen når
jeg holder foredrag. Jeg har fått
mange og gode tilbakemeldinger
og det er jo hyggelig. Det er som
regel en indre årsak til at man ikke
takler hverdagen så bra. Noen starter med narkotika, eller har et stort
alkoholforbruk, gambler, shopper –
eller ekstrem spising i en eller annen form. Det er de samme mekanismene og jeg tror det er tilfeldig i
hvilken kategori man havner i, sier
han bestemt.

”Den gode samtalen er viktig”
Går turer
Pål setter seg mål. Han har alltid
vært sta og fullført det han har satt
seg i hodet. Slik ble han også en av
landets beste oppdrettere.
- Det å gå vanlige spaserturer
er ikke noe jeg gjør med stor lyst,
det må jeg være ærlig på. Men drivkraften er å nå målet jeg har satt
meg. Eksempelvis var jeg på Spåtind-toppen fire ganger bare i løpet
av en uke i september. Jeg har gått
Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim i sommer, jeg har vært på
Besseggen og på Galdhøpiggen.
Jeg går ut uansett vær. Regn, tåke,
vind, kulde, varme eller snø er ingen unnskyldning, sier han med et
smil og legger til:
- Ha tørt treningstøy liggende
fremme. Da blir du minnet på at du
skal ut en tur.
Den gode samtalen
Pål har vært på flere opphold ved
Tonsåsen Rehabilitering. Senteret holder til holder til i Bagnslinna
Tonsåsen i Etnedal.

- Jeg traff medpasienter som
jeg fikk god kontakt med. Vi gikk turer og vi pratet. Den gode samtalen er veldig viktig. Når det er sagt
så mener jeg ikke at det skal være
en forutsetning å gå sammen med
noen, det kan fort bli en unnskyldning for ikke å gå dersom partneren ikke kan. Noen ganger er det
godt å gå alene og jeg gjør stort
sett det. Men det kan også være
hyggelig å gå tur sammen med andre. Naturen gir en fin ramme for
den gode samtalen, mener han og
legger at de aller fleste av oss har
tilgang på den.
Et prosjekt
Etter å ha holdt flere foredrag om
livsstilsendring på Tonsåsen Rehabilitering, er det nå flere som etterspør Pål som foredragsholder.
- Jeg jobber frivillig på Tonsåsen i den forstand at jeg holder foredrag og går helgetur med de som
vil. Jeg tar også med andre brukere på tur og håper at min historie kan være til inspirasjon for andre som ønsker en endring i livet
sitt. Ta gjerne frem penn og papir
og skriv ned dine mål. Det er kun
du selv som må gjøre jobben, men
har du motivasjon, så greier du det.
Det skulle vel mitt prosjekt være et
bevis på, sier han avslutningsvis.

- Jeg bruker min historie i møte med mennesker.
Å endre livsstil er et prosjekt som varer livet ut,
sier Pål Andreassen som er i ferd med å bli en
ettertraktet foredragsholder.
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Reportasje
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Vi må tenke helhetlig på
mennesker og det gjelder
ikke minst for våre medlemmer, sier leder i Personskadeforbundet LTN,
Kjell Silkoset, sammen
med generalsekretær
Ingeborg Dahl-Hilstad.
Etter en skade blir gjerne fokuset
satt på å behandle deler av mennesket, og da gjerne rett etter og i rehabiliteringsfasen. Det er ikke godt

Også forbundet er
opptatt av livsstil
nok, mener de to. Når hverdagen
kommer etter en ulykke eller skade,
er det mange som føler at de står
alene. Det fastslår Kjell Silkoset.
- Dette er absolutt et tema vi er
opptatt av. Vi har alltid hatt dette
med oss og vi har masse gode erfaringer rundt i landet. Om vi kaller
det stavgang-gruppe, golfgrønnglede eller mindfullness så er dette
gode eksempler på at vi tar livsstil
på alvor. Vi må se livsstil og helse

Et prosjekt for livet...
Av Kjell Silkoset

Jeg skal dele med dere så godt jeg
klarer å beskrive hvordan jeg kom i
gang med endring av livsstil.

var ikke det som fristet meg. Det
hadde nok vært en kjapp løsning
med tanke på vekta, men jeg innser
vel at det er ting bakom vekta som
jeg må finne ut av og jobbe med.

Kjell Silkoset er leder av Personskadeforbundet LTN og har selv
lagt om livsstilen. (Foto: GunnElisabeth Almås)
Det er ingen selvfølge at man ser og
skjønner at ting må endres i livet. Ja
vekta indikerer sitt med å ikke ville
vise annet en tre streker, klær er det
jo bare å kjøpe større av, selv om
ikke det er hyllevare med klær større en XXXL, men pyttsann. Dressmann har jo butikk i Oslo med store
størrelser, og friluftklær finnes det
plenty av på nettbutikker. Nei vekt
er ingen hindring, stor og kjekk lell,
ell? Det er og det blir vanskelig.
Jeg oppsøkte fastlegen min og la
frem mine bekymringer angående
helsen og smertene. Tabletter hadde jeg nok av synes jeg og de hadde dårlig virkning. Jeg søkte meg
inn på overvektklinikken på Aker,
der må man igjennom et starkurs
på flere uker. Temaet er kosthold,
ernæring og forskjellige metoder
for vektnedgang. Slankeoperasjon
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i et større bilde for vi har lett for å
glemme helheten når det har oppstått en skade. Etter en skade reparerer vi deler av mennesket, det
er der hjelpen blir satt inn. Dette er
ofte ikke nok. I noen tilfeller så må
hele livsstilen endres for at man
skal få bedre helse, sier Kjell Silkoset mens Ingeborg Dahl-Hilstad
nikker og er enig.

Meldte meg på kurs
Jeg melde meg på og gjennomførte et kurs som med fokus på hode
og kropp. Å lære å bli mere bevisst
på kroppens signaler og stoppe litt
opp har vært til stor nytte, sammen
med Dr. Grethe Birketvedt og hennes teorier om hvordan det vi spiser påvirker oss. Det gikk nesten ett
år med tett oppfølging fra henne før
jeg så noen merkbare reduksjon på
vekta. Kjemien i kroppen var helt i
ulage etter alle smertestillende tabletter og kroniske smerter. Vi gjorde endringer i kostholdet og jeg fikk
oppfølging på smerteklinikken på
Aker angående riktige tabletter og
doser. Jeg har ikke fulgt noen spesiell diett, men som Dr Grethe sier er
det enkelte matvarer man bør unngå, for å si det enkelt. Hele familien
står samlet, kosthold er for oss et
lagspill. Vi pøser på med grønnsaker, reint kjøtt og sjømat.
Jobbet mentalt
Jeg søkte meg til Tonsåsen for rehabilitering med håp om å få trent
opp kondisjon, styrke i kroppen og
ville jobbe med den mentale biten.

Det er spesielt å bo så lenge borte
fra familien, først 14 dager, så fire
uker før avslutningen som varer i 14
dager. Jeg fikk gjort mye med kondisjon og styrke. Der ble vi introdusert for mindfullness som for meg
var mye av det samme jeg jobbet
med tidligere. Det handler om å
være bevisst kroppens signaler.
Det ligger en erkjennelse og tilståelse for en selv å se at, jo jeg har misbrukt mat og spiser ”på følelser” og
har mistet aktivitet som en gledeskilde på grunn av smertene. Tapet
av meg selv etter ulykken og nederlagene jeg føler i møte med Nav
og i jobbsøkersituasjonen, forsterkes jo av at "venner" forsvinner når
man ikke som tidligere kan delta og
bistå i det sosiale. Kampen min og
fokuset er å holde fast på det positive, se hva man bidrar med og får
til. Faktisk så har kanskje ulykken
og de kroniske smertene fått meg
til å se annerledes på livet. Det er
greit å ha dårlige dager også, men
du verden hvor godt det er å kjenne
at kroppen er sliten og svett etter å
ha fått trent en runde i skogen. Nå
er jeg mere bevisst at signalene fra
hodet ikke alltid er riktige, i alle fall
ikke når det gjelder søtsug og saltkick for å døyve smerten. Da er det
bedre gå seg en tur og prøve å presse pulsen opp.

- Alle greier ikke å nå de høyeste
tindene, men vi kan alle definere
våre hverdagstopper, sier Cato
Zahl Pedersen.
(Foto: Stein P. Aasheim)

Reportasje
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Funksjonshemmede
bør også trene mer
Cato Zahl Pedersen, som i dag blant annet er rådgiver for Olympiatoppen, mener
funksjonshemmede bør trene mer.
- Jeg holder blant annet foredrag på CatoSenteret i Son. Et av mitt budskap er at
det er du selv som bestemmer din egen helse. Ingen kan gjøre den viktige grunnjobben for deg, sier han.
Cato Zahl Pedersen er en av de
mest kjente funksjonshemmede
idrettsutøverne her til lands. Han
har vunnet 13 gull og ett sølv i seks
forskjellige Paralympics, i grenene
langrenn, alpint og friidrett. I tillegg
til å være toppidrettsutøver, har han
utmerket seg ved å ta utfordringer
som de færreste tar. Han gikk til
sydpolen på midten av 90-tallet,
han besteg verdens sjette høyeste
fjell Cho Oyu i 2005, og kom nesten
til toppen av Mount Everest i 2007.
Cato Zahl Pedersen har vært en viktig medspiller i etableringen av CatoSenteret i Son og der er han brukt
som foredragholder og motivator.
- Jeg er ikke ute etter å ”ta”
noen spesiell gruppe, men erfarer
at folk generelt sett er for lite i fysisk aktivitet. Mitt inntrykk er at vi
er blitt latere i vårt moderne samfunn, sier han.
Opp til deg
Cato Zahl Pedersen er klinkende
klar på spørsmål om hva som skal
til for å endre livsstil.
- Det du selv som bestemmer,
ingen andre. For å si det enkelt så
handler det om å ta seg selv i nakken. Det kan være så enkelt som at
du begynner å gå turer, eller triller i
rullestolen, to-tre ganger i uken og
gjerne sammen med andre. Intensiteten må være så du kjenner en
ekstra belastning. Det handler ofte
om de små endringene som på sikt
forbedrer både helse og funksjons-

nivå. Det finnes så absolutt ingen
”hokus-pokus-kur”. Du selv må
gjøre jobben, svarer han og fortsetter:
- Etter Sydpolen og under etableringen av CatoSenteret ble det
fem år med lite trening på meg.
Det førte til overvekt, smertefull
rygg og generelt sett mindre overskuddsfølelse. Med trening så styrker du musklene og du får mindre
vondt. Trening gir overskudd. Vi er
skapt for bevegelse.
Må ha tålmodighet
Zahl Pedersen sier det er mange
måter å komme i form på.
- Nylig var jeg på tur i nydelig
høstvær på Nesodden hvor jeg bor.
Det er få mennesker å treffe ute og
det sier meg at vi er for lite flinke til
å bruke naturen. Men det er jo mange måter å komme i bedre form på.
Enkelte velger å gå på helsestudio
og der kan man jo få veiledning.
Å styrke musklene er spesielt viktig for funksjonshemmede. Hvordan man enn trener, så tar det tid
å bygge seg opp. Formen bedres
ikke over natten. Mitt råd er å starte
forsiktig og øke intensiteten. Et eksempel kan være at du går en turrunde to ganger i uka, og så øker
du etter hvert både lengde, intensitet og hyppighet. Å kjenne at man
har brukt kroppen, er bare godt.

