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første halvår av 2016, blir jeg imponert over 
oss som organisasjon. Vi favner stort, og 
medlemmene våre kommer fra alle deler av 

samfunnet og har kommet til oss av mange forskjellige 
årsaker. 

Personskadeforbundet LTN arbeider for all type skade, det 
vil si at om du er skadet i trafikken eller innehar en annen 
form for skade vil du få hjelp hos oss. Vi har lenge arbeidet 
for alle uavhengig av hvordan de har skadet seg. I LEVE MED 
kan noen av artiklene virke som de er relatert til for eksempel 
trafikkskade eller pasientskade, men er det noe vi har lært 
oss i løpet av de siste 30 årene er at det spiller ingen rolle 
hvordan du ble skadet. Følgene og problemstillingene er like 
etterpå, og mange av artiklene i LEVE MED gjelder også deg 

selv om artikkelen omhandler en person med pasientskade 
og du har en yrkesskade.

I denne utgaven kan du også lese om Gøran og Lauren som 
forteller hvordan de som par jobber for å få et best mulig liv 
sammen. I vår deltok de på parkurset ”Vi husker SAMMEN” 
som forbundet arrangerte på Hamar. 

Endelig har sommeren kommet og mange ferdes ute langs 
veien som fotgjenger, sykelister og ved motoriserte kjøretøy. 
Ta hensyn til hverandre og nyt sommeren. 

Og skal du ut og reise i sommer, så husk reiseforsikring!

 Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

I LEVE MED kan noen av artiklene virke som de er relatert 
til for eksempel trafikkskade eller pasientskade, men er det 
noe vi har lært oss i løpet av de siste 30 årene er at det spiller 
ingen rolle hvordan du ble skadet. 
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Et verdighetsprosjekt

Å prøve sin pasientskadesak for 
norsk pasientskadeerstatning (NPE) 
eller pasientskadenemnda (PSN) er 
som å spille russisk rullet. Facebook-
gruppen Sammen for et bedre NPE, 
med flere hundre medlemmer, er ikke 
nådig i sin kritikk mot de to offent-
lige organene.

TEKST: Gunn Kvalsvik

På en kafé ved elva i vakre Drammen 
sitter en voksen dame. Det lyse håret er 
pent klippet i en kledelig og lang pasje- 
sveis, hun er delikat kledd og stemmen 
er behagelig og lavmeldt. Ved første 
øyekast er helseutfordringene hun har 
fortalt om på telefon helt usynlige. 

Hun gjør seg til kjenne og nikker mot 
stolen rett overfor henne. Blikket, som 
er sterkt og tydelig, står i kontrast til 
en tydelig gjenstridig arm og et svakt 
håndtrykk.  

- Andrea, sier hun og setter seg tilbake 
på stolen. 

- Jeg står helt klart bak utsagnet om 
russisk rullet og mener det er en skanda-
le at NPE og PSN, som har som oppgave 
å ivareta rettighetene til oss som mener 
oss feilbehandlet, virker så tilfeldige i 
sine vedtak og behandler folks liv så 
lemfeldig, sier hun, mens hun justerer 
den  lyseblå kardiganen slik at den sitter 

pent utenpå den småblomstrete skjorte- 
blusen. 

Å LEVE MED ELLER Å LEVE FOR 
Andrea tok kontakt med LEVE MED for 
et par uker siden. Hun sa hun hadde er- 
faringer som hun dessverre delte med så 
altfor mange, og at hun hadde bestemt 
seg for å ta opp kampen mot et råttent 
offentlig system rundt ivaretagelse av 
mennesker som blir skadet under be-
handling.  

- Jeg liker tittelen på magasinet ditt; LEVE 
MED, sier hun, og tenker seg litt om:  

- Det er nemlig det jeg tenker jeg gjør 

hele tiden: lever med sinne, smerte og 
frustrasjon. Og jeg lever med følelsen 
av å være et sandkort i det store sam-
funnssystemet. Man mister selvfølelse 
og livskvalitet. Akkurat nå jobber jeg mer 
for å leve med enn for. Det er den eneste 
måten jeg orker hverdagen min på. 

Hun bøyer seg ned og tar opp en doku- 
mentmappe og forteller at hun har samlet 
noen av dokumentene som er relevante 
som bakgrunnsdokumentasjon. 

Det «leve med-prosjektet» Andrea referer 
til er utfallet av en dramatisk operasjon 
nøyaktig ti år tilbake i tid. Fra å være 
en travel tenåringsmamma, som elsket 

DET ER LETT Å KJØRE SEG FAST i et system som egentlig er laget for å ivareta deg.
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teater og hverdagen sin, ble hun påført 
11 følgediagnoser og fikk en hverdag som 
først og fremst handlet om å holde seg 
flytende.

Etterhvert handler det også om å leve 
med opplevelsen av at det offentlige 
systemet ikke anerkjenner sine feil. 

FOR TI ÅR SIDEN 
Historien hun vil dele starter våren 2006. 
Andrea er ute og kjører, men står stil-
le i det en bil skir inn i hennes. Dunket 
er så lite at det knapt fører til et rykk i 
kroppen. Likevel medfører det smerter i 
høyre overarm, og to-tre dager senere 
oppsøker hun lege. 

Hun ble undersøkt og de tok MR av nak-
ken der hun opplevde smerte. Etter først 
å ha sagt at de ikke så noe, ble Andrea 
innkalt og fortalt at en liten svulst har kilt 
seg fast mellom to nakkevirvler. Legen 
mente sammenstøtet hadde flyttet på 
svulsten, og at det var grunnen til smer-
tene. Det ble anbefalt operasjon. 

Det hele gikk fort. Veldig fort. Andrea 
ble engstelig. Tenkte seg redd på tanken 
om å operere nakken. Etter å ha rådført 
seg med en god venninne valgte hun å 
ringe sykehuset for å høre hvordan legen 
vurderte situasjonen. 

- Jeg snakket med kirurgen som skulle 
foreta inngrepet. Han forklarte meg hva 
som skulle skje, om hvordan de skulle 
suge eller lirke svulsten ut, og sa at de 
hadde god erfaring med 12 operasjoner 
som dette årlig. Han forsikret meg om 
at inngrepet ville gå bra, og at jeg ville 
være på beina og hjemme igjen etter 
noen dager. Den samme informasjonen 
fikk jeg også i brevform. Altså, ikke ett 
ord om mulige bivirkninger eller farer. 

Andrea rister på hodet, drar frem et do-
kument som ligger øverst i den med-
bragte mappen og snur det slik at det 
er lesbart fra den andre siden av kafé-
bordet. Hun strekker ut armene for å 
vise meg den meterlange bredden av 
permer som befinner hjemme - et tett-
sted i nærheten, som hun og mannen 
flyttet til for et par år siden. Det store 

huset over tre plan ble byttet ut med et 
praktisk ett-etasjes hus da sykdommene 
hennes ble for belastende.  

BAGATELL OG INGEN FARE 
Etter telefonsamtalen med kirurgen følte 
hun seg tryggere, men uroen og murrin-
gen i magen slapp ikke helt taket. Hun 
var både redd og skeptisk til operasjon. 
Likevel stolte hun på legen og ble operert. 

Da Andrea våknet noen timer etter inngre-
pet kjente hun at hun var iskald på venstre 
bein. Dessuten var høyresiden lammet. 
Hun sa fra til operasjonssykesøsteren som 
dekket henne med pledd, mens hun ris-
tet uforstående på hodet og mumlet at 
Andreas bein var skikkelig varmt.  

- Da legen endelig kom var han alvorlig i 
ansiktet og sa at han hadde gjort en feil, 
at han hadde feilvurdert. Svulsten hadde 
sittet mer komplisert til, noe han hadde 
hatt mistanke om kvelden før operasjon.  
Inngrepet hadde medført nevrologiske 
skader. Han sa at han hadde gjort en 
feil, og at Ullevål stilte seg bak, fortel-
ler Andrea. Det samme fortale han min 
mann samme ettermiddag på telefon.

Så startet marerittet: Rekonvalesen-
sen som skulle vare noen dager, ble til 
seks måneder. Tre på Ullevål, deretter 
tre måneder på Sunnaas, så tre uker på 
Catosenteret. De to tenåringsguttene, 
på henholdsvis 16 og 20 år, og mannen 
som reiste mye i forbindelse med jobb, 

Da legen endelig kom var han alvorlig i 
ansiktet og sa at han hadde gjort en feil, 
at han hadde feilvurdert. 

Andrea 
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måtte snu seg rundt og klare seg så godt 
de kunne uten henne. 

Andrea viser meg et referat som mannen 
hennes skrev etter hans første samtale 
med operasjonslegen. Der fortelles det 
flere ganger at dette ikke burde skje, at 
hun hadde vært uheldig, at han hadde 
gjort en dårlig vurdering med hensyn til 
fare for komplikasjoner.  

I ettertid har Andrea fått beskjed om at 
Ullevål har ett tilfelle som hennes hvert 20. 
år og at de bare gjør 8 operasjoner i året.

KAMPEN OM RETTFERDIGHET 
Fem måneder etter operasjonen kom 
Andrea hjem. Med seg i bagasjen hadde 
hun et dokument som fortalte om en 
uføregrad på 59 prosent og en kropp som 
hun måtte lære å kjenne på nytt. 

Med mannen ved sin side hyret de ad-
vokat, en av de beste, og laget et krav 
som de fremsatte for Norsk Pasientska-
deerstatning (NPE). Advokaten mente de 
hadde gode odds fordi det var så klare 
brudd i informasjonsplikten om eventuelle 
komplikasjoner. 

-Jeg tror advokaten vår ble like overras-
ket som oss da vi fikk avslaget fra NPE. I 
en formell drakt ble jeg fortalt at det nok 
burde blitt informert grundigere, men at 
det var et komplisert område og dermed 
også naturlig at det kunne oppstå skader. 

Avslaget var begrunnet med at «hun nok 
ville latt meg operere, selv om hun visste 
risikoen».

