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LTNs 32 årige historie har 
nærmere 100 000 mennesker 
tatt kontakt med oss, funnet 

fellesskap, råd- og veiledning. Vi har endret lover, fått på 
plass nye rehabiliteringstilbud og kjempet for folk med ned-
satt funksjonsevne skal få verdig liv. På side 20 kan du lese 
en kort oppsummering av det vi er stolte av å ha oppnådd. 

Hjertet i vår organisasjon er medlemmene. I dag teller vi 
rundt 3500 personer fra nord til sør, og i denne utgaven av 
LEVE MED kan du lese hva som motiverer seks av disse til 
å hvert år fornye sitt medlemskapet. 

For å få gjennomslag har vi opparbeidet et godt rykte og 
nettverk. Vi har i dag venner både innenfor politikk, media, 
forsikringsbransjen, forskning, i helseverden og selvfølgelig 
innenfor jussen.  

Mens Monica er opptatt av det politiske, forteller Dag og 
May om gleden ved å treffe andre i samme situasjon. En 
veteran fra Narvik blir motivert av å jobbe helsepolitisk 
lokalt, Kjetil reiser på forbundets ungdomskonferanse og 
er aktiv i UNG2020 og Marianne får dyrket sanginteressene 
sine sammen med likesinnede i koret Kor sprøtt. 

Det forbundet gjør angår oss alle. For å bli hørt og få gjen-
nomslag trenger vi en sterk stemme og det er styrke i å 
være flere. Derfor ønsker vi enda flere medlemmer. Jeg, 
styret, og resten av Personskadeforbundet LTN håper derfor 
at årets kampanje og dette LEVE MED kan inspirere deg 
til å bli endel av vår organisasjon. Ikke nødvendigvis fordi 
du trenger oss, men fordi vi trenger deg.

 
Hilde S. Valberg 
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En ildsjel og veteran 

Det er få som gjennom årene har 
gjort mer for Personskadeforbundet 
LTN enn Turid Henriksen fra Narvik – 
en nettverksperson og lokalpolitisk 
broiler uten like. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg har vært medlem siden 1990 
og har nok vært aktiv hele perioden, 
forteller Turid Henriksen på telefon 
fra Narvik. 

Det er lett å la seg lure av Turids alltid 
positive og hyggelige stemme. Heller ikke 
hennes vevre og alltid velkledde skikkelse 
gir noen indikasjoner på hva som skjuler 
seg av gjennomføringskraft. 

Hennes merittliste taler imidlertid for seg 
selv. Konkrete prosjekter førte også til at 
hun i 2011 ble utnevnt som æresmedlem 
i forbundet. 

LIVET OG DET ”NYE LIVET” 
Som for nesten alle medlemmer startet 
relasjonen mellom Turid og forbundet 
med en ulykke. Historien er klassisk og 
mange kjenner seg dessverre igjen. 

Turid, den gangen 42 år gammel, ble 
påkjørt bakfra. Etter legesjekken etter- 
på ble det konstatert at hun ”hadde 
vært heldig og at ingen større skade 
var skjedd”. Hun ble derfor sendt hjem 
og ble bedt om å ta det med ro. 

- Jeg jobbet på det tidspunktet med 
økonomi og administrasjon i helse-  
vesenet. Etter noen dager var jeg alt-
så tilbake på jobb, men det ble ikke 
som jeg trodde. Hodepine, konsentra-
sjonsproblemer og smerter gjorde at 
sykemeldingsperiodene ble lengre og 
lengre. Legene jeg oppsøkte ristet på 
hodet og mente tiden ville hjelpe meg, 
forteller Turid. 

Det gjorde den ikke. Dager ble til uker, 

som igjen ble til måneder. Turids tilstand 
forble dårlig og hverdagen smertefull. En 
artikkel med et intervju av fysiolog Bjørn 
Fagerlund, fra Ullevål universitetssykehus, 
ble et vendepunkt. Innholdet førte Turid til 
hovedstaden og en grundig undersøkelse 
av Fagerlund.

- På Ullevål ble det påvist en vridning 
forårsaket av ulykka seks måneder tid-
ligere, og som dessverre hadde blitt verre 
ettersom den hadde forblitt ubehandlet. 

TURID HENRIKSEN LIKER Å JOBBE POLITISK. I tillegg til å delta aktivt i sitt lokallag, sitter hun for tiden i sosialpolitisk utvalg sentralt. F.v. Guttorm Johnsen, Turid Henriksen, Eva Opshaug og Birte Sand Rismyhr. 
Foto: Gunn Kvalsvik.
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TURID HENRIKSEN LIKER Å JOBBE POLITISK. I tillegg til å delta aktivt i sitt lokallag, sitter hun for tiden i sosialpolitisk utvalg sentralt. F.v. Guttorm Johnsen, Turid Henriksen, Eva Opshaug og Birte Sand Rismyhr. 
Foto: Gunn Kvalsvik.

-Da jeg forstod at det vanlige arbeidslivet 
var over, ønsket jeg å fylle dagene med noe. 
Å jobbe for forbundet var naturlig, men på 
sett og vis også egoistisk.

Han mente at skaden var såpass alvorlig 
at den ville vedvare. Ulykken hadde alt-
så hatt større konsekvenser enn vi først 
trodde, og den manglende behandlingen 
var rett og slett et resultat av manglende 
kunnskap om nakkeskader, sier Turid.

ET FORBUND OG ET PROSJEKT  
I stedet for å sette seg ned i fortvilelse 
og bitterhet, bestemte Turid seg, også 
etter råd fra Fagerlund, for å finne et 
interesseorganisasjon og et felleskap. 

Første august, syv måneder etter ulyk-
ken, var hun innmeldt i forbundet. 

- På den tiden var det ikke et eget lokal-
lag her i Ofoten, og det var også slik at 
medlemmer kunne delta på landsmøtene 
så lenge man betale for seg selv. Jeg, og 
min mann Jack, som også meldte seg 
inn, reiste til Oslo på landsmøtesamling 
samme høst, sier hun. 

Turid forteller at det første møtet med 
forbundet var sjelsettende. Hun traff 
andre som var i samme eller lignende 
situasjon og følte at hun fort ble en del 
av et større nettverk. Det var rett og slett 
en alright gjeng, forteller hun. 