Fokus på overvekt
Zahl Pedersen er også opptatt av et
variert og sunt kosthold. Som funksjonshemmet er det spesielt uheldig å måtte bære en ekstra ryggsekk på åtte-ni kilo.
- Aktivitet og forbrenning hører
jo sammen. Jeg kan si det så enkelt
som at du kan spise det samme,
men vil gå ned i vekt hvis du trener.
Hvis du har en funksjonshemming
kan overflødige kilo være ekstra
tunge å bære. Det er ekstra belastende å bære en tung kropp hvis
ryggen er vond, mener han.
Utfordre seg selv
Cato Zahl Pedersen har tatt utfordringer som er ekstreme. Alle greier
ikke å nå de høyeste tindene, men
vi kan definere våre hverdagstopper. Livet leves i hverdagen.
- Det handler imidlertid om å utfordre seg selv. Sette seg mål og gjennomføre det. Vi må ikke sitte å vente
på at andre skal gjøre oss tjenester
– eller ordne opp for oss. Ingen kan
trene for deg. Det er du selv som
må ta tak og sette i gang. La treningstøyet ligge fremme. Kroppen
må holdes ved like skal den vare og
slik at vi kan få en best mulig alderdom. Jeg mener vi har en forpliktelse til å ivareta kroppen vi har fått.
Så enkelt er det, avslutter han.
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Fra Retten
Av advokat Tor Ingebrigtsen
Kco advokater

ASK-DOMMEN, RT – 2010 -1547, PROFESSOR
GERDLE OG SPØRSMÅLET OM SAMMENHENGEN
MELLOM NAKKESLENGSKADER OG KRONISKE
PLAGER SAMT SPØRSMÅLET OM FOREKOMSTEN
AV NAKKEPLAGER I BEFOLKNINGEN GENERELT
I Magasinet nr. 7, 2012 varslet assisterende generalsekretær Per Oretorp en artikkelserie der praktiserende advokater får anledning til å kommentere Ask-dommens henvisning til omstridt medisinsk forskning, og den svenske professor Gerdles rapport
der han kritiserer den aktuelle forskningen og forståelsen av denne.
Dette er den tredje artikkelen i serien og denne omhandler to konkrete
anførsler fra Ask-dommen vi praktiserende advokater ofte også møter
i forhandlinger med forsikringsselskapene;

(Caroll et al., Course and prognostic factors for neckpain in Whiplashassociated disorders (WAD), Spine 2008;33, s 83-92 og Kamper et
al.,Course and prognostic factors of
whiplash. Review and metaanalysis, Pain 2008;138 s.617 – 629).

1. ”Det er ikke påvist sammenheng mellom vanlig nakkesleng
og forekomsten av kroniske
smerteplager”
2. ”Nakkeplager er så vanlig i
befolkningen at et ikke ubetydelig antall rent tilfeldig vil
kunne få slike plager spontant
innenfor et tidsintervall etter en
skade.”
Anførsel nr. 1 er basert på Høyesteretts uttalelse i Ask-dommens avsnitt 44, hvor det fremgår:
”Men jeg er enig med professor
Stovner når han fremholder at siden sammenhengen mellom nakkesleng og kroniske plager generelt er svært tvilsom må man stille
strenge krav til dokumentasjon i det
enkelte tilfelle”.
I avsnitt 35-42 i Ask-dommen siteres professor Stovner på den medisinske bakgrunnen for hans standpunkt.
Blant annet vises til at professor
Stovner mener at det i medisinsk
vitenskap (til tross for omfattende
forskning om nakkeslengskader ge-
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Advokat Tor Ingebrigtsen
nerelt) ikke er påvist sammenheng
mellom vanlig nakkesleng og forekomsten av kroniske smerteplager
(avsnitt 42). De undersøkelser professor Stovner her viser til, og siteres på, er relativt gamle undersøkelser som er godt kjent fra før, og
som også er kritisert.
Professor Gerdle er sterkt kritisk til
professor Stovners påstand om at
det er tvilsom sammenheng mellom nakkesleng og kroniske plager.
Professor Gerdle henviser i denne
sammenheng blant annet til systematiske oversikter og meta-analyser som viser at så mye som 40-50%
av pasientene med akutte plager etter nakkeslengskader har smerteplager ved langtidsoppfølgninger

En undersøkelse som ikke nevnes
av Gerdle, men som er relevant i
denne sammenheng er å finne i
SMM rapport 5/2000 (Nakkeslengskade diagnostikk og evaluering),
fra Senter for Medisinsk metodevurdering, SINTEF. Her fremkommer at
forekomsten av nakkeslengskader
er på ca 50 per 100 000 innbyggere
per år. Det betyr at vi for drøyt 10 år
siden hadde ca 2000 nye tilfeller av
nakkeslengskader i Norge hvert år,
der skadelidte fikk en bløtdelsskade
(WAD grad I og II – dvs uten objektive funn), forårsaket av bilulykker.
Prognosen for disse lettere skadene
er generelt god, men SMM rapporten konkluderer med at noen av disse pasientene vitterlig får kroniske
nakkeplager, (side 21).
Begrepet ”svært tvilsom sammenheng” er også egnet til å forlede
tanken. At noe er sjeldent, er ikke
ensbetydende med at det er tvilsomt. Det sjeldent forekommende kan også ha erstatningsrettslig
vern.
Høyesterett bygger altså her på en

uriktig oppfatning av hva som er
allment akseptert viten. Sakkyndige leger må forholde seg til at noen
kan bli varig skadet etter nakkeslengstraumer, selv om de ”bare”
får lette nakkeplager.
I avsnitt 44 i Ask-dommen velger
Høyesterett likevel å si at; ”Selv om
det ved nakkeslengtraumer som i
vår sak generelt er usikkert om det
– ut fra medisinsk viten – er en fysisk årsakssammenheng mellom
traumet og senere kroniske smerteplager, må årsakssammenhengen
vurderes konkret i den enkelte sak.”
Høyesterett vurderer så saken ut fra
de fire vilkårene fra Lie dommen i
Rt. 1998. S.1565, på vanlig måte.
Jeg skal så se på anførsel nr. 2, om
at nakkeplager er så vanlig i befolkningen at mange rent tilfeldig vil
kunne få slike plager spontant, uavhengig av ulykken, også i et tidsintervall etter ulykken.
I Ask-dommen refererer Høyesterett professor Stovner på dette i avsnitt 35: ”[siden]både traumer og
de anførte plager forekommer så
hyppig i befolkningen vil det hos et
ikke ubetydelig antall rent tilfeldig
kunne skje at hode- og nakkesmerter opptrer og starter spontant
innenfor et visst tidsintervall etter
en skade”.
Det som er vanskelig når man skal
tolke symptomene etter en nakkeslengskade er at vi ikke kan si med
100 prosent sikkerhet at de stammer fra en slik skade. De kan ligne
på symptomer fra andre skader og
fra symptomer som skyldes sykdom.
Det finnes ingen standardsymptomer for nakkeslengskade. Begrepet
nakkeslengskade er heller intet entydig begrep.
Det bør også påpekes at det statistisk sett sikkert er riktig at mange har slike plager uten at det har
skjedd en ulykke. Problemet er at en
slik statistikk neppe kan anvendes i
den konkrete bevisvurderingen der
det faktisk har skjedd en ulykke.
Professor Gerdle mener at heller
ikke denne anførselen er et uttrykk
for allment akseptert viten.

”Det finnes ingen
standardsymptomer for
nakkeslengskade”
Han påpeker at det i og for seg er
korrekt at nakkesmerter er vanlig i
befolkningen, men han legger til
grunn at uttalelsen fra professor
Stovner har en antydning om at det
ikke foreligger en øket forekomst av
smerter etter et nakkeslengstraume. Det vil si at han tolker professor Stovner dit hen at forekomsten
av nakkesmerter i befolkningen er
den samme uavhengig av om det
har vært en ulykke eller ikke.
Professor Gerdle begrunner sin kritikk med en henvisning til en undersøkelse av Sterner og Gerdle (Acute and chronic whiplashdisorders
– a review, Journal of Rehabil. Med
2004; 36 s 193-209) der det fremkommer at en tredjedel av de som
er med i en påkjørselsulykke bakfra
har akutte plager.
Han henviser også til Berglund og
medarbeideres studier publisert
i 2000 og 2001 (Berglund et al.,
The association between exposure to rear-end collisions and future health complaints, Journal of
Clin Epidemiol 2001; 54 s 851-856
og Berglund et al.,The association
between exposure to rear-end collisjons and future neck andor shoulder pain, Journal of Clin Epidemiol
2000; 53 s 1089-1094). Her sammenlignet man personer med og uten
akuttsymptomer etter en trafikkulykke samt grupper som ikke hadde vært utsatt for påkjøringsulykker
i et 7- års perspektiv, og fant at de
som hadde akuttplager etter en trafikkulykke 7 år senere hadde signifikant høyere forekomst av helsebesvær enn de øvrige gruppene. De
opplevde nakkebesvær, hodepine,
brystryggsmerter, lenderyggssmerter, opplevd dårlig helse, søvnforstyrrelser, mageplager, trøtthet og
depressive symptomer.
Derimot fant man ingen forskjeller
mellom de som hadde vært utsatt