En overlege på Sunnaas lurte på om de 
var "spåkjerringer alle hos NPE". En psyki-
ater uttalte at: "Her synes NPE nærmest 

Personskadeforbundet LTN krever en 
evaluering av hele ordningen. Forbundets 
krav har også fått støtte av Funksjons-
hemmedes Fellesorganisasjon (FFO) med 
350.000 medlemmer i ryggen.

Til tross for at lovverket er bra, så har 
praksis etter vår oppfatning utviklet 
seg i en helt annen retning enn hva vi 
tror lovgiver så for seg. Det er dessverre 
slik at svært mange som egentlig har 
krav på pasientskadeerstatning aldri 
får det. At dette er tilfelle har for øvrig 
Pasientskadenemnda, eller Helseklage-
nemnda som det i dag heter, erkjent i 
møte med Personskadeforbundet LTN. 

Vi holder kontinuerlig kontakt både 

med NPE og Helseklagenemnda for å 
diskutere hvilke forbedringer vi kan gjøre 
innenfor eksisterende system, men 
dette rokker ikke ved vår oppfatning 
om at ordningen må gjennomgås og 
evalueres. Forbundet kan tenke seg en 
liknende ordning som evalueringen av 
voldsoffererstatningsloven gjennom-
går. Pasientskadeerstatningsordnin-
gen ble opprettet samtidig og det er 
et paradoks at Helsedepartementet 
så langt ikke ser behovet for en tilsva-
rende evaluering av pasientskadeord-
ningen. Etter min oppfatning burde 
dette komme som følge av vedtaket 
om relokalisering av PSN til Bergen og 
det nyopprettede Nasjonalt klageor-
gan for helsetjenesten. 

Praksis rundt pasientskader rimer dårlig 
med Helseministerens løfter om at det 
skal være pasientens helsetjeneste og 
at pasientene skal bli hørt ved utfor-
ming av fremtidens helsetjenester. Vi 
advarte om følgene av den raske flyt-
tebeslutningen i vår høringsuttalelse og 
vi noterer nå at saksbehandlingstiden 
på svært kort tid har blitt doblet. Hvilke 
konsekvenser dette vil ha for kvalite-
ten på saksbehandlingen kan vi bare 
spekulere i. Hvor mange, som Andrea, 
vil oppleve å få livet ytterligere ”satt på 
vent” før regjeringen tar ansvar tør jeg 
ikke å tenke på. Vi som forbund for-
sikrer om at vi vil fortsette arbeidet for 
trygghet, rettferdighet og rettssikkerhet 
for pasienter.  

KREVER EN EVALUERING OG GJENNOMGANG 

Personskadeforbundet LTN er kritisk til hvordan pasientskader blir håndtert av det offentlige.

TEKST: Per Oretorp, ass. generalsekretær og medlem av forbundets pasientskadeutvalg
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å ha overnaturlige krefter. Juristene vet 
bedre enn pasienten selv"

Andrea var sjokkert og sint. Hun følte 
seg alene og søkte rundt, ble medlem 
i Personskadeforbundet LTN. Deretter 
dukket facebookgruppen Sammen for 
et bedre NPE opp og hun forstod at hun 
slett ikke var alene om å kjenne seg som 
David som kjemper mot Goliat. 

- Det er et paradoks at det er en gruppe 
på nesten 400 personer med en ting til 
felles; kampen om at helsemyndighetene, 
altså NPE og PSN, skal erkjenne sine feil 
og gi oss tilbake verdigheten, forklarer 
Andrea og sukker. 

GODE HJELPERE  
Det er mange personer som har hjulpet og 
vært tilstede for Andrea siden den fatale 
operasjonen i 2006. I tillegg til mann og 
familie, venner og naboer, er det en over-
lege ved Ullevål som roses. 

En lege ved Ullevål har vært har vært 
en klippe i livet mitt etterhvert som syk-
dommen har utviklet seg og når jeg har 
tenkt ”nå klarer jeg ikke mer”. Han har en 
fantastisk evne til å være tilstede og på 
en pedagogisk måte få meg til å god-
ta og forklare hva som skjer. Uheldigvis 
gikk han av med pensjon for halvannet 
år siden og jeg jakter nå på en ny lege, 
sier hun. 

Andrea forteller at hun helt fra begynnel-
sen har vært i fysisk aktivitet. I sine mest 
fortvilte perioder trente hun til og med 

før hun skulle til fysioterapi. Nå trener 
hun kun en time om dagen, og kaller det 
vedlikehold.  

- Jeg har gitt opp ”å bli bedre”-prosjektet 
som drev meg i begynnelsen. Gjennom 
årene har tilstanden bare gått en vei; 
nedover. Men jeg har tro på at det hjelper 
å ha en viss kontroll ved å gjøre det jeg 
kan få til; prestere på mitt nivå, sier hun. 

Hun ser ut vinduet, ansiktet lyser opp og 
hun smiler mens hun forteller at folk flest 
ikke forstår hvor vakkert det er i Dram-
men og at hun savner å gå i teateret 
som ligger på den andre siden av elven. 

- Teaterinteressen min har jeg fortsatt, 
men helseutfordringer gjør det umulig å 
sitte gjennom en hel forestilling. Men du, 
jeg må fortelle om en annen viktig person: 
Kunstneren som leder avdelingen Pus-
terom på Sunnaas. Da jeg kom dit nylig 
skadet og delvis i sjokk, klarte hun å lokke 
meg frem gjennom keramikk og maling. 

Lederen ved Pusterom er fremdeles en 
viktig inspirator, og for noen år siden del-
tok Andrea  på et utsmykkingsprosjekt 
ved nettopp Sunnaas. 

-Ved å bruke det kreative klarer jeg, iallfall 
innimellom, å slippe taket på den håpløse 
situasjonen jeg er i. 

TILSTANDEN BLIR VERRE    
Inngrepet mellom nakkevirvlene har altså 
medført komplikasjoner som blir forverret 
år for år. Og fem år etter det katastrofale 

inngrepet blir hun enig med sin mann om 
å gjenoppta saken.  

- Jeg tok ikke saken for retten, jeg var for 
dårlig, men man kan få gjenåpnet saken 
ved å dokumentere forverringer. Etter en 
lang telefonsamtale med PSN rådet de 
meg til å skrive ned forverringer og legge 
ved dokumentasjon på det samme, så 
skulle de vurdere saken igjen. Advokat var 
ikke nødvendig, forklarer Andrea.  

Ikke uventet endte det med avslag, igjen.

Våren 2015 tok hun kontakt med en ad-
vokat som har jobbet i mange år, på den 
andre siden av bordet. Igjen blir ringper-
mene med dokumenter som forteller om 
mange års unntakstilstand tatt frem. 
Hun føler seg litt sterkere enn sist, har 
god dialog med flere i facebookgruppen 
og tror at nå må rettferdigheten seire. 

Det er mange personer som har hjulpet og 
vært tilstede for Andrea siden den fatale 
operasjonen i 2006.

 

KUNSTPROSJEKTER HAR BLITT EN MÅTE å leve 
med på for Andrea. Her er to av hennes arbeider. Begge 
illustrerer smerte og galskap. Foto: Gunn Kvalsvik
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Saken ble sendt inn september 2015, 
avslaget mottatt 2016. Det medisinske, 
samt fraværende informasjonsplikt, er 
dokumentert og fått medhold i. Be-
grunnelsen "... ville nok latt seg operere, 
selv om ..." likevel igjen blir stående som 
avgjørende.

- Selv om jeg har forstått, hørt historier 
og blitt fortalt merkelige ting om PSN 
trodde jeg at fornuften ville seire. At 
det ville bli gitt medhold i at jeg burde 
fått mer informasjon om konsekvenser 
og dermed kunne ta beslutningen om 
operasjon på et bedre grunnlag, sukker 
Andrea, og legger til: 

-Kontakt med PSN er en parodi, et tid- 
trøyte. Da jeg sendte inn saken i septem-

ber 2015, fikk jeg melding om at det for 
tiden var 13 måneders behandlingstid, så 
får jeg avslag etter seks måneder. Dette 
tror jeg er fordi u havner på "ryddepulten" 
i forbindelse med flytting av kontoret 
til Bergen.

RETTFERDIGHET OG VERDIGHET 
Etter avslaget bestemte Andrea seg for 
å la egen sak ligge og starte å kjempe 
for rettferdighet og verdighet. 

- Se her, sier hun, og tar frem en utskrift 
fra NPEs websider. Hun ser vurderende 
på meg mens jeg leser. 

Saken som er beskrevet omhandler en 
kvinne som fikk erstatning fordi den pri-
vate klinikken hun hadde gjort en bryst-

forstørrelse ved ikke hadde gitt henne 
den kløften hun hadde forventet. 

- Grunnen til at kvinnen fikk erstatning 
er i følge NPE at det var et løftebrudd fra 
den private klinikkens side, sier Andrea 
og rister oppgitt på hodet. 

- For meg er kampen fremover først og 
fremst et verdighetsprosjekt. Ikke bare 
for meg selv, men for hele nasjonen og 
velferdssamfunnet vårt. Vi må bort fra 
praksisen der bukken passer havresekken 
og få til et system som tar ansvar for 
feilgrep, avslutter hun. 

Personen i denne artikkelen heter ikke 
Andrea, men har fått navnet fordi hun 
ønsker å være anonym. 

Historien til «Andrea» gjør inntrykk, 
og det er leit at hun er misfornøyd 
med saksbehandlingen hos oss. Si-
den «Andrea» ønsker å være anonym 
har vi ikke hatt mulighet til å gå inn 
i saken hennes, og vi har derfor heller 
ikke mulighet til å kommentere saks-
behandlingen i den saken spesielt. Men 
på et generelt grunnlag synes vi det er 
vanskelig å kjenne oss igjen i hennes 
beskrivelse av saksbehandlingen vår.

