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i organisasjonen vår med årsmøter i lokal- og 
fylkeslag. Nye personer  blir valgt inn i styrer, 
og jeg vet at mange gode handlingsplaner blir 

vedtatt. Den lokale innsatsen og aktiviteten, det frivillige         
arbeidet, gjør meg som leder stolt av Personskadeforbundet 
LTN. 

Regionkonferanser er nå blitt avholdt i Ålesund og i Kristian- 
sand. Neste ut er region nord, som skal gå av stabelen i april. 

Lysere tider gir for mange mer energi. Jeg, og jeg håper flere 
med meg, lar seg inspirere av Marie Brattbakk fra Bodø, som 
har valgt å holde smertene nede og livskvaliteten oppe ved 
å trene. I denne påskeutgaven av LEVE MED deler hun sin 
historie, og forteller om både hverdagen sin og hvordan hun 
lever med en usynlig og kronisk tilstand – et viktig tema for 
svært mange av våre medlemmer.

Forskning og ny kunnskap er veien å gå for å få til blant 

annet bedre rehabilitering. Personskadeforbundet LTN har 
ikke forskerkompetanse og deler ikke ut midler, men er en 
viktig brobygger via ExtraStiftelsen. Vi håper og tror at flere 
vil gjøre som professor Alexander Olsen som forsker på lettere 
hjerneskader, og har fått midler med oss som støttespiller. På 
side 8 og 9 kan du lese om hans prosjekt, samt om hvordan 
du og ditt forskningsteam kan søke om midler innen 01. mai.   

Var du klar over at 12 prosent av alle ulykker i Norge skjer på 
arbeidsplassen? I en rapport fra FN fortelles det at grunnene 
til dette kan være dårlig opplæring, svikt i rutiner eller feil ved 
utstyr. Personskadeforbundet LTN er et forbund som jobber 
for mennesker som kommer ut for slike skader og for bedre 
ivaretakelse for disse. 

Då gjenstår det bare å ønske god påske til alle og enhver. 
Etter påske er det vår og lys! Nyt appelsinen, kvikklunsjen 
og alt som hører høytiden til.

 Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Jeg, og jeg håper flere med meg, lar seg inspirere av Marie 
Brattbakk fra Bodø som har valgt å holde smertene nede 
og livskvaliteten oppe ved å trene.
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Et brukket bein er lettere å forklare 
enn for eksempel kroniske nakke- 
smerter. Kanskje det er grunnen til 
at så mange skadde skulle ønske 
de hadde en synlig skavank, slik at 
folk kunne forstå og godta at de har 
nedsatt funksjonsevne?

TEKST: Gunn Kvalsvik Foto: Privat

- Jeg vet at det snakkes bak ryggen 
min, at folk mener jeg ser så frisk ut og 
burde jobbe langt mer enn 40 prosent, 
sier Marie Brattbakk (26) fra Bodø. Hun 

ble skadet for fem og et halvt år siden 
og sliter med kroniske nakkesmerter. 

Marie Brattbakk er en høyreist, slank, 
blond og pen ung jente. Hun smiler mye 
og latteren sitter løst. Det er umulig å 
se at hun sliter med kroniske smerter. 
Dette vet hun, og hun vet også at dette 
”at hun ser så frisk ut” er med på å trigge 
folks fordommer. 

- Folks tanker og ideer klarer jeg uan-
sett ikke å styre. Selv for meg, som anser 
meg selv som sterk, blir det et for stort 
prosjekt, sier Brattbakk, etterfylt av en 
ironisk latter. 

- Derfor fokuserer jeg på å leve så smart 
jeg kan, slik at smertene ikke får overta 
livet mitt. 

TILBAKE TIL 2010
Bodøjenta var bare 19 år da hun ble ut-
satt for en bilulykke. Hun hadde vært 
på besøk hos sine foreldre i Mosjøen, 
flyet hjem til Bodø ble innstilt på grunn 
av dårlig vær og hun fikk haik med en 
venninne som skulle kjøre. 

- Veien var glatt, veldig glatt, og det 
endte med at vi kjørte i grøfta, forteller 
Marie. - Ikke noe dramatisk, heldigvis, og 
vi krabbet begge uskadde ut av bilen. 
Deretter gikk jeg opp til veikanten for å 
ringe til Falken. Uheldigvis kom det en bil 
imot meg, som sklei over i feil kjørebane, 
traff meg og kastet meg opp i luften. 

Marie Brattbakk ramser opp hendelsen 
som forandret livet hennes. Det er tyde-
lig at hun har snakket om dette mange 
ganger før og at historien ikke lenger 
skaper de store følelsene i henne. 

Millisekunder senere landet hun på top-

Tilsynelatende frisk, 
men skadet 

MARIE BRATTBAKK smiler og ler ofte. 

TRENING OPP TIL FEM DAGER i uken er den beste 
medisinen for Marie.
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Brattbakk forteller at hun ikke er skrudd 
sammen for å være hjemme og uten jobb. 
Hun var rastløs, ble mindre sosial, koblet 
ut hjernen og ble vanskelig å leve med.

pen av bilen de nettopp hadde kjørt i 
grøfta. Marie var forvirret og husker ikke 
så mye av svevet eller forløpet. Hun kjente 
seg dårlig da hun krabbet seg opp på 
beina igjen, men heldigvis så var det 
ingen brudd og ikke blod. 

En standard legesjekk, to dager med 
sykemelding og hun var tilbake i jobb. 

- Jeg var svært opptatt av at jeg måtte 
tilbake på jobb siden jeg nettopp hadde 
skiftet beite. Derfor valgte jeg å ignorere 
smertene og nummenheten i nakken, 

og regnet med at det ville gå over. Med 
krum nakke jobbet jeg på. Smertene 
forsvant imidlertid ikke, og etter tre 
måneder måtte jeg gi opp og be legen 
om å sykemelde meg, sier Marie. 

NOK ER NOK 
Det var et nederlag å måtte gi slipp, 
innrømme for seg selv av det ikke ville 
gå over med det første og å sykemelde 
seg. Jobben var en viktig del av Maries 
identitet, dessuten hadde hun og sam-
boeren nettopp kjøpt hus og hadde store 
månedlige utgifter. 

- Det var noen harde måneder med man-
ge tanker og følelser. Jeg hadde allerede 
vært til legen flere ganger, hadde håp 
om at han kunne hjelpe meg eller at det 
skulle gå over av seg selv. Det ble ikke 
lettere av at det ikke fantes klare fysiske 
skader som kunne forklare smertene, 
sier hun. 

Brattbakk forteller at hun ikke er skrudd 
sammen for å være hjemme og uten 
jobb. Hun var rastløs, ble mindre sosial, 
«koblet ut hjernen» og ble vanskelig å 
leve sammen med. 

Etter en stund solgte hun og sambo- 
eren huset og kjøpte seg en mindre og 
billigere leilighet.

- Da det så som mørkest ut, i livet mitt, 
stakk jeg innom arbeidsplassen jeg had-
de hatt tidligere. Sammen med arbeids-
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giver og NAV prøvde vi en arbeidsperiode, 
og deretter ble jeg ansatt som salgs- 
ansvarlig i 40 prosent stilling. 

DET NYE LIVET 
Salgsjobben Marie Brattbakk fikk var på 
Skagen Hotel, og hun fikk den reduserte 
stillingen fordi hun hadde vært der før og 
de var klar over at hun var dyktig. 

Hun forteller at NAV bistod med tilrette- 
legging av kontorpult og stol, og at led- 
elsen hele tiden har vært fleksible med 
hensyn til arbeidstider. I dag, nesten fem 
år senere, jobber hun stort sett tre eller 
fire reduserte dager i uken. 

- Jeg føler at jeg har vært superheldig 
med arbeidsgiveren min. Og så må jeg få 
skryte litt av samboeren min. Han er ver-
dens mest tålmodige og søte kjæreste. 

Da jeg ble skadet hadde vi kun vært 
sammen i et halvår, likevel har han stått 
ved min side i tykt og tynt. Han ordner 
alt hjemme når jeg er sliten og han har 
forståelse for at jeg ikke klarer like mye 
som før, understreker hun, og legger til:

- Helt ærlig, jeg vet ikke om jeg hadde 
klart å komme meg dit jeg er uten gode 
hjelpere. Det å stå alene i et kaos av 
smerter og redusert energi er tungt. I 
tillegg til arbeidsgiver og kjæreste, har 
jeg en familie som støtter meg og gode 
fysioterapeuter som jeg får behandling 
hos to ganger per uke.  

Den viktigste aktiviteten Marie Brattbakk 
gjør for å holde smertene i sjokk, er å 
trene. Fire eller fem dager i uken kler hun 
seg i treningstøy. Hun kan ikke gå på ski 
eller sykle på grunn av skuldre og nakke- 
smerter, men på treningssenteret har 

hun funnet en treningsform som funker. 
- Jeg løper mye på tredemøllen og så 
har jeg et godt styrkeprogram som er 
tilpasset min skade. 

FREMTIDEN  
Når vi kommer inn på fremtiden, blir 
den elles så snakkeglade Marie stille. 
Hun fomler med ordene og tenker seg 
om. Sier at hun først og fremst håper 
på mindre smerter og mer normalitet. 
Kanskje slik at hun på hverdager kan ha 
energi til mer enn jobb og trening. Barn 
er også et tema. 

- Jeg tenker selvsagt på barn, men for-
står at det kan bli utfordrende. Men, alt-
så, barn vil jeg ha. Det er også en drøm 
at det etterhvert vil komme et rehabi-
literingsopplegg som kan hjelpe meg; 
kanskje ikke til å bli helt smertefri, men 
iallfall redusere smertene, sier hun. 

For Brattbakk er håpet om bedre og mer 
kunnskap om nakkeskader en av de vik-
tigste grunnene til at hun engasjerer seg 
i Personskadeforbundet LTN. For henne 
er det logisk at flere må stå sammen 
for å styrke og å støtte utviklingen av 
kunnskap om god rehabilitering. 

- Mange sier at når jeg ikke har opplevd 
reduserte smerter etter seks år, så er det 
lite håp. Jeg gir likevel ikke opp å tro på 
en bedring. I mellomtiden står jeg på 
– jobber så mye jeg klarer, trener – og 
smiler, avslutter Marie Brattbakk.

For Marie Brattbakk er håpet om bedre og mer kunnskap 
om nakkeskader en av de viktigste grunnene til at hun 
engasjerer seg i Personskadeforbundet LTN.