for en trafikkulykke men ikke hadde
akuttsymptomer og gruppen som
ikke hadde vært utsatt for en påkjørselsulykke.
Dette viser med all mulig tydelighet
at de som har vært utsatt for en trafikkulykke og som har akuttsymptomer etter denne, har en signifikant
større sjanse for å få plager i tiden
etter ulykken enn andre.
Etter min vurdering vil sjansen for
at slike plager skal oppstå spontant
og uten årsak i ulykken i nær ettertid etter denne, statistisk sett være
forsvinnende liten.
Dersom
nakkeplager
oppstår
innenfor et visst tidsintervall etter
en ulykke vil det statistisk sett være
mer sannsynlig at disse skyldes
ulykken enn at de oppstår spontant
og uavhengig av denne.
Igjen kan man konkludere med at
professor Stovner i Høyesterett
ikke viser til allment akseptert viten,
men til omstridt medisinsk materiale. I tillegg ses en tvilsom henvisning til statistikk som basis for bevisvurderingen.
Etter min oppfatning har likevel ikke
Høyesterett forandret bevisvurderingen vedrørende nakkeslengskader. Man faller fortsatt ned på en
konkret vurdering der de fire vilkårene fra Rt. 1998 -1565 (Lie-dommen) benyttes, og forsikringsselskapene kan etter min oppfatning
heller ikke bruke domssitatene som
argument for en strengere bevisvurdering enn før.
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Forbundet
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Vi er skuffet over manglende
satsing på rehabilitering av barn.
Dette er en sak vi har jobbet for
i årevis, sier generalsekretær
Ingeborg Dahl-Hilstad.
Saken som har fått størst oppmerksomhet fra Helse og omsorgsdepartementet, er om regjeringen
bryter eller ikke bryter løfter i forhold til de 12 000 omsorgsplassene
som ble lovet.
- Personskadeforbundet LTN
ser at dette er en viktig debatt,
men er fortsatt frustrert over den
manglende satsningen på rehabilitering. Det ligger fortsatt ingen
penger bak de fagre ordene om å
løfte rehabiliteringen. Vi ser at heller ikke i år har rehabilitering av
barn blitt et tema, og at habilitering
av barn er strøket over med en harelabb. Det er dessverre slik at ikke
all rehabilitering kan foregå i kommunene der barna bor, sier hun.
Viderefører Jobbstrategien
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt
presenterte videreføringen av blant
annet Jobbstrategien i Statsbudsjettet for 2013 i Sandnes kommune
8. oktober.
- Vi vil at flere skal få mulighet til
å bidra i arbeidslivet, og foreslår en
bred satsing med blant annet dobling av tilskuddet til arbeids- og utdanningsreiser og lønnstilskudd til
arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger. Vi vil også utpeke enkelte
kommuner og etater som forbilder
for inkludering i arbeidslivet, sier
arbeidsminister Anniken Huitfeldt
i en kommentar på Regjeringens
nettsider.
Videre heter det at gjennom Jobbstrategi for personer med nedsatt
funksjonsevne satte Regjeringen i
2012 i verk nye tiltak og forsterket
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- Ingen store overraskelser
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad mener statsbudsjettet for 2013 ikke gir de store overraskelsene.
At Regjeringen legger opp til at flere skal inkluderes
i arbeidslivet er positivt. Dahl-Hilstad er imidlertid
skuffet over Regjeringens satsing på rehabilitering av
barn.
innsatsen spesielt rettet mot unge
med nedsatt funksjonsevne. Tiltakene fra 2012 foreslås videreført i
statsbudsjettet for 2013. Regjeringen foreslår også at ordningen med
stønad til spesialtilpasset bil, såkalt
gruppe 2-bil, utvides til å gjelde personer med sterkt begrenset gangfunksjon.
Ikke fornøyd
Regjeringen foreslår i alt 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål i
2013. Dette er en økning på om lag
3,9 milliarder kroner eller 12,4 prosent fra 2012. Opplysningsrådet for
Veitrafikken, som forbundet også er
en del av, er ikke fornøyd med bevilgningene. I Statens vegvesens
handlingsprogram for 2010-2013
går det frem at kostnadene til vedlikehold har økt så kraftig at planrammene ikke er tilstrekkelig til å stanse økningen i forfallet. Regjeringen
viderefører satsingen til tross for at
de vet at rammen øker forfallet, sier
OFV i en kommentar.
- Bevilgningene til vedlikehold for
2013 er totalt på samme nivå som
for 2012. Det er uakseptabelt at forfallet av veidekker, bruer og tunneler fortsetter å øke også i 2013, sier
Vildrid Femoen.
Generalsekretær Ingeborg DahlHilstad er enig:
- Vi stiller oss bak OFV. Politikerne
snakker om tidenes satsing, men vi
har et kraftig etterslep.
Belter i buss
Personskadeforbundet LTN har lenge arbeidet for belter i skolebuss,
og regjeringen følger opp de signalene som tidligere er gitt.
- Jeg er opptatt av at skolebarn,
uavhengig av hvilket fylke de bor i,
skal være sikret i skolebussen, sier
samferdselsminister Marit Arnstad
i en pressemelding i forbindelse
med fremleggingen av budsjettet.
Samferdselsdepartementet vil inn-

føre en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge
for at alle skoleelever med rett til
skoleskyss har tilgang på sitteplass
med setebelte på skolebussen. Forskriften skal vedtas innen 1. januar
2013 og gjelde fra skolestart høsten
2013.
- Det er gledelig er at det faktisk
følger med 20 millioner til fylkeskommunene som er en kompensasjon for utgiftene. Dette har jo
lenge vært en sak som har opptatt
oss, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.
FFO er bekymret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er bekymret for samhandlingsreformen. Organisasjonen mener mange kommuner vil
ikke være i stand til å møte brukernes behov.
- Vi kan ikke forvente en bedre
håndtering av pasienter fra kommunenes side neste år, var generalsekretær i FFO, Liv Arums kommentar etter at statsbudsjettet var
lagt frem.
FFO peker videre på at det bevilges 900 millioner kroner til samhandling i kommunene. Dette er
en styrking på 140 millioner kroner
sammenlignet med i fjor. Dette skal
gå til å videreutvikle allmennlegetjenesten og utvikling av IKT. FFO
mener dette er en nødvendig innsats, men den møter ikke de behovene funksjonshemmede og kronisk syke har ute i kommunene,
mener FFO.
- Mange kommuner er ikke i
stand til å møte brukernes behov,
og sliter med å få endene til å møtes. Det er mangel på nødvendig
kompetanse og ressurser for å
kunne gi et godt tilbud til pasienter
som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. Dessverre er det lite som
tilsier at dette budsjettet skal bøte
på dagens situasjon, sier Liv Arum
på FFOs nettside.

- Barn taper fortsatt

Forbundet
Av Gunn-Elisabeth Almås

Seniorrådgiver og assisterende generalsekretær Per
Oretorp noterer seg at det tatt høyde for økte utbetalinger
fra staten i forbindelse med endringer av voldsoffererstatningsloven. Oretorp er imidlertid ikke fornøyd etter å ha
sett nærmere på statsbudsjettet for 2013.
- Endringene vil ikke komme
barn til gode ettersom urimelighetene i skadeserstatningslovens
§3-2 a fortsatt ligger fast. Vi har
både i muntlige høringer og i brev
til departementet prøvd å gjøre
oppmerksom på dette og har også
krevd at lovendringer gjeldende
barns rett til erstatning gis tilbakevirkende kraft. Dette kravet vil
opprettholdes. Det vil bli fokusert
på denne tematikken i forbindelse
med budsjetthøringene, sier Oretorp.
Enkelte lovendringer
Seniorrådgiveren viser til uttalelsen i budsjettet:
- Vi noterer oss at regjeringen
i statsbudsjettet uttaler at; Virkningen av terrorangrepene 22. juli
2011 avdekket behov for enkelte
lovendringer. For å unngå at reglene i voldsoffererstatningsloven ville gi urimelige utslag og for å sikre
en tilfredsstillende behandling av
kravene i forvaltningsapparatet,
la Justis- og beredskapsdepartementet 17. februar 2012 frem Prop.
65 L (2011-2012). Endringene tråd-

te i kraft 30. mars 2012. Den øvre
grensen for voldsoffererstatning
ble hevet fra 40 G til 60 G. I tillegg
ble det gitt hjemmel for å fravike
den øvre grensen i særlige tilfeller.
Kretsen av dem som kan få voldsoffererstatning ble utvidet, slik at
personer som har bistått ofre også
vil kunne få erstatning etter loven.
Endringene fikk virkning for alle erstatningskrav etter voldshandlinger skjedd 1. januar 2011 eller senere.
Har kjempet lenge
Personskadeforbundet LTN har
lenge kjempet for en lovendring
i voldsoffererstatningsloven. Forbundet ber nå om å bli hørt:
- Uttalelsene i forbindelse med
statsbudsjettet bekrefter at det
skulle til en nasjonal katastrofe for
at lovgiver skulle forstå hva Personskadeforbundet ved flerfoldige
anledninger har fremført muntlig
og skriftlig langt før 22.juli 2011. Så
sent høsten 2010 krevde vi i muntlig høring i Justiskomiteen endring
av voldsoffererstatningsloven på
mange av de punkter som omsider

ble forandret. Vi håper at departement og storting nå blir flinkere til å
høre på dem som har både erfaring
og kompetanse, sier Per Oretorp.

”Endringene vil
ikke komme barn
til gode”

- Vi håper departement og storting blir flinkere til å høre på oss
som har erfaring og kompetanse,
sier seniorrådgiver Per Oretorp.

Inntekter fra Grasrotandelen Grenserittet
Regionsekretær Wenche Solløst fortsetter å oppfordre lagene til å registrere seg slik at de kan blir med i
Grasrotandelen.
Samtlige lag har nå igjen fått tilsendt registreringsskjema for Grasrotandelen i Norsk Tipping. Regionsekretær Wenche Solløst forteller at per
31.desember i fjor var det 25 lag som var registrert.
- Gjennom å registrere seg så har lagene gode muligheter til å få
ekstra koner i kassa. Jeg har registrert at fra starten i 2009 og ut 2011
hadde lagene en inntekt på omlag 300 000 kroner.Det betyr i snitt cirka
12 000 kroner per lag, forteller hun.
Det laget som har hatt størst inntekt er Sør-Trøndelag med 47. 000 kroner.
Ny oversikt fra Wenche kommer i januar.

ga inntekter

Grenserittet 2012 er avviklet, og
daglig leder Thor Fagereng opplyser at det har gitt penger i kassa
til Personskadeforbundet LTN.
- Samarbeidet vi har hatt med
forbundet har generert noen
penger. Det er med glede vi noterer at våre deltagere har valgt å
støtte arbeidet dere bedriver med
drøye 26.000 kr dette året. Det
betyr at ca 2.600 av de påmeldte
trykket på knappen som gir 10
kroner til Personskadeforbundet
LTN, forteller han.
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Landet Rundt
Av Gunn-Elisabeth Almås

Nok en vellykket
samlivs-samling

Samlivskurset ”To i spann” har vært arrangert igjen og det var en fornøyd gjeng
deltakere som forlot Ilsetra på Hafjelltoppen i september. Ekteparet Bodil-Anita
Olsen og Sture Stakset fra Nord-Trøndelag er et av seks fornøyde par.
- Spesielt fint var det å møte andre par som er i samme situasjon, sier Sture
Stakset som gir stor ros til foredragsholderne.
”To i spann” et forebyggende kurs for samlivet og
retter seg mot par som bor sammen fast og der den
ene har en ervervet hjerneskade. Kurs-serien som
har vært holdt har hatt både yngre og eldre deltakere.
Psykolog Sveinung Tornås er fagansvarlig og er kursleder sammen med sykepleier Janne Maj Back. Disse
får ros av kursdeltakerne.
- Vi har aldri hatt noe liknende tilbud og hadde stort
utbytte av samlingen på Ilsetra. Det å lære seg teknikker for bedre kommunikasjon, være oppmerksomme
på hverandre, er viktig. Jeg ble skadd da jeg var syv
år, så det er lenge siden. Bodil-Anita og jeg giftet oss i
2007 og vi har stiftet familie. Det er ikke lenge siden vi
ble medlemmer i forbundet og da vi fikk dette tilbudet,
så ville vi være med, forklarer han.
Et savn
Pågangen på kursene har vært stor og det vitner om at
mange har savnet denne typen tilbud.
- Det har vært svært givende å holde kursene og vi har
fått gode tilbakemeldinger fra samtlige samlinger. Nå
ser vi frem til den store fellessamlingen på Ilsetra for
samtlige som har deltatt i denne serien, forteller regionsekretær i Personskadeforbundet LTN, Wenche Solløst, som er prosjektleder og har det administrative
ansvaret.