- Personlig kjente jeg på et engasje-
ment, en lyst til å forandre systemet 
og å få mer kunnskap. Jeg opplevde 
i praksis det jeg tidligere hadde vært 
vitne til når jeg jobbet med rusmisbru-
kere i helsevesenet; at det er sårbart 
og at ikke alt fungerer som det skulle. 
Ballen begynte å rulle, sier den enga-
sjerte Narvik-dama og ler.  

Hun tok aktivt del i fylkeslaget og i 1993 
stod hun i bresjen for å etablere et lokal-
lag i Ofoten. På det første møtet ble 13 
personer invitert, alle fra en liste hun fikk 
fra hovedkontoret. Turid forteller at alle 
fremdeles er med i lokallaget, bortsett 
fra én, som dessverre er død. 

- Gjennom årene har vi hatt og gjen-

nomført mange prosjekter. Vi har i peri-
oder jobbet tett med det lokale FFO, og 
den røde tråden har vært helsepolitiske 
spørsmål. I en periode ledet jeg også 
fylkeslaget, og da fikk vi til et møte med 
fylkespolitikerne om nakkeskadepro-
blematikk og kompetansen regionalt 
ble drøftet. Konkrete endringer begynte 
å skje, sier hun. 

HELSEREHABILITERING 
Turid Henriksens hovedinteresse har vært, 
og er, helserehabilitering. De første årene 
jobbet hun gjennom laget systematisk 
for å få til kompetanseheving lokalt og 
i regionen. I tillegg til Bjørn Fagerlund 
inviterte hun blant annet Magnus Rob-
bestad for å holde foredrag.

- Vi sendte personlige invitasjoner til 
helsepersonell, folk kom og vi opplevde 
at fagfolk hørte på oss. I 2001 trakk vi 
også inn sykepleierskolen og fikk folk fra 
Sunnaas Sykehus til å fortelle om kognitiv 
svikt og hva det betyr. Tilbakemeldingene 
var positive og foreningen opparbeidet 
seg respekt, sier hun. 

Henriksen stod også i bresjen for en 
brukerundersøkelse som et forsøk på å 
kartlegge helserehabiliteringen. Prosjek-
tet gikk over to år og det ble oppdaget 
store hull i tjenestetilbudet. 

Prosjektet som gikk over to år, involverte 
også en brukerundersøkelse som ble gjort 
gjennom FFO. Gjennom konkrete funn 

Turid Henriksen
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fikk de en viss oversikt over mangler og 
hull i tilbudene. 

- Jeg satt også en periode i sosialpolitisk 
utvalg og da fikk vi faktisk gjennom en 
lovendring. Det er jeg stolt av. Vi tok kon-
takt med Inge Lønning, som da hadde 
ansvar for det som fikk navnet Lønning 
2-utvalget. Etter et par møter, ble det 
bestemt at det i lovteksten skal presiseres 
at alle skal gjennomgå en grundig sjekk, 
selv om det ikke er blod eller klare ytre 
skader etter en ulykke, forklarer hun. 

MEDLEM RESTEN AV LIVET 
Turid Henriksen har siden ulykken, slitt 
med smerter og kognitive utfordringer. 
Hun understreker at det er hennes egne 
dårlige erfaringer med helserehabili-
tering, samt et ønske om å bedre sin 
egen situasjon, som har motivert hen-
ne i arbeidet i sitt for forbundet. At hun 
har fått brukt sine ressurser som aktiv i 
forbundet, mener hun bestemt har vært 
helsebringende selv om det til tider har 
tatt både tid og krefter.  

- Da jeg forstod at det vanlige arbeids-
livet var over, ønsket jeg å fylle dagene 
med noe. Å jobbe for forbundet var na-
turlig, men på sett og vis også egoistisk. 
Egoistisk på den måten at jeg gjennom 
årene også har lært mye om hvordan jeg 
selv best mulig kan leve med min skade. 
I tillegg var nettverket jeg fikk gjennom 
forbundet viktig både for meg og min 
mann, sier hun. 

Ildsjelen forteller at hun likte å jobbe po-

litisk og å få følelsen av at hun kunne 
påvirke. Med forbundet i ryggen har hun 
hatt en posisjon som har gjort at folk har 
hørt på henne og at hun fikk ting til å skje. 

For Turid Henriksen har det aldri snakk 
om å melde seg ut eller å bli et passivt 
medlem. 

- Etter at jeg og min mann ble æresmed-
lemmer er det vel ikke mulig å melde seg 
ut, ler hun ironisk, og legger til: 

- Helsetilstanden min er faktisk bedre 

enn på lenge. Jeg har trent opp tallfor-
ståelsen min og har vært heldig å fått 
arbeid for 1 G de siste tre fire årene. Dette 
er viktig for både kropp, hode og sjel. 
Vi har snakket om det, jeg og Jack, og 
har blitt enige om at vi ikke er klare for 
å melde oss ut av verden og iallfall ikke 
av Personskadeforbundet LTN. Dessuten 
har jeg så mange venner her; folk som 
føles nære og viktige. Kanskje jeg ikke 
skal gjøre de store oppgavene, men jeg 
ønsker å være aktiv lokalt så lenge jeg 
klarer det, avslutter Turid Henriksen.

TURID BLE I 2010 UTNEVNT TIL ÅRETS MEDLEM. Her sammen med mannen Jack. Foto: Gunn-Elisabeth Almås.
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                   KURS PÅ 
RETT TIDSPUNKT

Alle som lever i en familie der et 
medlem har nedsatt funksjonsevne 
vet at ordtaket "Når en er skadet er 
hele familien skadet" stemmer. I prak-
sis betyr det at alle må lære seg å 
leve med en ny tilstand og, ikke minst, 
å leve videre.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

I 2003, i Longyearbyen på Svalbard, sa 

Dag (60) og May Ljungqvist (58) ja til 
hverandre. Med hvert sitt brudd i baga-
sjen hadde de på nytt funnet kjærlig-
heten og hverandre. 

- Jeg måtte altså helt til Svalbard for å 
treffe en mann som egentlig bodde tre 
mil fra Moelv, altså der jeg har bodd hele 
livet, forklarer May lattermildt. 

Etter å ha servert kaffe og rullekake, 

har hun satt seg i sofaen og er klar 
for å snakke om hvordan det er å leve 
sammen etter at Dag ble syk og hvorfor 
Personskadeforbundet LTN er viktig i 
livene deres. Fem minutter senere kom-
mer Dag. 