KJÆRESTEN ER MARIES viktigste støttespiller. SKOGSELFIE.
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Arbeidsulykker antas å utgjøre rundt 12 
prosent av alle ulykker i Norge, ifølge 
Statens arbeidsmiljøinstitutt. Arbeids-
skader rammer ofte unge mennesker og 
kan føre til en forholdsvis stor reduksjon 
i antall yrkesaktive år.

- Dessverre er problemstillingen aktuell. 
Menn ligger høyere på skadestatistikken 
enn kvinner. I snitt sier 16 prosent at de 
har stor risiko for å bli utsatt for skade 
på arbeidsplassen, sier Steinar Aasnæss, 
avdelingsdirektør ved avdeling for nasjo-
nal overvåking av arbeidsmiljø og helse 
i STAMI.

I fjor mottok Arbeidstilsynet 2824 mel-
dinger om arbeidsrelatert sykdom. I sam-
me periode ble det innrapportert 2173 
arbeidsskader.

I 2014 ble det registrert 44 arbeidsska-
dedødsfall i Norge. Et svært høyt antall 
utenlandske statsborgere har mistet livet 
i arbeidsulykker. Over 30 prosent av de 
som døde på jobb i fjor var utenlandske 
statsborgere.

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET
Kriminalitet i arbeidslivet er en økende 
utfordring. Stadig flere bransjer preges av 
useriøse forhold. Sosial dumping, arbeids-
kriminalitet og innleie av arbeidskraft 
utfordrer den norske arbeidslivsmodel-
len. De som driver systematisk i strid 
med lover og regler ødelegger for hele 
arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige 

for de enkelte arbeidstakere som berøres, 
for virksomhetene og bransjene og for 
samfunnet som helhet.

- Vi har i dag fått et delt arbeidsmarked i 
Norge etter utvidelsen av EUs indre han-
dels- og arbeidsmarked i 2004. Sikkerhet, 
liv og helse i arbeidslivet er vel så viktig 
å få orden på som etterforsking av f.eks. 
skatteunndragelser. Men arbeidslivskri-
minalitet er krevende å etterforske. For 
å skjerpe den preventive effekten vil 
strafferammene fra 1. juli i år økes be-
traktelig for arbeidslivskriminalitet, sier 
statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen ved 
miljøkrimavdelingen i Økokrim.

Regjeringen la i januar i 2015 fram en stra-
tegi for å styrke innsatsen mot arbeids-
livskriminalitet. Her ønsker de å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse 
og gode arbeidsforhold gjennom et bredt 
samarbeid om forebygging, kunnskaps-
deling og handheving mellom offentlige 
myndigheter og arbeidslivets parter.

Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på 
lover og forskrifter som beskytter ar-
beidsmiljøet. De sentrale lovene er ar-
beidsmiljøloven, produktkontrolloven og 
allmenngjøringsloven.

TYPISKE OVERTREDELSER ER:
• manglende opplæring eller instruks 
 som fører til død eller personskade
• feil ved utstyr og maskiner som fører 
 til død eller personskade
• svikt i opplæring, rutiner eller utstyr 
 som skaper fare for ulykker
• ulovlig overtid
• mangler ved bedriftens 
 internkontrollsystem
• sosial dumping
Kilde: fn.no

Dødsfall og ulykker 
i Norge 
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Personskadeforbundet LTN ønsker 
mer kunnskap på områder som kan 
bedre livene til de som er blitt utsatt 
for skader. Siden forbundet ikke selv 
driver med forsking eller har midler 
å dele ut, er rollen som brobygger 
mellom helsefremmende prosjekter 
og ExtraStiftelsen sentral. 

I fjor fikk to nye forskningsprosjekter 
midler fra ExtraStiftelsen gjennom Per-
sonskadeforbundet LTN, et på OUS og et 
på NTNU, og gjennom årene har totalt 17 
prosjekter fått forskningsstøtte. 

- Grunnen til at ExtraStiftelsens penger 
er viktige for oss er at vi via midlene kan 
påvirke hva det faktisk forskes på, samt 
fremme problemstillinger som er sentrale 
for våre medlemmer, sier generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad. 

HVORDAN SØKE?
Rent praktisk foregår en søkeprosess en-
ten ved at forskere eller forskningsmiljøer 
tar kontakt med Personskadeforbundet 
LTN og presenterer en prosjektskisse, eller 
at forbundet tar kontakt med miljøer med 
en problemstilling. 

- Dersom søknaden omhandler et 
tema som er sentralt for oss jobber vi 
videre sammen med søkeren og ut-
arbeider en søknad som er i tråd med 
ExtraStiftelsens retningslinjer, forklarer 
Dahl-Hilstad. 

En prosjekt som nylig har fått midler, er 
ledet av professor Alexander Olsen ved 
NTNU i Trondheim. Grunnen til at for-
bundet ønsket inn prosjektet er fokuset 
på lette hodeskader, diagnostisering 
og rehabilitering, noe som er interes-
sant for et forbund der store deler av 
medlemsmassen sliter med kognitive 
utfordringer.

Vi har fått professor Alexander Olsens 
beskrivelse av prosjektet. Til orientering 
gav ExtraStiftelsen midler som betaler for 
en stipendiatstilling over tre år. 

- Gjennom prosjektet ønsker vi å belyse 
hvordan lette hodeskader (mild TBI) kan 
føre til plager som hodepine, svimmelhet, 
søvnvansker, økt trøttbarhet, samt redu-
sert hukommelse og konsentrasjon. Hos 
de aller fleste vil disse plagene gå over 
av seg selv i løpet av kort tid. Hos ca. 
10-20 prosent blir imidlertid disse plagene 
mer langvarige (mer enn tre måneder), 
og kan føre til negative konsekvenser for 
jobb, skole og hverdagsfunksjon forøvrig. 
Verken årsaken, forekomsten eller den 
naturlige utviklingen av dette er godt 
kartlagt, og det finnes ingen etablert be-
handlingsmetode, forklarer Olsen.  

Ved NTNU ønsker Alexander Olsen og 
hans kollegaer å studere omfanget av 
langvarige plager etter lette hodeska-
der og identifisere risikofaktorer. Han 
forteller at de i første del av studien vil 
ta i bruk data fra et stort forskningspro-
sjekt ledet av Toril Skandsen fra NTNU 
og St. Olavs. Dette gir muligheten til å 
undersøke et stort antall pasienter for å 
se på utviklingen av plager i løpet av det 
første året etter skaden. I denne delen av 
forskningen vil det blant annet brukes 
avanserte hjerneavbildningsmetoder, i 
tillegg til nevropsykologiske tester og 
andre kliniske verktøy. 

- I andre del av prosjektet vil personer 
som opplever plager lengre enn ett år 
etter skaden bli invitert til å delta i en 
delstudie, hvor de vil gå gjennom en 
tiukers psykologisk behandling. Her vil 
hovedfokuset være å se om behand-
lingsmetoden kan bidra til å redusere 
plager som disse personene har. I tillegg 
vil vi se om metoden kan bidra til å øke 
funksjonsnivået på tross av de plagene 
man har, sier professoren.

- Hvilken nytte har forskningsprosjektet? 

- Prosjektet som helhet vil bidra med 
viktig kunnskap som vil kunne føre til at 
man kan gi bedre råd om prognose og 
oppfølging av personer som rammes av 
lette hodeskader. Denne kunnskapen vil 
også være viktig i utvikling av framtidige 
pasientforløp for gruppen. Det er i dag in-

Søk forskningsmidler via 
ExtraStiftelsen
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gen etablert behandlingsform for de med 
langvarige plager etter lette hodeskader, 
og vi håper at vår studie kan bli et viktig 
bidrag for å bringe kunnskapen om og 
forskningen på behandling for denne 
pasientgruppen videre. Sist, men ikke 
minst, håper vi at prosjektet vil bidra med 
viktige svar som vil føre til utviklingen av 
nye, grunnleggende forskningsspørsmål, 
som på sikt vil bringe feltet videre.

- Hvorfor ønsket dere å søke midler via 
forbundet?

- Grunnen til at vi valgte Personskade-
forbundet LTN er at dette er en organi-
sasjon som har kompetanse og fokus på 
hodeskader. Vi opplever at forbundet er 
opptatt av å se helheten i livet til men-
nesker som har opplevd å få en skade, 
noe som også er viktig for oss, i og med at 
vår tverrfaglige forskningsvirksomhet har 
et stort spenn. I selve søknadsprosessen 
fikk vi veldig god og profesjonell hjelp, 
særlig knyttet til en del tekniske forhold 
ved søknaden og utfylling av informasjon, 
sier han  

Alexander Olsen forteller at det er plan-
lagt møter med representanter fra Per-
sonskadeforbundet LTN for å ivareta 
brukermedvirkning i prosjektet framover. 

- Som forskningsmiljø har vi samarbeidet 
med forbundet i flere sammenhenger, 
blant annet under det tidligere PhD- 
prosjektet «Å leve med traumatisk hjerne-

skade», som ble utført av Torun Finnanger. 
Vi har veldig gode erfaringer med dette 
samarbeidet.

- Hvordan gikk dere frem i utformingen 
av søknaden?

- For å få forskningsmidlene vi søkte om 
opplevde vi at det var viktigst å utvikle 
en god forskningsprotokoll med gode 
forskningsspørsmål. Det er også avgjø-
rende å lese utlysningsteksten nøye, svare 
på den, samt holde seg til de formelle 
kravene. Søknadsskriving må priorite-
res og settes av tid til. Videre fokuserte 
vi på at prosjektet skulle være nytt og 
spennende, kunne være til nytte for den 
aktuelle pasientgruppen, samtidig som at 
det skulle være gjennomførbart innenfor 
de rammene vi søkte om. 

- Det med gjennomførbarhet tenker 
jeg også er viktig å formidle i en søk-
nad. For oss var det av betydning å sikre 
at vi hadde tilgjengelig kompetanse og 
ressurser for å gjennomføre det som i 
utgangspunktet er et ganske krevende 
tverrfaglig prosjekt. Det var derfor avgjør- 
ende å starte prosessen med å inkludere 
samarbeidspartnere nasjonalt, inkludert 
forbundet, og internasjonalt på et tidlig 
stadium slik at alle kunne bidra med sin 
kompetanse til søknaden.

ØNSKER DU Å SØKE MIDLER? 
Neste frist for å søke midler er internt i 
forbundet 1. mai og Dahl-Hilstad ønsker 

nye prosjekter velkommen. Hun forteller 
at ExtraStiftelsen nylig har lansert ny 
forskningsstrategi med styrket fokus 
på samhandling og mer helse der men-
neskene er og bor. Den nye strategien 
vinkler seg også i større grad mot frikjøp 
av allerede ansatte forskere, det behøver 
ikke lenger å være doktorgradssøknader.  