- Vi har hatt godt utbytte av kurset ”To i spann”,
forteller ekteparet Bodil-Anita Olsen og Sture
Stakset fra Mosvik i Nord-Trøndelag.
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Dele erfaringer
Mange deltakere har gitt tilbakemelding på at det å
møte andre i samme situasjon, har vært fint.
- Alle som lever i parforhold vet noe om hvor vanskelig kommunikasjon til tider kan være, og det er ikke
noe enklere for par hvor den ene er skadet. Det viser seg også veldig nyttig for parene å møtes for erfaringsutveksling; det er noe med å få bekreftet at ”vi er
ikke alene”. Det handler om å dele sine erfaringer med
noen som virkelig forstår, har kurslederne tidligere uttalt og Solløst bekrefter:
- Dette har vært en veldig hyggelig serie med kurs.
Vi ser at det er et stort behov for å gå inn i den problemstillingen som kurset tar opp. Det er mange par
som har savnet et slikt tilbud. Det er mye slitasje i parforhold der den ene har en ervervet hjerneskade, sier
hun.
Fint opphold
Ekteparet fra Nord-Trøndelag skryter av kurstilbudet de
fikk gjennom Personskadeforbundet LTN.
- Veldig bra kurs og svært gode foredragsholdere.
Valg av sted for kurs var også glimrende. Her hadde vi
fokus på tema og jeg må også rose Ilsetra for meget
god forpleining. Maten var utmerket. Fellessamlingen
for samtlige kursdeltakere skal vi også være med på.
Det blir hyggelig å komme tilbake til Ilsetra, avslutter
Sture Stakset.

Her er alle deltakerne fra september-kurset samlet
på Ilsetra på Hafjelltoppen.

Landet Rundt
Av Kristine E. Johannessen
og Gunn-Elisabeth Almås

Bilde til venstre: Bjørn Ole Gullichsen-Larsen ble kraftig
forslått i utforkjøringen. Hodet fikk en kraftig smell.
Bilde til høyre: Hjelmen som ble gitt i gave av forbundet
for noen år siden var tydelig preget av ulykken…

- Takk for hjelmen,
den tok støyten

Bjørn Ole Gullichsen-Larsen fra Kopervik driver med mosjonssykling og var nylig ute
på en treningstur en søndagskveld. Her blir han forbikjørt av en bil som svinger brått
inn igjen og Bjørn Ole havnet i grøfta.
- Hjelmen jeg hadde på meg fikk jeg av Personskadeforbundet LTN under hjelmaksjonen for noen år siden. Den gjorde heldigvis jobben sin, forteller Gullichsen-Larsen
fra Karmøy.
Bjørn Ole Gullichsen-Larsen er en ivrig mosjonist og en
søndagskveld syklet han over Burmaveien og fikk en
bil bak seg.
- Idet bilen skulle passere meg svingte den brått inn
foran slik at jeg ikke hadde mulighet å holde meg på
veien og endte i grøfta. Jeg må ha truffet en fjellnippe
eller en stein med hodet fordi jeg var borte noen sekunder etter fallet. Da jeg kom til meg selv igjen fikk jeg
stablet meg på beina og konstaterte at bilen var borte,
forteller han.
Syklisten fikk summet seg litt og konstaterte at han var
”sånn noenlunde hel”.
- Jeg kunne stå og bevege meg, men blødde kraftig fra hake og kinn. Jeg tok av meg hjelmen og fikk en
støkk når jeg så hvordan den så ut, forteller han.
Fikk hjernerystelse
Gullichsen-Larsen er heldigvis en av dem som alltid
bruker hjelm når han sykler.
- Nå fikk jeg utelling for det, sier han og legger til:
- Hadde jeg ikke brukt hjelm denne dagen hadde
nok utfallet blitt noe annet, og jeg er evig takknemlig
for "jobben" akkurat denne hjelmen har gjort. Jeg fikk
ringt etter kona mi, og tok turen til legevakten hvor det

ble konstatert hjernerystelse og jeg fikk sydd en flenge
i haken.
Den ivrige mosjonisten sier utfallet av uhellet hadde
vært langt verre hvis ikke hjelmen var på.
- Jeg tør ikke tippe på hvordan dette hadde gått
uten hjelm, slår han fast.
Bjørn Ole jobber ved ambulansetjenesten ved Haugesund sykehus og valgte å reise hjem etter besøket på
legevakten.
Glad i å sykle
Det å være syklist på Haugalandet er veldig greit, synes
Bjørn Ole.
- Det begynner å bli et godt veinett av sykkelstier,
men disse kan være smale og uoversiktlige. Ofte vokser hekker og trær langt inn på gang og sykkelstier. Det
gjør blant annet utkjørsler farlige. Det blir mer og mer
syklister, og fokuset på gode sykkelstier bør være en
prioritet fremover. Jeg unngår å sykle i veibanen, men
der hvor det er uunngåelig må man jo ut i veien, slår
han fast.
Bjørn Ole sier han vil benyttes sjansen til å takke for
hjelmen han fikk under forbundets hjelmkampanje for
noen år tilbake.
- Den har virkelig gjort jobben, avslutter han.

Forbundet har fått ny besøksadresse
Personskadeforbundet LTN har flyttet fra Torshov.
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Den nye besøksadressen er:
Hausmanns gate 19 A, 0182 Oslo. Forbundet har lokaler i 6.etasje.
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Landet Rundt
Av Wenche Solløst
Regionsekretær

YRKESSJÅFØRER FRA
HELE LANDET MØTTES

Yrkessjåfører fra hele landet møttes på
nyttig og hyggelig likemannskurs på Rica
Hotel Gardermoen i perioden 14.-16.
september. Noen var erfarne likemenn,
mens noen var nye med et brennende
ønske om å engasjere seg.
21 engasjerte medlemmer fra Personskadeforbundets
lokal- og fylkeslag i det ganske land; fra Midt-Troms,
Salten, Harstad, Sortland og Andøy, Vesterålen, Mosjøen, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Søndre Vestfold, Telemark, Follo, Østfold, Midt-/Nord-Hedmark og
Valdres møttes på kurset. I tillegg kom alle representantene i forbundets utvalg for yrkessjåfører- og trafikksikkerhet. Dessverre ble en yrkessjåfør fra Solør/Odal,
med lang erfaring fra blant annet bergingstjenesten
forhindret i å delta, men han kommer sterkt tilbake ved
neste anledning.

Tommy Hansen holdt et gripende foredrag. Her er
han sammen med Monica Tønnessen Bærheim fra
Rogaland fylkeslag som var svært rørt etter å ha
hørt Tommys historie. Monica kjører bilen de står
foran.

Vil være med
Noen av deltagerne var erfarne likemenn fra før, mens
noen er nye som ønsker å engasjere seg i det viktige
likemannsarbeidet i forbundet vårt. Og vi håper at styrene i lagene rundt omkring tar vel imot nye likemenn,
da det er viktig med en god dialog mellom likemenn
og styrene.
Programmet var: Gjennomgang av grunnkurset for likemenn ved utvalgets leder Inger Simonsen. Hun tok
opp temaene: Hva er likemannsarbeid? Forutsetninger
for likemannsarbeid. Hva har en likemann ansvaret for,
og hva har den ikke ansvaret for? Kommunikasjon var
også en del av Inger Simonsens innlegg.
Har taushetsplikt
Inger presiserte at alle likemenn har taushetsplikt og må
signere taushetserklæring, som varer livet ut. Denne
ble delt ut på kurset og signert av de fleste. Også rådgiver i forbundet, Birte Sand Rismyhr var hentet inn
som foredragsholder. Hun tok opp spørsmål omkring
Nav, rettigheter/tilbake til arbeid. Hun gjennomgikk
også hovedlinjene rundt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførestønad. Tilleggsstønadene rundt
disse ytelsene ble også nevnt.
Forskrifter ble presentert
Spørsmålene som går igjen er arbeidsavklaringspenger (som tidligere het tidsbegrenset uførestønad) og
uførestønad kombinert med arbeid. Hovedregelen her
er at om man ønsker å prøve seg i arbeid igjen bør man
gjøre dette i samarbeid med Nav. I tillegg til trygderettigheter gikk vi også gjennom særfradrag på skatten
ved store sykdomsutgifter. Særfradraget skal fases ut
over en periode på tre år. Samhandlingsreformen og
den nye fastlegeforskriften var også temaer som ble
presentert.

21 engasjerte medlemmer møtte opp på
kurs-samling på Gardermoen.
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Deltakerne fikk tatt opp mange aktuelle temaer.
Overlatt til seg selv
Hvordan jobbe opp mot politi og andre aktører ved
ulykke? Dette temaet ble tatt opp av Kjersti Bergvik og
Inge Botten som har erfaring. De har vært likemenn
ute på skadesteder, for å bistå og støtte yrkessjåføren
som ofte blir overlatt til seg selv, da vedkommende sjåfør som regel er fysisk uskadd. Likemenn bør ha god
erfaring som en ”vanlig” likemann før man deltar ute
på skadestedet. Og for noen likemenn vil det aldri
føles ”riktig” å være ute på skadestedet. Her er det viktig å kjenne på egne grenser.
Må kjenne loven
Førers og eiers ansvar i henhold til Veitrafikkloven ble
tatt opp av Inge Botten. Noen momenter ble gjennomgått, og Inge henviser til at alle må gjøre seg godt kjent
med Veitrafikkloven, som finnes på lovdata.no.

Gripende foredrag
Sist; men ikke minst; lørdag formiddag fikk vi den store gleden av å stifte bekjentskap med Tommy fra Østfold og sjåførlærer Bernt. Historien er Tommy sin, og
ble fortalt av Bernt. Det var en meget sterk historie om
en ulykke som skjedde 22. juli for 10 år siden. Tommy
mistet sin samboer og mor til sin datter i ei bilulykke,
og selv ble han hardt skadet. Etter at Bernt hadde fortalt litt av historien kom Tommy trillende inn i kursrommet i sin rullestol, og Tommy supplerte Bernt med opplysninger og sin erfaring. Og for en munter gutt! Her
var det mye humor og sjarm. Vi ble alle sterkt berørt
av Tommy og hans historie og personlighet. Vi håper
alle at vi får gleden av å treffe Tommy igjen, og ønsker
ham og Bernt lykke til videre med sitt store engasjement i sitt viktige arbeid med å forebygge ulykker.