EN NY HVERDAG 
Smilene og latteren sitter løst på Moelven 
og i hjemmet til Dag og May. Den mørke 
og smilende kvinnen og den barske, høye 

DAG OG MAY LJUNGQVIST ER AKTIVE og dyrker 
flere hobbyer. Dag er særlig glad i amerikanske biler. 
Foto: Privat.
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mannen kler hverandre. Begge er sterke 
personer med mye energi og kraft.

- Vi ramlet over Personskadeforbundet 
LTN helt tilfeldig. For tre år siden fant jeg 
en annonse, jeg mener det var i Hamar 
Arbeiderblad, som fortalte at det skulle 
arrangeres et kurs for par. Dette var seks 
år etter at Dag var blitt syk og påført 
kognitiv svikt, sier May. 

De to forteller hvordan de, tre år etter 
bryllupet og i løpet av noen få uker, opp-
levde at Dags helse ble dårligere og dår-
ligere. Etter flere runder ble det avdekket 

tre svulster som hadde vokst seg inn i 
hjernens nervebaner. 

En uke senere lå Dag på operasjonsbordet 
på Rikshospitalet, og da han våknet etter 
inngrepet hadde han mistet synet på 
det ene øyet, samt smak- og luktesans. 
I tillegg sliter han med hukommelsen.  

- Det var dramatisk og gikk fort, forklarer 
Dag. – Etter operasjonen klarte ikke legene 
å stanse lekkasjen i hjernen og prøvde med 
en medisin, noe som blant annet førte til 
at jeg fikk et kraftig epileptisk anfall. Det 
siste holdt faktisk på å ta livet av meg.   

Etter noen uker på sykehuset på Lil-
lehammer ble han skrevet ut og flyt-
tet hjem til småbruket på Moelv, som 
hadde vært hjemmet deres etter at de 
to år tidligere hadde forlatt Svalbard. 
Den første tiden var preget av smerter 
og ubehag, men etterhvert fikk han 
tilbake energien og noe av sin gamle 
livskraft. 

- Samtidig som dette skjedde fikk vi flere 
barnebarn. Det tror jeg var en viktig av-
ledning for meg. Men det er klart, May og 
jeg måtte legge en ny kabal i vårt samliv. 
Og den utfordringen tar vi på alvor, hver 

DAG OG MAY TAR SAMLIVET PÅ ALVOR. Etter at Dag ble skadet var det behov for ekstern hjelp. De gikk på kurs i regi av Personskadeforbundet LTN. Foto: Privat.
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dag, sier han , og smiler mens han nikker 
mot May. 

VI TRENGER FORBUNDET!
Det har sine utfordringer å leve i et for-
hold der den ene har nedsatt funksjons-
evne, også av praktisk art. Ett år etter 
operasjonen ble Dag og May enige om 
å selge småbruket og å flytte inn i noe 
nytt og praktisk. Det var et vanskelig, 
men riktig valg. 

- Vi er realistiske og tenker fornuftig. 
Siden vi er aktive, blant annet med cam-
pingliv og frivillig arbeid, så måtte vi gi 
slipp på småbruket og den store hagen, 
sier May nøkternt.  

De to ser på hverandre og nikker. Å sel-
ge et hjem som har vært i familien i en 
årrekke var et tøft valg og det er tydelig 
at dette ikke har vært lett. Men det som 
tar mest på, understreker de begge, er å 
få til en god hverdag når den ene har et 
hukommelsesproblem. 

- Jeg bruker uendelig mye tid på å lete 
etter ting og så glemmer jeg hele tiden 
avtaler. Det er ikke uvanlig at jeg er på vei 
inn i garasjen for å hente noe og glemmer 
det underveis, forteller Dag og ser på May, 
som nikker mens han snakker. 

- Og jeg, på min side, blir irritert og stres-
set når Dag spør meg for tiende gang om 
en eller annen filleting eller om en avtale 
vi har senere i uka. Det er slitsomt å skulle 
ta ansvar for oss begge og innimellom 
holder jeg på å eksplodere, sier hun. 

Annonsen i avisen kom på et rett og godt 
tidspunkt for Moelv-paret. De meldte seg 
inn i forbundet, ble overrasket over at det 
ikke lenger var en forening for kun tra-
fikkskadde og de ble med på parkurset. 

- Vi ble begge overrasket over hvor re-
levante problemstillingene som ble tatt 
opp på kurset var for oss. Det var som om 
det var laget eksklusivt akkurat for våre 
utfordringer. Jeg som pårørende møtte 
andre som hadde lignende problemer, det 
samme gjorde Dag. De konkrete rådene 
om blant annet å lage en felles timeplan 
har hjulpet oss mye, sier May fornøyd.    

ORGANISASJONSMENNESKER 
May og Dag forteller at de er fornøyde 
med å være en del av Personskade-
forbundet LTN og overrasket over alt 
forbundet får til. Informasjon får de pri-
mært via medlemsmagasinet LEVE MED, 
som May leser fra perm til perm. Om noe 
er aktuelt for dem begge deler hun det 
med Dag, som på grunn av skaden sliter 
med å lese lengre tekster.  

Å bli del av en organisasjon var likevel 
ikke nytt for Dag og May. De er svært 
aktive i blant annet Røde Kors, der May 
sitter i styret og har ansvar for Ringsaker 
Røde Kors. Dag bistår i det praktiske.  

- Vi har brukt tusenvis av timer på pro-
sjekter i regi av Røde Kors. Særlig har vi 
engasjert oss i flyktningestøtten. Det 
startet i det små og så har det ballet på 
seg. Senest i helgen hadde vi et syrisk 
søskenpar på overnatting, og for et par 

uker siden spiste vi middag med denne 
familien, forteller May og viser smilende 
bilder av barna, familien og maten. 

- Gjennom Røde Kors har vi også fått en 
fostersønn, en afghansk gutt som vi har 
kjent i nesten ti år. Han har vi fulgt siden 
han lå i sengen på mottaket med store 
smerter, til han i dag har rundet 30, og 
driver en campingplass en halvtimes tid 
herifra. Slikt gir mening, sier Dag. 