- For Personskadeforbundet LTN er tiden 
vi bruker på å være bro mellom Extra- 
Stiftelsen og forskning vel anvendt tid. Vi 
trenger mer kunnskap om rehabilitering 
av både hode og kropp, og håper derfor 
at flere ser muligheten til å søke midler 
gjennom ExtraStiftelsen. Jeg tror vi som 
organisasjon i enda større grad kan hente 
midler innenfor den nye forskningsstra-
tegien. Helse der menneskene er – det 
er vel nettopp å leve med og leve videre, 
avslutter generalsekretæren i Person- 
skadeforbundet LTN.

PROFESSOR ALEXANDER OLSEN er fornøyd med 
samarbeidet med Personskadeforbundet LTN og Extra- 
Stiftelsen. Foto: Privat.

Grunnen til at vi valgte Personskadeforbundet LTN er 
at dette er en organisasjon som har kompetanse og 
fokus på hodeskader. 

Professor Alexander Olsen
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Bruk hjelm 
i alpinbakken

Etter den varmeste januarmåneden 
i manns minne har snøen lokket 
mange ut i det hvite. I forbindelse 
med påskeferien kryr det av folk i 
alpinbakker over det ganske land 
- de fleste heldigvis med hjelm på 
hodet.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Folk  er stort sett veldig flinke til å bruke 
hjelm når de skal stå alpint eller på snow-
board. Unntakene finner vi, paradoksalt 
nok, hos de som kjører noen få turer i året, 
og snittalderen er noe høyere. Det er også 
en klar tendens til at færre bruker hjelm 
når de kjører brett.

HJELMEN BESKYTTER HJERNEN VÅR 
Gjennom årene har Personskadeforbun-
det LTN hatt kontakt med flere som 
har blitt påført skader i alpinbakken. 
Erfaringen er at hjelm både beskyt-
ter og reduserer faren for hodeskader 
dramatisk.  

-Våre erfaringer samsvarer med større 
undersøkelser, som anslår at hele 70 
prosent av hodeskadene kunne vært 
unngått eller blitt mindre alvorlige, der-
som den skadde hadde brukt hjelm, sier 
generalsekretær i Personskadeforbundet 
LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hjernen vår er sårbar, og når farten blir 
høy er det ekstra viktig å beskytte den. 

Hjelm er det mest effektfulle virkemid-
delet for å beskytte hjernen.

- Symptomene ved en lett hodeskade er 
ofte forbigående. Vi snakker om hodepine 
og kvalme, svimmelhet og ustøhet. Ned-
satt hukommelse for hva som skjedde før 
eller etter skaden, kan antyde at skaden 
er mer alvorlig, forklarer Dahl-Hilstad.      
- Det er da det er viktig å kontakte lege. 

VOKSNE SOM FORBILDE
Tall fra Alpinanleggenes Landsforening 
forteller om en generell positiv utvikling i 
hjelmbruk, og at hele 86 prosent av barn 
under tretten år bruker hjelm i alpinbak-
ken. Statistikken blir imidlertid dårligere 
etterhvert som alderen stiger. 

DET ER IKKE KULT å pådra seg en hodeskade ved å ikke 
bruke hjelm i bakken.
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– Barn lærer av foreldre. Har man barn 
bør man selvfølgelig være et godt for-
bilde for barna sine og selv bruke hjelm. 
Det er en liten investering som kan være 
forskjellen mellom lett og alvorlig hode-
skade, understreker generalsekretæren i 
Personskadeforbundet LTN. 

Og når vi først er inne på det, kan vi slå 
fast at alkohol og promille ikke hører 
hjemme i alpinbakkene. Man trenger 
et klart hode når man skal drive med 
fartsfylte aktiviteter. 

KJØP ELLER LÅN HJELM 
Siden nittitallet har det blitt vanlig å tilby 
utlån av hjelmer i alpinanleggene. I prak-
sis betyr det at man på mange skisteder 
får låne gratis eller leie hjelm til en svært 
gunstig pris.

Det økte fokuset på hjelm, mener 
Dahl-Hilstad kan sees i sammenheng 
med mer kunnskap om hjernens sårbar-
het. Forbundet er imidlertid ikke fornøyde 
før alle i alpinbakken bruker hjelm. 

- Jeg er fornøyd med at også alpinfolket 
har forstått hvor sårbar hjernen vår er. 
Mer hjelm og mindre alvorlige hode-
skader, verre er det ikke. Jeg tilhører 
selv kategorien voksen snowboard- 
kjører med hjelm. Den er en selvfølgelig 
del av påkledningen for både små og 
store. Med alt jeg vet, hadde jeg aldri 
turt å sette utfor uten hjelm på hodet, 
avslutter hun. 

SKIVETTREGLER I ALPINBAKKEN

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, 
føreforhold og trafikk.

3. VIKEPLIKT
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/UTFORKJØRING
Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt under organisert trening. Kjører du 
forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig 
plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer 
uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. TIL FOTS I NEDFARTEN
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMMER
Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. RESPEKTER SKILT
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å 
oppgi personalia.

Hjem er en liten investering som kan være forskjellen mellom 
lett og alvorlig hodeskade, sier generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN.

(KILDE: RØDE KORS)



–  12  –

Smått & Viktig

I løpet av 2016 har vi, så langt, levert inn 
to høringssvar:

1. Det første gjelder styrket pårøren-
destøtte i kommunen, blant annet 

omsorgslønn satt i forbindelse med 
pleiepenger. 

2. Vi har også sendt inn et høringssvar til 
en NOU som gjelder et helhetlig system 
om akutte skader og skader utenfor 
sykehus. 

Grunnen til at vi bruker ressurser og tid 
på høringer er at vi har et klart mandat 
til å påvirke og å gjøre samfunnet bedre 
og enklere. 32 års erfaring og historie gjør 
Personskadeforbundet LTN til en viktig 

bidragsyter i høringer fordi vi kan formidle 
hvordan samfunnet fungerer i praksis for 
de som sliter med skader.

Høringssvar – året rundt 

I Personskadeforbundet LTN job-
ber vi kontinuerlig med høringer. 
En høring betyr at vi kommer med 
forbundets innspill til regelverk, 
politiske prosesser og lignende.

Hvis du trenger hjelp til å rydde i 
hodet og legge en plan for hvordan 
du kan håndtere dine problemer når 
det butter litt, kan du nå kontakte 
DUS (Den uavhengige sosialtje-
nesten) for en samtale.  

DUS har fast telefontid tirsdag og tors-
dag fra kl. 17.00-19.00. De yter ikke noe 
drop-in-tilbud, men veileder på telefon 

og setter opp timeavtale om det er noe 
de kan hjelpe til med. 

Den Uavhengige Sosialrådgivningen 
(DUS) er et gratis og uforpliktende tilbud 
åpent for alle. DUS er drevet av sosio-
nomstudenter under veiledning av erfarne 
fagfolk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
På deres hjemmesider sier de at de ønsker 
å lytte og å være gode samtalepartnere. 
Samtidig vil de kunne komme med råd 
og informasjon om hvor du kan henvende 
deg videre til andre tilbud om du skulle 
ha behov for det.

FAKTA: 
- Den Uavhengige Sosialrådgivningen 
 – DUS – er et nyetablert tilbud 
- DUS har taushetsplikt og er et gratis, 
 uforpliktende tilbud
- DUS tilbyr samtaler og veiledning hvor 
 du og dine behov er i fokus
- DUS har kunnskap om tjenestetilbud 
 i Oslo, og om ulike type rettigheter
- Ta kontakt med oss tlf.nr. 904 05 368 
 eller send en e-post til: 
 dushioa@outlook.com. 
Husk å oppgi ditt navn og telefonnum-
mer.

Trenger du noen å snakke 
med om dine utfordringer?



Hvorfor har språkrådet valgt å endre 
ordet? Hva var myndighetens hensikt 
med dette? 

TEKST: Tone Knudsen

Opp gjennom tidene har språket vårt 
blitt ”vasket”, justert og endret. Ord som 
ikke lenger brukes blir fjernet, og ord som 
skiller mellom kjønn blir redigert. Det er 
det siste som er gjort i tilfellet "likemann" 
til "likeperson". 

For å si det enkelt har formålet vært å 
likestille dagligdagse ord vi bruker.  Fordi 
ord betyr noe. De setter en mening og 
de gir følelser. 

Et tydelig eksempel på noe som har 

blitt endret i nyere tid er ”politimann”. 
Nå heter det "politibetjent". Både menn 
og kvinner har denne stillingen, da blir 
det misvisende om yrket henviser kun 
til et kjønn. 

Neste gang du skulle komme til å si "like-
mann" , så kan du tenke litt over menin-
gen som ligger bak språkendringen og 
kanskje på kvinnenes kamp som har vært 
med på å bane vei til et mer kjønnsfritt 
og likestilt samfunn.
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I februar ble den 16. årlige utdelingen 
av midler fra Alfred Berg Humanfond 
til veldedige organisasjoner avholdt. 
Personskadeforbundet LTN fikk 111 179 
kroner og er en av dem som mottar mest.

- Det er fondssparerne selv som har 
bestemt hvilke organisasjoner som 
skal motta midler ved Humanfond-ut-
delingen. Når fondssparere tegner an-
deler i Alfred Berg Humanfond, velger 
de samtidig hvilken ideell organisasjon 
de ønsker å støtte, forteller Alexander 
Hofsmoen, kontaktperson for fondet.

Fondet er en god investerings- og spare- 
måte, og leverte i 2015 en avkastning som 
ligger langt over bankrenten. Humanfond 
investerer i hovedsak i norske aksjer, men 
også en viss andel i utenlandske aksjer. 
Den etiske investeringsprofilen til fon-
det innebærer at finansielt attraktive 
selskaper blir analysert i forhold til men-
neskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, 
arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet 
før de eventuelt investeres i.

Totalt har Humanfondet delt ut i over-
kant av 25 millioner kroner igjennom 

16 år. I perioden Personskadeforbundet 
LTN har vært tilknyttet fondet har vi 
mottatt over 400 000 kroner. Fondet 
er en god mulighet for privatpersoner 
til både å spare, samt donere penger 
til veldedige organisasjoner.

Les mer på alfredberg.no.

Likemann eller Likeperson

Personskadeforbundet LTN mottar midler 
fra Alfred Berg Humanfon
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TEKST: Per Oretorp 

Høyesterett avsa 8. februar i år en inter-
essent dom i en yrkesskadesak.

Saken gjaldt en tannhelsesekretær som 
i 2007 fikk konstatert hjerneskade som 
følge av langvarig kvikksølveksponering. 
Lov om yrkesskade ble innført i 1990, og 
spørsmålet som Høyesterett skulle ta 
standpunkt til var hvorvidt denne skaden 
kom innunder loven.