VARSEL OM EKSTRAORDINÆRT
ÅRSMØTE
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Personskadeforbundets lokallag i Nord-Gudbrandsdal
(tidligere Landsforeningen for trafikkskadde)
avholder ekstraordinært årsmøte
tirsdag 13. november 2012 kl 1700 på Sødorp Gjestgivergård, Vinstra.
Lagets medlemmer har fått tilsendt innkalling pr. post.
Sak: Laget står per dags dato uten styre, og det må enten
velges nytt styre eller laget legges ned. Medlemmene i laget
overføres til andre lag.
For påmelding og / eller informasjon:
kontakt regionsekretær Wenche Solløst,
tlf. 22 35 71 00 eller e-post: wenche@ltn.no

nr. 9 – 2012 •

Magasinet

17

Landet Rundt
Av Styret i Nordmøre og Romsdal

Mange besøkte stand
på Batnfjordsøra
Første helga i september deltok Personskadeforbundet LTN-Nordmøre og Romsdal
på messa Dyregod-dagene på Batnfjordsøra i Gjemnes kommune.
Batnfjordsøra ligger midt imellom mørebyene Molde
og Kristiansund, og trekker besøkende fra hele regionen. Messa hadde i år 16.000 besøkende i løpet av helgen, som er ny rekord for arrangementet. Vår stand lå
strategisk til på messeområdet og var godt besøkt.250
Seliuser ble delt ut til småbarnsfamilier. 750 personer
fikk vår smarte refleksbrikke. Både ordføreren og presten i Gjemnes kommune er både eier og bruker av en
slik i dag. Flere var innom for nærmere informasjon om
vårt arbeid. Dette var en ordentlig travel og morsom
helg for oss som stod på stand. Vi følte virkelig vi fikk
informert om Personskadeforbundet LTN til et stort publikum de to dagene det pågikk.

Jordmor med
Selius i kofferten
Av Elin Hestnes
Rana og omegn lokallag

Den 19. januar 2006 ble bilen jeg kjørte
tatt av stormen Narve og kastet i grøfta.
Ulykken førte til et alvorlig brudd i ryggen som måtte opereres og fire virvler
ble avstivet. Men jeg var veldig heldig,
og kom meg på beina og i jobb igjen.
Denne ulykkesdagen var jeg på vei til jobb i min nabokommune Nesna som ligger syv mil unna mitt bosted.
Der jobber jeg som kommunejordmor en dag per uke.
En del av jobben min består av å dra på hjemmebesøk
til alle nybakte foreldre som jeg har fulgt opp i svangerskapet. På disse hjemmebesøkene deler jeg ut Selius.
Synes det er bra at selen kommer til glede og nytte i
samme kommune som jeg ble skadet.
Jeg informerer hvor den kommer fra og hvorfor jeg deler den ut. Forteller også at den kan festes på bilstolen over sele, så barn leker med selen istedet for låsen.
Selen blir godt mottatt !
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Her er Olive Tetmo Paulsen, født 22.05.12,
avbildet med Selius.

Mosjøen - laget
i yrende folkeliv

Landet Rundt
Av Leder Unni May Danielsen
Mosjøen og Omegn Lokallag

Personskadeforbundet LTN-Mosjøen og
Omegn var i Brønnøysund 12. og 13. september. Laget har også vært på Tiendebytte i Mosjøen.

er alltid masse trivelige folk fra fjern og nær og et yrende liv i byen. Det var koselig stemning og vi fikk ut mye
informasjon og mange fikk refleks som virkelig er viktig
i denne mørke årstiden.

Det var lite oppmøte på møtet den 12.september, men
vi kom i kontakt med mange trivelige folk da vi hadde
stand i Havnesenteret den 13. Det var flere som hadde aktuelle skadesaker. Folk fortalte at de strevde med
NAV og erstatningssystemet - og vi håper at den veiledningen vi ga kan gi positiv framgang.

Mange spørsmål
Noen har hørt om oss før, men mange hadde ingen
kjennskap til forbundet. Det var mange som hadde
spørsmål som gjaldt erstatningsrett, og forskjellige
problemstillinger om hvorvidt man er forsikret ved
dugnadsarbeid i bedriften og hvis man er på møter
utenom arbeidstiden når man er sykemeldt. Noen hadde erfart å falle utenom systemet og dette er noe vi skal
undersøke nærmere med rådgiverne i Personskadeforbundet LTN.

Tiendebytte
Den 21. og 22. september hadde vi stand under Tiendebyttet i Mosjøen. Tiendebyttet er et marked som har
vært en høst-tradisjon i Mosjøen siden 1700-tallet. Det
Svein R. Nilsen og Unni M. Danielsen er her på
stand i Brønnøysund.

Unni M. Danielsen i aksjon under tiendebytte i
Mosjøen.

Hektisk helg for Telemark fylkeslag
Av Harry Rønningen, Telemark fylkeslag

Personskadeforbundet LTN - Telemark fylkeslag har vært Dyrskuen i Seljord. Det var i
år over 70 000 besøkende.
Laget rigget opp på torsdag og var på stand fredag,
lørdag og søndag. Vi fikk snakket med mange under
standen og vi tok opp temaer rundt sikkerhet. Barn og
unge fikk reflekser og Seliuser. Det var veldig populært.
Da barna fikk reklameeffekter så kom vi i god prat med
foreldrene. Da benyttet vi anledningen til å spørre om
Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. Jeg hadde
trykket opp mange lapper med informasjon. Vi håper
og tror at hvis 10 prosent av alle de som sa de skulle
støtte oss, er det veldig bra. Dette kan være et tips til
andre lag. Vi delte ut flere hundre lapper med informasjon om Grasrotandelen.
Helgen ble hektisk, men vi møtte mange og fikk profilert forbundet bra.

Gunnar Serikstad (t.v), Heidi Serikstad, Kjetil Serikstad og Harry Rønningen stilte på stand i Seljord.
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På leting etter en kul idrett å drive med? Lurt på om golf kan være noe for deg?

GOLF FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Fornebu Indoor Golf Center
Lørdag 10.november kl 12.00 til 15.00

Norges Golfforbund (NGF) inviterer funksjonshemmede i alle aldere til en innendørs
golfdag på Fornebu Indoor Golf Center lørdag 10.november kl 12 til 15. Tren på driving
range/treningsområdene, få instruksjon av golftrener eller spill en runde på golfsimulator.
Enten du allerede spiller golf, eller det er første gang du prøver, er du velkommen.
TRENINGSOMRÅDENE
Fem matter på driving range, samt resterende treningsområder, kan brukes mellom kl 12 og 15. Fra kl 13 til 15
kan de som ønsker få instruksjon av en golftrener. Golfballer
er inkludert, og golfkøller kan lånes.
GOLFSIMULATOR
Spill i golfsimulatorene er forbeholdt de som allerede spiller
golf. Her har vi plass til de 18 første, og starttid er kl 12.

Joakim Marksten
demonstrerer paragolferen
og forteller om sine
erfaringer som golfspiller.
Det blir også mulig for
andre å prøve
paragolferen.

Kaffe/te og vaffel til alle kl 15.

PÅMELDING
Påmelding til NGF v/ Gøril Hansen på tlf 995 76 525 eller e-post
goril.hansen@golfforbundet.no. Frist for påmelding er 8.november.
Arrangementet er GRATIS.
Norges Golfforbund
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Nytt prøveprosjekt for
TT-brukere
Med støtte fra Samferdselsdepartementet er Østfold fylke i gang med et toårig
prøveprosjekt som kommer TT-brukere
til gode.
Prosjektlederen for Flexx-ordningen i Østfold Kollektivtrafikk, Solfrid Rød Olsen forteller at bistillingsrutene
har blitt godt mottatt av brukerne, men at minibussen
også har ledige seter. Her er det altså plass for flere.
- Responsen har vært god, men vi tror ikke ordningen er godt nok kjent ennå. Ordningen fungerer slik at
brukerne ringer minimum to timer før avreise og blir
hentet på adressen. Sjåføren vil være behjelpelig med
både på og avstigning. Passasjeren blir så hentet til avtalt tid, forklarer hun og legger til at prisen er 15 kroner
for turen.

Landet Rundt
Av Gunn-Elisabeth Almås

- Rullestol er ingen hindring?
- Nei, bussen er tilpasset funksjonshemmede og
det er naturligvis også lov å ha med førerhund, svarer
hun.
I Østfold gjelder ordningen for Fredrikstad og Sarpsborg.
- Vi valgte disse kommunene fordi vi har flest TTbrukere her. Passasjerene kan altså benytte ordningen
mellom disse to kommunene, forteller Solfrid Rød Olsen.
Flexx-ordningen for TT-brukerne gjelder i tidsrommet
fra klokken 17-23 på hverdager, og fra klokken 10.00-23
i helgene.
Dør-til-dør for funksjonshemmede med spesielt stort
behov for en slik ordning foregår i tre fylker: Møre og
Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.

Statped omorganiserer
Av Gunn-Elisabeth Almås

Statped er nå delt inn i regioner, nord, sør-øst, vest og midt. Målet er at alle regionene skal tilby det samme. Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN er positiv til omorganiseringen.
I følge Statped er fagområdene som skal videreføres:
syn, hørsel, døvblinde, tale/språk, sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade.
- Blant våre medlemmer finnes barn, ungdom og
voksne som trenger bistand fra Statped for å få en god
skolehverdag, og vi ser med spenning på omorganiseringen innen Statped. Et gjennomgående positivt
trekk er fokuset på kontakt med brukerorganisasjoner,
noe vi håper gir utslag i reell brukermedvirkning på flere plan, sier hun.
Dahl-Hilstad sier videre at et av dagens grunnleggende
problemer er manglende kunnskap blant skoler og PPT
om Statpeds tilbud, og det er gledelig å se at man i forhold til å nå grunnprinsippet om tidlig innsats vil gjøre
noe med dette ved å gjøre seg kjent hos tjenestebestillere.
Rehabilitering og skole
I uttalelsen heter det at Personskadeforbundet LTN ber
om at man i tillegg til å jobbe mot kommuner, jobber
opp mot helsevesenet, all den tid rehabilitering og skole for mange går hånd i hånd. I noen tilfeller vil helsevesenet kanskje være den som bestiller tjenester fra Statped, men det gjelder ikke bare spesialisthelsetjenesten.
- I noen tilfeller vil nok også fastlegen være involvert, og vi savner et mer tydelig mål i forhold til det
som er tverrprofesjonelt samarbeid mellom utdanning
og helse. Formuleringen om at Statped fortsatt skal
være åpen for at først kontakt ikke nødvendigvis skjer

via kommuner og PP-tjeneste sier bare at det ikke skal
bli vanskeligere. Dette fungerer ikke i de tilfellene det
burde fungert i dag, og bør derfor løftes fram, skriver
generalsekretæren.
Et likt tilbud
Dahl -Hilstad har også reagert på en formulering fra
Statped.
- ”En dør inn” er en formulering som klinger litt
ubehagelig for oss som er en organisasjon med lang
erfaring fra Nav-reformen, men prinsippet om mer forutsigbarhet og likere tilbud uavhengig av geografi og
kommunal/fylkeskommunal kompetanse er godt.
Dahl-Hilstad er fornøyd med hvordan Statped ser seg
selv og sine oppgaver i framtiden.
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad sier at et
av dagens grunnleggende problemer er manglende
kunnskap blant skoler og PPT om Statpeds tilbud.
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Trygt på skoleveiene
Tromsø
kommune
www.tromso.kommune.no

