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er gjennom-
ført. Det har 
vært positive 

og lærerike samlinger. I denne utgaven av LEVE MED kan du 
lese fra konferansen i Tromsø og konferansen for lagene i nord.

En hverdagshelt, hva er det? Vi som har opplevd en skade 
selv eller er pårørende, vet hvor viktig enkeltpersoner er når 
livet blir snudd på hodet og en ny hverdag må defineres. 
Sigurd Gundersen, et av våre medlemmer, deler sin historie 
og forteller om sin hverdagshelt. 

Siden sist har forbundet hatt flere aktiviteter rundt om i vårt 
langstrakte land. Kognitivt utvalg har hatt kurs på Gardemoen, 
Ofoten lokallag har arrangert en fagdag for rehabiliterings-
personell i Nordland og Troms og i Asker og Bærum har de 

hatt fest i forbindelse med 25-årsjubileum. Som leder er det 
positivt å lese om alt som rører seg og den gode jobben som 
gjøres lokalt rundt om i landet

I skrivende stund nærmer det seg sommer og ferietid, og vi 
vet av erfaring at dette er en tid for mange ulykker. Dessver-
re. Familieturer med urolige barn og slitne foreldre gir flere 
ulykker enn ellers i året. I Personskadeforbundet LTN har vi 
her en jobb å gjøre med tanke på holdningsskapende adferd 
blant bilførere og å sette fokus på viktigheten av pauser for 
å skape trygghet i trafikken.

Kjør forsiktig og ta jevnlige pauser. God sommerferie til dere 
alle.

 Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

En hverdagshelt, hva er det? Vi som har opplevd en skade 
selv eller er pårørende, vet hvor viktige enkeltpersoner er når 
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Hvorfor vi misunner de uføre 

Uføre føler ofte en tung sorg for livet 
som ikke ble som det skulle, for livet 
de mistet. De er redde, for de aner 
ikke hva fremtiden vil bringe, bort-
sett fra at det ikke blir det de håpte. 

TEKST: Christian Torseth, samfunnsdebattant 

gjennom tjue år og ufør 

SISTE ARTIKLER
Det har interessert meg ganske lenge 
hvordan helt vanlige mennesker får seg 
til å si: «Selvfølgelig skal de som virkelig 
ikke kan jobbe få uføretrygd», for så å 
følge det opp med: «men jeg tror det er 
ganske mange mennesker som jukser til 
seg den trygda». Tilsynelatende er det en 
grei argumentasjon, der man i prinsippet 
støtter ordningen, men samtidig advarer 
man mot misbruk. Forhører man seg litt 
nærmere viser det seg imidlertid at det er 
få tilfeller hvor uføretrygden anses som 
«selvfølgelig». I realiteten er holdningen at 
de aller fleste uføre er suspekte, siden de 
i teorien kan være juksemakere. Kanskje 
har de en restarbeidsevne et sted der 
inne, som de holder skjult for NAV, for 

venner og familie; ja, for alle andre enn 
seg selv. Kanskje renner Norge over av 
liksomuføre som begynner å ta armhe-
vinger straks de får trukket for gardinene.

MISTENKSOMHET OG FORAKT
Det er mange grunner til at uføre som 
gruppe blir mistenkte for å ha jukset til 
seg uføretrygd. For det første er det et 
automatisk stigma forbundet med å ikke 
bidra. Å ikke bidra er å være en byrde, og 
kanskje har den uføre ikke gjort alt han 
eller hun kunne for å unngå sin situasjon. 
Kanskje er den uføre bekvem med sin 
situasjon og glad for å slippe å jobbe. I 
så fall er hun kanskje bare giddalaus, og 
ikke syk i det hele tatt? Latskap er noe 
vi forakter, ergo får den uføre et stempel 
allerede her, i kraft av en teoretisk mulig-
het for at han eller hun er en unnasluntrer.

Videre er det å være fattig forbundet 
med skam. Det har det alltid vært, både 
i Norge og i de fleste andre kulturer. Vi 
har en tendens til å tro at livet er rett-
ferdig, at folk får det de fortjener. Se 
bare på selvhjelpslitteraturen, der bø-
ker som «The Secret» sier rett ut at hvis 
du ikke har lyktes i livet, er det din egen 
feil. Omstendigheter, bakgrunn, gener, 
helse, klasse, sivilstatus – alle forkastes 
som irrelevante i forhold til om du kan 
lykkes. Vi dras mot slike enkle sannheter, 
som ikke kompliserer bildet med gråtoner 
og medfølelse, og konkluderer med at de 
som er fattige fortjener det, fordi de ikke 
har gjort nok selv. Slikt er skammelig, og 
det som er skamfullt forakter vi. Ergo er 
den uføre også på grunn av sin materielle 
underlegenhet noen vi kan se ned på.

DEPRESJON, VITALITET OG HÅP
Når et menneske blir ufør er det for de 
fleste den siste spikeren i kista for drøm-
men om et normalt liv. Helsen er borte, 
jobben er borte og økonomien er skutt i 
filler. Til og med alderdommen er truet, for 
man opparbeider ikke lenger pensjons-
poeng. Arbeidskameratene er borte, det 
samme er treningspartnerne, korstevnene 
og fjellturene. Det koster emosjonelt også: 
Uføre føler ofte en tung sorg for livet som 
ikke ble som det skulle bli, livet de drømte 
om, og som de nå har mistet. De er redde, 
for de aner ikke hva fremtiden vil bringe 
når det de håpte ikke vil skje. De er sinte, 
for det er unektelig urettferdig at man 
skal miste alt og fortsatt være tilstede 
som tilskuer til sin egen undergang. Ufø-
re er langt oftere enn andre deprimerte. 
Mange blir uføre fordi de er deprimerte 
og var de det ikke i utgangspunktet, så 
blir de det ofte ganske raskt fordi de ikke 
har noen reell mulighet til å endre livet 
tilbake til det det var. Innflytelse over 
eget liv er en skatt av dimensjoner, og 
kanskje det viktigste uføre mister.

Det motsatte av depresjon er altså ikke 
lykke, som mange tror, men vitalitet; det 
gledesfylte ønsket om å bruke seg selv. 
Veien ut av depresjon går gjennom håp 
og mulighetene til å realisere dette håpet. 
Dessverre er det ingen som sprer håp for 
uføre i Norge. Tidligere ble de stort sett 
ignorert. De fikk sin trygd og var ellers 
usynlige. Det var ille og hjalp ikke uføre 
på noen måte, men i dag er det verre. I 
dag er uføre blitt de hovedmistenkte i det 
nært forestående mordet på velferdssta-
ten, ifølge særlig høyresiden i politikken. 

TEKST: xx

CHRISTIAN TORSETH ER en ivrig samfunnsdebattant 
gjennom tjue år og han er selv ufør. Foto: privat
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Misunnelse? Ja, jeg tror det er et element 
av svartsyke i angrepene på de uføre.

Christian Torseth

«De uføre bruker opp pensjonspengene 
våre!» Uføre er ikke lenger usynlige – de 
er på tiltalebenken. Stortingsrepresen-
tanter fra f.eks. Frp sier rett ut at mange 
uføre jukser seg til trygd, uten å ha fnugg 
av bevis. Det er fristende og lett å score 
billige politiske poeng ved «å tørre å ta 
debatten» når man kan spille på folks 
mistenksomhet og forakt.

Det finnes ingen enkle grep man kan ta 
for å hjelpe uføre til et bedre liv, men å 
gi dem flere muligheter er et nødvendig 
grep. Å kutte i uføretrygd og i pensjonen 
til uføre er en innskrenking av muligheter 
og det motsatte av det som trengs. Hvis 

det skal finnes noe håp om å hente ut 
restarbeidsevne fra deprimerte uføre, 
må deres ønsker imøtekommes. Uten 
lys ser man ikke hvor man går, og da er 
det ingen som beveger seg. Lyset trenger 
ikke alltid være så stort, bare det tenner 
håpet om glede. Hyppig oppfølging av 
uføre vil dermed ikke gi noen effekt med 
mindre oppfølgingen kommer i form av 
tilbud. Hva med å la uføre studere gratis 
på Folkeuniversitetet, hva med å tilby 
dem sommerferie sammen med andre 
uføre, hva med å gi dem skattefritak 
for alt de måtte klare å tjene? Hvis det 
kan løfte noen ut av passivitet, er det 
et ubetinget gode, men man må huske 

at tiltaket må stimulere vitalitet og at 
glede er en integrert del av vitalitet. Per 
i dag iverksettes tiltakene for å spare 
penger, ikke for å bedre livskvaliteten til 
uføre. Det er det motsatte av hvordan 
helsesektoren forøvrig fungerer og en 
del av grunnen er misunnelse.

MISUNNELSENS REGNSKAPSFØRERE
Misunnelse? Ja, jeg tror det er et element 
av svartsyke i angrepene på de uføre. 
Stikkordet er vårt enorme fokus på selv-
realisering: Vi, altså de som har jobb og 
er friske, har alt vi trenger og mer til. Det 
eneste som mangler er en dypere følelse 
av mening, en opplevelse av at vi er der vi 

UFØRE ER IKKE LENGER USYNLIGE – de er på tiltalebenken. Illustrasjonsfoto.
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skal være. I vårt jag etter selvrealisering 
forsøker det moderne mennesket alle 
remedier. Vi borer dypt ned i alterna-
tivbransjen, kjøper maleutstyr, går på 
lange fjellturer; alt for å trenge gjennom 
hverdagens overfladiske tilstrekkelighet. 
Vi misunner dem som selger villaen og 
seiler jorda rundt og tenker at hvis vi bare 
hadde muligheten til å organisere hver-
dagen som vi ville, kom vi til å finne den 
roen og selverkjennelsen som ved sitt 
udefinerbare fravær gjør oss mindre enn 
hundre prosent lykkelige.

Friske arbeidsføre mennesker deler  
livet sitt inn i to deler: arbeidstid og fritid.  
Arbeidstida er fylt med oppgaver du blir 
pålagt av andre, og til tross for at du får 
betalt, er jobben noe som på et visst plan 
blir oppfattet som et tidstyveri. Du MÅ 
dra på jobb, men du VELGER å dra ferie, 
på hytta, på trening. Jobben er den muren 
av bortdefinert tid som står mellom deg 
og alle de tingene du gleder deg til. Job-
ben ser ut til å være det største hinderet 
for at vi skal realisere oss selv, fritiden er 
ressursen vi trenger for å gjøre det. Vi har 
mest fritid av alle OECD-land, men likevel 
vil vi bare ha mer. I et slikt perspektiv 
er det ikke merkelig om folk flest også 
misunner de uføre deres «frihet».