Symptomene på plagene hadde vist seg 
før 1990, men var feildiagnostisert, og 
ga derfor ikke grunnlag for å konstatere 
sykdommen. Høyesterett har tidligere 
fastslått at  konstatering foreligger «når 
det er rimelig klart at skaden eller syk-
dommen er påvist». Videre slås det fast 
at selv om det at skadelidte har mer eller 
mindre mistanke ikke er nok, så skal man 
i de fleste tilfeller være liberal i forhold til 
skadelidte. Skadelidte fikk allerede i 1984 
tilstått uførepensjon basert på 50 prosent 
på grunn av symptomer og plager som da 
ble bedømt som varige.

Det var imidlertid ikke tatt standpunkt 
til at symptomene hadde sammenheng 
med eksponering for kvikksølv. Høyeste-
rett konkuderer derimot  med at sykdom-
men på grunn av eksponering av kvikk-
sølv, ble fastslått etter 1990. Høyesterett 
måtte så ta standpunkt til om saken var 
foreldet. Yrkesskadeforsikringsloven 
med forskrifter § 15, første ledd, fastslår at 
skadelidtes krav foreldes 3 år etter utløp 
av kalenderåret vedkommende fikk eller 
burde skaffet seg nødvendig kunnskap 
om det forhold som begrunner kravet.

I saken betød det at foreldelse var inntrådt 
dersom fristen begynte å løpe i 2006 eller 
tidligere. Det avgjørende er her hvorvidt 
man kunne skaffe til veie bevis som gjorde 
det forsvarlig å anlegge sak. Skadelidte 
skal altså slippe å ta ut stevning på et 
tidspunkt hvor man ikke har tro på at man 
når frem, fordi det ikke foreligger spesial- 
isterklæring som gir støtte til at det er en 
sammenheng mellom ulykke/påvirkning 
og skaden. Skadelidte anla sak mot staten 
og Telemark fylkeskommune i 1996, og 
spesialisterklæringene som ble innhentet 
konkluderte med at det var sannsynlig at 
sykdommen var fremkalt av kvikksølv-
forgiftning.

Høyesterett fastholder så at disse erklær- 
ingene må bedømmes i lys at det totale 
bevisbildet den gangen. Man viser til at 
trygdemyndighetene i perioden 1993–1995 
har innhentet i alt fem spesialisterklærin-
ger. Mange konkluderte med at det ikke 
fantes noen slik årsakssammenheng.

Også toneangivende medisinske miljø i 
Norge hadde samme oppfatning på det 
tidspunkt. For skadelidte ville det vært 
nytteløst å få gjennomslag for sitt syn med 
dette utgangspunkt. Med en slik bakgrunn 
la Høyesterett til grunn at de bevis som 
samlet sett forelå i perioden 1995-1998, ikke 
var tilstrekkelige som et forsvarlig grunnlag 
til å gå til sak mot forsikringsselskapet. 
Omslaget i det medisinske miljø kom først 
i perioden 2007–2012. Høyesterett avviser 
derfor foreldelsesinnsigelsen.

Saken er et godt eksempel på at saker kan 
endres etter hvert som den medisinske 
vitenskapen endres. Domstolene  baserer 

seg på den til  enhver tid gjeldende medi-
sinsk vitenskapelige forskning. Man kan 
altså oppleve at man ser bort fra tidlige-
re forskningskonklusjoner. Skadelidte ble 
også tilkjent saksomkostninger. Saken ble 
prosedert av advokat Øyvind Vidhammer 
fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Borgarting lagmannsrett avsa en dom 6. 
november 2015 hvor man drøftet spørsmål 
om avkortning i erstatning etter Jernba-
neansvarsloven på grunn av skadelidtes 
medvirkning. Skadelidte ble skadet ved 
påkjørsel av trikk, etter at han gikk ut i 
trikkelinjen mens det var rødt lys for fot-
gjengere. Tingretten la til grunn at han da 
hadde opptrådt uaktsomt, og avkortet 
med 50 prosent. Lagmannsretten slut-
tet seg til tingrettens vurdering av at det 
forelå uaktsomhet fra skadelidtes side, 
men at man er på grensen av hva som er 
grov uaktsom adferd. Grov uaktsomhet 
kjennetegnes ved at adferden represen-
terer «markerte avvik fra vanlig forsvarlig 
handlemåte». Lagmannsretten legger til 
grunn at det å gå på rødt lys i seg selv ikke 
defineres som uaktsom adferd, men det 
at vedkommende gjorde det uten å se 
seg for, indikerer dette. Lagmannsretten 
viser til at skadelidte ville sett trikken på 
lang avstand, dersom han hadde sett seg 
for, og legger derfor til grunn av det var 
skadelidtes adferd som alene var årsak 
til ulykken. Lagmannsretten legger likevel 
ikke til grunn at adferden har vært grov 
uaktsom, da han ikke bevisst har tatt en 
sjanse og satt seg selv og andre i fare. 
Adferden bærer mer preg av en situa-
sjon hvor vedkommende av en eller annen 
grunn har vært mentalt fraværende og 
uoppmerksom. Lagmannsretten viser 

§ Glimt fra retten
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For første gang sammenligner lagmannsretten 
en forgjengers adferd mot en bilpassasjers adferd. 

Per Oretorp

til en annen dom fra Høyesterett, hvor 
skadelidte ble skadet i en trafikkulykke 
hvor sjåføren av bilen der skadelidte var 
passasjer, var sterkt beruset.

Skadelidte var kjent med beruselsen, og 
kjøringen fremstod som et fellesprosjekt. 
Lagmannsretten kommer til at 50 pro-
sent avkortning er passende, og viser til 
at skaden ikke er av en slik art eller et slikt 
omfang at det får betydning for størrelsen 
på avkortningen. Retten legger derimot 
vekt på at skadelidte var et ungt men-
neske som ble rammet relativt hardt av 
en høy avkortningsgrad.

Det interessante er for det første at lag-
mannsretten her sammenligner en fotgjen-
gers adferd mot en bilpassasjers adferd. 
Det har i lengre tid blitt hevdet at passa-
sjerer i bil blir behandlet mer lempelig enn 
andre på grunn av EØS-direktiver. Denne 
dommen er et eksempel på at man her 
sammenligner forskjellige typer adferd, 
uavhengig av om det er bil eller ikke. Et 
annet moment som har vært under ut-
vikling er skadekonsekvensenes betyd-
ning for avkortningen. Høyesterett avsa 
en dom i desember 2014, hvor det ble lagt 
betydelig vekt på skadekonsekvensene. 
Lagmannsretten synes å følge opp dette, 
og  nevner at skaden ikke er av en slik 
art eller omfang, at den får betydning for 
størrelsen på avkortningen. Det ser nå ut 
til at dette prinsippet blir en del av rett-
spraksis. Lagmannsretten legger også til 
grunn at skadelidtes forhold må vurderes 
noe strengere etter Jernbaneansvarsloven 
§ 12 enn etter bilansvarsloven § 7.

Det kan altså se ut til at skadelidte ville 

fått noe høyere erstatning hvis han hadde 
blitt påkjørt av bil.

Saken er påanket til Høyesterett og sluppet 
inn til behandling. Jeg vil komme nærmere 
tilbake til saken når dom foreligger der. 
Saken ble prosedert av advokat Faruk Re-
sulovic, advokatfirma Simonsen Vogt Wiig.

19. februar i år avsa Høyesterett dom i 
den såkalte pensjonssaken. Faktum er 
her er at den tidligere lov om pensjons-
ordning for stortingsrepresentanter ble 
endret med virkning fra januar 2011.  Pen-
sjonsgrunnlaget ble endret i disfavør av 
stortingsrepresentantene. Spørsmålet 
som Høyesterett skulle ta stilling til, var 
hvorvidt det var adgang for staten til å 
redusere pensjonsgrunnlaget med til-
bakevirkende kraft. Grunnlovens § 97 er 
en bestemmelse som i utgangspunktet 
hindrer å gi lovendringer tilbakevirkende 
kraft. I denne saken kom Høyesterett like- 
vel til at staten gis betydelig  spillerom i 
forhold til Grunnlovens § 97 når det gjel-
der endring av etablerte pensjonsregler. 
Høyesterett la til grunn at endringene ikke 
innebar noe særlig omfattende inngrep, 
og at tilbakevirkningselementet ikke var 
spesielt sterkt. Høyesterett viste videre til 
at stortingsrepresentantenes berettigede 
forventninger, måtte først og fremst være 
knyttet til en trygg og god pensjon, samt 
at de samfunnsmessige hensyn bak pen- 
sjonsreformen i 2009, måtte veie tungt i en 
helhetsvurdering. Endringen ble derfor ikke 
ansett som et uforholdsmessig inngrep. 

Saken er interessant i forhold til de lov-
endringer som vårt forbund arbeider 
med. Blant annet ser vi nå at endringen 

av barneerstatningen som vil innebære 
en vesentlig styrking av barns rettigheter 
ved erstatningsutbetaling etter ulykke, og 
som ble sanksjonert i statsråd høsten 2015, 
sannsynlig først vil trå i kraft 1. januar 2017.

Vi har overfor departementet bedt om at 
slik lovendring gis tilbakevirkende kraft, 
og mener at denne dommen er et slikt 
eksempel som bør åpne for det.

Særlig hvor staten er ansvarlig, for eksem-
pel ved feilbehandling eller svikt i helse- 
tjenesten, burde det være uproblematisk 
for staten å gi tilbakevirkende kraft.

Det samme ble gjort i forbindelse med 
økningen av maksimalbeløpet for vold-
soffererstatning etter 22. juli 2011. Her kom 
lovendringen i ettertid, men fikk tilbake-
virkende kraft for tidspunktet før 22. juli. 
Staten står fritt til å gjøre dette når det 
ikke rammer private skadevoldere, men 
kun staten.

ÅRSAKSSAMMENHENG
Gulating lagmannsrett avsa en interessant 
dom 18. februar i år. Saken drøftet spørsmå-
let om årsakssammenheng mellom påkjør-
sel bakfra og et hjerneinfarkt som oppstod 
15 dager senere. Bilen som skadelidte var 
fører av, stod i ro ved et fotgjengerfelt da 
han ble påkjørt bakfra. Det var enighet om 
at bilen som skadelidte satt i, hadde en has-
tighetsendring mellom 7,0 og 11,4 kilometer 
i timen ved sammenstøtet. Fra journalen 
ved legevakten skadelidte oppsøkte etter 
ulykken, fremkommer det at det var ingen 
mistanke om skjelettskader og pasienten 
ble oppfordret til å ta kontakt med fastlege 
for videre oppfølging. 15 dager senere ble 
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skadelidte innlagt ved nevrologisk avdeling 
for blant annet akutt tretthet, talevansker 
og forståelsesproblemer. Det ble funnet let-
te tegn til lammelse i høyre kroppshalvdel. 