Orkdal
kommune
www.nord-fron.kommune.no

Lærdal
kommune

Levanger
kommune

www.lardal.kommune.no

www.levanger.kommune.no

Rissa
kommune
www.bamble.kommune.no

www.rissa.kommune.no

Storfjord
kommune
www.storfjord.kommune.no

Saltdal
kommune
www.saltdal.kommune.no

Vestvågøy
kommune
www.vestvagoy.kommune.no

Bjarkøy
kommune
www.bjarkoy.kommune.no

www.steigen.kommune.no

Tynset
kommune
www.tynset.kommune.no

Våler
kommune

www.orkdal.kommune.no

Ørland
kommune
www.orland.kommune.no

Harstad
kommune
www.harstad.kommune.no

Sirdal
kommune

Time
kommune

Stryn
kommune

www.sirdal.kommune.no

www.time.kommune.no

www.stryn.kommune.no

Lavangen
kommune

Leikanger
kommune

www.lavangen.kommune.no

www.leikanger.kommune.no

Enebakk
kommune

Vadsø
kommune

www.enebakk.kommune.no

Hyllestad
kommune

Kvinnherad
kommune

www.hyllestad.kommune.no

www.kvinnherad.kommune.no

Tysfjord
kommune

Kvalsund
kommune
www.radoy.kommune.no

www.kvalsund.kommune.no

Time
kommune

Høylandet
kommune

www.tinn.kommune.no

www.hoylandet.kommune.no

Bærum
kommune

Gratangen
kommune

Hjelmeland
kommune

Rennesøy
kommune

www.gratangen.kommune.no

www.hjelmeland.kommune.no

www.rennesoy.kommune.no

Verran
kommune

Skolekontoret

www.vaga.kommune.no

Tinn
kommune

www.valer-of.kommune.no www.baerum.kommune.no

www.verran.kommune.no

www.vadso.kommune.no

www.lom.kommune.no

Kommunalteknikk
www.time.kommune.no

Nes
kommune
www.nes-ak.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune
www.stange.kommune.no

www.aurskog-holand.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

www.tysfjord.kommune.no
www.hamar.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
www.eidskog.kommune.no

Sandefjord
kommune
www.sandefjord.kommune.no

Nytt fra Rettssikkerhetsfondet
- Innkomne saker: Nordsjødykker-saken.
Tema/problemstilling: Menneskerettighetenes innvirkning på norsk
erstatningsrett (etablering av ansvarsgrunnlag).
Instans: Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD)
Førsteamanuensis dr.juris Morten Kjelland,
leder av Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond

Universell
utsettelse?

Innlegg

Av Ragnar Nordgreen,
fylkestingsmedl. i Oppland (Ap)

En gang Lillehammer kommunestyre skulle samles på et hotell i Oppland valgte en
folkevalgt å snu alt ved trappa opp til resepsjonen. Som bevegelseshemmet godtok
han ikke ydmykelsen i å måtte kjempe seg opp trappa. En annen som satt i rullestol
godtok å bli fraktet inn i møtesalen gjennom et demontert vindu, og å få lunsj fraktet
ned til seg. Adgangen til lunsjbordet vi andre kunne velge og vrake i var stengt for
henne.
Slike ydmykelser skal ingen måtte
godta.
Alt da hadde vi i mange år visst at
ikke ett universelt utformet hotell
fantes i Oppland. Ikke ett eneste
hotell gav funksjonshemmede like
muligheter som funksjonsfriske.
Det er lenge siden hotellfylket Oppland ble klar over dette. Har framskrittet nådd oss? Nei, innlandets
eneste universelt utformede hotell
er fortsatt på Hamar. Oppland er pilotfylke, Gjøvik ressurskommune
for universell utforming. Likevel er
et hotell på Gjøvik storstilt renovert
uten å bli universelt utformet. Ved
en felles fylkestingssamling for innlandet på dette hotellet var en bevegelseshemmet Hedmarks-folkevalgt tvunget til med stort besvær
å forsere smale trapper. Det var
vondt, men først og fremst flautt å
bivåne for opplendingene.
Det gjelder ikke bare hoteller, men
offentlige bygninger, butikker, og
arenaer ellers innen- og utendørs.
Bjug Ringstad har tilsynelatende
kjempet en kamp mot vindmøller,
men vært uoppslitelig. Vi ville vært
enda lenger unna målet uten hans
innsats.
Universell utforming er også et
spørsmål om at folk skal kunne
høre det som blir sagt, enten det er
på offentlige kontorer, i sykehus, på
buss, trikk og i tog. Snart er over 1
million nordmenn hørselshemmede – en stor demokratisk utfordring.

Dette er et samfunnsområde der vi
er skjønt enige om målet, at alle skal
med, mens gjennomføringsevnen
også her halter. Tildels har vi med
brudd på Tilgjengelighetsloven og
Likestillingsloven å gjøre, uten fullgod evne eller vilje til streng håndheving av lovene.
Norge er langt fra målet. Derfor er
universell utforming et stort konkurransefortrinn, både for hoteller
og kommuner.
Norge er positiv til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, men lar det bli med det. 119
land har ratifisert konvensjonen,
men ikke Norge. Slik har Norge ikke
forpliktet seg til å følge den i kommune- og fylkesplaner, og i statlig
planverk.
Regjeringen lanserte ifjor en sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede. Da var 21.000 færre funksjonshemmede i jobb enn samme
tid året før. Offentlige og private
arbeidsgivere ansetter ikke funksjonshemmede jobbsøkere. Regjeringens strategi krever resolutt
handling.

«Alle skal med» – et flott og fyndig
slagord. Disse tre ordene forplikter
oss samtidig til ressurskrevende tiltak. De forplikter oss dessuten like
mye som 22. julikommisjonen til å
kjempe fram en kultur for resolutt
gjennomføring av planer og vedtak. Velvillighet på papiret er lite
verd. Politisk vilje blir først viktig for
folk flest hvis den omfatter vilje til å
omskape holdninger og kultur i offentlig sektor til en kultur for resolutt handling.
Alle mennesker er like mye verd.
Derfor er deltakelse i samfunnet en
menneskerett. Alle har behov for
den trygghet deltakelse gir. Slik er
deltakelse avgjørende for folkehelsen. «Arbeidslinjen» er lite verd om
ikke alle som kan og gjerne vil får
adgang til arbeidslivet. Selve demokratiet vårt blir skjørt om store
grupper ikke gis samme adgang
som andre.

Ingen tar avstand fra funksjonshemmedes rettigheter, fra universell utforming, fra å kjempe for et
varmere og mer inkluderende samfunn. Arbeiderpartiets motto er

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
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Mosjøen
videregående skole

Gumpens Auto Øst AS
Stemmane 3, 4636 KRISTIANSAND S

Kirkeg. 9, 8656 MOSJØEN
Tlf. 75 65 40 00

Tlf. 24 03 47 50

www.mosjoen.vgs.no

www.bilia.no

HEDMARK
Bilia Personbil as, Bilia Kongsvinger

Lerkev 52, 2209 KONGSVINGER.....Tlf. 62 88 28 40

FINNMARK

SOGN og FJORDANE

TRAFIKKSKOLEN Ole Edvard Larsen

SUNDE Trafikkskule

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
www.trafikkskolenole.no

HEDMARK
BO & ANGAS's Trafikkskole

Strandg. 5, 6993 HØYANGER.........................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no
www.sundetrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Glommengata 41, 2211 KONGSVINGER...........................Tlf. 62 83 62 33
E-post: basoerli@online.no

HEIMDAL Trafikkskole A/S

NORDLAND
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

NORD-TRØNDELAG

KMS Trafikkskole

BARKHALD & PEDERSEN Trafikkskole Avd. Rognan

ØYVIND’s Trafikkskole

Finn Christiansensv 10, 7800 NAMSOS.............................Tlf. 911 28 430
E-post: oeyvinha@online.no

OSLO
OSLOLAPPEN aut. trafikkskole

Huitfeldtsg. 19, 0253 OLSO..........................................Tlf. 22 43 98 00
E-post: post@oslolappen.no
www.oslolappen.no

Tlf. 72 89 59 30

Bratsbergv 13, 7037 TRONDHEIM...................................Tlf. 73 95 73 80
E-post: k-tra-as@online.no

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

TELEMARK

ROGALAND
BRYNE Bil & Mc Skole AS

Parkv 2, 4340 BRYNE...................................................Tlf. 51 48 25 10
E-post: post@brynebilogmcskole.no

FORUS Storbilskole

Bergelandsgata 37, 4012 STAVANGER............................Tlf. 970 80 153
E-post: post@forusstorbilskole.no
www.forusstorbilskole.no

SAUDA Trafikkskole

Åbødalsveien 48, 4200 SAUDA........................................Tlf. 464 74 855
E-post: post@sauda-trafikkskole.no

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

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

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

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

ØSTFOLD
ØSTFOLD Trafikkskole

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE

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

Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten

PS Trafikkskole AS
Kureveien 10
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 412 32 574
907 74 530

Nygaten 8
5017 BERGEN
Tlf. 55 55 98 00

Arbor-Hattfjelldal AS
Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

N&K Spedition A/S

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Karihaugveien 89, 1089 OSLO
Tlf. 22 90 67 50
www.nkspedition.no

Samferdselsavdelinga

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Det FINN’s Trafikkhjelp as
Stanseveien 9, 0975 OSLO
Tlf. 22 25 75 03
www.sotin.no

Thoning Owesensg 24
7039 TRONDHEIM
Tlf. 911 60 350

Nordnesv 3, 8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00
DIN TOTALLEVERANDØR

* Kontormøbler * Kontorrekvisita * Kontormaskiner
Musikk * Gull og ur * Bok og papir

Båsmosjyen 4, 8616 MO I RANA
Tlf. 75 13 95 00

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00

G.Hagen AS - Kirkegata 2, 9613 Hammerfest * Tlf: 78 42 79 00 - www.ghagen.no

NAFs juridiske konsulenter
Konsultasjon og utvidet juridisk bistand
inngår i medlemskapet.