Hvis dette i noen grad beskriver hvordan 
folk oppfatter jobben sin, er det ikke rart 
at det ligger en klar politisk oppside i å 
fremstille uføre som juksemakere. Folk 
misliker å måtte bytte bort fritid for pen-
ger og blir rasende hvis de blir forledet 
til å tro at andre klarer å få både i pose 
og sekk. Det oppleves som urettferdig 

at noen som kanskje kunne jobbet vel-
ger å ikke gjøre det, og i stedet bruker 
skattebetalernes penger til å realisere 
seg selv av hjertens lyst. Har vi ikke selv 
gått på jobb med feber? Gjorde vi ikke 
ferdig regnskapet på hjemmekontoret, 
enda vi hadde knekt en arm på bedrifts-
fotballen? Inntil vi er hundre prosent sikre 
på at absolutt alle uføre er lamme fra 
halsen og ned, vil det gjenstå et snev 
av misunnelse fordi de slipper å gå på 
jobb og kan fylle dagen med «hva de 
vil». Uføre kan fremstå som de heldigste 
blant oss, simpelthen fordi de i teorien 
kan søke meningen med livet uten å bli 
avbrutt av dagens dont.

DE UFØRES MENINGSLØSE FRIHET
De uføre har jo fri hele dagen! De får 
bestemme selv, ikke sant? Nei, de uføre 
må ingenting annet enn å se ukene og 
månedene seile forbi uten de små sei-
rene som selv den mest meningsfattige 
jobb gir. Uføre legger seg hver kveld uten 
opplevelsen av å ha taklet utfordringene, 
overlevd og seiret over dagen. Uføre går 
hver dag glipp av den selvrealiseringen 
som er grunnen til at vi ikke alle bytter 
jobb tre ganger i året. Så hvorfor føles det 
som om de har et gode andre ikke får? 
Mistillit, forakt og misunnelse får oss til 
å tenke at hvis de var skikkelige folk ville 
de lært seg spansk, drevet yoga, begynt 
å male eller blitt noen jævler til å kjøpe 
og selge aksjer. Alt vi drømmer om har 
de jo muligheten til! Hvorfor gjør de ikke 
bare noe? De har så god tid, hvorfor er de 
ikke lykkelige? I en travel hverdag er det 
vanskelig å forstå at fritid ikke alltid er et 
gode; vanskelig å skjønne at man kan få 

for mye av det som normalt er en ressurs.
Det friske, arbeidende mennesker glem-
mer i sin glamorisering av fritiden, er at 
fritiden slett ikke er noe perfekt redskap 
for selvrealisering. Fritiden er fri for gren-
ser, fri for retning og i siste instans fri for 
mening, hvis man ikke klarer å fylle den. 
Det klarer de færreste særlig godt over 
tid. Etter noen uker med strandliv begyn-
ner blikket å flakke, og det er ikke lenger 
befriende å ta en drink på formiddagen, 
eller trene yoga to timer før frokost. Friti-
dens glitrende tiltrekningskraft blekner, 
og vi begynner å drømme om jobben.

FRITID SOM RESSURS
Den friske feilvurderer altså verdien av 
fritid som ressurs og konkluderer med 
at uføre har fått mer enn dem selv. 
Slik fremstår det som rimelig å kutte i 
uføretrygd og gjennomføre ytterligere 
innstramminger av tilbud til uføre. Mis-
unnelsen fordreier vår vurdering av hva 
som er rettferdig, fordi vi ikke har innsyn i 
den uføres hverdag. Slik blir det urimelige 
«rettferdig», i motsetning til hva inten-
sjonen bak lov om uførestønad legger 
til grunn. Vi misunner de uføre, ønsker 
derfor å tro vondt om dem og ser ikke 
at det er det emosjonelle bunnfallet av 
en misforståelse som ligger bak. Selvre-
alisering skjer nemlig for de aller fleste 
ikke i fritiden, men på jobben. Selvsagt 
trenger vi også fritid, men det er bare 
jobben som gir oss utfordringer vi kan 
forlate hver ettermiddag og helg. Det er 
jobben som imøtekommer vårt sterke 
behov for å utnytte oss selv til fulle. Det 
er på jobb vi må grave dypt ned i oss selv 
etter ressurser og lære oss hva som kan 
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skje når vi legger hele vårt selv bak det 
vi holder på med. Å jobbe er for de fleste 
av oss dermed et «nødvendig onde» for 
å bli lykkelig.

De uføre går glipp av denne muligheten. 
Uføre har ingen illusjoner om fritidens 
lineære korrelasjon med lykke. Det er 
ingen bonus å ha «fri» hele dagen; det 
er et syrebad der selvfølelse, selvrespekt 
og mening oppløses. Jeg mener ikke å si 
at det er synd i uføre. Krigen om sympa-
ti er for lengst vunnet av barnefamilier 
med stressende jobber, og sympati er 
dessuten ikke noe å trakte etter. Sympati 
er overflatisk, et kameratslig klapp på 
skuldra fra en medsupporter når laget 
deres har tapt.

FORAKT STÅR I VEIEN FOR EMPATI
Det som teller er empati. Forståelsen av 
oss selv gir oss mulighet til å se andres 

situasjon for det den er. Dessverre er em-
pati blitt mangelvare i et Norge hvor vi 
kappes om å irritere oss over realityshow, 
kranglevorne politikere og toget som 
aldri går når det skal. Uføre er gruppen 
vi trygt kan se ned på, sammen med 
andre likesinnede eller bare i vårt stil-
le sinn. Der inne i tankene våre har de 
fleste for lengst kondisjonert seg selv 
til å akseptere homofile, innvandrere,  
alenemødre og nordlendinger. Vi får dårlig 
samvittighet hvis vi holder på veska når 
vi treffer en gjeng med innvandrere. Vi 
vet at tillit er det eneste riktige, men vi får 
ikke den samme reaksjonen når personen 
foran oss i køen på Rema får beskjed om 
at kortet er avvist. Da lurer vi ikke på 
hvilke utfordringer personen har; vi tenker 
i stedet at de nok har brukt pengene 
på øl, eller at de burde få seg en jobb.  
Fattigdom, isolasjon, uførhet. Forakt, mis-
tro, misunnelse. I stedt for å akseptere at 

noen blant oss ikke kan bidra, henger vi 
oss opp i eventyret om at de er friske. I 
stedet for å forstå at ikke alle kan bli rike, 
forakter vi de som er fattige. I stedet for 
å skjønne det at de uføres tilværelse er 
svært krevende og tung, misunner vi det 
vi tror er en givende frihet.

Uføre er blitt vår tids pariakaste. De er 
vår prügelknabe når økonomien er så 
god at det snart må gå til helvete. Det er 
dem vi fritt kan se ned på, for er det ikke 
en mulighet for at de bare er late? At de 
fortjener å være fattige? At de skammer 
seg med god grunn? Selvsagt er det det. 
I selvrealiseringens navn er det likevel på 
tide at vit innser det åpenbare: De uføre 
er ingen trussel mot velferdsstaten – de 
er beviset på at den fungerer.

Artikkelen er tidligere publisert i radikal- 
portal.no

Mange av forbundets medlemmer har 
erfaring med NAV på både godt og 
vondt. Ved å delta og gi tilbakemel-
dinger via NAV Lab kan du påvirke 
utviklingen av nye tjenester og påse 
at de er både fornuftige og forståelige. 

Personskadeforbundet LTN oppfordrer 
deg både til å svare på henvendelsen 
som gjelder digitale tjenester og til å 
registrere deg som bidragsyter også 
fremover.  

Klikk deg inn på NAV.NO og søk på 
brukermedvirkning. 

Hjelp NAV til å bli bedre
NAV ønsker å ha med brukere og interesserte når de lager nye digitale tjenester. I NAVs nye laboratorium NAV 
Lab kan du nå teste en ny digital sykmelding.
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Helga 8.-9. april var 47 deltakere fra 
hele landet samlet på Gardemoen 
til kurs om hodeskader. Kognitivt 
utvalg arrangerer årlig slike kurs, og 
denne gang var det fokus på føl-
getilstander etter påførte hode-/
nakkeskader. 

TEKST: Frøydis Hatland

BILDER: Martin Berg

Første foredragsholder var spesialpsy-
kolog Elisabeth Kjellen. Hun jobber på 
NAV kompetansesenter for tilretteleg-
ging og deltakelse. Kompetansesen-
tret er landsdekkende og gir bistand til 
personer med nedsatte funksjonsevner 
innen områdene syn, hørsel, kognisjon 
og spesialisert IKT- tilrettelegging. 
Sentret gir veiledning og råd om hva 
som skal til for å delta i arbeid, skole, 

utdanning og aktiviteter. For å få plass 
her må en først henvende seg til sitt 
lokale NAV-kontor, som kan henvise til 
kompetansesentret. Målet er å komme 
tilbake til arbeid/skole.

Elisabeth Kjellen jobber på avdeling 
for syn. Hun snakket om hvordan syn-
sendringer kan oppstå som følge av 
ervervet hjerneskade og om hvordan 
store deler av hjernen er involvert i 
synssansen.

Hovedforedragsholder Sveinung Tornås, 
spesialist i klinisk nevropsykologi, startet 
sitt innlegg med å gi en grundig forklaring 
om nevropsykologisk utredning. Sveinung 
Tornås jobber på KRESS ved Sunnaas 
sykehus. Det er fastlege som henviser til 
nevropsykologisk utredning. Det er viktig 
at en slik henvisning ikke bare er generell, 

men spesifikk etter hva en ønsker utredet 
hos hver enkelt pasient.

HUKOMMELSE- OG REGULERINGS-
VANSKER 
Neste tema var hukommelsesvansker 
som følge av kognitiv svikt. Tornås  snak-
ket om viktige områder i hjernen som 
styrer ulike områder av hukommelsen, 
som for eksempel motorisk hukommel-
se, emosjonell hukommelse, innlæring, 
innkoding, oppmerksomhet, gjenkalling 
og lagring. Deretter snakket han om de 
to hovedretningene innen kognitiv reha-
bilitering: a) Kompenserende strategier, 
tiltak som forsøker å redusere effekten av 
de kognitive vanskene ved og gå rundt 
dem og b) kognitiv trening, behandling 
som søker å gjenoppbygge tapt funksjon.

Følgetilstander etter påført 
hode-/nakkeskade 

SPESIALPSYKOLOG ELISABETH KJELLEN.ET LYDHØRT PUBLIKUM.
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Reguleringsvansker eller svikt i eksekutive 
funksjoner er også vanlige følgetilstan-
der etter hode- og/eller nakkeskade.  
Eksekutive funksjoner er grunnleggende 
for aktiviteter som innebærer mange 
delaktiviteter over tid. Eksempler på  
slike aktiviteter kan være å kjøre bil, lage 
mat og styre egen økonomi. Eksekutive 
funksjoner er også grunnleggende for 
regulering og kontroll av egen atferd. De 
er med på å styre og regulere hvordan 
vi oppfører oss og å stoppe upassende 
tanker og ord. 

Goal Management Training er en meto-
de for kognitiv rehabilitering av eksekuti-
ve funksjoner. Sunnaas sykehus har utført 
et forskningsprosjekt på denne metoden 
i samarbeid med Personskadeforbundet 
LTN, støttet av midler fra Extrastiftelsen. 
Resultatene av forskningsprosjektet ser 

oppløftende ut for denne målgruppen.
Fatigue og personlighetsendringer et-
ter hode-/nakkeskade er også kjente 
følgetilstander som Tornås kom inn på 
i sitt foredrag. 