Det ble da påvist hjerneinfarkt ved syke- 
husinnleggelsen. Forsikringsselskapet av-
viste at det var sammenheng mellom 
ulykken og hjerneslaget. Det ble derfor 
tatt ut stevning for tingretten. Tingretten 
fastslo at forsikringsselskapet var erstat-
ningsansvarlig for de økonomiske følgene 
av nakkesmertene som følge av trafikk- 
ulykken. Det ble derimot ikke gitt medhold 
i at det var sammenheng mellom hjerne-
infarktet og skaden. Skadelidte påanket 
denne del av dommen til lagmannsretten. 
Spørsmålet som lagmannsretten hadde til 
vurdering, var hvorvidt blodproppen, som 
medførte hjerneinfarktet, skyldes en dis-
traksjon eller rift i halspulsåren som opp-
stod av uhellet, eller en emboli fra hjertet 
som ikke har sammenheng med uhellet. 
Det var uenighet mellom fire nevrologer 
som hadde avgitt skriftlige forklaringer 
for lagmannsretten. To mente at det var 
årsakssammenheng, og to konkluderte 
med det motsatte. Retten delte seg i et 
mindretall og et flertall. To dommere kom 
til at det forelå årsakssammenheng, og 
at det var sannsynliggjort at årsaken til 
blodproppen oppstod i forbindelse med 
trafikkulykken. Mindretallet påpeker 
blant annet at det var et tidsforløp fra 
trafikkulykken og til hjerneinfarktet opp-
stod, noe som den ene sakkyndige la lagt 
vekt på i vurderingen av årsakssammen-
heng. Mindretallet støttet seg også på 
den rettsoppnevnte sakkyndige som mer 
objektiv og uavhengig enn partenes egne 
sakkyndige.

Saken er et eksempel på at man kan nå 
frem selv om den rettsoppnevnte sak- 
kyndige ikke gir støtte til skadelidtes syn. 
Skadelidte ble tilkjent omkostninger for 
både tingrett og lagmannsrett. 

Saken ble prosedert av advokat Therese 
Lohne Boelke, Advokatfirmaet Ness 
Lundin.

GJENOPPTAK  - AVTALEREVISJON
En avsluttet erstatningssak er i utgangs-
punkt endelig og det stilles strenge krav 
for at en sak skal gjenåpnes og en inngått 
avtale skal revideres.

Borgarting lagmannsrett avsa 22. februar 
i år enstemmig dom i en slik sak.

Skadelidte hadde som vernpliktig i 1999 
pådratt seg en ryggskade som ble god-
kjent som en yrkesskade. Skadelidte 
ble tilerkjent yrkesskadeerstatning og 
saken ble gjort opp basis 15 prosent varig 
medisinsk invaliditet og det ble fore-
tatt et ”endelig oppgjør” som inkluderte 
i underkant av 400.000 kr til dekning av 
”fremtidig inntektstap”.

Med årene ble skadelidtes ryggplager 
verre og han måtte i 2012 gjennomgå to 
ryggoperasjoner som dessverre ikke ga 
vellykket resultat. Han fremmet derfor krav 
om ytterligere erstatning for tap i fremtidig 
erverv, men Statens pensjonskasse (SPK) 
avslo kravet. Etter at klage til Finansklage-
nemnda ikke ga positivt resultat ble saken 
brakt inn for Oslo tingrett, som i desember 
2014 ga skadelidte medhold. SPK anket 
dommen til Borgarting lagmannsrett og 
hevdet at ny medisinsk viten tilsa at det 

ikke var årsakssammenheng mellom 
yrkesskaden i 1999 og ryggplagene, men 
at det var mer sannsynlig at disse skyldes 
slitasjeskader. I tilfelle lagmannsretten 
skulle komme til at det forelå årsakssam-
menheng, mente SPK at fremsatt krav 
uansett falt inn under avtalen fra 2003, 
og dermed var endelig oppgjort. Det var 
uenighet mellom de sakkyndige i saken, 
men lagmannsretten fant at erklæringen 
til professoren som hadde relevant dok-
torgrad for den aktuelle problemstillingen, 
og er forskningsleder ved et sykehus med 
mange sammenlignbare ryggskader, skulle 
legges til grunn, og konkluderte med at 
årsakssammenheng var mest sannsynlig.

Lagmannsretten tok så stilling til hvorvidt 
erstatningskravet var omfattet av tidlig- 
ere oppgjør, eller om det skulle utbetales 
tilleggserstatning iht. avtalelovens § 36. 
Retten la til grunn at de tre kumulative 
vilkår, jf. Rt. 2013 side 769, om vesentlig 
forverring som ligger utenfor det begge 
parter regnet med ved avtaleinngåelse 
og som i ettertid fremstår som urimelig 
og ubalansert i forhold til et riktig oppgjør, 
også kan anvendes i saker som dreier seg 
om avtalerevisjon i yrkesskadetilfellene. 
Lagmannsretten fant at samtlige vilkår 
var oppfylt. Statens anførsel om skjerpede 
vilkår i det aktuelle tilfellet fordi kravet 
var fremsatt ca. 4 ½ år etter femårsfris-
ten i yrkesskadesaker vant ikke frem da 
retten ikke så noe grunnlag for å skjerpe 
vilkårene for avtalerevisjon så vesentlig at 
skadelidtes krav om avtalerevisjon skulle 
falle bort.

Saken ble prosedert av advokat Gro 
Styrerud Mår, Advokatfirmaet Sverdrup. 
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Samhandling på det blide Sørland 

Vi holder samhandlingen i fokus over hele 
landet i forbindelse med regionkonferan-
sene, og deltagerne fra Sør-Øst hadde 
besøk av Hilde Valberg og Hege Hansen 
fra landsstyret og Frank Gjelsøy og Inge-
borg Dahl-Hilstad fra sekretariatet. De ble 
ble utfordret på temaet på lik linje med 
deltagerne i region Midt og Vest. Til å dra 
oss i gang hadde vi fått med oss coach 
May Ruud Tennebø. May kom med mye 
energi, hun ba oss blant annet ta med inn 
i konferansen at det ikke finnes dumme 
spørsmål. Etterpå ba hun om fire frivillige 
som leste opp et lite skuespill.

FIRE SMÅ GRISER
Skuespillet handlet om fire små griser som 
hver representerer en mennesketype som 
May viste oss i en sirkel. Det var optimisten 
som så godt i alle, det var den som bare 
skulle ha ting gjort, det var grisen som ikke 
ville gjøre noe om ikke det var riktig i følge 
lista og det var drømmeren som fikk nye 
gode ideer hele tiden. I skuespillet endte de 
med egne prosjekter, men ingen er kun en 
mennesketype og jobber vi godt sammen 

får vi gjort enda mer. Vi får overlate til 
deltagerne i skuespillet å dømme om de 
kjente seg igjen i demonstrasjonen.

DET ER HVORDAN VI SIER DET
Frank Gjelsøy er vanligvis konsulent i sek- 
retariatet, men gikk for anledning inn i rol-
len som vikarierende regionsekretær og 
gjorde en god figur. Med erfaring fra salg 
og markedsføring hadde han gode innlegg 
om samhandling, kommunikasjon og orga-
nisasjonskultur. Som han sa, så er det ikke 
hva vi sier som betyr mest;, det er hvordan 
vi sier det. De forskjellige innleggene ble 
fulgt av gruppearbeid, og deltagerne ble 
beordret til å sette seg i forhåndsbestem-
te grupper. På den måten ble deltagerne 
godt fordelt og ingen fra samme lokal- 
eller fylkeslag var i samme gruppe. Det 
var ikke noe å utsette på engasjementet, 
og diskusjonene gikk livlig slik at program-
met ble noe forskjøvet for at alle skulle få 
avsluttet diskusjonene sine. Alle grupper 
leverte noen punkter som sekretariatet 
tar med seg sammen med innspillene fra 
de andre regionkonferansene.

NY LIKEPERSONPLAKAT
Hege og Hilde presenterte egne utvalg 
og styrets arbeid, og på søndagen hadde 
Hilde en presentasjon på vegne av like-
personutvalget. Hun hadde gleden av å 
presentere en ny likepersonplakat, som 
utvalget har laget og som nå skal tilbys 
lagene. Den kan lagene henge opp på 
steder der de ønsker å gjøre likeperson-
tjenesten kjent, og slik komme i kontakt 
med de som trenger noen å snakke med. 
Det var også gruppearbeid rundt hvordan 
man kan gjøre likepersontjenesten bedre 
kjent lokalt.

HYGGELIGE GJENSYN OG 
NYE BEKJENTSKAPER
Regionkonferanse Sør-Øst ga mange 
hyggelige gjensyn, og også noen glede-
lige nye bekjentskaper. Praten gikk løst 
og ledig rundt bordet i pausene, hotellet 
skapte en god ramme rundt det hele og 
vi takker for at vi kan få reise hjem fra en 
slik konferanse med påfyll av energi og 
arbeidslyst.

32 engasjerte deltakere fra region Sør-Øst samlet seg 5.-6. mars på hotell Ernst i Kristiansand for region- 
konferanse, og deltagerne levde opp til Sørlandets blide rykte.

TEKST OG BILDER: Ingeborg Dahl-Hilstad

FRA VENSTRE Marianne Trydal Skeie, Vest-Agder, Espen Andreassen, Lillehammer, Reidar 
Iversen, Drammen og omegn og Bente Norstad fra Romerike.

LANDSSTYRELEDER Hilde Valberg. 
FRANK GJELSØY snakket blant annet 
om samhandling, kommunikasjon og 
organisasjonskultur.
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Bendik (20) ble skadet i en omfat-
tende bilulykke for fire år siden. Da 
han kom hjem, ferdig rehabilitert, 
var ikke alt som det skulle. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Bendiks historie er ikke unik. Han tok 
bussen fra skolen og gikk av på stop-
pet like ved hjemmet sitt. Deretter bort 
til overgangsfeltet, tok to skritt og så 
husker han ikke mer. 

Etter ulykken slet Bendik med konsen-
trasjonen, hadde søvnproblemer der han 
bare sov to til tre timer om natten og inni-
mellom sluknet han mitt på lyse dagen. 
Livskvaliteten hans var på lavbluss.

Bendik forteller sin historie i et intervju 
med Bergens Tidene (BT) i januar i år og 
LEVE MED har fått lov til å dele det med 
våre lesere.