May og Dag forteller at de håper at de 
etterhvert også får bedre tid til å bli mer 
aktive i Personskadeforbudet LTNs lo-
kallag. Så langt kan de krysse av for et 
årsmøte og et julebord. Medlemskapet 
vil de ha resten av livet.  

- Jeg forteller stadig folk jeg kjenner om 
forbundet, om kursene vi har deltatt på 
og det arbeidet som gjøres. Personlig 
mener jeg vi har et enormt vekstpoten-
siale, og dessuten trenger vi noen som 
jobber for å bedre vilkårene for de som 
er skadet og for familiene deres, sier May. 

De to er også enige om at de i fremtiden 
ønsker å bidra mer aktivt inn i forbundets 
lokallag: 

 - Vi har vært heldige og møtt mange 
hyggelige mennesker i lokallaget og 
har derfor blitt enige om at vi skal bruke 
mer tid på Personskadeforbundet LTN 
etterhvert. May har sagt ja til å sitte i 
valgkomiteen og så tror jeg hun har ett 
og annet å bidra med når det gjelder å 
søke penger til prosjekter, humrer Dag.

May og Dag forteller at de er fornøyde med 
å være en del av Personskadeforbundet LTN 
og overrasket over alt forbundet får til. 



SENIORFORSKER VED OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS OG 
FØRSTEAMANUENSIS VED HØG-
SKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, 
HELENE L. SØBERG
Helene L. Søberg samarbeider med Per-
sonskadeforbundet LTN på flere områder. 

Forskeren understreker at, i tillegg til å 
være en viktig støtte for den enkelte 
som blir skadet eller er pårørende, så 
har forbundet et svært viktig samfunns-
oppdrag. 

- Personskadeforbundet LTN utgjør en 
stemme i samfunnet fordi den snakker 
på vegne av flere. Sammen med andre 
interesseorganisasjoner har de en bety-
delig politisk posisjon og dermed kraft 

til å endre eller påvirke, understreker 
Søberg. 

SAMARBEIDER PÅ FLERE OMRÅDER 
Søberg jobber tett på Personskade-
forbundet LTN på flere arenaer. Blant 
annet gjennom felles søknader om 
forskningsmidler via Ekstrastiftelsen.

- Samarbeidet med forbundet opplever 
jeg både som konstruktivt og profesjo-
nelt. Vi har flere felles søknader til Ekstra-
stiftelsen og sitter også sammen med 
representanter fra Personskadeforbundet 
LTN i arrangør- og fagkomiteen til Na-
sjonal konferanse for hjerneskadereha-
bilitering. CHARM (forskningssenter for 
rehabiliteringstjenester ved Universitetet 
i Oslo) er en annen samarbeidsarena, der 
brukerstemmen fra forbundets represen-
tant er viktig, sier hun. 

Et annet møtepunkt er via et forsknings-
prosjekt på Høyskolen i Oslo. 

- Jeg jobber for tiden i et forsknings-
prosjekt som skal se på overganger i 
rehabiliteringen på ulike nivå der vi sam-
arbeider vi med et brukerpanel. Også her 
har vi god nytte av brukerperspektivet 
og bidrag fra forbundet, avslutter Helene 
L. Søberg.

ADVOKAT, PERSONAL LINES, IF, 
TRULS NYGAARD 
Personskadeforbundet har i mange år 
vært en viktig aktør overfor forsikrings-
bransjen. Dels har forbundet vært en 
«vaktbikkje» for bransjen og dels en 
konstruktiv og god samarbeidspartner. 

- For det første er tilbakemeldinger fra 
interesseorganisasjoner svært nyttig 
når selskapene skal forsøke å forbedre 
sine egne rutiner og retningslinjer. Og i 
arbeidet med f.eks. rettspolitiske spørs-
mål der Personskadeforbundet og for-
sikringsselskapene har felles interesser, 
er gjennomslagskraften mye bedre der 
partene står sammen. For eksempel har 
begge parter kjempet for et adskillig 
høyere og mer rettferdig erstatningsnivå 
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Står sterkere sammen

Gjennom årene har Personskadeforbundet LTN opparbeidet seg eit nettverk av gode samarbeidspartnere. 
Nedanfor forteller noen av disse hvilken rolle forbundet betyr.
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til barn – noe som nå er vedtatt av Stor-
tinget, sier advokat i IF, Truls Nygaard.

Forsikringsselskapene har derfor hatt 
jevnlige møter med Personskadeforbun-
det både hver for seg og i felles møter. 

- Dette er et samarbeid If Skadeforsik-
ring har funnet både svært nyttig og 
hyggelig sier Nygaard.

LEDER FOR NASJONAL KOMPETAN-
SETJENESTE FOR TRAUMATOLOGI 
(NKT-TRAUME) TORBEN WISBORG
Torben Wisborg mener at brukerstem-
men og Personskadeforbundet LTN har 
vært viktig i utarbeidelsen av den nye 
traumeplanen som kom høsten 2015. 

- Målet vårt var å lage en plan som 
viser de kollektive erfaringene. Altså 
er de som har vært utsatt for en ulyk-
ke sentrale informanter. Å ha med Per 
Oretorp fra Personskadeforbundet LTN 

har derfor vært uvurderlig. Med hans 
innspill i prosessen har vi fått tilgang 
på stemmene til de planen skal gjelde 
for – nemlig de som har blitt påført 
ervervede hjerneskader og andre store 
skader, understreker han. 

Torben Wisborg mener innsikten fra 
Oretorp sammen med helsepersonell 
har dannet et solid grunnlag i feltet og 
dets utfordringer og mangler.

LEGE OG FORSKER VED OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS ULLEVÅL, 
NADA ANDELIC 
I 10 år har Nada Andelic vært en front- 
figur i forskning rundt hodeskaderehabi-
litering. Andelics prosjekt handler om å 
gjøre livet bedre for de som blir skadet. 
Der utgjør Personskadeforbundet LTN 
en viktig brikke. 

- For å komme dit må en dokumentere, 
forstå og tilpasse. I dette puslespillet har 

Personskadeforbundet LTN vært en god 
medspiller. Forbundets medlemmer kjen-
ner det jeg holder på med på kroppen, 
bokstavelig talt. Brukermedvirkning er 
viktig. I tillegg utøver en interesseorga-
nisasjon et politisk press som må til for 
å få til endringer, sier Nada Andelic om 
samarbeidet med forbundet.