Tornås avsluttet sitt foredrag med å si litt 
om temaene: Hva er det å bli bra igjen? 
Hvilke funksjoner må være på plass?
Deltakerne stilte relevante spørsmål til 
begge foredragsholderne og det ble god 
dialog og gode samtaler underveis. Kort 
oppsummert virker det som om delta-
kerne var godt fornøyde med de faglige 
temaene som ble tatt opp på kurset, og 
mange uttalte at de har fått svar på mye 
de hadde lurt på, samt mange gode råd 
og tips til veien videre i rehabilitering av 
egen skade.

SOSIALT
Det sosiale ved å være med på kurs er 
alltid like viktig. Det ble både nye be-
kjentskaper og hyggelig gjensyn med 
tidligere bekjente. Det å komme sammen 
og utveksle erfaringer er meget viktig for 
de fleste av deltakerne. Mange uttrykker 
også hvor godt det er å komme sammen 
med andre som forstår hvordan en fak-
tisk har det. 

Praten gikk løst og ledig i pausene, og 
under middagen ble det ført mange gode 
samtaler. Mange var nok slitne da de 
reiste hjem, men som en sa; det gjør ikke 
noe om en er sliten når det har vært så 
interessant!

Goal Management Training er en metode for kognitiv rehabilitering 
av eksekutive funksjoner. Sunnaas sykehus har utført et forsknings-
prosjekt på denne metoden i samarbeid med Personskadeforbundet  
LTN, støttet av midler fra Extrastiftelsen.

ANN-KARIN GRØNVOLD leder kognitivt utvalg i 
forbundet. Her i samtale med Sveinung Tornås.

NEVROLOG SVEINUNG TORNÅS.
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KRISTIN CAROLINE NILSEN
Kristin kommer fra Asker og Bærum 
lokallag og har vært medlem i Person-
skadeforbundet 3-4 år. Hun meldte seg 
inn i forbundet etter å ha lest en repor-
tasje. Tidligere har hun vært medlem i 
Wiplash-forbundet. Hun skryter av all 
støtte og juridisk hjelp hun har fått gjen-
nom Personskadeforbundet.

Da hun leste om dette kurset i med-
lemsbladet, var hun rask til å melde seg 
på, og gleden var stor da hun fikk plass!

Kurset har svart til hennes forventninger. 
Hun har fått svar på mye av det hun har 
lett etter informasjon om. Samtidig er den 
sosiale settingen på et slikt kurs veldig 
viktig. Det er godt å være i et miljø der 
alle blir forstått. Terningkast 6 er hennes 
kommentar på hvor fornøyd hun er!

ANTON CHALKIN
Anton kommer fra Finnmark fylkeslag 
og er på kurs sammen med sin kone. De 
har vært medlemmer i forbundet i 5 år.

De leste om kurset i medlemsbladet og 
meldte seg på fordi informasjon om kog-
nitive skader er veldig aktuelt for dem. De 
har tidligere vært på kurs med Sveinung 
Tornås og hadde positiv erfaring med 
hans måte å forklare temaet på.

Anton er veldig godt fornøyd med kurset. 
Han har fått god informasjon, lært noe 
nytt og fått repetert en del han hadde 
hørt tidligere. - Det er bra å få repetert, 
sier han.

FRODE HEGLE
Frode kommer fra Rogaland fylkeslag. 

Han har vært medlem i rundt 3 år, og 
dette er første gang han er på kurs i regi 
av Personskadeforbundet LTN.
Han meldte seg på kurset fordi han 
syntes det var mange aktuelle temaer, 
spesielt "synsendringer etter ervervet 
hjerneskade".

Frode synes kurset har vært interessant 
og lærerikt og har absolutt hatt utbyt-
te av å være på med. Det er viktig med 
kunnskap for å forstå sin egen situasjon 
og takle nye situasjoner.

Han trekker også fram viktigheten av 
erfaringsutvekslinger ved å treffe andre 
i samme situasjon. 

Tre deltakere på kurs om 
hodeskader 



Våre hjerteligste gratulasjoner til vår kjære rådgiver gjennom 10 år. 

Ditt engasjement for å gjøre hverdagen 
til skadde og pårørende til det bedre er 
beundringsverdig. Vi setter stor pris på 
arbeidet du gjør og omtanken og varmen 
du sprer rundt deg.

Håper du får en fantastisk feiring!

De beste ønsker fra kollegaer og lands-
styret i Personskadeforbundet LTN
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Smått & Viktig

Hipp hurra for Per Oretorp som fyller 
50 år den 31. mai

TEKST OG FOTO: André Berg

I dag, den 10. april, åpnet Sunnaas sin 
virtuelle rehabiliteringslab (VR Labben). 
Her bruker de både kommersielle og mer 
spesialiserte dataspill i behandlingen. Å 
bruke spill i behandlingen vekker konkur-
ranseinstinktet hos mange, og det viser 
seg at det motiverer til flere repetisjoner 
av øvelsene. Ingenting er som følelsen 
av å forbedre sin egen rekord. Det er 
kjempetrening for alle skader.

Morsomme dataspill engasjerer! 
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Hva skal til for å få erstatning for 
en pasientskade?
For at du skal få erstatning for en 
pasientskade må tre vilkår være 
oppfylt. Vi anbefaler deg å lese 
punktene nedenfor før du søker.

1. Skaden må skyldes svikt i behand-
lingen
Du må ha fått en skade som skyldes be-
handling, undersøkelse, diagnostisering 
eller oppfølging. En skade kan være både 
forbigående og varig. Dersom skaden 
skyldes den sykdommen du ble behand-
let for, har du ikke krav på erstatning.

I tillegg må skaden din skyldes behand-
lingssvikt. I tilfeller der det oppstår en 
skade uten at det skyldes svikt i be-
handlingen, har du normalt ikke krav 
på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få 
erstatning selv om det ikke har skjedd 
en svikt. Dette gjelder dersom skaden 
er spesielt stor eller uventet.

2. Skaden må ha ført til et økonomisk tap
Skaden må som hovedregel ha ført til 
et økonomisk tap. Formålet med er-
statningen er å dekke økte utgifter til 
legebehandling, medisiner, transport og 
lignende. Du kan også få erstatning for 
inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 
000 kroner, kan du ikke kreve erstatning 
fra NPE. Du kan i stedet henvende deg 
direkte til det behandlingsstedet der 
skaden skjedde.

Dersom du har hatt forbigående plager 
eller en dårlig opplevelse, men ikke et 
økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. 
Du kan heller ikke få erstatning som 
«plaster på såret».

MENERSTATNING FOR 
IKKE-ØKONOMISK TAP
I noen tilfeller kan du få erstatning selv 
om du ikke har noe økonomisk tap, for 
eksempel hvis du har fått en varig og be-
tydelig skade. Med varig menes vanligvis 
at skaden varer i en periode på minst ti 
år. Med betydelig menes at skaden må 
gi en medisinsk invaliditet på minst 15 
prosent.

For å fastsette medisinsk invaliditet 
brukes en egen tabell for personskader.

3. Skaden må ikke være for gammel
Du kan søke om pasientskadeerstatning 
senest tre år etter at du burde ha forstått 
at det er behandlingen eller mangel på 
behandling som har ført til skaden.

Kilde: NPE.no

I NOEN TILFELLER kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og 
betydelig skade.
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IKKE LAVERE ERSTATNING FORDI MAN 
FÅR EN MEGET ALVORLIG HJERNE-
SKADE
29. april i år kom det en interessant dom 
fra Borgarting lagmannsrett. Saken gjaldt 
utmåling av erstatning etter fødsels-
skade. 

Surstoffmangel under og etter fødselen 
medførte at en gutt født 14. mars 2006 
ble påført en alvorlig hjerneskade. Han 
har en svært omfattende bevegelses-
hemning og kan ikke flytte seg selv, snu 
seg eller lignende i liggende posisjon, 
eller stå oppreist uten å bli holdt oppe 
av tekniske hjelpemidler. Skaden har 
også medført epilepsi, samt synshem-
ning. Lagmannsretten legger også til 
grunn at han har en betydelig kognitiv 
svekkelse. Han har ikke eget språk, men 
kommuniserer dels ved hjelp av armer 
og pekebok. 

Norsk Pasientskadeerstatning tilkjente 
gutten en totalerstatning på kr 7 814 
480,-. Etter at saken ble klaget inn for 
Pasientskadenemnda, ble beløpet øket 
noe, til kr 8 056 480,-. Tingretten avsa 
så dom i mars 2015, hvor han ble tilkjent 
en tilleggserstatning på kr 3 500 138,-. 
I tillegg ble mor tilkjent kr 150 000 for 
lidt inntektstap. Pasientskadenemnda 
anket saken til lagmannsretten. I lag-
mannsretten drøftes bl.a. spørsmålet 
om erstatningsnivå av sosialmedisinsk 
karakter, hvor NPE i sitt vedtak la til 
grunn kr 120 000,- pr. år, mens nemnda 
økte dette noe. Lagmannsretten leg-
ger til grunn kr 150 000,- pr. år til rene 
sosialmedisinske utgifter. Fra statens 

side ble det prosedert på at manglende 
evne til nyttiggjøring reduserer størrelsen 
på erstatningen i henhold til tidligere 
rettspraksis. 

Lagmannsretten kommer her med en 
viktig presisering og uttaler følgende: 
"Lagmannsretten bemerker at evne til 
nyttiggjøring må sees i sammenheng 
med erstatning som dekker rimelige og 
nødvendige utgifter. Det kan ikke uten 
videre legges til grunn at en sterk kognitiv 
svekkelse vil begrense nyttiggjøringsev-
nen av sosialmedisinske tiltak." Dette er 
den tredje dommen hvor domstolen nå 
synes å se bort ifra nyttiggjøringsargu-
mentet fra skadevolder. 

Det ble fra skadelidtes side prosedert på 
at man må ta hensyn til reallønnsvekst 
i vurderingen av erstatning for pleie- og 
omsorgsbistand, da dette er stort sett ar-
beidsrelaterte utgifter. Med utgangspunkt 
i Kreutzer-saken fra desember 2014 utta-
ler lagmannsretten: "For at A skal få full 
erstatning, mener lagmannsretten at det 
må hensyn til en forventet reallønnsvekst, 
som vil medføre at prisen på tjenester 
øker." Lagmannsretten tillegger derfor 
dette noe vekt ved den skjønnsmessige 
fastsettelsen av erstatningen. Dette er 
et viktig prinsipp som bør ha betydning 
også for beregning av fremtidig inntekt-
stap i kommende saker. 

Skadelidte prosederte så på at man skulle 
ha en høyere skatteulempe enn 20 pro-
sent, som Høyesterett la til grunn i Kreut-
zer-saken. Begrunnelsen var at gutten i 
denne saken ikke vil gå til anskaffelse av 

bolig og derfor vil få en høyere beskat-
ning. Lagmannsretten gav ikke medhold 
i disse synspunktene. 