PIANO SOM REHABILITERING 
To år etter ulykken kom Bendik i kontakt 
med forsker og klaverpedagog Berit Marie 
Dykesteen Vik og fikk tilbud om å delta i 
et nevropsykologisk eksperiment. 

Forskeren ønsket å undersøke om gjen-
takende spilling over tid ville skape nye 
nervebaner og dermed hjelpe det skadde 
området av hjernen til å fungere igjen. I 
fagverden kalles dette funksjonell nervro- 
plastikk. 

Musikken 
mot hjernetraume
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Viks hypotese var at musikk aktiviserer 
hjernen mer enn andre terapiformer. 
Grunnen er at en ved å spille et instru-
ment bruker flere deler av hjernen som 
kommuniserer med hverandre, fordi både 
syn, hørsel og motorikk aktiveres.

Bendik, som aldri hadde spilt piano, kas-
tet seg inn i prosjektet og i artikkelen i 
BT forteller han at han tidlig fikk en god 
magefølelse. 

PROSJEKTETS FORM
Det som var felles for de syv som deltok 
i studien til Berit Marie Dykesteen Vik, 
var at de hadde fått påført en trauma-
tisk hjerneskade for om lag to år siden. 
Alle var enten langtidssykemeldte eller 
fungerte bare delvis på jobb da studien 
startet.

I tillegg til studiegruppen på syv, deltok 
24 ”friske” personer i to kontrollgrupper. 
Den første spilte piano, mens gruppe to 
ikke gjorde det. 

Vik tok funksjonell MR og nevropsykolo-
giske tester som var godkjent av regjonalt 
etisk råd av alle 31 før spillingen tok til. 

Prosjektet gikk ut på å spille piano tre 
timer i uken, i til sammen åtte uker. En 
til to måneder etter prosjektstart ble de 
samme testene utført og de påviste en 
stor økning av aktivitet i den frontale 
hjernehalvdelen, både hos pasientene 
med hodeskade etter ulykke og i kon-

trollgruppen med friske pasienter som 
spilte piano. 

GOD REHABILITERING
Vik forteller at de nevropsykologiske tes-
tene viste at pasientene gikk helt opp 
til det nivået som de ”friske” i kontroll-
gruppen lå på ved starten av studiet. De 
”friske” som spilte piano viste også en 
merkbar forandring på testene. De som 
ikke spilte piano hadde derimot ingen 
forandring i hjernen.

- Det var merkelig etter såpass lang tid 
med lite søvn og konsentrasjonsvansker, 
å plutselig få alt på stell igjen, forteller 
Bendik til BT. 

Etter han var ferdig med prosjektet kom 
Bendik seg tilbake på skolebenken. 

Hele 90 prosent av pasientene som del-
tok i studien var faktisk tilbake i arbeid 
bare tre måneder etter at studien var 
avsluttet.

- Jeg er glad for at min hypotese var 
korrekt, sier Berit Marie Vik. - Mitt mål 
videre er å kunne implementere det vi 
har lært, og få det inn i en terapiform 
som kan brukes aktivt og mer generelt.

Hele 90 prosent av pasientene som deltok i 
studien til Berit Marie Vik var tilbake i arbeid 
tre måneder etter at studien var avsluttet.

Berit Marie Vik, som har master i musikk-
psykologi fra England, har jobbet med 
doktorgraden I to år.

Studien er utført som et samarbeid mellom 
nevrologisk avdeling på Haukeland uni-
versitetssykehus og Institutt for biologisk 
og medisinsk psykologi ved Universitetet 
i Bergen.

Nevroplasitistet er et stort nøkkelord. Ting forandrer seg i hjernen og musikken 
kan være en ekstrem plastisk stimulus, noe man ser veldig tydelig på barn 
som lærer seg å spille et musikkinstrument. Da forandrer hjernen seg ganske 
kraftig og raskt og det lages nye koblinger. Vik tror at det vil komme mange 
lignende prosjekter på musikkterapi og hjerne i fremtiden.

FAKTA
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Dette skjer

28.APRIL

SALTEN

Ved sykdom eller skade dukker det 
ofte opp bekymringer om egen øko-
nomi. Det dukker opp ekstra utgifter 
samtidig som en er usikker på nå-
tidens og fremtidens inntekt. Vi vet 
at slike bekymringer påvirker og at 
det er viktig å ha økonomien under 
kontroll for å bli så bra som mulig.  

Mange som blir syke eller skadet 
vil kunne ha krav på erstatning fra 
private eller lovpålagte forsikringer. 

Hvilke rettigheter en har og hvordan 
de påvirker hverandre kan være 
utfordrende å vite. Å få kunnskap 
om dette er viktig og nødvendig for 
å oppnå riktig erstatning samtidig 
som det bidrar til økt mestring og 
kontroll i egen rehabiliteringsprosess.

Foredraget holdes av seniorrådgiver/
ass. generalsekretær Per Oretorp i 
Personskadeforbundet LTN og gir 
en innføring i hovedreglene i norsk 

erstatningsrett etter personskade, 
uavhengig av hvordan skaden har 
oppstått.

Personskadeforbundet LTN har i de 
siste tre tiårene bidratt til å endre 
norsk erstatningsrett og har i mange 
tilfeller oppnådd større erstatning 
for sine medlemmer enn opprinnelig 
tilbud fra forsikringstilbud. En av 
forbundets fanesaker er at alle skal 
ha riktig erstatning.

27. APRIL

NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE

TROMSØ

TROMSØ
Personskadeforbundet LTN Tromsø 
og omegn lokallag inviterer til 
foredrag onsdag 27. april 2016 fra 
kl 18.00 til ca. kl 21.00 på St. Elisa-
beth Hotell og Helsehus i Tromsø. 
Det blir kaffe/te og noe å bite i.

Påmeldingsfristen er 15. april, til 
leder Elin R. Johansen Gjikaj på 
tlf. 995 84 843 eller e-post: tromso- 
omegn@personskadeforbundet.no

Velkommen til nyttig foredrag 
som er åpent for alle! 

Kunnskap bidrar til økt mestring 
og kontroll!

SALTEN
Personskadeforbundet LTN Salten 
lokallag inviterer til foredrag 
torsdag 28. april 2016 fra kl 18.00 til 
ca. kl 21.00 på Skagen Hotel i Bodø. 
Det blir kaffe/te og noe å bite i.

Påmeldingsfristen er 20. april og 
sendes til Marie Brattbakk på 
tlf. 480 96 954 eller e-post: 
salten@personskadeforbundet.no 

Velkommen til nyttig foredrag 
som er åpent for alle! 

Kunnskap bidrar til økt mestring 
og kontroll!



Pårørende blir ofte skjøvet litt i 
bakgrunnen når ens nærmeste blir 
utsatt for enulykke/skade eller en 
sykdom. Men saken er jo det, at når 
en i nære relasjoner blir påført en 
skade som rammer hardt, rammer 
den også de pårørende. Det er ikke 
bare den skadde/syke som får livet 
snudd opp ned og må lære seg 
og leve med en ny situasjon. 
Hele familien må lære seg å leve 
med en ny situasjon. 

Les mer om kurset i nr. 2 av LEVE 
MED eller på våre hjemmesider. 
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29. April -1. Mai HVA MED MEG SOM PÅRØRENDE HANKØ

For påmelding eller spørsmål tar dere kontakt med: 
Hege Hansen på tlf.: 917 14 167 eller ostfold@personskadeforbundet.no.

Hverdagen for par som lever og bor sammen og hvor den ene parten har 
fått hukommelsesvansker etter sykdom eller skade kan være ekstra utfor-
drende. Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs som er spesielt 
enkelte par ved å få økt kunnskap om hukommelse og hvordan metoder 
og teknikker kan redusere hukommelsesvansker. Kurset er lagt opp med 
en kombinasjon av korte foredrag og praktiske øvelser. 

Les mer om kurset i nr. 2 LEVE MED eller på våre hjemmesider. 

Deltagerantallet er begrenset, så ta gjerne raskt kontakt med 
regionssekretær Wenche Solløst hvis spørsmål eller for tilsendelse 
av påmeldingsskjema: ring 22 35  71  00 eller 
send e-post til: wenche@personskadeforbundet.no.

20.-22. Mai
Vi husker SAMMEN
Kurstilbud til par i hele landet HAMAR
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Dette skjer

Hjernen er vårt mest fascinerende 
og komplekse organ, ansvarlig for 
personlighet og selvbevissthet og 
alt det som kjennetegner mennesket. 
En skade på hjernen er selvsagt dra-
matisk, men med god rehabilitering 
og tilpasning går livet videre både 
for den skadde og de som lever med. 

Personskadeforbundet LTN Sør-Trøn-
delag fylkeslag arrangerer et åpent 
foredrag om dette temaet på Fys/
Med Lian den 11. mai 2016 fra klokken 

18:00-21:00. Foredragsholder Martin 
Berg har lovet å gi innsikt og gode 
ideer om veien tilbake til det gode liv. 
Det gis anledning til å stille spørsmål 
under foredraget.

Foredraget koster kr 50,- inkludert 
kaffe og kake og er åpent for alle! 

Påmeldingsfristen er 2. mai, 
og påmelding skjer til: Ann Aune, 
tlf. 938 47 671 eller sortrondelag@per-
sonskadeforbundet.no 

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

11. Mai TRONDHEIM

NÅR KONSENTRASJON- OG HUKOMMELSESSVIKT 
SKAPER UTFORDRINGER I HVERDAGEN

 

Vi innkaller til årsmøte, torsdag 
07.04.16, kl. 18.00, på det lille møte-
rommet på Drammen Sykehus (ved 
apoteket i vestibylen), Dronning- 
gata 28, 3004 Drammen

1. Åpning
2. Valg av møtedirigent, referent, 
 protokollunderskrivere og tellekorps.
3. Årsmelding 2015
4. Regnskap med revisorberetning
5. Handlingsplan
6. Budsjett
7. Innkomne forslag

8. Valg (vi har forespurt alle personer)
9. Avslutning og presentasjon av 
 «Walk and flex» votteproduksjon 
 med refleks

Personskadeforbundet LTN`s ved-
tekter sier følgende om hvem som 
har stemmerett ved årsmøtet; Alle 
lagets medlemmer som har betalt 
kontingenten på det tidspunktet 
årsmøtet avholdes, har adgang 
til, og stemmerett på årsmøtet. Et 
familiemedlemskap gir rett til å avgi 
2-to- stemmer, også om kun den ene 

møter, og har fullmakt fra den andre.