DIREKTØR I NPE,
ROLF GUNNAR JØRSTAD 
NPE har et klart mål om å være en 
brukerorientert etat. Derfor ønsker de 
å legge til rette for og ha en god dialog 
med erstatningssøkerne. 

- Personskadeforbundet LTN sitter på 
mye kunnskap om hva både skadelidte, 
pårørende og etterlatte er mest opptatt 
av. Derfor er det viktig for oss å samar-
beide og ha jevnlige kontaktmøter med 
Personskadeforbundet. Dette samarbei-
det gir oss verdifull innsikt, og vi setter pris 
på denne kontakten, forklarer Jørstad.

Personskadeforbundet sitter på mye kunnskap 
om hva både skadelidte, på- rørende og etterlatte 
er mest opptatt av.

Direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad
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De finnes over hele landet; driver 
kampanjer, politisk arbeid, inviterer 
til turer i skog og mark eller til sosiale 
pizzakvelder. Vi snakker selvsagt om 
Personskadeforbundet LTNs lokal- 
eller fylkeslag. For mange medlem-
mer er aktiviteter i laget en viktig del 
av hverdagen.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Ett medlem som snakker varmt om og 
som er svært aktiv i sitt lag er Marianne 
Rosmo (35). Hun bor rett utenfor Trond-
heim og siden 2009 har hun vært knyttet 
til Sør-Trøndelag Fylkeslag. 

- Jeg ble kjent med forbundet gjennom 
en annonse i avisen der det ble fortalt om 
et kurs i erstatningsrett. På det tidspunk-
tet var jeg relativt nyskadet og trengte 
mer informasjon. Jeg meldte meg inn i 
forbundet og deltok på kurset, og siden 
har jeg blitt værende, forteller Marianne. 

NÅR LIVET SNUR 
Mariannes liv ble snudd opp ned en 
mørk og snørik vinternatt da en nabo 
som trengte skyss ringte og spurte om 
hun kunne hente. 

- Det var sent på kvelden, snø og vind, og 
motsatt kjørefelt var delvis blåst igjen. I 
en bakke møtte vi en bil som kom i vårt 
felt, og dermed smalt det – front mot 
front og rett inn i snøskavlen. Det gikk 

bra med passasjeren min, men meg gikk 
det dessverre verre med, sier hun. 

Månedene etterpå var preget av usikker-
het og smerter. Verst var det i nakken. I 

tillegg fungerte høyrehånden dårlig. Etter 
undersøkelse på sykehus ble den tidligere 
aktive jenta liggende hjemme på sofaen. 

- Jeg trodde lenge at jeg skulle bli bedre 

Kor sprøtt!

KALDBLODSTRAVEREN RAMBO RAMPEN GJØR HVERDAGEN BEDRE FOR MARIANNE. Målet er å kunne ri igjen. 
Nå tar hun turer med hest og vogn. Foto: Privat.



–  13  ––  13  –

og komme tilbake til arbeidslivet. Tidli-
gere jobbet jeg med regnskap, men et-
terhvert som tiden gikk forstod jeg at jeg 
måtte tenkte nytt. I tillegg til nakke- og 
ryggsmerter, fikk jeg andre belastnings-
skader, og så oppdaget jeg at hukom-
melsen sviktet, forklarer hun nøkternt. 

FRA PASSIV TIL AKTIV 
De første årene som medlem var Ma-
rianne Rosmo det som omtales som et 
passivt medlem. Det betyr at hun betal-
te sin kontingent, støttet saken og fikk 
medlemsmagasinet, men hun deltok ikke 
aktivt lokalt eller nasjonalt. Etterhvert 
som smertene ble mer håndterbare star-
tet hun å gå lengre daglige turer med 
de to hundene sine, og så begynte hun 
å vurdere hvordan hun skulle fylle hver-
dagen sin. I første omgang handlet det 
om å lage en timeplan som fikk henne 
opp fra sofaen. 

- Det var noen tunge måneder og år. 
Hverdagen var annerledes og deler av 
mitt gamle nettverk smuldret opp. Venner 
som tidligere var viktige forsvant fordi 
vi levde ulike liv, og tid som tidligere var 
dedikert arbeid ble nå fritid. Heldigvis 
hadde jeg de to hundene mine som krev-
de sitt. Men altså, jeg forstod etterhvert 
at jeg måtte ta grep og begynte blant 
annet å studere aktivitetene lokallaget 
inviterte til, sier hun.

Marianne, som alltid har likt å synge, synes 
særlig det virket spennende med koret 
Kor sprøtt. I 2012, eller var det 2013, tok 
hun derfor mot til seg og dro på korøvelse. 

- Det har jeg aldri angret på. Her møt-
te jeg hyggelige folk og god stemning. 
Repertoaret er fra rock til visesang, og 
nye sanger kommer til gjennom ønsker 
fra deltakerne. Korøvelser i Kor sprøtt er 

så mye mer enn bare synging, skjønner 
du. Vi har det sosialt, ler masse og koser 
oss, sier hun. 

Hun forteller at Kor sprøtt har eksistert 
siden 2007 og har korøvelser annen-
hver tirsdag i lokalene på Lian fysikalsk 
medisinske avdeling. De har to faste 
opptredner i året, den ene på Rødde 
folkehøgskole og den andre er på FN-
dagen til minne om ofre for trafikk-
ulykker. Elles deltar de om det skulle 
komme en forespørsel. Hvor mange 
som kommer til øvelsene varierer, men 
Marianne anslår det må være et sted 
mellom 10 og 20 personer. 

- Koret vårt er for alle som ønsker å syn-
ge og være sammen, også de som bare 
dropper innom av og til. Vi har ingen 
krav til sangferdigheter, kjønn, alder og 
slikt. Selv er jeg der nesten alltid. 

- Jeg forstod etterhvert at jeg måtte ta grep 
og begynte blant annet å studere aktivitetene 
lokallaget inviterte til.

Marianne Rosmo

SANGERNE I KORET KOR SPRØTT. Foto: Privat.
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RAMBO RAMPEN
Syv år etter ulykken har Marianne et-
terhvert funnet en måte å leve livet sitt 
på. På timeplanen står det mange akti-
viteter som handler om gården hun bor 
på, hunder, høns og etterhvert også den 
nyerverva hesten Rambo Rampen.