RING FOR INFORMASJON

Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

ROGALAND

MØRE og ROMSDAL

Haugesund..........................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger............................Tlf. 51 53 88 88

Advokat Øyvind Riise

VEST-AGDER

Torget 2, 6413 MOLDE
oyvind.riise@wold-riise.no ...........Tlf. 71 25 27 11

Rådgiverne

Sirdal....................................Tlf. 38 37 18 21

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@ltn.no

Hun er å treffe på telefon:
22 35 71 00

PERSONSKADEFORBUNDET LTN
PERSONSKADEFORBUNDET LTN

Se
Sel
Ta vare på
hverandre

LØSNINGER

Jeg håper alle som leser Selius-sidene stiller opp
for andre. Det er viktig å være grei mot alle selv
om du naturligvis er ekstra knyttet til bestevennene dine. Hvis du spør en voksen kan det godt
tenkes at han eller hun har hatt en venn gjennom
hele livet. Det er de gode vennene du kan stole
på og som ikke svikter hvis du skulle trenge hjelp.
Gode venner tar nemlig vare på hverandre. Kanskje du kjenner en som av en eller annen grunn
må være en del hjemme, en som er syk eller bevegelseshemmet? Da synes jeg du skulle gå på
besøk.
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Hilsen
Selius

18

gjerne en tegning til meg. Jeg synes det er så koselig å få brev i posten.

Line (5) fra Trondheim har sendt oss denne fine tegningen. Tusen takk, overraskelse kommer i posten.

17

en fin daghan
og masse venner i klassen sin. Han er med vennene sine på mye gøy. Jeg har ofte tenkt på at det
kjer i parken,
gså mye rart!
ikke er så lett å være bevegelseshemmet når man
u finne 13skal
feil ut. Mange butikker og restauranter har trapdet?
per som gjør det vanskelig for rullestolbrukere.
Det synes jeg er kjempedumt og derfor bør alle
si ifra om det. De voksne bruker ordene tilgjenKTTABELLEN
gelighet og diskriminering. Det er viktige ord. Inu like smart
Beta?
Fyll
epler,
gensom
bør Eta
stenges
ute
fratabellen
å få deltamed
på det
som funker, kastanjer
og drueklaser
såmed
det blir
sjonsfriske
får være
på. fire av hver, og
v hver på hver linje både loddrett og vannog i hvertJeg
kvadrat
(som
består
av fire
ruter). måned. Tegn
håper
du får
en fin
november

1
15
14

N 13 FEIL!
En på min skole sitter i rullestol men heldigvis har

elius
INNTRENGEREN

Le med Selius

Petter Smart er i tvil: en av de fire
figurene hører ikke sammen med de
andre. Lille Hjelper vet svaret, vet du?
VENT OG
SE...
1
Klodrik har seilt seg
vill med flåten sin.
Kan du hjelpe ham
med å finne øya?

Hva får du hvis du krysser et pinnsvin og en slange?
Svar: Piggtråd
- Har du om han som ble så forkjølet da han satt foran PC-en?
- Nei
- Han hadde for mange vinduer
åpne.

2

Moren: Jeg er så stolt av sønnen
min. Han er bare tre år og kan si
navnet på et flyselskap baklengs.
Venninnen: Hvilket flyselskap er
det da?
Moren: SAS

3

Lille Oskar: Mamma, husker du
den hvite vasen du var så nervøs
for at skulle gå i stykker?
Mamma: Ja.
Lille Oskar: Nå trenger du ikke å
være nervøs for der lenger.

POSTKORTET4

Straks han kommer
fram sender Klodrik et
postkort fra øya si.
Hvilket av kortene
under er det riktige?

LØSNINGER

2 og tegn
3 til Selius!
4
Skriv

KLAR...
GÅ!
Hvis du FERDIG...
har lyst til å sende
en tegning, bilde, dikt, vits eller en
FINN 13 FEIL!

KLAR...
FERDIG...
GÅ!
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Figur nummer 4 hører ikke til fordi to
rektangler skulle sammen dannet et
tredje rektangel, ikke et kvadrat, hvis
du ser på de andre figurene.

72

35

INNTRENGEREN

68

71
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P
er

70

13

67

66

1

1
15
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Løsninger

- Pappa, får jeg sitte på fanget ditt?
- Hvorfor vil du ikke sitte på benken ved siden av meg?
- Den er nymalt.
Min far er begynt på bakerkurs, i
går lærte de å bake boller.
- Ble bollene gode?
- Kjempefine. Vi spilte bordtennins
med dem hele kvelden.

FRUKTTABELLEN

R

gåte til Selius, så er adressen:
Hvem
står på startstreken
til4258
Guffen?
Personskadeforbundet
LTN, Postboks
Nydalen,
0401 Oslo. Merk konvolutten ”Selius”.
Trekk
en strek fra 1 til 99.
Du kan også bruke mailadressen: gunn.almas@ltn.no

- Pappa, pappa! Jeg falt ned fra
den ti meter høye stigen vår!
- Slo du deg ikke da?
- Nei, for jeg sto på det første trinnet!

82
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T. Aasen
Solskjerming AS
0605 OSLO
Tlf. 02 694

Forusbeen 10
4033 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Byggeriet Rugtvedt
Byggsenter

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Rælingen
videregående skole
Bjørnholthagan 8
2008 FJERDINGBY
Tlf. 63 83 53 00

Brødrene

Hole Transport AS

Omborsnesv. 7
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 05 55

Tunhovd
3540 NESBYEN
Tlf. 32 74 41 01

Toyota Oslo AS

Hetland
videregående skole

avd. Skøyen

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 913 83 462

Drammensv. 161
0277 OSLO
Tlf. 22 51 01 00

Randaberg
videregående skole

Tvemo
Transport DA

Drammen
Campingplass

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Mesta Verksted AS

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

Sverdrup Steel AS

Grødemv. 70
4070 RANDABERG
Tlf. 51 41 55 00

avd. Leikanger
Hagane 3
6863 LEIKANGER
Tlf. 951 91 842

Dyrløkkeveien 17
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

IP Huse AS

Mek. Verksted

Alstad Auto A/S
Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

Baklivegen 3
6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Tynset
Drosjesentral
Parkveien 16
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

avd. Stavanger
Forusbeen 17
4065 STAVANGER
Tlf. 51 81 16 50

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Ski Taxi

Berghagen 5
1405 LANGHUS
Tlf. 06 491

Strandsvingen 2
4032 STAVANGER
Tlf. 51 81 69 00

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Bergmann
Diagnostika AS
Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

B. Jenssen
Transport AS

Halleland
Transport AS

Per Gunnar Kristensen

Transport

Votlo, 5286 HAUS
Tlf. 55 70 60 80

Salenv. 10 D
3970 LANGESUND
Tlf. 995 43 044

Kirkestuen
Transport

Tveito Maskin AS

2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80

Strengenv 38
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 69 00

Nakkens
Bilverksted

Tollpost Globe AS

Mesna Auto

Klippoteket

Botne Bil AS

Jernbanegata 1 D
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

ANONM
STØTTE

Barstadveien 1
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 29 41

Jan’s
Byggeservice
Engfaret 7 E
1518 MOSS
Tlf. 928 65 313

Buskerud
Karosseri AS

Verksv. 13
4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01

Lastebiltransport

Gravemaskinfirma

Langbakken 22
1430 ÅS
Tlf. 908 70 775

Solumv 179
3533 TYRISTRAND
Tlf. 900 48 349

Torkild Øveren

Industrivegen 24
3748SILJAN
Tlf. 33 12 11 05

Storamyr 23
4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 52 82 86 70
Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Kvåleveien 16
4323 SANDNES
Tlf. 51 66 86 40

avdeling Aust-Agder

Arendal Båt
& Billakkering

Bjørneng Bil

Brekka Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

4801 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

avd mekanisk

Storsteinnes
9050 STORSTEINNES
Tlf. 77 72 07 33

Forusbeen 10
4033 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Storgata 54
2870 DOKKA
Tlf. 61 40 17 06
Service, reparasjoner
og EU-kontroll
www.haraldsenauto.no

Bay Auto AS

Barstølv 6
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Granhøi
Alderspensjonat
2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Erling Farstad
Transport AS

Mesta Verksted AS

6530 AVERØY
Tlf. 480 05 503

Austerbygdveien 74
8658 MOSJØEN
Tlf. 970 63 735

Westrum AS

RSA bil Fredrikstad

Teknikken AS

Pettergjerdet 16
6036 MAUSEIDVÅG
Tlf. 995 57 957

Røgeberg
Maskin AS

Ankersg. 16
3513 HØNEFOSS
Tlf. 32 18 18 80

Kvinnherad
Auto Bilutleie

Øfas
Husholdning AS

Stette Data AS

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03
Service, Reparasjoner
og EU-kontroll.

Rosshauen
4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 905 10 032

Fostervoll
Transport AS

5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

Gjerluvegen 84
2320 FURNES
Tlf. 954 96 000

Tanatorget
9845 TANA
Tlf. 78 92 54 80

avd Mosjøen

Råbekksvingen 1
1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 22 60

Lundevågveien 3 C
4550 FARSUND
Tlf. 916 58 484

Temasenteret
6260 SKODJE
Tlf. 70 24 41 40

Regnskap
& Revisjon

Teglverksveien 89
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 65 00

Vestre Strandg. 42
4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 25 50

Lier Auto AS

Brandtsgård
Minibuss

Gjellebekkstubben 19
3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 84 07 00

Syreveien Auto AS

Haraldsen Auto AS
2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Storgata 84
2390 MOELV
Tlf. 62 36 71 49

Alta Motor AS

Skiferv. 2, 9511 ALTA
Tlf. 78 44 40 50

T. Aasen
Solskjerming AS

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

Tana bru, 9845 TANA
Tlf. 09 300

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Høyanger Bil A/S

Gulbringa 1
1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

2081 EIDSVOLL
Tlf. 907 35 335

Syljuåsen
Oppland AS

RSA bil Romerike

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Lantz Auto AS

O. Westad & Sønner AS

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

Fosen
Verkstedservice AS

Gneisen 8
3070 SANDE I VESTFOLD
Tlf. 934 98 678

Tlf. 78 40 76 40

Lyngseidet
Bilverksted A/S
Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 01 55

4818 FÆRVIK
Tlf. 37 05 85 00

Bilplaneten AS
Rukkedalen
3540 NESBYEN
Tlf. 32 07 25 00

LTN kryss

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

HAGL

OLDTIDSLAND SKAP

BEILE

AU

FISK

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

EKSA MINA SJON

HULE

GREKER

Christina
Thanger

DATA MASKIN

FARTØY
HADDE
FORNØYDE DEL TAKERE

DANSK
ØY

SLETT

TILLATE
SORG

LAGE
OST

MORENE

VÆSKE

NEDBØR

SKJUL

YTRET
VAGE

HAR
VÆRT I
BUL GARIA

TINE

FISK

DEN
ELDRE
BØNN

BRUTAL

DYR

TYSK BY
OSTEN

1051

DRIKK
TALL ORD

KNIKSET
ADVERB

SKEP SIS

ILTE
LEGITI MASJON

LEDD

PIKE NAVN
LIKE VEL
PIKE NAVN

MIDJE
ÅTE

BLOND

LUKE

BAK VERK

LEVERE

PRO NOMEN
LEVE

SVAK
GNÅL

PLANTE

HUD SYKDOM

PADLE

LEVER

OMRÅDE
KLE

STJELE
UNNA

DYR
KIL

OPP KOMMER

SPOTT

SOBER

TEKKE

FOR SYNT

BABY
SINN

ARTIK KEL

SLAVER

SUNN
DRIKK

PREST

DYR
REKKE

ARTER

PARTI
SLETTE

TRE

AFRI KANER

SMER TER
HERJE

AVTA

FESTE MIDLET

KLOVN

PIKE NAVN
ORGAN
KORRI GERING

Løsning sendes til:
Personskadeforbundet LTN,
Postboks 4258,
Nydalen, 0401Oslo

NEKTE
FARGE

KAMINEN

BLOD MANGEL

TALL

ALV
PREPO SISJON

MUKKE

Det trekkes tre
vinnere som får
en overraskelse
i posten.
Svarfrist:
25. november