Årsmøtepapirer deles ut på møtet, 
eller rekvireres fra 
drammen@personskadeforbundet.no

Sosialt samvær med kaffe og enkel 
servering under avvikling av årsmøtet.

Styret ønsker å bli kjent med flere 
medlemmer, og håper dere kan avse 
tid til årets møte. Vi oppfordrer unge 
medlemmer til å komme med forslag 
til aktiviteter vi kan gjøre !

7. April ÅRSMØTE DRAMMEN
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Landet rundt

Erstatningskurs i Kristiansand
Fredag kveld samlet Personskade-
forbundet LNT Vest-Agder 25 per-
soner for kursing i erstatningsrett 
med foredragsholder Per Oretorp.  

TEKST: Vivian Solås, sekretær i 
Vest-Agder fylkeslag

Vi var en forsamling som var aktive med 
spørsmål og undringer, så kurset ble 
litt lengre enn planlagt. Det så ikke ut 

som om det plaget noen av deltakerne. 
Kurset var både lærerikt og nyttig og 
flere kontakter ble knyttet mellom del-
takerne. Her ble det delt både erfaringer 
og tips for videre oppfølging. 

Som fylkeslag er vi svært fornøyde med 
at både Per Oretorp og såpass mange 
deltakere var med å gjøre denne kvelden 
så bra!

Follo er klar for 2016 
Da er Follo kommet i gang med 
årets medlemsaktiviteter.  

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

Årets første medlemstreff ble en mid-
dag på Gamle Tårnhus. Søndag den 14. 
februar samlet en trivelig gjeng seg på 
Kolbotn til middag uten oppvask – vel 
greit å overlate den til andre.  

Vi benket oss rundt et hyggelig bord i 

annen etasje og startet med en spennen-
de forrett, før vi gikk løs på hovedretten. 
Sesong for skrei, så selvsagt ble det fisk. 
Til slutt ble det en dessert hvor de kaf-
fomane selvsagt fikk dekket sitt behov.

Måltidet ble avrundet med hyggelig prat 
om løst og fast og ønske om gjentakelse, 
noe det selvsagt blir.

Til dere som bor i Follo: Gi beskjed hvis 
du endrer e-postadresse, hvis ikke går 

du glipp av mange hyggelig treff med 
andre medlemmer i ditt lokalmiljø.

SOM SKADET må man forholde seg til en rekke nye 
problemstillinger.

PER ORETORP holdt et lærerikt og nyttig kurs. ET LYDHØRT PUBLIKUM. 
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
5. april 2016

Løsning på forrige kryss var:

SKUDDÅR

Rune Haughom, 
Mandal

Bjørg Sørhaug, 
Revetal

Liv Kvandal, 
Mosjøen

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

Send løsningsordet, samt navn og
adresse til: 
levemed@personskadeforbundet.no 
eller pr. post til: 
Personskadeforbundet LTN, 
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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HAR     
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ARTIK - 
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RØYK - 
STUE

20 - ÅRS 
JUBI - 
LANT

50
NESTEN 

BLNK 
SKUE

MØRKT 
TEKKE

TIDSROM 
SVIMMEL

SVAR 
PRO - 

NOMEN

BIBEL - 
NAVN

MO - 
DERNE

STRØM
MYNT    
ELV

EIME 
PLAGG - 
DELENE

VIFTE 
SKUMLE FETT

KRYP - 
DYR     
DYR

KLOK 
GAP KLISTER

UKE - 
BLAD 
PIKE - 
NAVN

SANG - 
ERNE

BEVE - 
GELSE SVEVER

GLI      
FOR - 

FØLGER

ANGRER UT  AV
BLAN - 
KETT

DYR 
PLANTE - 

FESTE
DEMPER

SKREM - 
ME

JEKS - 
LENE

OLJE - 
SELSK. 
HAVN

SMINKE-
BLYANT 
PARTI

BOL

KLYVE
PIKE - 
NAVN

GUTTE - 
NAVN 

ORDNER
GASS

MAMMA 
FORE - 
NING

OMME
PÅSKE - 
FRUKT

SPRENG- 
STOFF

HULER 
BLOND ATOM

SLIT    
MÅL

FARGE 
LEVERE

REKKE DYR
FLID 

PARTI
STATER 
ROMMET DANS

SPILL 
PREPO - 
SISJON

SKOT - 
TENE

FÆLT DRILL
PÅ - 

LEGGET DANSE
FUGL 
VINN - 
ERNE

FARTØY
HOLDE 
MUNN    
DEL

YTRE

FOR - 
ENTE

NØLE 
SMERTE

ARTE 
PLAGG USSEL

TONE 
NEVNER

ØM 
VOKSE

MAN    
TELE UTROP NORGE I  DET

GRUNN - 
STOFF 

DEN 
YNGRE 
BREN - 

SEL

NYLIG OVERTA
TOPP - 

KORTET
VIRKE - 

LIG
SKJUL    

HA
TERMIN 

STAD TOPP

TRENING 
FOR 

HJER - 
NEN

KJEMME
FUGLEN 
VØRER LETT

PREPO - 
SISJON DREIE SORG

TONE - 
ART

DANSK 
ØY      

MYNT - 
ENHET

MYNTER PIKENE

HAR 
OVER 
5000 

RINGT 

LAGE 
OST

HAR LTN 
NED - 
SATT

ALDER
IKKE 

BRYGGE
KOMPO - 

NIST

FOR - 
SKJEL - 

LIGE 
NETTET

BLOM - 
STER 

SVULME

FASE 
PIKE - 
NAVN

GRAD
OFRET  
KONE

BIBEL - 
NAVN LIKE

FYLLES 
MED 

GODTERI
FISKEN

FRISYRE 
SNO VÅPEN

PASSE 
KOS

GUTTE - 
NAVN

PRO - 
NOMEN 
PÅSKE - 
GODT

MUKKE
VIND 

KRYDDE

OMRÅDE 
VEGG - 
TEPPE

REKKA
STØL 
KANT

SERIE 
KAME - 
RATER

PADLE 
GRØNN - 

SAK

VIA    
ODDE PLAGG

HØYDE 
REVNER

FOR - 
LATER 
BAKKE

MØB - 
LENE

INVI - 
TERE 

ENSLIG
LEVE PLAGG PLATER

FOR - 
FØLG - 
ELSE

GUTTE - 
NAVN 
TINTE

ANLEGG
SIKKER - 

HET
EKSI - 

STERER
LIK 

TEVLING

MÅL 
FUTTE - 
RALET

KJØTT - 
STYK - 

KET

SPINN 
STENG - 

LER

VISE 
SOLGUD SKRYT

ISOLAT 
BYRDE

EN BEHN 
TRÅKLE

UTLØP 
BYGE

VAR 
ARREST

DYRET
HET 

GUTTE - 
NAVN 

STAMME-
TEGN 

MERKE
KAKER

SOMME 
TRENDY ADVERB

FUGLEN 
HÅND - 

TAK
MOTTOK

BLOMST HØRER VEKT
STJE - 
LER UNION KOSELIG

AVGIFT 
SLUM - 

PER
KLOKKE SKRIK

GUTTE - 
NAVN 
DYR

PLATE 
FOR - 

FRISKER

TONEN 
MI

PERSPI - 
RERER 
BRUK - 

KET

INNEHA - 
VEREN 
NAFTA

NYE 
FIKSE

GRØNN - 
SAK 

HOLM - 
ENE

PIKE - 
NAVN

KLAGING 
TALL

BAK - 
VERK

FISKENE 
KORT - 
SPILL

FINNES
FELE - 

SPILLER

SLAG - 
STED   
PRO - 

NOMEN

TENNE
GUTTE - 

NAVN NEDBØR VÆSKER

PIKE - 
NAVN   
TRE

STRUTS
HELLAS 
TILBAKE STOFF

LE - 
DELSE SVÆR

PLATE 
PIKE - 
NAVN

REKKER
JUNIOR 
RAGE VASSE

TONE 
PLOG

FARTØY 
RETNING

IGJEN
DOM - 
PROST   

ALV

TUTE 
TILLATE RETNING TRAU

OPP - 
FØRE 

SENIOR

LØPE - 
REN OND

HEND - 
ENE     
SINN

NY - 
NORSK 
PRO - 

NOMEN

LIKE SIFFER
OM - 

GANGER UKJENT
BE - 

DERVET
DRIVE 
GJØN

TANKE
PIKE - 
NAVN

FORHØY-
NINGER

SITTE - 
PLAS - 
SER

VENE
MIRA - 

KEL
DEL AV 
DØGN
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Elvestad

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c2i.net   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
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Selius & kidza

Mange ulike symboler er knyttet til 
påsken. Påskens farger er viktige, 
og svært ulike symboler som haren, 
lammet, bjerkekvisten, korset og 
palmegrenen tilhører påsken. Det 
virker i hvert fall ved første øye-
kast som om de er veldig forskjel-
lige, men kanskje har de mer med 
hverandre å gjøre enn det ser ut som 
ved første øyekast.   

KORSET
Korset er det kristne symbolet fremfor 
noe, og korset symboliser ikke bare hele 
påskens budskap, men hele kristendom-
mens. Korset representerer det nye liv 
Jesus vant for alle.

PÅSKELILJEN
Liljen er symbolet på et rent liv. Den 
vakre, gule påskeliljen er den tradisjonelle 
påskeblomsten i Europa og USA.

Andre blomster er også fine å bruke som 
påskepynt, og bjørkekvister og gåsunger 
brukes også som påskesymboler. Det er 
knyttet mange førkristne tradisjoner til 
bjørkekvister. Bjørkekvisten inneholdt 
selve livsgnisten, og folk, dyr og marker 
ble riset med bjørkeris for å bli fruktbare. 
Fastelavnsriset bygger på denne troen.

SOLEN
Solen er symbolet på livet og det liv-    
givende. Våren har alltid vært festtid, og 
før kristendommen gjorde sitt inntog var 
det nettopp solen som ble feiret. Rundt 
påsketider ble det holdt store solfester 
blant norske vikinger.

LAMMET – PÅSKELAMMET
Lammet er det eldste påskesymbolet, 
og tradisjonelt ofret jødene i førkristen 
tid lam i påsken og spiste påskemåltid 
med lam. Påskelammet var for jødene 
opprinnelig en offergave. Det var derfor 
viktig å finne det beste lammet til ofring. 
Ofte tok man det første lammet som ble 
født om våren. 

I kristendommen er påskelammet symbol 
på at Gud ofret sin sønn for vår skyld. 

Jesus var Guds lam, Guds påskeoffer, 
offeret Gud gjorde for å frelse men-
neskene.

TORNEKRONEN – KRISTTORN
I følge legendene bar Jesus en torne-
krone, selvfølgelig av kristtorn. De røde 
bærene på kristtorn symboliserer Jesu 
blod og død.