Til tross for smerter og dårlige dager er 
det viktig at hun har noe som drar henne 
opp og ut av passiviteten. 

- Kaldblodstraveren Rambo Rampen, 
som kom inn i livet mitt og fikk plass på 
låven her for halvannet år siden, er gull 
verdt. Jeg var tidligere aktiv hestejente 
og har alltid vært glad i hester. Nå kan 
jeg ta lengre turer med vogn og hest, og 
når jeg får kjøpt meg en ny sadel skal jeg 
opp på ryggen og ri på ordentlig igjen. 

Sør-Trøndelag fylkeslag er en viktig del 
av hverdagen til trønderjenta og i tillegg 
til koraktivitet har hun de siste to årene 
sittet som medlem i lokallagsstyret. 

- Hovedmotivasjonen min for å bruke så 
mye tid på laget og aktiviteter er at jeg 

liker gjengen. Det er fine folk og vi har 
funnet tonen. Gjennom styrevervet og 
deltakelse blant annet på Landsmøte 
og konferanser, har jeg også blitt kjent 
med medlemmer fra resten av landet. Det 
er ikke bare lærerikt – det er også deilig 
å omgås folk som vet hvordan jeg har 
det. Folk som ikke spør, men som nikker 
gjenkjennende, sier hun. 

Fylkeslaget, som er godt over middels 
aktive, har som ambisjon å invitere til 
en eller annen aktivitet hver måned, i 
tillegg til korøvelsene. Marianne deltar 
stort sett på alt. 

- Vi har bowlingkvelder, juleavslutnin-
ger, kinoturer og fagkvelder. Målet er å 
tilfredsstille alle målgrupper og vi håper 
alltid at vi også klarer å få med noen nye, 
forteller det aktive medlemmet.

- Hva gleder du deg mest til akkurat nå? 

- Jeg gleder meg til å skulle ri Rambo, 
selvsagt. Men så gleder jeg meg også 
til tillitsmannskonferansen i Stavanger 
der jeg skal delta i ungdomsgruppen. Det 
blir siste sjanse siden jeg blir 36 neste år, 
avslutter Marianne fornøyd. 

HUNDENE FIKK MARIANNA OPP AV SENGA. Foto: Pappa..
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Heiarop fra sidelinjen 

Å være medlem i Personskade-
forbundet LTN betyr så mangt. I 
Oslo bor det en dame som tenker 
at forbundet er en god hjelper og 
som har valgt å heie fra sidelinjen 
– gjerne via facebook-likes.

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg tror vi må stå sammen for å være 
sterkere og for å nå frem med våre krav, 
derfor fortsetter jeg mitt medlemskap, 
sier Monica Olsen-Holmen. 

Monica tenker ikke på sin relasjon til for-
bundet som en midlertidig relasjon, men 
som en kontakt som skal vare livet ut. 

MANGE SLAGS MEDLEMSKAP 
- Vi må passe på at vi intervjuer alle ty-
per medlemmer, sier Frank Gjelsøy. Han 
jobber som markedsansvarlig i forbundet. 

Det er mandagsmøte og vi har bestemt 
at LEVE MEDs septembernummer skal 
bli et eget temanummer om hva som 
motiverer til medlemskap over tid; rett 
og slett et magasin som kan fortelle 
utenforstående hvem Personskade-
forbundet LTN er og hvorfor 3500 ønsker 
å støtte prosjektet.  
 
Frank foreslår at vi skal kontakte hun som 
alltid er så positiv på facebook-sidene.  

- Prøv hun på facebook, tror hun er fra 

østlandsområdet. Vi ønsker flere slike 
som støtter oss med "glade likes". Kanskje 
et intervju med henne kan inspirere, sier 
han og ler.  

En kort e-post, et raskt og positivt svar 
og avtalen er i boks – før ferien og på en 
kafé midt i Oslo. 

EN UNIK HISTORIE  
Monica Olsen-Holmen ble medlem en 
gang rett etter 2000. Kanskje var det i   

2002. Medlemskapet ble iallfall tegnet da 
hun trengte bistand etter et mindre uhell. 

- Det var tilfeldigheter som gjorde at 
jeg snublet over det som den gang het 
Landsforeningen for trafikkskadde, og 
siden har jeg forblitt, forklarer hun, mens 
vi står i disken for å bestille kaffe på en 
av Oslos mange kafeer. 

Det lange lyse håret er festet i nakken 
i en hestehale, hun er pent sminket og 

MONICA OLSEN-HOLMEN HAR VÆRT MEDLEM I FORBUNDET I MANGE ÅR. Hun mener at den politiske tyngden ved 
å stå sammen er en god grunn til å fortsette sitt medlemskap. Foto: Privat.
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elegant kledd. Hun jobber som prosjekt-
leder og selger, er utadvendt, snakker 
muntert med kvinnen som selger kaffe 
og smiler åpent til den eldre mannen 
i stolen ved siden av. Ytre sett er det 
ingenting som forteller hvilken historie 
Monica skjuler.

- Det var en ulykke i 2012 som slo meg ut. 
Vi snakker april måned, og jeg var i bilen 
sammen med datteren min som var 12 
år gammel. Jeg hadde lagt merke til at 
bilen bak meg kjørte rykkete og ukonsen-
trert, og derfor holdt jeg et ekstra blikk i 
bakspeilet, forteller Monica. 

I en rundkjøring gikk det likevel galt. 
Det ble bråstopp og bilen bak smalt inn 
i Monicas bil. Skadene var ikke så store, 
iallfall ikke på hennes ganske store bil, og 
det virket som det hadde gått bra med 
både Monica og datteren. En time senere 
var hun likevel på legevakten, spydde og 
hadde store smerter i hodet og i nakken. 
Legen konstaterte hjernerystelse, og hun 
ble bedt om å ta det med ro. 

- Dagene, ukene og månedene etter ulyk-
ken var et mareritt. Og jeg slet med kon-
stante smerter, bet tennene sammen og 
håpet at sommerferien ville hjelpe. Dess-
verre ble det ikke slik, sier hun og smiler. 

LIVET ETTERPÅ   
Monica Olsen-Holmen var allerede 
medlem i forbundet og tok derfor tidlig 
kontakt for bistand. 