Når vi behandler saker, vurderer vi hver 
enkelt sak individuelt. Vi går grundig 
inn i saken og fatter et vedtak basert 

på alle opplysningene i saken. Vi er 
også opptatt av å formidle vedtaket 
vårt på en tydelig og god måte, slik 
at erstatningssøkeren forstår det og  
hvordan vi har kommet frem til det. I 
«Andrea» sitt tilfelle kan det virke som 
vi ikke har lykkes med å formidle hvor-
for vi ga avslag på saken hennes.   

Vi jobber hele tiden med å utvikle saks-
behandlingen vår og å bli bedre til å 
kommunisere med erstatningssøkerne. 
Et ledd i dette arbeidet er å være åpne 
for innspill fra brukerne. Vi har derfor 
blant annet faste møter med pasient- 

og brukerombud, Pasientforeningen, 
Personskadeforbundet og også med 
gruppa «Sammen for et bedre NPE». 
Senest i april i år hadde vi et møte med 
representanter fra denne gruppa, der 
vi hadde en god dialog og fikk gode 
innspill på hvordan vi kan utvikle oss 
videre. Vi gjennomfører også løpen-
de brukerundersøkelser, der alle som 
har en sak til behandling hos oss blir 
inviterte til å svare på spørsmål om 
hvordan de har opplevd kontakten 
med oss og saksbehandlingen vår. 
Disse formene for brukerdialog er svært 
viktige for oss.

NPE TILSVAR TIL ANDREAS SAK TEKST: Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonsdirektør NPE
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Tryggest trafikk i Norge
Nordmenn liker å tenke på seg 
som gode på det meste, men det 
var først i 2015 at vi ble det sikreste 
trafikklandet i Europa. I tall betyr 
det 23 drepte per million innbyggere, 
mot 51,1 i gjennomsnitt i EU.  

Norges nye topplassering overtok vi etter 
svenskene som i flere år har hatt svært 
lave dødstall sammenlignet med resten 
av Europa. Vårt naboland er fremdeles 
relativt trygt å ferdes i med 27 trafikk-
drepte per million innbyggere. 

Flere land i EU kan også vise til positive 
resultater. Eksempelvis har Danmark, som 
har høyest lovlig motorveifart i Norden, 
redusert dødsulykkene på veien med 35 
prosent den siste femårsperioden, og gjen-
nomsnittlig nedgang i EU er 17 prosent.

Norge har i samme periode nær halvert 

antallet dødsulykker, fra 208 til 118 – eller 
fra 42 til 23 omkomne per million inn-
byggere.

SPANIA, PORTUGAL OG USA
Hovedgrunnene til nedgangen i tra-
fikkdøden er ifølge forskere bedre veier 
og sikrere biler. Dette gjør at populære 
ferieland, som for eksempel Spania og 
Portugal, har betydelig reduksjon i antall 
trafikkdøde.

Spania er nå sikrere enn Norge var for tre 
år siden, mens i Portugal er det fortsatt 
nesten dobbelt så stor sjanse for å om-
komme på veiene som i Spania.

Om vi ser over til USA, bilismens hjem-
land, er tallene dessverre mer nedslående. 
I USA dør det årlig 100 mennesker per 
million innbyggere i trafikken. Altså fire 
ganger så mange som i Norge.

100 MILLIARDER EURO
Dødstallene er altså nedadgående i EU 
og endte på 23 000 i 2015 – ned med 5 
500 fra 2010. EU-kommisjonen har bereg-
net kostnadene for alle trafikkulykkene i 
fjor til 100 milliarder euro.

Kommisjonen peker på nyvinninger og 
teknologiske framskritt som årsaken til 
den forbedrede trafikksikkerheten og 
mener det i fremtiden er uante mulig-
heter, spesielt når det gjelder selvkjør og 
sammenkopling av biler.

I løpet av 2016 skal det i regi av EU-kom-
misjonen utarbeides en overordnet plan 
for integrering av intelligente transport-
systemer med toveis kommunikasjon 
mellom kjøretøyer, samt mellom kjøre-
tøyer og infrastruktur.

Kilde: Bilnorge.no
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Helsedirektoratet har i tett samarbeid mellom fagfolk og brukerrepresentanter laget Nasjonal faglig retningslinje 
for utredning og behandling av pasienter med TMD. Direktoratet er fornøyde med brukernes innsats. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Helsedirektoratet tar 
brukermedvirkning på alvor 

- Samarbeidet har fungert godt og re-
presentantene fra forbundet har vært 
ryddige, grundige og tydelige. De er 
kunnskapsrike og har satt seg godt inn 
i problemstillingene, sier avdelingsdirektør 
i Helsedirektoratet, Rolf Windspoll. 

Han har hatt det overordnede ansvaret 
for prosessen. Nå ser Helsedirektoratet 

fram til å få på plass de siste justeringene  
og til at retningslinjene ferdigstilles.   

BRUKERMEDVIRKNING – MER ENN 
ET MOTEORD 
Helsedirektoratet legger vekt på bruker-
medvirkning også i sitt interne arbeid; det 
er ikke bare noe de pålegger og anbefaler 
andre deler av helse-Norge å vektlegge. 

-Ja, vi mener absolutt at vi tar bruker-
medvirkning  på alvor også i egne pro-
sesser og har blant annet tatt grep ved 
å sette det på dagsorden i vår strategi. I 
tillegg har vi etablert et overordnet bru-
kerråd i samarbeid med brukerorganisa-
sjonene, forklarer Windspoll. Pasientens 
helstjeneste kan ikke utvikles uten aktiv 
og reell brukermedvirkning. 
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- Der er mange som mener at brukere 
bør utdannes før de tiltrer rollen som 
brukermedvirker. Hva mener du om det?

- Jeg tror dette er et viktig spørsmål 
fordi brukerrollen kan være krevende. 
Det er påkrevd at man skal snakke på 
vegne av flere med same diagnose el-
ler med like utfordringer. Av og til kan 
gruppens anliggende skille seg fra det 
en selv opplever. Dessuten er det viktig 
å forstå at det å være  brukerrepresen-
tant ikke nødvendigvis betyr at man får 
gjennomslag for alle sine innspill. Så ja, 
en eller form for opplæring  er lurt, sier 
avdelingsdirektøren. Han har selv erfa-
ring som pårørendebruker og vet hva det 
innebærer, og han jobbet dessuten på St. 
Olavs hospital   under oppbyggingen av 
det nye sykehuset der brukere var tett 
på. Han mener at ansvarfordeling for et 
eventuelt kompetanseløft for brukere kan 
være et tema brukerorganisasjonene og 
ulike aktører i helsetjenesten  diskuterer 
fremover. 

BEDRE BEHANDLINGSFORLØP FOR 
TMD 
Avdelingsdirektør Rolf Windspoll er svært 
fornøyd med at retningslinjen snart er på 
plass og at TMD-gruppen for fremtiden 
kan forvente et mer helhetlig pasient-
forløp. 

- TMD er en betegnelse for  flere sam-
mensatte problemstillinger knyttet til 
tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager. 

Heldigvis opplever de fleste at det går 
over av seg selv eller med enkel behand-
ling. De som får en kronisk tilstand, rundt 
fem prosent av de som blir rammet, er 
de som får særlig nytte av retningslinjen, 
sier han. 

-Hva vil endre seg fra slik det var tid-
ligere?

- Før var dette pasienter som lett ble 
kasteballer i systemet og ble kontaktet 
eller henvist til ulike tjenester; tannleger, 
fastleger, kiropraktorer, sykehus og ulike 
spesialister. Retningslinjen skisserer et  
behandlingsforløp som gjør det lettere 
både for pasient og behandlere. Vi håper 
også at det vil føre til at flere  får riktig og 
tidligere diagnostikk og behandling, noe 
som vi også vet kan redusere omfanget 
av plagene. 

Windspoll understreker at retningslinjen 
primært vektlegger konservativ behand-
ling. Det betyr at for eksempel kirurgi 
kun er anbefalt å gjøres unntaksvis. I 
retningslinjen informeres det også om 
et nytt, tverrfaglig behandlingstilbud 
som er etablert ved Haukeland univer-
sitetssykehus. 

-Hva er neste milepæl for retningslinjen?  

-I slutten av mai går høringsfristen ut. 
Da starter gjennomgang av innspill og 
eventuelle justeringer. Det er alltid litt 
spennende å se hva som kommer når 

man har høringer. Om alt går etter planen 
lanseres den nasjonale faglige retnings-
linjen til høsten.  

FÅ, MEN LIKEVEL VIKTIG 
Det finnes ingen oversikt over hvor mange 
som har alvorlige TMD-plager i Norge, 
men internasjonale studier anslår at mel-
lom 4 og 15 prosent av en befolkning blir 
påført en slik tilstand i løpet av livet. Av 
disse estimeres det at  ca. fem prosent 
utvikler en kronisk tilstand. 

-Selv om gruppen er relativt liten gjør 
plagene  en dramatisk inngripen i livene 
til de få det gjelder. Derfor er retningslin-
jen   et viktig bidrag til fagmiljøene og 
pasientene, avslutter avdelingsdirektør 
Rolf Windspoll. 

Personskadeforbundet LTNs represen-
tanter i brukerrådet, Sidsel Garshol, Han-
ne Fosse og Jan Mønesland, er svært 
fornøyde med at det endelig skjer noe 
rundt behandlingen av TMD.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange som har alvorlige 
TMD-plager i Norge, men internasjonale studier anslår at 
mellom 4 og 15 prosent av en befolkning blir påført en slik 
tilstand i løpet av livet. 

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Rolf Windspoll

ROLF WINDSPOLL ER POSITIV til brukerrepresentasjon 
i utarbeidelsen av retningslinjer. 
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TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

Hvis du har truffet en hyggelig, men 
ukjent, stemme i telefonen, har du nok 
truffet på Personskadeforbundet LTNs 
siste tilskudd Rugile Lapinskaite.