Etter dette ble gutten tilkjent pleie- og 
omsorgserstatning på kr 5 454 915,-, mens 
NPE altså opprinnelig la til grunn et total-
beløp på denne erstatningsposten med kr 
3 617 000,-.  Totalt ble skadelidte tilkjent 
kr 11 425 395,- av lagmannsretten. Blant 
annet ble NPEs vedtak på kr 1 100 000,- i 
kompensasjon for ombygging av mors 
og fars boliger øket til kr 3 200 000,- i 
løpet av rettsprosessen.  Det opprinnelige 
vedtaket var totalt, fra Norsk Pasient-
skadeerstatning, kr 7 814 480,-. Dette er 
altså en økning på nærmere 50 prosent. 
I tillegg ble skadelidte tilkjent saksom-
kostninger for begge rettsinstanser. 

Saken er gledelig ved at man nå synes 
å få gjennomslag for en reallønnsvekst, 
samt at innsigelsene fra skadevoldersiden 
om at redusert nyttiggjøringsevne skal 
påvirke erstatningen i negativ retning, 
synes å være på vei ut av rettspraksis. Vi 
har tidligere påpekt det umoralske i å yte 
mindre erstatning til personer som ikke 
kan gi uttrykk for sine behov på samme 
måte som andre. 

Skadelidtes mor fikk altså ikke kom-
pensasjon for lidt inntektstap. Dette 
begrunner lagmannsretten med at hun 
tidligere har vært i en arbeidssituasjon 
med en stillingsprosent på 80-100 prosent 
og at hennes nå reduserte stillingspro-
sent til 80 prosent ikke nødvendigvis har 
sammenheng med fødselsskaden. Lag-
mannsretten uttaler at: "det ikke er mulig 

Utmåling 
pasientskadeerstatning 
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å definere klart om det er A sine medisin-
ske behov, sosialmedisinske behov eller 
sosiale behov som er årsaken til hennes 
inntektstap. (…) Det er noe usikkerhet 
knyttet til hvor stor del av inntektsned-
gangen som kan tilbakeføres til A sin 
skade." Lagmannsretten konkluderer så 
med at den allerede tilkjente erstatningen 
dekker rimelige, nødvendige sosialmedi-
sinske behov og at det i så henseende 
er tatt hensyn til at foreldrene har gitt 
og vil yte bistand som de har krav på 
kompensasjon for. 

På den bakgrunn synes ikke tredjemann-
stapet å bli avvist av prinsipielle grunner, 
men etter helt konkrete vurderinger i den 
foreliggende sak. 

Dommen er en viktig rettskilde på at også 
de alvorlig skadde skal ha en akseptabel 
erstatning. Det er bemerkelsesverdig at 
offentlige forvaltningsorgan som Norsk 
Pasientskadeerstatning og Pasientska-
denemnda tilkjenner vesentlig lavere 
erstatning enn det domstolen mener er 
riktig. Forbundet har ved gjentatte an-
ledning gjennom årene tatt dette opp 
med NPE, PSN og ikke minst landets 
folkevalgte. Det er trist å konstatere at 
man ikke synes å være i stand til å endre 
praksis i tråd med signaler fra domstole-
ne. Dette bidrar til at svært mange aldri 
får sin rettsmessige erstatning. NPE og 
PSN anfører at de er såkalte objektive 
erstatningsorgan, som skal tilkjenne 
riktig erstatning og som ikke har noen 
økonomiske interesser i saken. Her er nok 
et eksempel på at så ikke er tilfelle, noe 
som bør bekymre Helseminister Bent 

Høie, som har det overordnete ansvar. 
Vi har jevnlig kontakt både med depar-
tementet og forvaltningsorganet og vil 
ta opp dette på nytt ved neste korsvei. 

I denne sak oppgikk advokatomkost-
ningene til ca 1,5 millioner kroner for 
begge rettsinstanser. Legger man inn 
ressursbruken som Pasientskadenemda 
har brukt i disse årene må man kunne 
stille spørsmål ved om det offentlige 
forvalter helse- og sosialbudsjettet på 
en fornuftig måte. Skal skattepengene 
benyttes til å føre saker for domstolene 
hvor det er på det rene at man ikke når 
frem når erstatningstilbudene ligger på 
ca. 50 prosent av hva lovgiver mener og 
domstolene tidligere har lagt til grunn? 
I denne saken var det altså staten som 
anket til lagmannsretten. Det er mulig 
at Pasientskadenemnda var opptatt av 
prinsipielle spørsmål. I den forbindelse er 
det viktig å påpeke at en tingrettsdom er 
av svært liten rettskildeverdi – det vil si 
at den i liten grad får betydning for an-
dre saker. Statens behov for en eventuell 
«unødvendig» rettsavklaring må vurderes 
i forhold til den enorme påkjenning gut-
tens foreldre ble utsatt for og ”misbruk” 
av i alle fall kr 1,5 millioner kroner. 

Saken ble prosedert av advokat Christian 
Lundin, Advokatfirma NessLundin

SVIKT I HELSETJENESTEN GA IKKE 
PASIENTSKADEERSTATNING
1. mars i år avsa Agder lagmannsrett 
en dom hvor det ble fremmet krav om 
erstatning på grunn av svikt ved helse- 

hjelp. Pasienten fikk svineinfluensa  
etter smitte på ferie i USA. Sykdommen 
utviklet seg svært alvorlig, og pasienten 
måtte få transplantert lunger. Han kon-
taktet fastlege uten å bli tatt alvorlig, 
og til slutt kontaktet han selv sykehus 
og ble innlagt.
 
Da det ble fastslått at han hadde fått 
svineinfluensa, fikk han beskjed av sin 
fastlege om å holde seg hjemme, uten 
at han ble nærmere undersøkt. 

Lagmannsretten legger til grunn at terske-
len for hvilke handlinger som skal utløse 
ansvar, skal være lavere enn i en alminne-
lig erstatningssak. Retten redegjør for kri-
teriene for at staten kommer i ansvar ved 
å vise til at det er tilstrekkelig å fastslå «feil 
eller svikt» ved ytelsen av helsehjelp. Det 
kreves altså ikke uaktsomhet. Lagmanns-
retten legger til grunn at undersøkelsen 
fastlegen foretok ved første konsultasjon, 
at pasienten ble sendt hjem og at det ikke 
ble startet behandling med Tamiflu, var i 
tråd med helsemyndighetenes anbefaling 
på dette tidspunktet i 2009. Helseper-
sonellets vurderinger og handlinger skal 
bedømmes ut fra den informasjon som var 
tilgjengelig da helsehjelpen ble gitt. Basert 
på de medisinske sakkyndige konkluderer 
lagmannsretten med at det ikke er sann-
synlighetsovervekt for at det var en svikt 
at pasienten ikke fikk Tamiflu. Retten viser 
blant annet til at i Folkehelseinstituttets 
rapport av 7. juli 2009, ble det anbefalt at 
pasienter med svineinfluensa skal holdes 
hjemme i syv dager etter symptomdebut, 
med mindre pasientens tilstand tilsier 
sykehusinnleggelse. 
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Lagmannsrettens flertall la til grunn at 
det var en svikt at pasienten ikke ble 
lagt inn på sykehuset om kvelden 21. juli 
2009. Her vises det til at pasienten hadde 
en rask forverring som fant sted denne 
dagen. Lagmannsretten fant imidlertid 
at det ikke var sannsynlig at det er år-
sakssammenheng mellom unnlatelsen 
av å foreskrive Tamiflu og skaden. Her 
bygger lagmannsretten på de sakkyn-
dige, som konkluderer med at det ikke er 
sannsynlig at sykdomsforløpet ville blitt 
annerledes ved tidlig oppstart av Tami-
flu-behandling. Bakgrunn for lungesvikt 
var virussykdom.

Lagmannsretten vurderte også hvorvidt 
det var grunnlag for å ilegge ansvar under 
unntaksbestemmelsen i pasientskade-
loven § 2 tredje ledd. Selv om det ikke 
foreligger «feil eller svikt» ved helsehjel-
pen kan man ilegge ansvar hvis skaden 
er «særlig uventet». Her viser retten til at 
helsemyndighetene, da de første smitte-
tilfellene ble registrert i Norge, var klare 
over at de fleste kun fikk lette sympto-
mer, men at noen ble alvorlig syke og 
døde. Det var derfor ikke uventet at noen 
pasienter fikk akutt lungesvikt. Skaden 
tilfredsstilte derfor ikke vilkårene for å få 
erstatning under unntaksbestemmelsen.

Anken ble derfor forkastet. Saksomkost-
ninger ble delt mellom partene. Dom-
men er ikke rettskraftig da den er sendt 
til  Høyesteretts ankeutvalg

Saken ble prosedert av advokat  
Kjetil Drolsund Sandnes, Advokatfirmaet 
Norman & Co. 

KREDITORS ADGANG TIL BESLAG  
AV UTBETALT PERSONSKADEERSTAT-
NING 
20. august 2015 avsa Eidsivating lag-
mannsrett en interessant kjennelse som 
kan ha praktisk betydning. Saken gjaldt 
en skadelidt som hadde gjeldsordning på 
ulykkestidspunktet. Ektefellen døde i en 
arbeidsulykke, og spørsmålet var hvorvidt 
den gjeldsordningsavtalen som var inn-
gått tidligere, skulle endres på grunn av 
erstatningsutbetalingen. Hovedregelen 
etter gjeldsordningsloven er at alle ek-
stramidler i form av engangsbeløp som 
skyldneren mottar i gjeldsordningsperio-
den, i sin helhet skal fordeles på kredito-
rene. I dette tilfellet hadde etterlatte fått 
utbetalt kr 1 325 550,- etter dødsfallet. 
Beløpet forbedret hennes økonomiske 
situasjon betraktelig. I tillegg mottok hun 
andre stønader som kompensasjon for 
ektefellens inntektsbortfall, blant annet 
etterlattepensjon og barnepensjon. 

Dersom skyldnerens økonomi er vesent-
lig forbedret, kan retten omgjøre eller 
endre gjeldsordningen ved at beløpet 
helt eller delvis fordeles på kreditorene. 
Retten fremholder at ved forsikrings-

utbetalinger vil utgangspunktet være 
at kompensasjon for merutgifter, blant 
annet menerstatning, skal beholdes av 
skyldneren. Derimot skal kompensasjon 
for inntektstap normalt fordeles på kre-
ditorene. Det avgjørende blir imidlertid 
gjeldsordningsperiodens varighet, sam-
menholdt med hvor lang periode erstat-
ning for inntektstap er ment å skulle dek-
ke. Lagmannsretten legger så til grunn 
at forsikringsutbetalingen i dette tilfellet 
er en forsørgertapserstatning, beregnet 
etter yrkesskadeforsikringsloven, som i all 
hovedsak skal dekke familiens fremtidig 
inntektsbortfall. Lagmannsretten finner 
i tråd med det tingretten la til grunn, at 
den andel av erstatningen som gjelder 
inntektsbortfall i gjeldsordningsperioden, 
skal tilfalle kreditorene. Ektefellen døde 
ca. ett år før gjeldsordningsperioden på 
fem år utløp. På denne bakgrunn kommer 
lagmannsretten til at kun kr 60 250,- av 
erstatningen skulle tilfalle kreditorene. 
Kreditoren som saksøkte den etterlatte, 
måtte betale sakskostnader til etterlatte. 