SVOVEL

EKKEL
ANSIKTSGITTER

FUGE

VOKA LER

VERK STED
PIKE NAVN

BAD STUER

SJAU

EGEN
ELV

GANGEN
FESTE

FJELL
ALDER DOM

LIKE GYLDIG

DYR

TONE
SKALL DYR

DA

I
ORDEN

KILLING

MÅL

LIKE

VINNER
SVUL MET

TRIST

SJØ DYRET

BLE ARR.
I BUL GARIA

TYRER

ROLIG
EI

RETNING

UTROP

ENERGI KILDE

OMME

SPISTE

Løsning på
forrige kryss
var:
Skolebuss
Vinnerne er:
Gudrun M.
Sivertsen, Oslo
Nils Magne
Mikkelsen
Røstum,
Melhus
Bjørg Sørhaug,
Andebu

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no
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Personskadeforbundet LTN takker for annonsestøtten
Jørn’s
Bil og Brems AS

IMTAS AS

Svenskveien 20
8626 MO I RANA
Tlf. 75 12 43 65

Østre Aker v 68
0581 OSLO
Tlf. 22 64 88 50

Sundlandveien 10
3160 STOKKE
Tlf. 33 30 92 60

Sandmoflata 4
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 88 25 00

Reisa
Bilsenter AS

Bud Gjestehavn

Hovedv 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Vestad, 6430 BUD
Tlf. 952 41 898

Toyota
Nordvik AS

Lillestrøm
videregående skole

Industrivegen 8
7820 SPILLUM
Tlf. 74 22 67 00

Henrik Wergelandsg. 1
2003 LILLESTRØM
Tlf. 63 89 06 00

Statoilsenteret
Sysle
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 38 27

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

Moss
Transportforum AS

Værftsgata 1 C
1511 MOSS
Tlf. 69 91 21 30

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30
www.mtf.no

Skogmo
Videregående Skole

Speiderveien 2, 8008 BODØ
Tlf. 75 41 15 36

Årdal
6841 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 68 90

7467 TRONDHEIM
Tlf. 07 300

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Politimesteren i
Nordmøre og Romsdal

Maskinentreprenør

Geir Egil Strømmen
Ødegarden
2960 RØN
Tlf. 975 95 586

Storgata 43
6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 90 00

Jahr Bilservice A/S

Brannvesenet
i Tana

Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Rådhusv. 3
9845 TANA
Tlf. 464 00 248

Bertel O. Steen
Jessheim

Lønningsflaten 23
5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 51 50

H. Clausen AS

Gaupev. 21
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

NT Last og Buss AS
Arve Skjeflos v 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 08 80

Stein Ivar Ludvigsen
Transport AS

Nye Jevnaker
Bilverksted as

Trårnev. 225
4640 SØGNE
Tlf. 38 03 24 90

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

Star Autoco
Hammerfest AS

Gulen og Masfjorden
Brann & Redning

Energiveien 11
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 93 00

Fuglenesv. 22
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 42 97 22

Kjellemo
Bilverksted AS

Karl Botolfsen
VVS AS

5966 EIVINDVIK
Tlf. 945 06 940

Skibåsen 20 J
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 45 15

Fygleveien 53
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Leif Gromstads
Auto A/S

Rogaland
Bilverksted AS

Vesterålens
Apotek AS

Veøy Buss AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Markedsgt 7
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 15 15 10

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 70 11

Tlf. 02 222
www.moller.no

AUST-AGDER
Evje........................Tlf.

37 93 15 55 / 901 99 999

Kanalv. 3, 5068 BERGEN.............Tlf. 24 03 13 00

Isdalstø.................Tlf. 56 34 23 80 / 970 90 920

NORD-TRØNDELAG
Steinkjer.................................Tlf.

HORDALAND

Møller Bil - Minde

HORDALAND

OPPLAND

Møller Bil - Gjøvik AS
74 16 14 72

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Næringsv 30
1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 66 10

Rongved
Mekaniske AS

6165 SÆBØ
Tlf. 70 04 02 60

5286 HAUS
Tlf. 55 62 11 94
Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Salong Kari

Andreas Holmsen
Ingeniør og
Arkitektkontor

Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Haugomg 4
1811 ASKIM
Tlf. 69 88 84 00

3201 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 17 32

Sven Kvia

avd Sandnes
Somaveien 1
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 93 00

Lesja Rep og
Servicesenter AS

Båtens Beste AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Nedre Askvik 85
5217 HAGAVIK
Tlf. 56 30 34 20

Rana
Bilservice AS

Drøbak
Bilglass AS

Bilvarehuset
Anker AS

Saga Autoprotect
og Antirust

Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Osloveien 65
1440 DRØBAK
Tlf. 400 30 030

Verkseier Furulunds v 17
0668 OSLO
Tlf. 22 30 60 60

Brannvesenet
i Kvalsund

Museumsv. 16
2060 GARDERMOEN
Tlf. 63 94 24 80

Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

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

Bilxtra Askim
Kometveien 7
6419 MOLDE
Tlf. 71 24 91 60

Torsbudalen
Bilelektro AS

Vikers Bildeler

Sagafjord Hotell AS

Svanco Transport
& Spedisjon

Kjørbekkdalen 11
3735 SKIEN
Tlf. 35 50 32 00

ANONM
STØTTE

Ringv. 10, 2815 GJØVIK..............Tlf. 61 13 08 50

Rådhusv. 18
9620 KVALSUND
Tlf. 78 41 55 83

Bedriftsv. 11
4300 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Sykehusveien 11
1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 98 07 00

Tlf. 37 27 50 50

Lingelemveien 65, 3205 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 45 33

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Hedmark
Transportarbeiderforening
Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Rådfør deg med LTN sentralt før du velger advokat

Kco

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

A D V O K A T E R

Et av Norges største advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatning på skadelidtesiden

Øystein Helland
oh@kco.no

§

Prosedyre Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade
Voldsoffer Trygd Skadeoppgjør

Tor Ingebrigtsen

Kontakt:

ti@kco.no

Omfattende erfaring – Gratis forhåndsvurdering
Kco advokater
Postboks 400, 1302 Sandvika

Tlf.: 67 52 23 23
Faks: 67 52 23 20

www.kco.no

Advokat Robert Robertsen
oslo@robertsen.no

Advokat Jan Inge Thesen
jit@robertsen.no

Tlf 22 12 24 80

www.robertsen.no

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

Tips
magasinet!

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.

Har du en sak du brenner for og som du
gjerne vil vi skal ta opp? Har du et nyhetstips?
Ring Magasinet på Tlf: 970 01 965
Eller på mail: gunn.almas@ltn.no

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

trafikkskadde. ann.indd 2

2/13/09 12:44 AM

er firehjulsdrevet
et norsk firehjulsdrevet
Terrengen erTerrengen
et norsk
terrenggå
terrenggående hjelpemiddel som
hjelpemiddelfortsetter
som fortsetter
der veien slutte
der veien slutter
Terrengen er bensindrevet, Terrengen
har ubegrenset
rekkevidde,
er bensindrevet,
har ubegrenset rekkevidde,
trinnløs regulering av hastighet
og kan
tilpassesav hastighet og kan tilpasses brukere
trinnløs
regulering
brukere med spesielle behov.
med spesielle behov.

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet te
hjelpemiddel
somnorsk
fortsetter
der veie
Konstruert for ferdsel i typisk
terreng!

Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

Rehabilitering etter trafikkskader
I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for
voksne med følgende medisinske utfordringer:

Terrengen er bensindrevet, har ubegrenset rekkevidde,
trinnløs regulering av hastighet og kan tilpasses
brukere med spesielle behov.
Konstruert for ferdsel i typisk norsk terreng!

Hjerneskade etter sykdom og traume
Etter amputasjoner eller generelle brudd
Etter bløtdels-, protese– eller ryggkirurgi
Intensiv gangtrening ved nevrologisk utfall
med gangvansker
Pasientene kan tas inn både individuelt og i gruppe.
Innleggelse krever søknad fra lege.
Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø
Telefon: 77 66 88 00
www.kurbadet.no/trafikkskader

Terrengen AS • Stamnan 7392 Rennebu • Telefon 72 42 65 60 • www.terrengen.no • E-post: info@terrengen.no

Terrengen
AS • Stamnan
7392
Rennebu • •
Telefon
72 42 65
• www.terrengen.no
Terrengen AS
• Stamnan
7392
Rennebu
Telefon
726042
65 60
www.terrengen.no • E-post: info@terrengen.no

• E-pos

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Postboks 4258 Nydalen
0401 Oslo

(f.eks promillekjøring, høy hastighet)

yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik
• Erstatning til næringsdrivende
du kjenner oss fra før.
• Pasientskader
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!
Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av
Den Norske Advokatforeningen

Trafikkskade
Yrkesskade
Pasientskade
Voldsoffererstatning
Tap av forsørger
Bistandsoppdrag
Nakkeskade
Hodeskade
Multitraume
Ryggmargsskade

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Vi har prosedert en rekke
prinsipielle saker for norske
og internasjonale domstoler, og
bistår skadelidte i hele landet,
i saker etter ulykker.
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
innenfor følgende rettsområder:
fast eiendoms rettsforhold,
familie- og arverett, og strafferett, herunder oppdrag som
bistandsadvokat.
Haugesund:
Haraldsgt. 140
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Har du vært utsatt for en ulykke?
Har du fått den erstatningen du har krav på?
Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS har lang erfaring og spisskompetanse innen
fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og
hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et
av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og
referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende
vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter – helt uten omkostninger for deg.
Kontakt oss på 64 84 00 20 eller post@ohco.no – for en kostnadsfri vurdering
av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: www.ohco.no

Lillestrøm - C. J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller Tlf: +47 64 84 00 20 e-post: post@ohco.no www.ohco.no

Sertifikat nr. 1638

Advokatfirmaet
Ness Lundin DA
• Nakkeskader
• betyr
Forsørgertap
For deg
navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en
•
Skadelidtes
variert praksis, med medvirkning
hovedvekt på personskadeerstatning,

Lisensnr. 241 823

Hodeskader

Nå har•Ness
& Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:
Ryggmargskader

Miljøtrykksak fra Trykkpartner AS.

Vi har
fått nytt navn.
•

Vi har spesialisert oss innen disse problemstillingene:

NESS LUNDIN er et av landets ledende firmaer innen
erstatnings- og forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud,
Christian Lundin og Tom Sørum.