Rugile begynte 1. juni og skal jobbe 50 
prosent som rådgiver og 50 prosent i 
administrasjonen.

- De første dagene har vært hyggelige og 
spennende, og særlig det å få begynne 
å treffe medlemmene har jeg satt pris 
på, sier Rugile.

Rugile kommer fra Litauen og har en 
bachelor i jus derfra. I tillegg har hun 
tatt bachelor i jus på Universitetet i Oslo. 
Planen er å ta master.

Smått & Viktig

Nytt ansikt i sekretariatet

ER DU KONSENTRERT UANSETT? 
Mange opplever at man ikke er opp-
merksom nok i trafikken. Bruk av mobil- 
telefon i bilen uten lovlig tilpasset hånd- 
frisett/handsfree er et kjent problem 
som kan føre til ulykker. Også høy 
musikk og stress er kjente tilfeller som 
er med på å ta bort førerens oppmerk-
somhet fra trafikken og kan få alvorlige 

konsekvenser. Dette viser seg også å 
være grunner til uoppmerksomhet blant 
fotgjengere når de ferdes i trafikken. 

VÆR MER OPPMERKSOM I TRAFIKKEN 
- FOR DIN SKYLD
Prøv å være mer oppmerksom når du 
ferdes i trafikken. Meningen med dette er 
ikke at man må slutte å høre på musikk 

eller å snakke i mobiltelefon, men målet 
er at man som fotgjenger skal være be-
visst på å ha minst én sans konsentrert om 
trafikken. Hvis for eksempel hørselen din 
er opptatt med musikk, må synet brukes 
aktivt for å kunne ferdes trygt i trafikken.

Kilde: Oslo kommune, 
Samferdelsesetaten

Vær forsiktig når 
du hører musikk 
i trafikken
Er du like konsentrert i trafikken med yndlings-
musikken på full fres i ørene? Er det uflaks om du 
ikke hørte bilen som kom? Steng gjerne resten 
av verden ute med musikk, men husk at resten 
av verden fortsatt er der.
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Onsdag 11. mai åpnet Brukerhuset i 
Haugesund. I Karmsundgata står 340 
kvm klare til å ta imot brukerorganisa-
sjonene og diagnosegruppene i Helse 
Fonna-området. 11 kontorer og 120 kvm 
fellesarealer står til rådighet.

• Brukerhuset skal være til det beste for 
pasienter og brukere av helsetjeneter 
i regionen. Målet er at folk skal kunne 
komme å få de råd og den hjelp de må 
føle behov for i hverdagen. 

• I alt 11 lokale brukerorganisasjoner har 
meldt sin interesse. Noen vil ha egne 
kontorer, mens andre ønsker kontor-
fellesskap. De som allerede har skrevet 
kontrakt er Landsforeningen for hjerte- 
og lungesyke, Hørselhemmedes Lands-
forbund, Norges Handikappforbund, 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, 
Haugesund og omegn Afasiforening 

og Stoffskifteforeningen. Sistnevnte 
representeres bl.a. av Øystein Østensjø, 
som er styreleder i Brukerhuset. 

• Bygget er godt klargjort for oppgaven. 
Alle hoveddører har automatiske dør-
åpnere, det er montert heis mellom 
etasjene og kantina, med kjøkken og 
plass til 80-90 personer, er utstyrt med 
teleslynge og flere nye monitorer. Kan-
tina er et tilbud til Brukerhuset i tillegg 
til de tidligere nevnte fellesarealene. 

• Brukerhuset i Haugesund ble høytidlig 
åpnet av ordfører Arne-Christian Mohn.

Kompetansetjenesten er en serviceenhet for helsepersonell i primær- 
og spesialisthelsetjenesten som jobber med personer med hjerte-, 
kar- og/eller lungesykdom. Tjenesten driver formidling, forskning og 
fagutvikling og underviser ved grunn-, etter- og videreutdanninger. 

Målsetningen er, i følge St. Olav sine hjemmesider, kompetanse-
oppbygging og kompetansespredning innenfor feltet trening som 
medisin.

Kilde: St. Olav

Brukerhus i Helse Fonna

Trening som medisin er en 
nasjonal kompetansetjeneste 
ved St. Olavs Hospital og 
NTNU i Trondheim

ORDFØRER ARNE-CHRISTIAN MOHN foretok den 
offisielle åpningen av Brukerhuset.
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Mange par sliter når en av partene 
har blitt utsatt for en skade. Lauren 
og Gøran forteller at det har sine 
ulemper at de begge er skadet, men 
at det går greit dersom de jobber 
med forholdet kontinuerlig. Sist 
deltok de på parkurset ”Vi husker 
SAMMEN” som Personskadeforbun-
det LTN arrangerte. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

I 2010 opplevde Lauren (36) og Gøran (35) å 
få livene sine snudd opp ned. De kjente ikke 
hverandre, og det er snakk om to svært 
ulike hendelser på hvert sitt kontinent. 
Deres felles historie startet fem år senere, 
da de møttes på rehabiliering på KreSS på 
Sunnaas sykehus. 

Felles erfaringer, aksept og en forståelse av 
hvordan det er å leve med en hjerneskade, 
er en styrke i forholdet deres. 

LAUREN BLIR PÅKJØRT
Da ulykken rammet Lauren var hun nett-
opp fylt 30 år og bodde i Canada. Hun 
var ferdig utdannet med en mastergrad 
i markedsføring og hadde fått jobb i den 
bedriften hun ønsket seg. 

- Jeg følte meg glad og heldig for der 
jeg var i livet og var midt i et spennen-
de prosjekt med jobben – helt til en dag i 
november. På vei til jobb skulle jeg krysse 
en gate, og på grunn av mange sammen-
fallende tilfeldigheter ble jeg kjørt ned. Da 

jeg kom til meg selv lå jeg på gaten foran 
en bil. Jeg klarte å stable meg på beina, 
tenkte at det hadde gått bra og ville helst 
at det ikke skulle lages noe styr ut av det 
hele, sier hun. 

Lauren forteller historien sin med en natur-
lighet og klar distanse. Mens hun snakker 
hilser hun på kjente eller betrakter folk som 
et ute på en treningstur. Vi sitter utenfor et 
aktivitetssenter de begge er knyttet til. Det 
mørke håret til Lauren glitrer i sola, men 

det er kanskje de smilende øynene som 
gjør henne til den hun er - mørke, nesten 
svarte, men fulle av tilstedeværelse. 
   
Det var først da Lauren skulle ringe til sje-
fen sin, ti minutter etter ulykken, at hun 
brøt sammen. Samtalen, som bare skulle 
informere om at hun kom litt sent, endte 
opp med krampegråt. 

- Sjefen min kom, og deretter sykebil, politi 
og ambulanse. Siden jeg verken hadde 

Å leve sammen i gode og 
dårlige dager

FELLES ERFARINGER, AKSEPT OG EN FORSTÅELSE av hvordan det er å leve med en hjerneskade er en styrke i 
forholdet til Lauren og Gøran. Foto: Gunn Kvalsvik.
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sår, blod eller benbrudd, bare skrubbsår 
og blåmerker, ble det hele avskrevet som 
en lettere ulykke. Lettet og ivrig fortsatte 
jeg jobben, forklarer Lauren.  

Gradvis begynte hun å oppleve at krop-
pen og hodet hennes ikke var slik det 
skulle være. Hun slet med konsentra-
sjonen, og en dag, rett etter at en viktig 
konferanse var over, klarte hun ikke å 
lese. Bokstavene som hoppet over skjer-
men ga ingen mening. Deretter gikk det 
nedover; hun klarte ikke å gå på jobb, 
kollegaene gikk på omgang for å hjel-
pe henne med mat og etterhvert måtte 
foreldrene overta. 

- Det gikk rett og slett ikke lenger og jeg 
valgte å bli med foreldrene mine hjem. Det 
var rart å flytte inn i barndomshjemmet i 
voksen alder. Det var en tung periode; jeg 
slet med å akseptere situasjonen, hadde 
mye sorg og prøvde å finne strategier for 
å gå videre i livet, forklarer hun. 

GØRAN FÅR HJERNEBLØDNING 
Noen måneder tidligere, i Asker: Tømreren 
Gøran er i full jobb, men har nok tatt på 
seg for mange oppgaver, blant annet to 
oppussingsbad som han også tok ansvar 
for å koordinere håndverkerne til. Han 
følte seg stresset, spiste dårlig eller ingen-
ting og var slett ikke i vater. 

- Hjerneblødningen kom etter en lang 
periode med hard jobbing og dagen etter 
at jeg hadde hjulpet en kompis med å 
pusse opp. Vi feiret med en ganske hef-
tig fest, og da jeg våknet opp kjente jeg 

at det var noe rart med venstrehånden 
min. Den var nummen og fungerte ikke 
som den skulle, forteller Gøran, smiler 
forsiktig og ser bort på Lauren som nikker 
oppmuntrende. 

I motsetning til Lauren, som er mørk og 
litt mystisk, har Gøran et typisk norsk ut-
seende – lyst kortklippet hår, blå øyne og 
en lang, sterk kropp. Ansiktet er åpent, lett 
å lese og lett å like. 

Både kompisen som er sykepleier og 
Gøran tenkte at den svekkede hånden 
sikkert kom av litt for mye alkohol kvelden 
før, slo seg til ro med at det ville gå over 
og kjørte Gøran hjem til seg selv. Utover 
ettermiddagen og kvelden ble imidlertid 
tilstanden forverret. 

- Etterhvert kjente jeg i hele meg at noe 
var skikkelig galt og jeg gikk derfor inn til 
naboene, som kjørte meg til legevakta. 
Etter noen runder "dagen derpå-diagno-
se" spurte naboen, som er fysioterapeut, 
om de burde sjekke hodet mitt. Der fant 
de en blødning på 5 x 5 cm. Det ble slått 
full alarm og  jeg ble kjørt med ulende 
sirener til Ullevål sykehus. Etter et par 
dager, der jeg på det verste var lam i 
halve siden, begynte heldigvis kroppen 
å friskne til. Tre uker senere, samt en 
operasjon, fungerte alt nesten som det 
skulle, sier han. 