Saken illustrerer altså at erstatningsutbe-
taling ved personskade har et særlig vern 
overfor kreditorene og man bør derfor 
ikke akseptere endring av foreliggende 
gjeldsordningsavtale. 

Saken ble prosedert av advokat Bjørn-
Ivar Røsholm, Advokatfirmaet Haugland 
& Co.
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Når man rammes av en skade, eller 
er pårørende, er det både godt og 
fornuftig å snakke med noen. Om 
du bør kontakte en av forbundets 
rådgivere eller en likeperson avhen-
ger av behov og situasjon. 

-Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, 
men vi ser at mange som tar kontakt i 
noen tilfeller ville hatt mer utbytte av å 
snakke med en likeperson, forklarer Birte 
Sand Rismyhr. 

For å klargjøre når man bør ta kontakt 
med en likeperson eller en rådgiver, har 
LEVE MED snakket med Rismyhr og hen-
nes kollega Per Oretorp og bedt om en 
klargjøring. 

HVEM GJØR HVA?
I Personskadeforbundet LTN er det ansatt 
to rådgivere som har som en del av sitt 
arbeidsområde å guide folk gjennom 
jungelen av juridiske problemer, eller å 
gi råd og veiledning i rettighetsjungelen. 

Mens Rismyhr har mest kompetanse og 
rådgir innenfor trygd, har Oretorp bred 
kunnskap om juss og da særlig erstat-
ningsrett.

- Når man blir berørt av skade er det na-
turlig å føle seg usikker og kanskje også 
redd for fremtiden. Mange kjenner seg 
fremmedgjort og usikre på hvordan de 
skal ta tak i den nye livssituasjonen. Da 
kan det ofte være godt å snakke med en 
likeperson. Altså en som selv har vært i 
tilsvarende eller liknende situasjon og 
har personlige erfaringer, sier Per Oretorp. 
    
Likepersontjenesten er et av forbundets 
viktigste tilbud. Den er basert på frivil-
lighet og organisert gjennom lagene. På 
landsbasis har vi pr. I dag ca. 170 frivilli-
ge som står registrert som likepersoner 
og som gir viktig støtte til dem som har 
behov for det. 

- Tjenesten har vært endel av forbun-
det siden tidlig på 1990-tallet og vi har 
etterhvert mange dyktige likepersoner. 
Hva som fungerer best varierer. Mens 

noen ønsker å snakke med en som har 
mest mulig lik opplevelse eller er i sam-
me livsfase, er andre mer opptatt av å 
snakke med noen i nærområdet eller en 
av samme kjønn, forklarer Sand Rismyhr. 

KOMPLEMENTÆRE ROLLER 
Likeperson og rådgiver er egentlig kom-
plementære. Det betyr at de sammen 
kan dekke noen  av behovene den hjelp-
søkende har etter en skade har oppstått. 
For å få til dette er det viktig å være be-
visst på egne grenser og egen kunnskap.  

- Når jeg henviser en person til likeper-
sontjenesten, betyr ikke dette at jeg ikke 
ønsker å snakke med vedkommende. Det 
betyr derimot at jeg tenker at vedkom-
mende vil komme sterkere ut av en sam-
tale med en likeperson, forklarer Oretorp. 

Det samme må være regelen i motsatt 
tilfelle, altså når en likeperson ser at den 
hjelptrengende bør få råd av en mer pro-
fesjonell aktør. 

- Rådgiveren har kunnskap for eksempel 
om lovverk rundt sykemelding eller hvilke 
rettigheter man har på en arbeidsplass, 
samt rettigheter knyttet til erstatnings-
saker eller valg av advokat. Dersom en 
likeperson starter å gi råd på slike fags-
pesifikke områder, kan det ende opp med 
at man roter det til for den det gjelder, 
og rådgivene kan miste muligheten til 
å identifisere viktige prinsipielle temaer. 
Derfor bør slike spørsmål fra medlemmer 
sendes inn til oss, avslutter Birte Sand 
Rismyhr. 

Likeperson versus 
rådgivertjenesten  

LIKEPERSON OG RÅDGIVER har egentlig komplementære roller.  Det betyr at de sammen kan dekke noen av  
behovene den hjelpsøkende har etter en skade har oppstått.
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Regionkonferanse i Nord

Årets siste regionkonferanse gikk 
av stabelen i vakre Tromsø. Fredag 
viste byen seg fra sin beste side og 
lørdagen fra sin litt fuktigere og 
luftigere side, men været la ingen 
demper på aktiviteten i salen.

Med 30 deltagere fra regionen med størst 
geografisk utstrekning var det flere hjerte-
lige gjensyn, men også nye bekjentskaper. 
Det første temaet som ble hentet fram 
var kommunikasjon, og til å innlede dette 
hadde vi leid inn Ketil Høegh. Ketil er til 
vanlig skuespiller ved Hålogaland teater 
og både demonstrerte og snakket om 
hvordan vi best kommer fram med de 
forskjellige budskapene våre. Han over-
beviste oss om at det aller viktigste er å 

tro at du har noe å si, og at det du har å si 
er viktig. Ketil demonstrerte ved å fortelle 
små historier både fra scenen og eget liv 
og holdt forsamlingen i ånde den timen 
han pratet. 

LIKT OG FORSKJELLIG
Christina Thanger kjørte sin andre  
regionkonferanse, Hilde Valberg del-
tok på årets andre konferanse, mens 
generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad 
hadde sikret seg deltagelse på alle tre 
konferansene. Guttorm Johnsen er før-
stereisgutt i landsstyret og deltok på sin 
første konferansene. Om programmet 
inneholdt de samme gruppeoppgavene 
og de samme foredragene, merker vi 
godt forskjellene mellom landsdelene. 
Dette er noe av styrken vår som forbund, 
og en av grunnene til at det er viktig å 
være landsdekkende. 

TA VARE PÅ HVERANDRE
Deltagerne var også i nord delt i grupper, 
og de diskuterte med engasjement den 
todelte oppgaven rundt det fiktive nye 
medlemmet ”Per”. I første omgang er 
nemlig ”Per” en sjenert kar som må lokkes 
med på lagets årsmøte, mens han i neste 
omgang var en skikkelig møteplager som 
ville inn i styret. Deltagerne la vedtektene 
til grunn, og kom fram til at et så stort 
engasjement måtte ivaretas selv om han 
var en smule irriterende. Det var spennen-
de å høre hvordan gruppene på forskjellig 
vis fant ut av det. Vi er en organisasjon 
med mange personligheter og vi er med 
av forskjellige årsaker. Hvis vi klarer å se 
hverandre og ta vare på hverandre kan 
vi nå ut til enda flere. 

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

FOTO: Christina Thanger

DELTAKERE UNDER ÅRETS regionkonferanse nord. ISHAVSKATEDRALEN I TROMSØ. 
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Min hverdagshelt

Jeg heter Sigurd Gundersen, er med-
lem hos dere og vil gjerne løfte frem 
en hverdagshelt.

Jeg ble skallet ned under en pågripelse 
jeg foretok som politi i 2005. Det med-
førte hjerneskade og at jeg ble ca. 70 
prosent medisinsk ufør.

Jeg prøvde desperat i mange år å holde 
på jobben og prioriterte dette foran fa-
milie. Det er ikke lett å se at jeg er skadet 
og jeg hadde veldig vanskelig for å be 
om hjelp. Dette medførte også at politiet 
ikke var helt på banen. 

Ved ett tilfelle ble jeg skikkelig dårlig be-
handlet og det var da ble jeg  reddet av 
HMS-rådgiver Per Nyborg. Han overførte 
meg til helse-, miljø- og sikkerhetsavde-
lingen og jeg fikk en 20 prosent stilling 
sammen med ham, inntil jeg skjønte at 
jeg måtte konsentrere meg om å ta vare 
på selv og familien.

Per er alltid like rolig og støttende og jeg 
vet ikke hvordan jeg skulle klart det uten 
hans støtte. Han har vært redningen for 
meg. Jeg har kunnet ringe ham til enhver 
tid, og han hjelper meg med støtte og 
gode råd. Etterhvert ordnet vi det slik at 
han også ble min støttekontakt.

Han ble også med meg og min kone som 
støtte hos forsikringslegen til det ene 
selskapet som oppførte seg helt merke-
lig og aggressivt, men Per var like rolig, 
som alltid.

Det må nevnes at Per har hjulpet mange 

ansatte i Romerike politidistrikt, men at 
han aldri nevner selv hva han har gjort. 
Han krever aldri noe på egne vegne. Han 
jobber i det stille og vil det beste for hvert 
enkelt menneske.

Han har hatt store helseproblemer selv, 
men har utrolig nok klart å gjennomføre 
hele yrkeskarrieren i politiet uten å bli 
ufør. Han blir pensjonist neste år.

Per Nyborg vil garantert bli flau over å bli 
kåret til hverdagshelt, men det er akkurat 
ett ekte menneske som ham som burde 

løftes frem. Det finnes ikke mange av 
hans kaliber som virkelig ser deg. Jeg 
har hatt det tungt i perioder etter mye 
smerter, og det å ha Per å snakke med 
har virkelig reddet meg. Han har tatt meg 
med på turer i skogen og ”harrytur” til 
Sverige. Dette hjelper i hverdagen. 

Ikke minst har han også vært mitt kon-
taktpunkt inn mot politiet, som har vært 
og er en stor del av min identitet og derfor 
er viktig å beholde. Hans måte å behand-
le meg og andre på inspirerer meg veldig.

PER ER ALLTID like rolig og støttende og jeg vet ikke hvordan jeg 
skulle klart det uten hans støtte, skriver Sigurd Gundersen.
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Dette skjer

 
         

Vi ønsker deg/dere velkommen til 
en dag på Tusenfryd. Det er ingen 
aldersgrense for å være med; alle fra 
0 til 100 år er velkommen! 

Egenandel er på kr 150,- pr. person, 
mens lagene dekker 250,- pr. person. 
Har du ledsager så går han/hun inn 
gratis. Vi tar forbehold om været. 
Det er fire lag som samarbeider om 
Tusenfryd: Oslo, Asker og Bærum, 
Drammen og Romerriket. 

I år må vi ha forhåndsbetaling for 
inngang. De 150 kr som er i egen- 
andel føres over til konto: 
1602.58.32101 Skriv ditt navn i 
kommentarfeltet.

Tid: Søndag 19. juni kl. 12.00   
  Oppmøte ved gjesteservice
Sted: Tusenfryd
Adresse: Mosseveien, 1407 Vinterbro

Påmeldingsfrist: Søndag 5. juni  
kl. 23.59 på sms eller telefon til André 
Berg tlf 920 15 574 eller e-post: 
oslo@personskadeforbundet.no.  
Husk å skriv inn ditt medlems- 
nummer og mobilnummer. 
Det er bindende påmelding.

Det blir felles lunsj oppe på Verts-
huset klokken 15, der har vi reservert 
plasser. Du kan ta med deg egen 
matpakke eller å kjøpe mat der. 