- Medlemskapet har betydd mye for 
meg. I perioder vet jeg ikke om jeg hadde 
klart meg om jeg ikke fikk den støtten 
og guidingen jeg trengte. Det gjelder 
særlig etter den siste ulykken for fire 
år siden. Per Oretorp har blant annet 
hjulpet meg med advokat og kontakt 
med IF, seier hun. 

Plutselig blir Monica stille, øynene blir 
litt fuktige og blikket flakker. Så tar hun 
sats, tørker seg i øyekroken og fortsetter:   

- Men altså, det forbundet først og fremst 
er for meg er en støttespiller, noen som 
gjør at jeg ikke føler at jeg er alene i ver-
den og som jeg vet kjemper kampen 
sammen med meg. Sårbarheten etter 
en skade handler om å føle seg unormal, 
og dessverre har jeg blitt skikkelig tynn-
hudet etter mange dårlige møter med IF 
i erstatningssamtaler. 

Olsen-Holmen forteller at hun har 
bygget seg opp en pyramide av gode 
hjelpere. Øverst plasserer hun Per-
sonskadeforbundet LTN, deretter er 
det fastlegen, Reidar Johansen, og 
så kommer smertelege Lars Rustad, 
som holder til på Magnat på Skøyen. 
Sistnevnte deler plassen sin med ad-
vokat Einar I. Lohne som ble anbefalt 
via Personskadeforbundet LTN og 
Nakkeforbundet. 

- Ja, som du forstår utgjør forbundet en 
svært viktig del av livet mitt og innimel-

MONICA OLSEN-HOLMEN ER POSITIV til det forbundet 
står for å gjør, og peker på at det gjøres en viktig politisk 
jobb. Foto: Privat.
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Sårbarheten etter en skade handler om å føle seg unormal, 
og dessverre har jeg blitt skikkelig tynnhudet etter mange 
dårlige møter med IF i erstatningssamtaler.

Monica Olsen-Holmen

lom lurer jeg faktisk på hvordan jeg skulle 
navigert uten en interesseorganisasjon i 
ryggen, sier hun og smiler. 

FORSIKRINGSHELVETE OG 
NAKKESKADE 
For Monica Olsen-Holmen har møtet med 
forsikringsselskapet IF vært et mareritt. 
Selskapet hun hadde tegnet forsikring 
i, og som gjaldt da ulykken inntraff, var 
ikke villige til å gi erstatning og pekte 
blant annet på manglende årsakssam-
menheng.   

- Jeg tror at personer med nakkeskader 
opplever seg som en pariakaste i helse-
vesenet og i måten samfunnet ser på 
nakkesmerter. Det er vanskelig å diag-
nostisere og jeg opplever at det letes i alle 
kroker for å plassere problemet et annet 
sted. Ingenting gjør meg mer rasende 
enn IFs slogan: Rolig vi hjelper deg!. For 
meg har det motsatte skjedd, ingenting 
har ordnet seg og alt er mer kaotisk enn 
noen gang, sier hun. 

IF har, i følge Monica, gjort alt for å forhin-
dre et oppgjør. De har kommunisert tvil 
om skadeomfanget og stilt spørsmål om 
det faktisk er en skade i nakken hennes. 
I tillegg har de pekt bakover på andre 
hendelser i hennes liv som de mener 
påvirker tilstanden. De har radbrekka 
tidligere sykemeldinger, skader og i flere 
runder har de prøvd å argumentere for 
at det er psykisk. 

- Jeg, som faktisk er svært sterk psy-
kisk, opplever at jeg er inne i en slags 
utmattelsesprosess, og dessverre er jeg 
ikke alene om å ha det slik. Jeg er med 
i en gruppe på nettet med flere som sli-
ter med nakkeskader og svært mange 
forteller om lignende erfaringer, forteller 
Monica. 

Mistenkeliggjøringen er en av sluttgrun-
nene til at Monica Olsen-Holmen nylig 
reiste til London og fikk tatt det som en 
sittende MR. I motsetning til "vanlig MR", 
så avdekker denne maskinen blant annet 
nakkeskader. 

- Jeg har brukt 25 000 kroner på professor 
Smiths sittende MR-scann i London. Det 
paradoksale er at ryktene sier at finnes en 
identisk maskin på Rikshospitalet, som 
ikke brukes fordi det ikke finnes fagfolk 
som kan bruke den. Minister Høie sier at 
grunnen til at maskinen bare står er at 
det er for kostbart å lære opp folk fordi 
målgruppen er så liten. Det er ikke til å 
tro, sier hun oppgitt. 

GIR IKKE OPP  
Monica understreker at hun har klart å 
akseptere at livet ikke blir som det var 
før ulykken i 2012. Det har også hennes 
mann, datter, to bonusbarn og ett bo-
nusbarnebarn, som alle har opplevd at 
Monica har endret seg.  

- Å akseptere betyr ikke å gi opp. Tvert 

imot har jeg tenkt å være strategisk og 
bruke energien min, som jeg heldigvis er 
godt utstyrt med – iallfall på gode dager, 
til noe positivt. Jeg er klar for å holde 
kroppen min i form, trene slik at skaden 
ikke får forplante seg mer enn nødven-
dig. Deretter skal jeg bruke mer av tiden 
min på å gjøre noe med bevisstgjøringen 
rundt nakkeskader, sier hun. 

Monica Olsen-Holmen ønsker å påvirke 
både forsikringsbransjen og politikerne 
i kampen sin, og Personskadeforbundet 
LTN tenker hun på som en god støtte-
spiller. 

- Medlemskapet i forbundet kommer 
jeg til å beholde fordi det kommer flere 
etter meg som kommer til å trenge støtte. 
Selv om de fleste sier: det skjer ikke meg, 
så blir dessverre tusenvis skadet hvert 
år. Da er det fantastisk at det finnes en 
organisasjon som ivaretar og kjemper 
kamper for oss, sier hun. 