FIRE ÅR MED FEILING OG PRØVING
De neste årene er bratte for både Lauren, 
som nå bor i Asker, og Gøran, som holder 
til i Kragerø der han er oppvokst, før han 

etterhvert flytter til Larvik. Lauren sliter 
med å komme seg opp av sofaen og Gøran 
med å akseptere at han ikke lenger kan 
jobbe som før. Mens Lauren bor hjemme 
i tre år før hun finner seg noe eget, bor 
Gøran alene, før han etterhvert prøver seg 
som samboer. Begge dater flere og prøver 
seg i forhold, men det fungerer ikke. 

- Jeg tror det er et gjennomgående 
problem for oss som sliter med kognitiv 
svikt å forklare en partner at man har 
problemer med hodet. Vi snakket om det 
på KreSS der mange var single. Hvilket 
tidspunkt er det for eksempel riktig å 
fortelle at man sliter? Jeg opplevde at 
en av mine dater ble overbeskyttende 
og at forholdet vårt ble skeivt etter at 
jeg fortalte om skaden, forklarer Lauren. 

Gøran nikker gjenkjennende. Han fant 
seg en kjæreste, og de flyttet til og med 
sammen. Det ble for tøft. Ingen av dem 
aksepterte situasjonen og det ble et brudd. 

- Jeg var drittlei og sikkert også litt bitter 
da jeg kom til Sunnaas sommeren i 2014. 
I alle fall sa jeg til en kompis at jeg hadde 
bestemt meg for å ta en lang pause fra 
pargreiene. Noen dager senere møtte jeg 
Lauren, sier han og smiler. 

De småpludrer når de skal fortelle hvor-
dan gode samtaler under KreSS-opp-
holdet ble til en bytur med middag og 
etterhvert flere og flere gode samtaler. 
Det gikk sakte, men sikkert opp for begge 
at dette var noe annet. Noe viktig. Og de 
ville det begge to.  

Ønsket til paret i Heggedal er å fungere så bra som mulig. 
De går begge på arbeidstrening gjennom NAV og har som 
mål å, i alle fall delvis, komme i normalt gjenge etterhvert.
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- Jeg hadde aldri forstått det når vennin-
ner sa at ‘jeg har møtt den rette’. Plutselig 
var jeg der selv. Jeg hadde møtt han jeg 
ville ha, smiler Lauren fornøyd. 

Etter KreSS feiret de forholdet og alt det 
positive som hadde skjedd på rehabilite-
ringen med en uke i Bulgaria der de leide 
leilighet gjennom Personskadeforbundet 
LTN, og allerede i januar 2015 flyttet de 
sammen i det de kaller et oppussings-
prosjekt i Heggedal. 

Å FÅ DET TIL Å FUNGERE  
Både Lauren og Gøran er opptatt av 
å fortelle hvor fantastisk det er å være 
sammen med en som forstår og at man 
ikke trenger å forklare hvordan hodet 
fungerer. De mener det også gjør noe 
med likeverdien i forholdet. 

- At to som sliter med kognitivt svikt bor 
sammen har selvfølgelig sine komplise-

rende sider. Av og til, når det blir for mye 
for meg, går hjernen min i hvilemodus og 
jeg fungerer rett og slett ikke. Da er det 
umulig å gjennomføre og organisere noe 
som helst. Gøran forstår dette, på samme 
måte som jeg forstår hans problem med 
hukommelsen, forklarer Lauren og ser bort 
på kjæresten sin. 

- Hukommelsen min etter ulykken fungerer 
som i bokser og jeg har problemer med å 
tenke store og sammensatte tanker. Det 
er ikke alltid like lett å forholde seg til en 
person som har det slik. Dessuten har jeg 
problemer med tid og å huske praktiske 
ting, sier Gøran og ler.

Gode hjelpere er uunnværlig. Foreldrene 
til Lauren har kjøpt huset de bor i fordi 
det er umulig å få lån uten jobb. En fem-
års leiekontrakt er signert slik at alt skal 
være ryddig. Økonomien, som er stram, 
er strukturert inn i et stramt budsjett. De 

går begge jevnlig til ergoterapaut Eva, 
som bistår med alt fra hjelpemidler til 
å lære fra seg strategier for å huske og 
strukturere hverdagen. 

- Det er en balanse mellom det å være 
kjærester og hjelpere. Jeg ble for ivrig 
i min hjelpetrang til Gøran og det var 
ikke bra. Eksterne ressurser som Eva er 
gull verdt. Samtidig ser jeg at vi kan 
utfylle hverandre når det gjelder huslige 
og praktiske oppgaver. Jeg har for ek-
sempel begynt å legge klærne til Gøran 
i system slik at han finner dem igjen, 
sier Lauren. 

Hun sier at det også har vært en ut-
fordring at hun ikke tidligere har bodd 
sammen med noen. Å ha bare seg selv 
å forholde seg til i nesten 35 år setter 
sine spor. 

- Ikke alt er hjerneskade, det aller meste 

Tusen takk for et lærerikt og nyttig 
kurs på Hamar 20. – 22. mai 2016.

Kurset fokuserer både på den syke/
skadedes problemer og den pårørendes 
utfordringer. Dette er en viktig samling 
hvor vi opplever å møte mennesker som 
sliter med de samme tingene som oss.

Her kan vi utveksle løsninger som fun-
gerer for oss og lære av hverandre i 
tette og trygge miljøer. Med slike flotte 

kursledere får vi svar på ting vi lurer på, 
og ingenting er for dumt å spørre om.
Her får vi forståelse for vår sykdom/
skade fra medmennesker som sliter 
med de samme tingene.

Vår sykdom/skade synes ikke utenpå, 
så å treffe likesinnede er viktig.

Dette har vært ei fantastisk helg og vi 
håper det blir mulighet for flere slike 
kurs.

Takk for oss!
May og Dag

Vi husker SAMMEN
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er faktisk personlighet. Det må man ikke 
glemme. Lauren er ekstremt ryddig og 
systematisk, det er ikke jeg. Jeg er god 
på å snekre og er ikke så sosial. Vi har 
også personligheter som skal fungere 
sammen, i tillegg til våre skader. Det 
er ikke rart vi går i stå innimellom, sier 
Gøran tørt. 

TERAPI OG Å TA EN BESTEMMELSE
Ønsket til paret i Heggedal er å fungere 
så bra som mulig. De går begge på ar-
beidstrening gjennom NAV og har som 
mål å, i alle fall delvis, komme i normalt 
gjenge etterhvert. Begge opplever hel-
digvis fremdeles fremgang. De sier de 
vokser med oppgavene de har tatt på 
seg, både med huset og med jobben på 
Natur-Kultur-Helse-senteret på Sem; 
Lauren som kulturarbeider og Gøran i 
barnehagen som vaktmester. 

- Jeg har faktisk akkurat tatt et skritt 

videre, sider Lauren fornøyd, og forteller 
at hun har begynt i arbeidspraksis i en 
interiørbutikk en dag i uken. 

- Nå har jeg vært der en måned, og jeg 
liker det veldig godt. Problemet er at jeg 
blir så ufattelig sliten. Etter fire timer på 
jobb, må jeg sove i to. Jeg krysser fing- 
rene for at det vil gå seg til. Målet med 
arbeidspraksisen er både for å komme 
videre med livet og kanskje også tilbake 
i lønnet arbeid. Jeg håper å lære gode 
rutiner og strategier og få bedre struk-
tur i hverdagen, slik at jeg kan håndtere 
energinivået mitt og klare å bli en god 
mamma, sier hun og smiler fornøyd. 

Målet er i første omgang å få ett barn. 
Selvsagt hadde to vært gøy, men de vil  
kjenne etter. For å være sikre har de også  
luftet barneønsket med mange. Alle heier 
på dem og mener de fint kan klare å ta 
hånd om et barn.  

For å holde forholdet i live går Lauren og 
Gøran jevnlig i terapi ved familievern-
kontoret i Sandvika. De har tatt en felles 
bestemmelse på at de skal være åpne og 
løse problemene sine - heller enn å gi opp. 

- Det var også derfor vi meldte oss på 
kurset ”Vi husker SAMMEN” i regi av Per-
sonskadeforbundet LTN. Vi ønsket mer 
strategier rundt hverdagsutfordringer og 
det fikk vi. Vi var begge svært fornøyde 
med helgen. Jeg lærte for eksempel noen 
gode husketriks som jeg allerede har star-
tet å praktisere. Dessuten var det fint å 
avslutte med å skrive om tre områder vi 
skal jobbe ekstra med som par, sier Gøran. 

- Vi føler at vi blir tatt på alvor av alle 
rundt oss, og at vi selv tar livet på al-
vor. Det er godt. Kurs og tid til å tenke 
sammen er noe jeg anbefaler alle, både 
der bare en av partene er skadet og der 
begge er det, avslutter Lauren. 

Helgekurset  ”Vi husker SAMMEN”  var 
for par hvor den ene parten har fått 
hukommelsesvansker etter sykdom 
eller skade. Dette ble arrangert på 
Hamar i mai. Hensikten med kurset 
var å bidra til en bedre hverdag for det 
enkelte par ved å få økt kunnskap om 
hukommelse,  og hvilke metoder og 
teknikker som kan redusere hukom-
melsesvansker. Forbundet vet at det 
er få tilbud om kurs for par og håper å 
kunne arrangere nytt kurs i 2017. 

Fra 2012 har Personskadeforbundet 
LTN arrangert disse par-kursene:
• ”To i spann”
• ”To må man være”
• ”Vi husker SAMMEN”
Råd og tips fra disse kursene vil bli 
publisert i løpet av året!

Kursene er 
finansiert med 
prosjektmidler 
fra ExtraStiftelsen.  