Slik kommer du deg dit: 
Buss: Tusenfrydbussen fra Busster-
minalen eller buss 541 til Drøbak 
(den finner du like uten for Oslo S, i 
Fred Olsens gate nord)
Med bil: Avstanden fra Oslo sentrum 
og ut til parken er ca. 20 km. Fra 
Moss er det ca. 30 km.
Følg forøvrig skilting for avkjøring fra 
E6/E18 ved Vinterbro.

De siste 6 årene har vi hatt kjempe-
fint vær, og det satser vi på i år også!

19. TUSENFRYD OSLOJuni

Møteplass for ungdom på Lillehammer
Lillehammer og omegn lokalavdeling melder om 
en fin start på arrangementet sitt ”møteplassen 
for ungdom”! 

- Det var god stemning blant de fremmøtte, og vi gleder 
oss til fortsettelsen, sier Espen Andreassen. 

Andreassen forteller at de ønsker flere deltakere og opp-
fordrer alle i nærområdet til å fortelle om møteplassen for 
de under tretti år. 

En felles konklusjon fra de som deltok var at det er så godt 
å prate med andre som skjønner hvordan jeg har det! 
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Landet rundt

Stor stas da Asker- og Bærumslaget 
rundet 25 år
Mange av lagene i Personskade-
forbundet LTN har lang historie. 
Ett av disse er laget i Asker og Bæ-
rum. Dette ble feiret med en guidet 
omvisning på Bærumsverk og en 
festmiddag på Verket restaurant 

TEKST OG BILDER: Gunn Kvalsvik 

En fin flokk på rundt 15 personer samlet 
seg i endegaten ved Bærums verk en tors-
dag i april. Selv om det var kaldt i luften, 
stod solen høyt på himmelen og gjorde 

den gamle handelsstanden ekstra idyllisk. 

Halvannen times vandring, med intens 
og ivrig guiding, gjorde alle oppslukte 
av alt som har skjedd i dette området; 
de sterke kvinnene, historiske hendel-
ser, inkludert kriger og dårlige tider, og 
ikke minst de vakre støypeovnene som  
etterhvert ble produsert ved verftet.

Vertshuset, der et fantastisk måltid ble 
servert, har eksistert siden 1600-tallet og 
har bokstavelig talt historie i veggene. 

Styremedlem Kristin Levinsen Sporild 
satte en høytidelig stemning ved å lese 
opp et egenkomponert dikt, deretter ble 
det sanger og også en takketale som 
ble holdt av et annet styremedlem, Julie 
Kvamme.  

Etter maten ble det i god forbundstradi-
sjon loddsalg med flotte premier. Noen 
hvisket meg i øret at Kristin Levinsen 
Sporild og Anne Helene Lindseth har en 
egen evne til å få sponserer. Det stem-
mer nok. 
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Personskadeforbundet LTN sponset gratis  
undervisningsdag for rehabiliteringspersonell  
i Nordland/Troms 
Planleggingen og arbeidet med 
dette foredraget startet for over et 
år siden, ved Eva Opshaug og meg, 
da vi fikk høre om Sveinung Tornås 
sitt forskningsprosjekt om eksekutiv 
rehabilitering. 

TEKST: Turid Henriksen, Ofoten lokallag

FOTO: Kjersti Bergvik 

Fra før kjente laget til Martin Berg sitt 
vellykkede konsept og omfattende fore-
drag som representerte kunnskap fra 
brukersida. Vi fikk med resten av styret 
og tenkte: Dette ville vi gjerne kombinere.
 
Det ble deretter knyttet kontakt med 
Sykepleierutdanningen med tilbud om 
gratis undervisning til studentene. Til 
gjengjeld fikk vi et auditorium til dispo-
sisjon. Noen få ”gamle” kjente rehabili-
teringsutøvere kom inn i bildet, og mar-
kedsføringen ble etter hvert besørget av 
representanter fra disse gruppene. Det 

hele endte med at også foredragene ble 
streamet, slik at de også var tilgjengelig 
frem til midten av mai.  
 
Fra sykehusene i Bodø, Lofoten, Vester-
ålen, Unn Tromsø, Unn Harstad  og Unn 
Narvik kom alle med ambisjoner om å 
nå bedre mål for rehabiliteringstjenesten. 
 
Også fra kommunenes hjelpeapparat 
rundt oss kom der deltakere. Alle yrkes-
grupper unntatt fastlegene og NAV-per-
sonell kom, selv om det nettopp var dis-
se to gruppene som ble oppfordret til å 
melde seg på. Alle andre inviterte kom.
 
Påmeldingene lot ikke vente på seg og 
vi endte opp med hele 90 deltakere. Vi 
fikk en meget god oversikt over tjenes-
televerandørene, noe som også vil gjøre 
det lettere å holde kontakt og kanskje 
også utøve brukermedvirkning. Og sist, 
men ikke minst; vi har virkelig fått satt 
Personskadeforbundet LTN på kartet.

 I ettertid har representanter fra tjenes-
teapparatet uhemmet delt ut den beste 
reklamen vi kunne tenke oss. De fortel-
ler blant annet at de ikke på lange tider 
hadde fått så mye ut av en dag som de 
gjorde på fagdagen den 12. april. Det blir 
også sagt at kombinasjonen forsknings-
basert dokumentasjon på rehabiliterings-
modell presentert av Sveinung Tornås og 
usminket hverdagsutfordringer levert av 
en bruker som Martin Berg ble en tøff, 
men spennende opplevelse.
 
I ettertid har vi hatt evalueringsmøte med 
noen få av de lokale aktørene hjemme- 
fronten og formidlet at vi vil holde kon-
takten ved et planlagt nytt informasjons-
møte om temaet  hverdagsrehabilitering 
til høsten.  Det er et utarbeidet prosjekt 
som nå har vært i bruk ca. 1 år i Narvik, 
så til høsten fortsetter festen. 

SVEINUNG TORNÅS OG MARTIN BERG utgjorde et 
godt team.

MARTIN BERG BRUKER egne erfaringer i sitt foredrag.
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Landet rundt

Minnegave ble til vei

Rana og omegn lokallag  fikk for noen år 
siden en minnegave etter en dødsulykke. 
Disse pengene var øremerket trafikk-
sikkerhet. Vi har prøvd  mange ganger 
å finne på noe, og vi ønsket at pengene 
skulle brukes til nytte for de som bor i 
samme område som ulykken skjedde. Alt 
som har med vei å gjøre er veldig dyrt, 
og vi hadde vel bare penger bare til en 
stripe i gangfeltet. Skolen ble lagt ned i 
det området, så dit kunne ikke pengene 
gå. Noen mil unna dette stedet ble det 
nettopp startet en Montessoriskole. Vi 
fant ut at de var en verdig kandidat for 
pengene. Skolen ble overlykkelig og har 
store planer for bruk av pengene.

Høsten 2015 fikk vi overrekt pengene og 
var på befaring for å se på prosjektet de 
har startet med. De har fått malt vei med 
rundkjøring på skoleplassen og laget små 

trafikkskilt. Denne løypa er flittig brukt 
av både skolebarn og barnehagebarn da 
barnehagen ligger veg i vegg med skolen. 
De hadde også mange andre planer for å 
lære barna trafikksikkerhet som pengene 
skulle gå til.

Skolen heter Grønfjeldal Montessoriskole 
og summen de fikk var kr 30 000,-. De 
fikk også refleksvester fra Personska-
deforbundet LTN som ble mottatt med 
stor jubel.

TEKST OG FOTO: Rana og omegn lokallag

GLADE BARN med fine refleksvester med Selsius på.
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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 17. juni  2016

Løsning på forrige kryss 
var: VÅRBLOMSTER

Espen Solli, Harstad

Marit Singstad, Narvik

Jens-Bjørn Jensen, Kløfta

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

OPPGAVE VINNERE

PLAG - 
GENE UTLØP FJELL OST

SUNN 
DRIKK

MINI - 
MALE

TOPP - 
KORT

ANGÅ - 
ENDE SNAKKE

BØSS

GUTTE - 
NAVN

HØYDE 
MO - 

RALSK

FRISK    
RE - 

KLAME

POR - 
SJONER 
KØYER

SMER - 
TENE 

RETNING

DUSJ    
SLIT

TALL 
VINNER - 

NE
TEINE

FASE 
TREND

PASTILL-
NAVN

JORD - 
ART

UKE - 
BLAD

GUMMI - 
SKYVER

GRANNE BUKT
BLE OPP-
RETTET  
I  2011

GIR 
MAGIC - 

APP
HÆR FORER

LIDEL - 
SEN FETT RAMME

KORN - 
BAND

FORE - 
TAK

RUS - 
MIDLER HELLAS VANLIG

TÅKE
SNUTEN 
DRIKK

FOR - 
SKJEL - 

LIGE

SLUM - 
PREGET 
BYDEL

FERSK 
GEN - 
STOFF

MORE - 
NEN BEROR

OMGI
KILLING 
ADVERB

TAR 
UNGE 

LETTERE 
PÅ

MINE
ELE - 
MENT

SØTLIG 
VANN - 
VEIENE

TING DREIE

SMØR - 
BRØD

ENVIS 
ÆRE

DRIKK 
YTRE

PREPO - 
SISJON RETNING

DYR
NEON   
DYR

VARM 
SANGER

PIKE - 
NAVN 
MED - 
GIFT

KORN

HAR - 
PIKS 

GUTTE - 
NAVN

GUD 
AMORIN FORBY

PIKE - 
NAVN

ALDER - 
DOM 

PREST
PLATE

GUTTE - 
NAVN STØY

OPP - 
KOM - 
MENE

ROGN
SAMT - 
LIGE 
BEILE

SKRIK 
DYR

HØYDE - 
PUNKT 
JØKEL

ORGANI-
SASJON

MÅL VISER
UTROP 
DANSK  

BY
LIKE I  DET PLAGG BUSK

VOKSE 
DRIKK

KURÉR UTØY
DATT 
DRAP

MÅL 
PADLE

GUDINNE EN BEHN FARTING
ROM    
VIND

HAR   
SINT OM

HJEM - 
REISEN

RAM     
TALL MÅNE

HERRE 
UTROP

GUTTE - 
NAVN 
BAKKE

HALTE DANS TEKKE

KAM - 
PANJE

HOVED - 
STAD

Anders           
Vege 

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 
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Hvor god venn er du i trafikken?  
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Selius & kidza

1.
Du og et par av vennene dine er på vei 
fra én fest til en annen. Vennene dine 
har 3-4 øl innabords, og går litt ustøtt. 
Du foreslår at dere skal gå i stedet for 
å sykle. 
g Det gjør jeg (2 poeng)
g Det gjør jeg kanskje (1 poeng)
g Det kommer jeg aldri til å foreslå 
 (0 poeng) 

2.
Du er på trening, og du og din venn får 
sitte på hjem med en av de voksne. 
Han kjører fort og tar sjanser. Du ber 
ham om å enten senke farten eller å 
sette av deg og din venn. 
g Det gjør jeg (2)
g Det gjør jeg kanskje (1)
g Det kommer jeg aldri til å si (0) 