HANEN
Hanen er symbolet for Peters fornektelse 
av Jesus.

PÅSKEBRØD
Påskebrød er ikke vanlig i Norge, men 
bakes i mange land. Hva slags brød 
som er påskebrød varierer. I Israel er 
det «matzah», mens det i England bakes 
korsboller med rosiner i. 

LAMMET ER DET ELDSTE PÅSKESYMBOLET, og tradisjonelt ofret jødene i førkristen tid lam i påsken og spiste 
påskemåltid med lam. 
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

MÅNEDENS APP
 APP:  Maily
Alder:  4-9
Pris:  Gratis
Utgiver: goodnews.is

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!
Visuelt barneaktig epost-app 
som skal stimulere små barn til 
å sende og motta meldinger. 
Det er mulig å håndskrive mel-
dingene og å ta bilder som kan 
legges inn i meldingene. Svært 
gode omtaler, for eksempel i 
mashable.com.

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

5

2

3

1

4
4

5

5

2
3

Du trenger

Gjør dette
Hva skjedde?

Lag 
bølger
Har du hørt 
noen si at noe 
er «strømlinje-
formet»? Nå skal 
du få vite hva 
det betyr:

• Oppvaskmiddel
• Badekar

• Liten kopp
• Konditorfarge
• Skje

Fyll badekaret halvfullt med kaldt vann 
og vent til vannet er rolig

Hell ca. 1 cm med oppvaskmiddel i koppen

Hell en tynn stripe med oppvaskmiddel i badekaret

Drypp noen dråper med blå, grønn eller rød konditorfarge 
i oppvaskmiddelet og rør det forsiktig inn

Hold hånden din rett med samlede fingre og 
trekk den to ganger forsiktig gjennom vannet 
og over stripen med oppvaskmiddel 

Første gang med håndflaten først

Andre gang (på en annen del av den 
fargede stripen) med håndkanten først

Første gang kan du se fargede 
virvelbølger strømme rundt sidene 
av hånden din

Andre gang er 
det lanfgt færre 
virvelbølger

Bølgene kalles 
turbulens, og de 
viser små, raske 
bevegelser i 
vannet 

En glatt, spiss båt 
er strømlinjeformet 
og lager ikke mye 
turbulens

En båt som ikke er 
strømlinjeformet 
lager mye turbulens, 
noe som gjør at den 
går saktere

Strømlinje-
formet

Ikke 
strømlinjeformet© MCT/Bulls
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Trygt på skoleveiene

Gjerdrum
kommune

gjerdrum.kommun.no

Sund
kommune

sund.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

Vefsn
kommune

vefsn.kommune.no

Jevnaker
kommune

jevnaker.kommune.no

Namsskogan
kommune

namsskogan.kommune.no

os.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Gaular
kommune

gaular.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Tønsberg
kommune

tonsberg.kommune.no

Lørenskog
kommune

Rus og Psykisk Helse
 lorenskog.kommune.no

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no
sandefjord.kommune.no

larvik.kommune.no

Modum
kommune

modum.kommune.no

Skjervøy
kommune

skjervoy.kommune.no

Teknisk Forvaltning
spydeberg.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Barneverntjenesten
kongsberg.kommune.no

bjerkreim.kommune.no

Birkenes
kommune

birkenes.kommune.no

Hægebostad
kommune

haegebostad.kommune.no

sauda.kommune.no

Sørfold
kommune

sorfold.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no

Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Nettbuss
Hallingdal Billag AS

 Vestlivegen 3
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Nor-Bygg AS
Hjalmer Johanssensgate 310

9007 TROMSØ
Tlf. 77 69 88 50

nord-aurdal.kommune.no

Lyseng
Billakkering

 Norderhovsgata 23
3512 HØNEFOSS
Tlf. 924 53 100

Roar Skjønhals
Transport AS
7273 NORDDYRØY

Tlf. 72 44 81 00

Mjøsgrønt AS
 Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

Trygg Takst AS
Kanalgata 3

3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Konsmo
Fabrikker AS

Myreneveien 35
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 35 70

Bryne Rør AS
Vesthagen 9
4340 BRYNE

Tlf. 51 77 82 00

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90

Notodden Hotel
Torvet 8

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 20 88

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 87 65

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

rogaland.bilverksted@start.no

Moss
Bilsenter A/S

Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300

Åsmarkvegen 14, 2364 NÆROSET - Tlf. 62 00 06 61

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

Hanstadg 2, 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

meraker.kommune.no
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AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

METRO Trafikkskole Lillestrøm AS
 Skedsmogata 9, 2000 LILLESTRØM..............................Tlf. 63 81 76 50
E-post: lillestrom@metrotrafikkskole.no
www.metrotrafikkskole.no

NORDLAND

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

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

ROGALAND

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

SØR-TRØNDELAG

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

TELEMARK

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

Trafikksikring
Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN

Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Asko Øst AS
Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - www.asko.no

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

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

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

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

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

Mer enn forventet.

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

Bilia Personbil as - Risløkka
Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 08 555

www.bilia.no

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

sagbakkencatering.no

Arkoveien
Autocenter as

Tajevegen 1
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 95 11
mgod@statoilfuelretail.com

Tlf. 32 78 36 06
www.steg.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Korsvikfjoden Ind.omr.
4639 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 19 20 00
www.nov.com

Søm & Idestua DA
 Sentrumsvegen 120

3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

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

Tlf. 64 97 94 00

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

Transport Nord AS
Andslimoen

9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

www.transportnord.no

Albjerk Bil
Drammen AS
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00
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Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Varanger
Auto AS
Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

YX
Valestrandsfossen

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Vålerv. 157, 1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

www.mtf.no

Hamar
Pukk og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Team Verksted
Øst AS

Stanseveien 40
0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Statens vegvesen
Region sør
4808 ARENDAL

Tlf. 020 30

 Nedre Nøttveit 12
5238 RÅDAL

Tlf. 53 01 28 61

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 57 00

www.autostrada.no

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Nord
Lakkering AS

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Klippotequet L
Farmandstredet

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

Stamsaas Premium
Moss AS

Varnaveien 43D
1526 MOSS

Tlf. 69 26 24 00
www.stamsaas.no

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 79 02 13 75

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Vr Maskin AS
 Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Evje
Bilopphogging
 Syrtveit, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

5575 AKSDAL
Tlf. 52 77 57 00

Vålaugsvegen 138
2032 MAURA

Tlf. 63 99 77 90

7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Herøy
Entreprenørforretning

 Landarvikveien 65
8850 HERØY

Tlf. 975 99 458

Alversund
Auto AS
 Hordasmia

5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 35 00 15

Bekom AS
 Borgenvegen 311

1923 SØRUM
Tlf. 934 03 414

Gaustad
Transport AS

Majorstuv. 17
0367 OSLO

Tlf. 909 05 000

ESSO
Rauland Servicenter

 3864 RAULAND
Tlf. 35 07 31 03

Salten
Dekk & Bilpleie AS

 Bergverksveien 5
8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Rypetoppen
Adventurepark AS

7531 MERÅKER
Tlf. 452 88 009

Sjølundvegen 2
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

Midt-Norsk
Betong Verdal AS

7650 VERDAL
Tlf. 74 07 52 00

Auto Øst AS
 Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 21 05 64 55

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

AB Maskin
 Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Dombås
Bilberging AS

2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Hadsel
videregående skole

 8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Bil-Spesialisten AS
 Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

Midnattsol
Camping
Gårdsveien 8
8481 BLEIK

Tlf. 913 46 924

Nakkens
Bilverksted AS
Vegsundbakken 22

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

EXPONORWAY
Robert Sathiaseelan

Gnanapragasam
 Ramstadsletta 46 A

1365 BLOMMENHOLM
Tlf. 952 50 338

Bogøy Dagligvare
- Bunnpris
8288 BOGØY

Tlf. 75 77 72 07

Gilhusveien 19, 3414
LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

Aut.
maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

www.herbjorn-nilssen.no

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

John Haugerud
Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND

Tlf. 35 97 35 46

Møre og Romsdal
avd. Molde
6422 MOLDE

Tlf. 71 24 93 00

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Kongeveien 79
3188 HORTEN

Tlf. 33 04 98 80

Norheimsund
Servicesenter AS
Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 907 84 005

Bedriftsv. 11
4313 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

 Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,

reparasjner og EU-kontroll

Joplassvegen
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 50 00

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

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

Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

ANONYM
STØTTE
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ANNONSER

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade

Trafi kkskade
Forsikringsrett

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no
Strandgaten 18 – Bergen

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

Har jeg krav 
på erstatning?

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOK ATFOREN I NG

ADVOK ATFI RMAE T

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har  
betydd mye for deg og dine da du trengte det.  

Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen 
som alltid henter posten for deg eller hva med en 

god venn som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige  
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet 

vårt. 

VI oppfordrer derfor dere til å fortelle oss om din  
hverdagshelt og hva han har betydd for deg.  

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 

FAGDAG OM KOGNITIVT SVIKT 
PÅ NETTET 

Det er stor 
interesse for 
fagdagen på 
UiT i Narvik 
med temaet 
kognitivt 
funksjonstap. 
Programmet er 
tilpasset både studenter, 
fagmiljø og brukere. 

Det har derfor blitt besluttet at fagdagen skal 
filmes og deles digitalt. Dagen etter konferansen, 
altså den 13. april, kan du gå inn på denne linken 
(den ligger også på våre hjemmesider):

https://mediasite.uit.no/Mediaste/Catalog/
Full/0f00fc2e3c884ae692fa1347520d6f7321



  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende 
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele 

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

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

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

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

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

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 straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

•	 Skadelidtes	medvirkning	
	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Lakkegata	3,	0187	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

Lillestrøm:
Voldgata	1
2000	Lillestrøm
Tlf.:	52	72	30	80

Haugesund:
Haraldsgata	140
5527	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

Tromsø:
Seminarbakken	4
9008	Tromsø
Tlf.:	77	66	73	30

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN	er	et	av	landets	ledende	
firmaer	innen	erstatnings-	og	
forsikringsrett.

Firmaet	består	av	5	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

Vi	har	prosedert	en	rekke	prinsipielle	sak-
er	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.

Ta gjerne kontakt for en 
uforpliktende samtale

VI TRENGER AKKURAT DEG!

Et medlemskap i Personskadeforbundet 
LTN koster lite, men betyr mye. Kjenner du 
noen som bør være medlem eller som kan 
tenke seg å støtte forbundets arbeid? 

Gå inn på www.personskadeforbundet.no, 
her kan du lese om medlemsfordeler og om 
hvilke saker vi jobber for.