– Kjempebra med tips/øvelser for 
 hukommelsen!!
– En lærerik weekend både for syk/
 skadet og pårørende. En slik weekend 
 gir oss ny energi til å mestre 
 hverdagene!
– Viktig å komme sammen med andre 
 i samme situasjon, både for pårørende 
 og skadde.
– Flott å sette fokus på å fungere i 
 hverdagen hjemme!
– Ønsker mer tid til erfaringsutveksling  

KURS FOR EN BEDRE HVERDAGEN SAMMEN

Det var derfor vi meldte oss på kurset ”Vi husker SAMMEN” i regi 
av Personskadeforbundet LTN. Vi ønsket mer strategier rundt 
hverdagsutfordringer og det fikk vi.

Gøran og Lauren
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Personskadeforbundet LTN 
Stjør- og Verdal lokallag 20 år
Søndag 12. juni arrangerte Stjør- og Verdal 
lokallag sitt 20 års jubileum ved Valberg 
Gård på Frosta. Medlemmer fra lokal-   
laget og innbydde gjester møttes til kaffe, 
kake og en god samtale. 

Det ble innlegg av Hilde S. Valberg og 
Toralf Hjelde som fortalte lagets historien 
fra oppstart og frem til nå. 

Jubileumsfeiringen ble avsluttet med 
en festmiddag.

Landet rundt

Sommeravslutning i Ofoten lokallag
Lørdag den 11. juni hadde Ofoten 
lokallag sommeravslutningstur.

TEKST OG FOTO: Kjersti Bergvik

I år gikk lagets avslutningstur til en ny 
perle i Ofoten. Vi møttes og kjørte til Bjer-
kvik, der vi samlet oss ved Elvegårdselva. 

Derfra gikk vi en flott tursti langs elva til 
et flott åpent område. 

Der møtte vi vertene, familien Elverum, 
som hadde med seg bålpanne og bål-
kaffen var klar når vi ankom. Vi fikk 
fortalt grunneiernes historie om elva og 
området. 

Madelen stekte elgkjøtt som ble servert 
i pitabrød med tyttebærrømme. Det 
smakte helt nydelig! Vi grillet og koste 
oss godt i flere timer i et virkelig nydelig 
vær og på en nydelig plass. 

God sommer til alle medlemmer og 
lesere.
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Deltar  på årlig russetreff
Asbjørn Olaussen fra Vest-Agder 
fylkeslag tok del på russens treff 
i Kongeparken i mai. Han reiste 
bort torsdag og stoppet der rus-
sen stoppet, og han møtte opp på 
hotellet der sjåførene til russebilene 
og bussene bodde. 

I tillegg var han på veien søndag når 
russen skulle kjøre hjemover. Olaussen 
rapporterer at flere av russebussene 

hadde innleide sjåfører eller rett og slett 
foreldre som kjørte for dem. 

150 STYKK DELTOK I TICKET TO RIDE! 
Olaussen vil rose russen for deres oppfør-
sel og melder om at russetreffet hadde 
et flott og sikkert vakthold som tok seg 
av russ som var for ruset. 

Asbjørn Olaussen gleder seg allerede til 
neste års kull russ som skal til Konge-

parken i Rogaland, og vi i fylkesstyret i 
Vest-Agder er glade for å meddele LEVE 
MED sine lesere at russ som Olaussen 
møtte oppførte seg bra og hadde edrue 
sjåfører!

Ikke flytt hjelpemiddelordningen 
til kommunene
Vi har en modell for formidling av 
hjelpemidler i Norge i dag som fun-
gerer godt. Får regjeringen gjennom-
slag for sitt forslag kan det ramme 
funksjonshemmede hardt. 

-Det er tilgang til hjelpemidler som gjør 
det mulig for funksjonshemmede å utføre 
vanlige aktiviteter som å dusje, spise, 
kommunisere og komme seg dit man 
skal. Hjelpemidler gjør det mulig å delta 
i samfunnet, utdanne seg, jobbe og leve 
et sosialt liv. Det er både bra for alle som 
trenger hjelpemidler og for samfunnet 
som helhet. Vi må sørge for at dette til-
budet opprettholdes, understreker ge-
neralsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. 

Regjeringen foreslo i Stortingsmelding 
14 om kommunereformen at ansvaret 
for hjelpemidler i dagliglivet, såkalte ba-
sishjelpemidler, kan overføres fra folke-
trygden til kommunene. I Danmark, som 
har gjennomført en kommunereform, har 
hjelpemiddelområdet blitt sterkt svekket 
og hjelpemiddelsentraler er lagt ned. 

Forlaget blir nå utredet av et eget ek-
spertutvalg. 

FFO, sammen med Norges Handikap-
forbund og Unge funksjonshemmede, 
er sterkt imot forslaget om å gjøre hjel-
pemidler avhengig av den enkelte kom-
munes økonomi og kompetanse. En slik 

omorganisering vil gå utover funksjons-
hemmede. Personskadeforbundet LTN, 
som er endel av FFO, er også svært skep-
tisk til den planlagte omleggingen. 

DET ER LAGET ET EGET HEFTE der motargumentene 
er samlet. 
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Landet rundt

Årets villeste og våteste eventyr 
på Helgeland
Mosjøen og omegn lokallag deltok i mai 
med stand i forbindelse med båtmesse 
i Sandnessjøen. Messen, som har rundt 
15 000 besøkende, er en fin arena for å 
fortelle om forbundet og den jobben 
Personskadeforbundet LTN gjør. OLE SIVERT TVERÅ stortrives MANGE FINE båter 

Vellykket NAV kurs i Mosjøen
Lokallaget Mosjøen og omegn arrangerte 
23. mai kurs i NAV-rettigheter med Birthe 
Sand Rismyhr som foredragsholder. 19 
deltakere var meget godt fornøyde med 
et godt kurs i trivelig lag.

TEKST: Bente K. Hyttebakk. FOTO: Odd Kvalfors

Sosialt i Kristiansand
Fylkeslaget i Vest-Agder har igjen 
hatt medlemskveld. Det ble servert 
pizza og brus på Dolly Dimples, som 
ligger på Fiskebrygga i Kristiansand.

TEKST OG FOTO: Vivian Solås

Vi var 21 personer som møtte opp denne 
flotte sørlandsdagen. Vi hadde også lotteri 
med mange flotte gaver fra blant annet 
Dolly Dimples, Egon Kristiansand, Gosh 

Sørlandsreklame, Color Line og andre gaver 
som medlemmene selv hadde tatt med. 

Det skal sies at noen vant mer enn an-
dre.  Vi hadde besøk av Søgne-firmaet 
Hegne som har spesialisert seg innen 
hjelpemidler og bistand. De tilbyr alt 
i fra støttestrømper og datahjelp til 
hagearbeid mm. Nok en koselig kveld 
ble avsluttet med mange mette og gode 
mager til fylkeslagets medlemmer. KVELDENS "GEVINSTHAI" var denne unge mannen.
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Stor glede å hjelpe
Lofot-tidende fortalte den 11. mai om Leif Helge Hansen som 
etter at han selv var blitt skadet, hadde valgt å bruke tiden sin 
for å hjelpe andre. Selvsagt er han medlem hos Personskade-
forbundet LTN. 

I artikkelen forteller Hansen om 
arbeidet som gjøres via lokal-
avdelingen, der han er aktiv leder, 
men også hvordan han som enkelt-
person griper fatt i oppgaver for å 
gjøre verden rundt ham litt bedre. 

Sekretariatet heier på Leif Helge Hansen 
og takker for både innsatsen som leder, engasjementet 
lokalt og for at han klarer å få to hele siden i lokalavisen.

Tur til Oscarsborg

Også i år la Follo-laget ut på tur til 
Oscarsborg, og siden vi planlegger 
tur også neste år så kan vi vel snakke 
om en kommende tradisjon? 

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

Vi ble litt færre enn vi hadde regnet med, 
men det er jo normalt at noen faller fra. 
Det meget varierende været denne hel-
gen får nok ta noe av skylden, men vi 
som møtte opp hadde en kjempefin dag 

med passe temperatur.  Noen startet fra 
Aker brygge og hadde en flott båttur med 
flere anløp på Nesoddlandet før båten 
la til på brygga på vestsiden av Søndre 
Kaholmen. Noen av oss tok båten fra 
Sundtbrygga.

Troppene samlet seg ved broen mel-
lom øyene. I år vandret vi bare rundt på 
Søndre Kaholmen hvor selve festnings-
anlegget ligger. Skogstiene på Nordre 
Kaholmen ble droppet i år.  

Trim fører til matlyst og nå gikk kursen 
mot kaféen i bra tempo. Selvsagt fristet 
det med bord ute med fin utsikt over sun-
det mellom Kaholmen og Håøya, men 
siden det blåste ganske bra så satt vi 

inne. Etter en bedre lunsj, supplert med 
hyggelig prat, gikk vi tilbake til festnings-
anlegget. Nå ble det en runde på de ytre 
anleggene, men heller ikke i år så vi noe 
til Kystgeitavdelingen.

Siden vinneren av gavekortet fra vår spør-
reundersøkelse var med på denne utfluk-
ten, så benyttet vår leder, Bernt Flekstad, 
anledningen til å overrekke gavekortet.

Alle valgte å ta båten inn til Sundtbryg-
ga da vi skulle  hjem, så ble det bil eller 
buss til heimen etter et hyggelig avbrekk 
i hverdagen.

Reprise neste år, og da håper vi at flere 
medlemmer blir med!

SOSIALT TREFF I OSLO
Hver tredje torsdag med oppstart 02.06 
inviterer Perpetua og Tone i Oslo- laget, 
til sosialt treff og hygge for den som 
vil på Expresso House, Vinderen (5 min 
med bane fra Majorstua).