3.
Du ser at ei venninne fra klassen din blir 
plukket opp av en 16-åring på moped. 
Dagen etter sier du til henne at du var 
bekymret for henne fordi det både er 
farlig ulovlig å kjøre to stykker på en 
moped. 
g Det gjør jeg (2)
g Det gjør jeg kanskje (1)
g Det kommer jeg aldri til å si (0) 

4.
Du og en av vennene dine står og ven-
ter på bussen. Storebroren til vennen 
din kjører forbi med fire andre i bilen. 
Han sier dere kan sitte på fanget til de 
i baksetet. Du sier dere heller tar bussen. 
g Det gjør jeg (2)
g Det gjør jeg kanskje (1)
g Det kommer jeg aldri til å si (0) 

5.
Du har besøk av en kompis som skal 
sykle hjem. Ute har det blitt mørkt, og 
han har ikke lys på sykkelen sin. Du 
låner ham sykkellampen din. 
g Det gjør jeg (2)
g Det gjør jeg kanskje (1)
g Den låner jeg ikke bort (0) 

6.
Du sitter i bilen med familien din og 
ser at lillesøstra di ikke har tatt på seg 
bilbeltet. Du later som ingenting. 
g Later som ingenting (0)
g Sier kanskje ifra (1)
g Jeg sier ifra (2) 

7.
Du sykler sammen med ei venninne. 
Mobilen hennes ringer. Du stopper opp, 
så hun ikke skal sykle og snakke i mobi-
len samtidig. 

g Det gjør jeg (2)
g Det gjør jeg kanskje (1)
g Jeg kommer ikke til å stoppe (0) 

8.
Du er på vei hjem fra fest. Du ser store-
broren til en av kameratene dine sette 
seg på mopeden, ganske så brisen. Du 
tenker "Håper det ikke skjer noe", men 
later som ingenting. 
g Later som ingenting (0)
g Ser an situasjonen (1)
g Sier ifra og prøver å stoppe ham (2) 

9.
En av vennene dine har vært på fest, 
drukket for mye og er ganske dårlig. 
Hun vil gå hjem alene, men du ringer 
foreldrene hennes. 
g Jeg ringer (2)
g Jeg ringer kanskje (1)
g Kommer aldri til å gjøre det (0) 

10.
Du og vennen din blir fulgt til en fest. 
Dere lover foreldrene deres at dere skal 
gå hjem sammen, I løpet av festen 
bestemmer du deg for å dra uten å si 
fra til vennen din. 
g Det gjør jeg (0)
g Det gjør jeg kanskje (1)
g Det kommer jeg aldri til å gjøre (2) 

Hver dag er ungdom involvert i mindre og større trafikkulykker. Ikke glem at du selv kan bidra til at du og vennene 
dine slipper å oppleve slike skumle situasjoner i trafikken. Ta testen her, og få noen tankevekkere i samme slengen.

Testen er hentet fra det danske ungdomsmagasinet Ung og er laget av Rådet for Større Færdselssikkerhed (sikkertrafik.dk). 
Til hvert spørsmål er det tre alternativer. Summér poengene på dine svar, og finn ut hvor god venn du er i trafikken.

0-5 poeng:
Du bør blir mye bedre til å passe på deg selv 
og vennene dine. Vi får håpe du har gode 
venner som hjelper deg... 

6-14 poeng:
Du vet hvilke valg som er de tryggeste i tra-
fikken. Kanskje svikter motet deg litt når du 
skal hjelpe vennene dine med å passe på seg 
selv? Klarer du å manne deg opp til å si ifra, 
kommer du til å bli en enda bedre venn. 

15-20 poeng
Du hjelper dine venner med å ta sikre og 
fornuftige valg så de ikke kommer til skade. 
Godt de har deg - du er en fantastisk venn!



Små, 
små lyn
Små, 
små lyn
Med bare en teiprull 
kan du skape små, 
harmløse lynglimt.

Gå inn på 
det mørke 
rommet og 
vent til 
øynene er 
blitt vant til 
mørket

Hold 
teiprullen 
i den ene 
hånden og 
enden av 
teipen i 
den 
andre

Følg 
nøye 
med på 
stedet der 
den klebrige 
siden av teipen 
løsner fra rullen…

… og dra raskt 
løs litt av teipen

Små 
gnister 

oppstår 
der teipen 

forlater 
rullen

Når du drar i 

teipen, strekker 

du den og bryter 

opp limlaget

En del elektroner

(små biter 

med elektrisk 

ladning) blir 

rykket fra 

hverandre, 

før de hopper 

sammen igjen 

og lager en 

liten gnist

©MCT/Bulls

Surr 
teipen 
forsiktig 
tilbake på 

rullen når du 
er ferdig

Hva skjedde?

3

2

1

Du trenger
•   Flere ruller med ulike 
typer teip (bred teip er 
best)

Få tillatelse 
fra en voksen 
til å bruke 
teipen

•   Fullstendig mørkt rom 
(et bad uten vinduer 
passer bra)

!

Hva 
slags teip 
gir best 
gnister?

!
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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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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

AUST-AGDER

REIDARS Trafikkskole AS
Torbjørnsbu 24 A, 4847 ARENDAL....................................Tlf. 906 41 520
E-post: reidarstrafikkskole@msn.com
reidarstrafikkskole.no

FINNMARK

KARASJOK Kjøreskole AS
Niitonjárgeaidnu 108, 9730 KARASJOK...........................Tlf. 917 20 663
E-post: post@karasjokkjoreskole.no
www.karasjokkjoreskole.no

MØRE OG ROMSDAL

ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND......................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no

NORD-TRØNDELAG

NAMSOS BIL OG MC Trafikkskole AS
Hyllavegen 2, 7805 NAMSOS..........................................Tlf. 913 73 504
E-post: hans.olsson@namsostrafikkskole.no
www.namsostrafikkskole.no

OPPLAND

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

OSLO

ALNA Trafikkskole AS
Risløkkveien 51 A, 0583 OSLO.......................................Tlf. 22 72 02 32
E-post: post@alnatrafikkskole.no
www.alnatrafikkskole.no

ROGALAND

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

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

SOGN OG FJORDANE

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

SØR-TRØNDELAG

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

TROMS

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

KARLSEN Trafikkskole AS
Skipperg. 7, 9008 TROMSØ...........................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

VESTFOLD

HORTEN Trafikkopplæring
Eians Horten Glenn Ronny Edvardsen
Storgata 23, 3181 HORTEN.............................................Tlf. 477 11 879
E-post: post@trafikkskolehorten.no
www.eianstrafikkskole.no

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

ØSTFOLD

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

Søndre Skipstad 3, 1684 VESTERØY...............................Tlf. 911 32 774
E-post: kontor@teamhvaler.no
www.teamhvaler.no
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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

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

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

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

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Hovfaret 17 G, 0275 OSLO
Tlf. 22 52 06 77 -  www.mbservice.no

Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810
Blomkvist ITK  driver med IT konsulentvirksomhet, rådgiving

og teknisk arbeid. Salg av datautstyr og programvare samt
byggautomasjons og sikkerhets produkter.

Kommunikasjonsutstyr og elektronikk.
Les mer på vår hjemmeside www.blomkvistitk.no

eller på facebook https://www.facebook.com/blomkvistITK

Trygt på skoleveiene

Nittedal
kommune

nittedal.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

os.kommune.no

Lørenskog
kommune
Rus og

Psykisk Helse
lorenskog.kommune.no

Jevnaker
kommune

jevnaker.kommune.no
nord-fron.kommune.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Risør
kommune

risor.kommune.no

Fjell
kommune

fjell.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Stavanger
kommune

Park og vei
stavanger.kommune.no

Gaular
kommune

gaular.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
hoylandet.kommune.no

Bø
kommune

boe.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

loten.kommune.no

sorreisa.kommune.noas.kommune.no

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

Tlf. 64 97 94 00

larvik.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
risor.kommune.no

hamar.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

sor-varanger.kommune.no

Sund
kommune

sund.kommune.no

re.kommune.no
Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

snillfjord.kommune.no
eidfjord.kommune.no
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Varanger
Auto AS
Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

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

www.mtf.no

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

Vallset
 Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Hamar
Pukk og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Bertelsen &
Garpestad AS

 Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Statens vegvesen
Region sør
4808 ARENDAL

Tlf. 020 30

Rally
Bilverksted AS

Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Magnus Barfots veg 20 A
7562 SAKSVIK
Tlf. 924 41 991

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Trønderfrakt AS
Strandveikaie nr. 53,
Strandveien 98-100
7042 TRONDHEIM
Tlf. 73 50 35 90

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Kuliaveien 101
4618 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 00 35 80

Techno Dive AS
Husøyvegen 281

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 64 40

Skibotn
Blikkenslager Verksted

Sommersetlia 2
9143 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

Frydenbø
Bilsenter Førde

Halbrendsøyra 8
6800 FØRDE

Tlf. 57 83 72 00

Bremsnes
Bilverksted AS

Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

John Haugerud
Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND

Tlf. 35 97 35 46

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Jans
Bilberging

Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Evje
Verksmoen, 4735 EVJE

Tlf. 37 00 60 00

Brattset Regnskap
Per Brattset
 Brenneveien 85
1735 VARTEIG
Tlf. 69 13 28 40

Østerhagen
Transport AS

Vangliv 10 a
2322 RIDABU

Tlf. 62 59 66 13

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Karosseri
Spesialisten AS

Malerhaugveien 15
0661 OSLO

Tlf. 23 21 09 90

Bit Maskin AS
Torggata 22

8200 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Kongensgate 33
3701 SKIEN

Tlf. 35 90 47 00

Holmen AS
Bilgummiverksted

Smalvollveien 6
0667 OSLO

Tlf. 22 65 11 99

Lura
Auto Service AS

Luramyrveien 21
4313 SANDNES
Tlf. 51 12 33 40

Gaustad
Transport AS

 Majorstuv. 17
0367 OSLO

Tlf. 909 05 000

EXPONORWAY
Robert Sathiaseelan

Gnanapragasam
 Ramstadsletta 46 A

1365 BLOMMENHOLM
Tlf. 952 50 338

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

Biotrail
 7252 DOLMØY
Tlf. 901 58 802

Brages Molde
 Fannestrandvegen 70

6416 MOLDE
Tlf. 71 20 14 00

ANONYM
STØTTE

Rud Bilvask
og Bilpleie AS

Løxaveien 5
1351 RUD

Tlf. 970 93 536

Svekå Bil
 Trondheimsvegen 565

2070 RÅHOLT
Tlf. 906 52 117

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

Elveg 1
7713 STEINKJER
Tlf. 74 10 01 30

www.steinkjer-avisa.no

Bygger’n
Lofot Entreprenør

 Sjøveien 101
8370 LEKNES

Tlf. 76 05 41 00

S. Holand
Bilverksted AS

Kampen 19
9440 EVENSKJER

Tlf. 901 53 680

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

Snekkerlaget AS
Nordre Kongsveg 113

2372 BRØTTUM
Tlf. 900 66 958

Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Numedal
Trykkservice
 Numedalsvegen 48