Der blir det mulighet til å bli bedre kjent 
med hverandre. Treffet kan dreie seg om 
alt som måtte røre seg, enten det nyes-
te som har skjedd i den private sfæren, 
utveksling av erfaringer eller diskusjon 
om nyhetsbildet. Utgangspunktet er so-
sialt/hygge. Vi ser for oss at tidspunktet 
16.00 -18.00 kan passe for de fleste. 

Ta kontakt med Perpetua: 46 91 96 71 
om du har lyst til å bli med.
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Dette skjer

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

Ved sykdom eller skade dukker det opp 
mange spørsmål om egen økonomi og 
hvor man skal henvende seg. Det duk-
ker opp ekstra utgifter samtidig som en 
er usikker på nåtidens og fremtidens 
inntekt. Vi vet at slike bekymringer på-
virker og at det er viktig å ha kunnskap 
for å bli så bra som mulig. 

Når man blir syk eller skadet kommer 
mange i kontakt med NAV. For noen 
kan dette føles utfordrende og kan ta 
ekstra krefter. For å klare å føre saken 
sin på en god måte har mange behov 
for kunnskap om sine rettigheter og 
plikter, samt få nyttige råd og verk-
tøy fra de som har ”gått veien før”. 
Foredraget tar for seg hovedtrekke-

ne i NAV-rettigheter ved skade eller 
sykdom.

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

Foredragene holdes av rådgiver Birte 
Sand Rismyhr og seniorrådgiver Per 
Oretorp i Personskadeforbundet LTN og 
gir en innføring i hovedreglene i norsk 
erstatningsrett og NAV etter person-

skade, uavhengig av hvordan skaden 
har oppstått. 

Lokallagene i Personskadeforbundet 
LTN Sortland/Andøy og Vesterålen in-
viterer til to åpne foredrag på lørdag 
den 27. august 2016 fra kl 10.00 til ca. 
kl 17.00 på Sortland Hotel i Sortland. 
Det blir servert lunsj kl 13.

Påmeldingsfristen er 20. august og 
sendes til Arne-Magne Andreassen på 
tlf. 973 93 012 eller e-post: sortland- 
ogandoy@personskadeforbundet.no 

Velkommen til nyttig foredrag som 
er åpent for alle! Kunnskap bidrar til 
økt mestring og kontroll!

27. August SORTLAND

MEDISINSK-JURIDISK NAKKETRAUMESEMINAR

Sted: Radisson Blu Hotel Alna, Oslo 
Tid: 5. september 2016 

Personskadeforbundet LTN avholder 
fagseminar for leger og jurister. 

Mange av våre medlemmer lever 
med nakkeslengrelaterte skader etter 
ulykker. Ettersom denne type skader 

ofte ikke kan objektiviseres gjennom 
de bildediagnostiske metoder man 
i dag bruker, så sliter mange ved å 
bli trodd av så vel helsepersonell 
og forsikringsselskap. Personska-
deforbundet retter nå igjen fokus 
på denne type skader og avholder 
i september et medisinsk- juridisk 
fagseminar.

Seminaransvarlige: 
Per Oretorp 
per@personskadeforbundet.no                                           

Birte Sand Rismyhr
birte@personskadeforbundet.no

Deltakerpris: 3200,-

Nakketraumer— Skademekanismer og skader i lys av biomekanikk, medisin og jus

5. September



–  23  –

NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE

Ved sykdom eller skade dukker det ofte 
opp bekymringer om egen økonomi.  
Det dukker opp ekstra utgifter sam- 
tidig som en er usikker på nåtidens 
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 ret-
tigheter 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 erstat-
ning samtidig som det bidrar til økt 

mestring og kontroll i egen rehabili-
teringsprosess.

Foredraget holdes av seniorrådgiver/
ass. generalsekretær Per Oretorp i 
Personskadeforbundet LTN og gir en 
innføring i hovedreglene i norsk erstat-
ningsrett etter personskade, uavhengig 
av hvordan skaden har oppstått. 

Personskadeforbundet LTN har i de sis-
te tre tiårene bidratt til å endre norsk 
erstatningsrett og har i mange tilfeller 
oppnådd større erstatning for sine med-
lemmer enn opprinnelig tilbud fra forsi-
kringstilbud.  En av forbundets fanesaker 
er at alle skal ha riktig erstatning.

Lokallagene i Personskadeforbundet 
LTN Stjør- og Verdal og Steinkjer og 
Namsos inviterer til foredrag onsdag 
31. august 2016 fra kl 18.00 til ca. kl 
21.00 i Bomveien 3, 2. etasje, i Steinkjer. 

Det blir lett servering,

Påmeldingsfristen er 23. august 
og sendes til Toralf Hjelde på 
tlf. 958 12 569 eller e-post: 
stjorverdal@personskadeforbundet.no

Velkommen til nyttig foredrag som 
er åpent for alle! Kunnskap bidrar til 
økt mestring og kontroll!

31. August STEINKJER

AKTIVITETSDAG FOR BARN OG UNGE I DRAMMEN

Hvor: på Spiralen i Drammen
Når: søndag 21.08.16, klokken 12.00

Vi inviterer barn med foreldre til en 
aktivitetsdag høyt over Drammen by 
- opp gjennom spiralen i Drammen 
(kanskje ser vi spiraltrollet).

Vi møtes på parkeringsplassen (venstre 
side) oppe på spiralen, og beveger oss 
innover i Drammensmarka. Det vil være 
aktiviteter og spennende overraskelser. 
Og selvfølgelig litt mat. Ta på turklær.

Arrangementet er gratis for medlemmer. 

Påmelding innen 2. august 2016 til 
drammenomegn@personskadeforbun-
det.no, eller via sms til 915 73 381

For å finne frem; Følg skiltene til Dram-

men sykehus og videre til spiralen. Følg 
spiralen i tunellen rundt og rundt,  helt 
til du er på toppen.  Sving til venstre og 
parker på parkeringsplassen. Vi møter 
alle der.

Velkommen til en spennende dag ute 
i naturen

Dette arrangementet er et samarbeid 
mellom Drammen og omegn, Oslo og 
Asker- og Bærum lokallag av Person-
skadeforbundet LTN.

21. August
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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:
01. august 2016

Løsning på forrige kryss var:

PLENKLIPPING

Randulf Elsås Sturtzel, 
Oslo

Liv Marie Pedersen, 
Harstad

Arve B. Ringen, 
Røn

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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I en pressemelding skriver Lego at de når 
hele 150 millioner funksjonshemmede 
barn og deres foreldre, over hele verden, 
med sin nyeste produktlansering.

På Nuremberg leketøysmesse i Tyskland 
tidligere i år avduket Lego et rullestol- 
leketøy. I følge deres hjemmesider er 
dette et svar på kampanjen change.org, 
eller #ToysLikeMe, som ble startet av 
Rebecca Atkinson. 

Tobarnsmoren Rebecca Atkinson, som 
selv er selv delvis blind og døv, har vært 
en pådriver for å lage leketøy som viser 
bredden i samfunnet vårt. Det er ikke 
første gangen et leketøysselskap har 
lyttet til hennes bønn om å produsere 
leker som viser forskjeller. Den tyske 
leketøysgiganten Playmobil har også 
jobbet med produkter som er tilpasset 
forskjellige funksjonshemminger. Play-
mobils produkter vil i følge planen være 
i butikkene i 2017. 

Også det britiske leketøysfirmaet Makie-
Lab ble inspirert av #ToyLikeMe og har 

laget tilbehør til sine 3D-dukker. Per i dag 
finnes det høreapparater, spaserstokker/
krykker, fødselsmerker og arr.

Legos nye produkter reflekterer livene til millioner av funksjonshemmede barn og deres familier. 
Heldigvis er de er ikke alene om å ville vise mangfold.  

Mangfoldig leketøy 
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2

1E d d i k

V a n n

S i t r o n s a f t

E d d i k V a n n
S i t r o n s a f t

Surt 
med syre
Surt 
med syre
Sur nedbør 
er et stort 
miljøproblem, 
og her skal du 
få se hvorfor.

Legg et stykke 
kritt i hvert av 
begrene og fyll 
dem 3/4 fulle 
med væske

Eddik i ett 
beger
Sitronsaft i 
ett beger
Vanlig vann i 
ett beger

Sett begrene 
på et stille 
sted og sjekk 
dem – uten å 
røre dem – 
hver dag i en 
uke

Bileksos 
inneholder syre

Bygninger

Statuer

Gamle
templer

Hva skjedde?

Du trenger
•   Eddik

•   Sitronsaft

•   Tre stykker kritt

•   Tre små plastbeger

© MCT/Bulls

Et eksempel 
på sur nedbør:

De er sure, mens krittet er 
laget av kalkstein, en 
type stein som blir løst 
opp av syre

Surt regn 
bryter ned ting 

laget av 
kalksteinSyren løses 

opp i regn og 
gjør det surt

Eddiken og sitronsaften løser langsomt opp krittet, 
men det gjør ikke vannet

1

2

3

–  27  ––  27  –

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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

nord-fron.kommune.no

aurland.kommune.no

Bømlo
kommune

bomlo.kommune.no

Skjervøy
kommune

skjervoy.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

Teknisk Forvaltning
spydeberg.kommune.no

froya.kommune.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

hamar.kommune.no

Bø
kommune

boe.kommune.no os.kommune.no
fjaler.kommune.no

Meløy
kommune

meloy.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

Tønsberg
kommune

tonsberg.kommune.no

Birkenes
kommune

birkenes.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

aukra.kommune.no

Sel
kommune

sel.kommune.no

Skodje
kommune

skodje.kommune.no

Fet
kommune

fet.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no
odda.kommune.no

Risør
kommune

- Risør Havn
risor.kommune.no

Hammerfest
kommune

hammerfest.kommune.no

Fjell
kommune

fjell.kommune.no

Gaustad Transport AS

Majorstuv. 17, 0367 OSLO

Tlf. 909 05 000

tvedestrand.kommune.no

Svinesundveien 330
1788 HALDEN

Tlf. 69 21 19 20

Regional utvikling
Arkitekt Eckhoffsg 1, 4001 STAVANGER

Tlf. 51 51 66 00 - www.rogfk.no

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

Axel Lundsvei 27, 4055 SOLA
Tlf. 51 94 30 00
Besøk oss på:

www.sola-strand.no eller
www.dehistoriske.no

Volmax AS
Buskerud

Industriveien 11
3610 KONGSBERG

Tlf. 32 77 24 00

Vaidotas Baltrusaitis
Årsvollveien 152
4312 SANDNES
Tlf. 953 09 885

Skjellerud
Verksted ANS

Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Pilaro AS
 Grindegården, Alfheim 7

1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Agder
Karosseri AS

 Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

John Haugerud
Kongshavnsg. 13
3970 LANGESUND

Tlf. 35 97 35 46

Gjerluvegen 3, 2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

www.bos.no

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Brødrene
Katrud AS
Gosenveien 9

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 901 22 437

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Hjartdal
Elverk AS

 3692 SAULAND
Tlf. 35 49 98 50 / 60

Rogaland
Bilverksted AS

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

rogaland.bilverksted@start.no

Trønderfrakt AS
Strandveien 98-100
7042 TRONDHEIM
Tlf. 73 50 35 90

Reinholdtsen
Maskin AS

8430  MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Myhres Bygg
& Kalkulasjon

Påskefjellveien 7
1658 TORP

Tlf. 905 57 987

Moss
Bilsenter A/S

 Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

Svidals Minibusser
og Turbilservice
 Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 932 17 770
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AKERSHUS
METRO Trafikkskole Lillestrøm AS
 Skedsmogata 9, 2000 LILLESTRØM...............................Tlf. 63 81 76 50
E-post: lillestrom@metrotrafikkskole.no
www.metrotrafikkskole.no

HORDALAND

Ragdevegen 100, 5750 ODDA.........................................Tlf. 907 67 258
E-post: torstein.laate@gmail.com
www.latetrafikk.no

MØRE OG ROMSDAL

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

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

NORD-TRØNDELAG

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

ROGALAND

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

TELEMARK

Porsgrunn AS
Jernbanegata 7, 3916 PORSGRUNN.............................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

Skien DA
Hesselbergs gate 10, 3722 SKIEN......................................Tlf. 03 619
E-post: post@nr1-trafikkskole.no
www.nr1-trafikkskole.no

TROMS

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

Vestregata 27/31, 9008 TROMSØ...................................Tlf. 77 65 55 90
E-post: tsenter@tsenter.no
www.tsenter.no

Ulefossv 40, 3730 SKIEN - Tlf. 452 66 633
Fysioterapeut Elin Aas, tlf. 908 43 331

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

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70
www.sargruppen.no

Ole Deviksv 18
0666 OSLO

Tlf. 23 37 37 40
www.naturimport.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
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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

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

Norsk Scania AS
Drammensveien 159

0212 OSLO
Tlf. 05 464

Bil Kokstad AS
Kokstadveien 29 b

5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

LILLEHAMMER
www.06565.no

Skedsmo
Bilopphogging

Industriveien 9 A
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 63 87 05 50
www.bso.no

Tofte
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

Hadsel
videregående skole

 8445 MELBU
Tlf. 75 65 58 00

Terje Melby
Transport AS

Brusestien 15
2150 ÅRNES

Tlf. 909 75 265

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen
Backers gate 5

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Stavset Bygg
Stette

6260 SKODJE
Tlf. 400 07 019

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Kiwi Norge
avd. Rogaland
Skurvemarka 21
4330 ÅLGÅRD
Tlf. 909 31 949

Tangen
Bil & Fritid
Faldalsveien 22
1900 FETSUND
Tlf. 900 86 290

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Sideveien 9 A
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 05 00

Toten
Økonomitjenester AS

 Audheimgården
2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 79 02 13 75

Furulund
Kro og Motell AS

Stokke Ravei 158
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 38 00

Hildisch Transport
 Bleikerfaret 53
1387 ASKER

Tlf. 901 96 719

Transport
Terje Rustand AS

Seterv 11
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Holmen
Motorservice AS

Elfengv. 3 D
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 09 80

Aut.
maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Røyken og Hurum
Trafikkskole AS
 Nordre Sætrevei 46

3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 14 00

Jan-Olav Hagen
Smedbakkvegen 3

2386 BRUMUNDDAL
Tlf. 951 31 925

Igeland Turbuss
Andresen

Igeland
9454 ÅNSTAD
Tlf. 916 94 767

Gjødseltransport AS
 Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Sandnes
Bilverksted AS

Jærveien 106
4318 SANDNES
Tlf. 51 97 29 20

Entreprenørselskapet
Johs Granås AS

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Brødrene
Høyset ANS

 3652 HOVIN I TELEMARK
Tlf. 992 98 805

Sydama AS
 Smedsbuktveien 16

3770 KRAGERØ
Tlf. 975 74 421

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Prosjektform AS
Nørstegard 21

3656 ATRÅ
Tlf. 971 10 535

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 77 02 80

ESSO Rauland
Servicenter
3864 RAULAND
Tlf. 35 07 31 03

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI

Tlf. 08 555

Tunejordet
Bilverksted AS

Lilletuneveien 4
1711 SARPSBORG

Tlf. 69 10 18 80

And Engeneering
Hamarsnes transport
 Ludvig Karstens vei 4

1064 OSLO
Tlf. 472 34 623

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Bryggehuset
Solvorn AS
6879 SOLVORN
Tlf. 400 68 013

Brødr.
Gomnæs ANS

Bye Gård
3530 RØYSE

Tlf. 913 73 211

Es Eiendom AS
3421 LIERSKOGEN

Tlf. 958 56 744

Steinkjer Bil A/S
Fjordg. 9

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 08 50

City Bil AS
Malergaten 1

3117 TØNSBERG
Tlf. 33 50 47 50

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Evcon AS
 Skogliveien 4 A
3047 DRAMMEN
Tlf. 32 80 48 00

Geir Gaaserud
Knivedalen

3330 SKOTSELV
Tlf. 992 07 421

Brødrene
Halland Kran og

Transport AS
Halland

3630 RØDBERG
Tlf. 940 12 061

Bjørn Jensvoll
Myreveien 105

3330 SKOTSELV
Tlf. 950 53 500

Hønefoss
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 64

Kabelgaten 1 B, 0508 OSLO
Tlf. 922 87 894

Mirawa Restaurant
Lin Hu Zhang
 Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 08 555

Karosserifabrikken A/S
Nesttunv 116
5221 BERGEN
Tlf. 55 13 03 10

Klippotequet L
Farmandstredet

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

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Sokna
Sand og Pukk A/S

 Strømsoddveien 123
3534 SOKNA

Tlf. 911 92 966

Vivei
Eiendom AS
 3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

Buskerud
Bilsenter AS
Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Pec Installasjon AS
  3117 TØNSBERG

Tlf. 33 37 70 00
Vi er en gjeng med

motiverte elektrikere som
gjerne tar imot nye og
eksisterende kunder.

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM

Tlf. 901 11 170

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00
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ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

ANNONSER

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

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

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

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

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

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

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Gulv-Service
 Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Bilskade & Lakk AS
 Verkseier Furulunds vei 17

 0668 OSLO
Tlf. 22 90 51 80

Møller Bil Minde
Kanalv. 3

5068 BERGEN
Tlf. 24 03 13 00

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Syljuåsen
Oppland AS

 Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Roar Skjønhals
Transport AS
7273 NORDDYRØY

Tlf. 72 44 81 00

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Tangen
Dyrepark

 Kolomoen 904
2337 TANGEN
Tlf. 924 11 210

Øyagata 11
6868 GAUPNE
Tlf. 57 68 56 80

Trygg Takst AS
Kanalgata 3

3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

SF Kino
Stavanger/Sandnes AS

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 07 00

Jørgensens
Hageservice

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Bedriftsv 16
4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00
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TILLITSMANNSKONFERANSEN 2016

Tillitsmannskonferansen 2016 arran-
geres i år i Stavanger. Årets temaer er 
brukermedvirkning og hvordan bruke 
egne erfaringer for å nå ut. 

Fredag blir det felles program for alle 
deltagerne. Lørdag vil vi starte med 
parallellsesjoner og avslutte med en 
felles samling. 

Dagen bryter vi opp med en felles ut-
flukt som selvfølgelig går til Norsk Olje-
museum. Der deler vi opp i grupper og 
vi får oppleve hvordan oljen har smurt 
Norge. Søndag tar vi et hyggelig far-
vel og forbereder oss til den nasjonale 
kampanjen. 

Laget kan melde på en deltager i hver 
av disse kategoriene, men ikke flere enn 
en deltager per kategori:

• Brukermedvirkning – Hva er det

• Organisasjon - Roller og styreansvar 
 enkelt forklart

• Markedsføring - Lære å selge for-
 bundet; vit hvem vi er og hva vi står for

• Likeperson - Vi er frivillige hjelpere 
 som kan lytte, hvordan rekruttere og 
 hvilken rolle vil vi ha i fremtiden

• Ungdom – ungdom og påvirkning, 
 brukermedvirkning – Dine muligheter 
 (NB. Deltageren må være mellom 
 18-35 år)

Egenandelen er på kroner 500 
per deltager.

9.-11. September



  

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

ADVOKATFORUM
KONTORFELLESSKAP

Har du vært utsatt for en trafi kkskade, yrkesskade 
eller feilbehandling? Har du vært utsatt for en annen 
ulykkesskade? Vi gir gratis forhåndsvurdering av 
din sak. 

Vi har spisskompetanse på nakkeskader (whiplash), 
men har omfattende erfaring innenfor alle områder 
av erstatningsretten, herunder forsikring og trygd.

Advokat Sven Knagenhjelm – epost sk@advokatforum.no
Advokat Ole Kristian Moen – epost okm@advokatforum.no
Advokat Bengt Haadem Hoff – epost bhh@advokatforum.no

www.advokatforum.no
www.personskadeforum.no