3626 ROLLAG
Tlf. 32 74 68 21

Vestfold
Autogass AS
Hortensveien 275
3157 BARKÅKER
Tlf. 456 93 004

Tjøme
Motorverksted

Østveien 527
3145 TJØME

Tlf. 958 98 465

Red Racing
Motortechnic

Fjordveien 10
3370 VIKERSUND

Tlf. 400 66 033

RS Micropaint AS
 Øvre Solbakken 46
7550 HOMMELVIK

Tlf. 473 47 727

Team
Trafikkskolene
Bo & Anga DA

Glommeng 41
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 62 33 / 62 00 06 76

Vegsundbakken 22
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Alversund Auto AS
 Hordasmia

5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 35 00 15

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Assistanse Nor AS
 Stasjon Selnes
8400 SORTLAND
Tlf. 917 32 008

Eyvind Hermansen
 V Sandøya

4915 VESTRE SANDØYA
Tlf. 37 16 78 39

Toril
Transport AS
Heggstadmoen 14

7080 HEIMDAL
Tlf. 73 91 15 30

Rolf Rognes
 Dokkgata 6 A

7014 TRONDHEIM
Tlf. 915 30 000

Auto Last Møre AS
 Lerstadv 304

6014 ÅLESUND
Tlf. 70 15 88 00

Mjøsgrønt AS
 Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

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

ANONYM
STØTTE

LEVE MED 5-2016.pmd 12.05.2016, 09:504



–  28  – –  29  –

Parkv. 1, 2500 TYNSET
Tlf. 62 48 28 88

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Autopartner
 Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Griniveien 159
1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 69 90

Auto Øst AS
 Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 21 05 64 55

AB Maskin
 Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Evje
Bilopphogging
 Syrtveit, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00

3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

Bunnpris
Valsøyfjord

Enge
6687 VALSØYFJORD

Tlf. 71 55 51 56

Mekonomen
Solgårds Auto

Idrettsveien 4
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,

reparasjner og EU-kontroll

AutoXL as
 Grønlikroken 3

3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00
www.autoxl.no

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Norsk Scania AS
Drammensveien 159

0212 OSLO
Tlf. 05 464

Trysil
Septikservice AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12

Bjørn Nilssen
Serviceverksted

Sletnes
6639 TORVIKBUKT

Tlf. 975 64 804

Ås Karosseri
og Lakk A/S
 Langbakken 16

1430 ÅS
Tlf. 64 94 37 19

NLP Nor
 Naurstad

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Gulv-Service
 Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Stian Røyset
Transport AS
Snopenesvegen 25

6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Sped Trans AS
Titang. 13

1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 01 38 89

Bjørn Arvid Eriksen
Transetveien 8
3440 RØYKEN
Tlf. 900 90 163

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 05 68

Atlantico AS
 Verftsgata 6 A
6416 MOLDE

Tlf. 71 25 10 00
www.atlantico.no

Larvik Sandefjord
Bommestad, 3270 LARVIK

Tlf. 33 11 12 12
Veihjelp for alle!

Beckmanns Kgb
Sørbygata 46
3187 HORTEN
Tlf. 916 11 360

Arendal
Båt & Billakkering

Siringveien 3
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Kongeveien 79
3188 HORTEN

Tlf. 33 04 98 80

Maskinservice
Bøhnsdalen
Stømnervegen 80

2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Vestviken
Brønnboring AS

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN

Tlf. 993 00 055

Svein Østmo
Transport

Jerikoveien 53 B
1067 OSLO

Tlf. 992 60 190

5591 ETNE
Tlf. 911 26 872

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Svene
Lakkering AS

 Moen Industriområdet
3622 SVENE

Tlf. 32 76 26 11

Eia
Hageservice AS

Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Helge R. Olsen
& Sønn AS
Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

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

Ytre Arnavegen 100
5261 INDRE ARNA

Tlf. 55 24 93 33

Transport
Eirik O. Gaarud

Skoleveien 56
3534 SOKNA

Tlf. 905 50 138

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD

Tlf. 75 19 51 45

Aniksdal
Maskin AS

 Nymannsvegen 12
4362 VIGRESTAD

Tlf. 982 21 033

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Asko Øst AS
Delitoppen 4, 1540 VESTBY

Tlf. 02 425
www.asko.no

AS Normaskin Tana
Grenveien 2, 9845 TANA

Tlf. 78 92 81 96

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20
Våre serviceinnstilte

medarbeidere bistår deg med
veiledning og oppfriskning av

hele garderoben

Janki
Transport AS

Sletta 12, 3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

 Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 96 00

Oltedal Bilverksted
 Bygdav 116

4333 OLTEDAL
Tlf. 51 61 66 20

Eidsberg
Regnskapslag

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN

Tlf. 69 84 60 90

Sollia Fjellstyre
2477 SOLLIA

Tlf. 474 62 881

Berganmoen
Verksted AS

Lågendalsveien 2637
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 12 94 48

Vik
Transport AS

 Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Trond A. Johnsen
Transport AS

Furuflaten 3
5600 NORHEIMSUND

Tlf. 476 34 614

Rustad
Transport AS

 Storfjellveien 16
8530 BJERKVIK
Tlf. 76 96 38 80

Telemarksveien 61
3734 SKIEN

Tlf. 24 03 55 50

Øystein Møylas veg 25
7031 TRONDHEIM

Tlf. 919 01 046

Saga Autoprotect
og Antirust

Verkseier Furulunds v 17
0668 OSLO

Tlf. 22 30 60 60

Espa
Servicesenter AS
 Sørbråtlia, 2338 ESPA

Tlf. 62 58 02 18

Sundbrei
Transport

 Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Gunnar Haukedal
Baklia 9 A

3960 STATHELLE
Tlf. 908 85 672

Konsmo
Fabrikker AS

 Myreneveien 35
4847 ARENDAL
Tlf. 37 07 35 70

Haram
Bilpleie AS

Strandgata 62
6270 BRATTVÅG
Tlf. 913 94 904

Albjerk Bil Drammen AS
Ing. Rybergsgt 100

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00
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Bilskadereparatøren
Odd Gunnar Hvattum
 6443 TORNES I ROMSDAL

Tlf. 922 84 987

Transport
Rolf Bratthammer
 Bratthammervegen 24

5541 KOLNES
Tlf. 970 80 022

Ask
Industrimontasje AS

 Hellenvegen 1
2022 GJERDRUM
Tlf. 63 93 80 90

Solregn AS
 Industriv 5

1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

Vikavegen 17
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 44 33

Autobjørn A/S
 Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Finnskogen
Skogservice AS

2283 ÅSNES FINNSKOG
Tlf. 911 99 197

Ronny Tangeland
Transport

Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 928 99 105

Leikanger
Taxisentral ANS

Øyane 7
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 23

Mosserødhjemmet
Plutosv 24

3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Oasen Svømme
& Miljøsenter
Jarle Hildrums veg 6

7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 90 40

Østli
Servicesenter AS
Svartbekkvegen 74

2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Vanylven
Rekneskapslag

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

LaserWash AS
Gorudvegen 46

3300 HOKKSUND
Tlf. 415 11 166

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Notodden Hotel
Torvet 8

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 20 88

Henning Ullestad
Transport
Sagstuveien 8
3243 KODAL

Tlf. 907 64 907

Frank Kjosbakken AS
 Dalstuvegen 7
2340 LØTEN

Tlf. 62 59 09 01

Gårdsveien 8, 8481 BLEIK
Tlf. 913 46 924

Murer
Kjell-Arne Olsen

Åsvegen 116
2344 ILSENG

Tlf. 951 41 637

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden

3630 RØDBERG
Tlf. 74 32 67 00

BilXtra
Berghagan Bil AS

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Leangbukta 40
1392 VETTRE

Tlf. 66 98 19 30

Tor Ivar Martinsen
Transport AS

Østhellinga 31
3370 VIKERSUND

Tlf. 918 61 533

Bil Kokstad AS
Kokstadveien 29 b

5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Adamsrød
Ferdigplen AS
Adamsrødveien 102
3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 05 85 60

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Fagernes
Optiske AS

Jernbanev 6
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 02 86

Klepp
Spesialtransport AS

Boreveien 5
4352 KLEPPE

Tlf. 51 42 51 55

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Spar Haga Mat AS
 Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Solberg Bil AS
 Vestre Buktenveg 11-13

3736 SKIEN
Tlf. 35 58 35 20

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Hop
transport AS
 Midtunhaugen 15
5224 NESTTUN
Tlf. 55 92 20 40

Pitstop
Autoshine AS

Sagveien 1
1814 ASKIM

Tlf. 900 45 589

Gbr. mask.hold
Engebreth Tofteberg

Vestre Toftebergg. 3
1640 RÅDE

Tlf. 922 87 088

De Ville Bak Fjellet
9782 DYFJORD
Tlf. 400 54 490

Thor Englund
Tiurv. 2

2609 LILLEHAMMER
Tlf. 957 25 344

Sar AS
Sjøkrigsskoleveien 15

5165 LAKSEVÅG
Tlf. 55 94 78 78

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Voss Auto og
Servicesenter AS

 Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO

Tlf. 56 53 05 10

Sør-Skurdalen 1
3580 GEILO

Tlf. 32 09 47 58

Fossli AS
Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Trygg Takst AS
Kanalgata 3

3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Salten Dekk
& Bilpleie AS
Bergverksveien 5

8208 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Cobra VVS
 Åkerløkkvegen 14

7232 LUNDAMO
Tlf. 415 14 999

Bil-Spesialisten AS
 Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

M Hjorteseth
Shipping AS

Håkonshellaveien 121
5174 MATHOPEN
Tlf. 53 00 43 71

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Møllevegen 1
2340 LØTEN

Tlf. 62 50 89 89

Sofies gate 15
2208 KONGSVINGER

Tlf. 913 91 523

Vinstra
Begravelsesbyrå

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

5585 SANDEID  -  Tlf. 52 76 49 00

ANONYM
STØTTE

Bjørnstad Industriområde, 1713 GRÅLUM
Tlf. 69 10 23 00 - www.okonomi-deler.no
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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

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70
www.sargruppen.no

Nedre Buskerud
Boligbyggelag
Nedre Torggt 5/7
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00
www.nbbo.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

MECA Sandnes
Nikkelveien 10, 4313 SANDNES - Tlf. 51 68 45 00

DITT LOKALE BILVERKSTED
Settes i Myriad Pro eller Arial.

Tlf. 915 12 015 - Bergvarmepumper - henter vann fra bunn

Galaniittuluodda
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30
www.juhls.no

Basbergveien 169
3114 TØNSBERG
Tlf. 905 23 232

Industrirengjøring,
Soppsanering osv.

ved bruk av
Tørris blåserensing

LILLEHAMMER
www.06565.no

Eggen Anleggsdrift AS
 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Claudius Trafikkskole
Sarpsborg

Linneaveien 3,  1715 YVEN
Tlf. 69 12 99 90 - www.claudius.no

Betong - Mur - Flisarbeid

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

Rosenholmveien 6
1252 OSLO
Tlf. 23 69 69 60

avd Moss avd rør
1522 MOSS

Tlf. 69 26 26 00

www.bravida.no
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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.