På spørsmål om liksene på facebook, 
ler hun rått: 

- Jeg er kjent som dronningen av face-
book fordi jeg er ganske aktiv. Men det 
betyr ikke at jeg er avstumpet – snarere 
tvert imot. Ved å like og å dele er jeg 
med på å opplyse om det jeg mener er 
bra og viktig. Så det kommer jeg abso-
lutt til å fortsette med, avslutter Monica 
Olsen-Holmen.
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For Kjetil Rui Serigstad (26) fra Pors-
grunn i Telemark er ungdomskonfe-
ransene i regi av Personskadeforbun-
det LTN blant årets høydepunkt. Da 
møter han en gjeng ungdom som 
har en ting til felles; alle har en eller 
annen form for funksjonsnedsettelse.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

- Det er en styrke å vite at vi er flere og 
at jeg ikke er alene, forklarer Kjetil Rui 
Serigstad. Hans motivasjon for å være 
medlem er å få treffe andre ungdommer, 
samt prosjektet UNG2020.

Kjetil er høy, er utstyrt med en en kraftig, 
mørk hårmanke, er tettbygd og har med 
et sjenert smil. Av de som kjenner ham 
blir han beskrevet som en rolig type som 
trives med å være litt på sidelinjen. 

De siste årene har han vært en av de 
faste deltakerne på forbundets ungdoms-
konferanse. Der snakker han med alle, ler 
og har det gøy. Flere som har vært med i 
mange år snakker om Kjetil som en som 
ivaretar nye deltakere og gjør at det er 
lettere å bli en del av flokken. 

- Jeg liker aktivitetene som skjer på kon-
feransen, og jeg likte særlig godt turen 
med DFDS til København. Det var kult 
og en fin tur, sier han. 

HUSKER IKKE LIVET "FØR" 
Mange som blir rammet av en skade, 
husker tilbake til tiden før ulykken og 
hvordan det var å være ”frisk”. For enkelte 
kan minnene kjennes som en belastning 
fordi det er sårt å sammenligne livet før 

og etter. Kjetils ulykke skjedde da han 
var svært ung og derfor husker han ikke 
hvordan det var før.

- Jeg ble påkjørt da jeg krysset veien i et 
gangfelt. Det var her i Porsgrunn og jeg 
var sammen med pappa. Da var jeg vel 
fem eller fem og et halvt år. Ulykken var 
dramatisk og jeg ble liggende på sykehus 
lenge, sier han. 

Kjetil snakker om ulykken sin på en nøk-
tern måte. Han er generelt en fyr av få 
ord og utbroderer verken de store eller 
små tingene i livet. 

Han forklarer at månedene og årene etter 
ulykken ble brukt til opptrening og uli-
ke former for rehabilitering. Selv mener 

Ungdomstreffene gir meg 
styrke

KJETIL HAR ENGASJERT SEG I PROSJEKTET UNG2020, som har som mål å bevisstgjøre ungdom rundt farene som 
kan oppstå i trafikken. Foto: UNG2020.

PÅ JOBB i Porsgrunn kommune.
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han at det har gått seg til. I dag er han i 
fysisk i god form og sliter ikke med noen 
form for smerter, men han har kognitive 
problemer. 

- Det er husken og det å få med seg alt 
som skjer rundt meg og alt som sies jeg 
sliter med. Jeg finner ikke alltid ordene 
jeg leter etter og blir også fortere sliten, 
forklarer telemarksgutten. 

EN GOD HVERDAG
Når LEVE MED snakker med Kjetil er han 
i siste ferieuke som tilbringes på hytta i 
Fyresdal sammen med familien. Både 
mor og far er medlemmer i forbundet. 

- Da jeg ble skadet ble vi medlemmer, 
hele familien. Det er lenge siden, og det 
var fordi vi trengte hjelp. Innimellom har 
mamma vært aktiv, men ikke så mye i 
det siste. For meg er det ungdomskon-
feransen som er viktigst, forklarer han.

- Du sier du har ferie, hva gjør du når du 
ikke er på hytta?

- Da jobber jeg for Porsgrunn kommune, 
som en slags vaktmester. Klipper gress, 
maler eller koster grus. Om vinteren blir 
det litt annet forfallende arbeid. 

- Har du jobbet med dette lenge? 

- Jeg har jobbet der i seks år. Jeg liker 
det godt fordi det er varierte dager der 
jeg får gjøre så mye forskjellig. 

En smugtitt på Kjetils facebookside for-
teller at han er glad i å fiske. Helst salt-
vannsfisking, presiserer han når vi snakker 
om hobbyen hans. Og helst sammen 
med Thomas.  
  
Thomas, forklarer Kjetil, er hans støtte-
kontakt og beste venn. De er sammen 
minst en gang per uke og deler blant 
annet interessen for jakt og fiske. 

- Vi gjør alltid noe gøy sammen. Ofte fis-
ker vi, eller vi drar på en eller annen form 
for jakt, sier Kjetil og tenker seg litt om.  

- Thomas jobber til vanlig som bilme-
kaniker og jeg får også bli med å skru 
bil. Det er gøy.  

UNG2020
Kjetil har også engasjert seg i prosjektet 
UNG2020. Dette er et samarbeid mellom 
Telemark lokallag og KNA, og målet er å 
bevisstgjøre ungdom rundt farene som 
kan oppstå i trafikken. 

- Jeg fikk selv sertifikat for seks år siden 
og kjører mye. Kanskje fordi jeg er tra-
fikkskadet, tenker jeg en del på situa-
sjoner i trafikken. Å få lov til å være med 
på UNG2020 er bra fordi det er konkret, 
sier han. 

Rent konkret handler UNG2020 om at 
ungdom faktisk får trene seg på situa-
sjoner som de må takle ute på veiene. 

- Det er både sosialt og viktig, poeng-
terer Kjetil.  

FREMTIDEN 
Akkurat nå gleder Kjetil seg aller mest 
til at han skal bli onkel. Storebroren, 
som bor i Nome,  skal nemlig bli pappa 
i september. 

- I tillegg til å bli onkel, gleder meg til 
å begynne på jobb igjen. Det er fint å 
være på hytta, men med dårlig vær blir 
det lite bading.  

-  Kommer du til å delta på ungdoms-
konferanser også fremover?

- Ja, det håper jeg, og det gleder jeg meg 
også til, avslutter Kjetil.

- Det er husken og det å få med seg alt som skjer rundt 
meg og alt som sies jeg sliter med. Jeg finner ikke alltid 
ordene jeg leter etter og blir også fortere sliten.

Kjetil Rui Serigstad

JAKT OG FISKE er viktige ingredienser i Kjetils liv. 
Foto: Privat.
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1984  Landsforeningen for trafikkskadde 
(LTN) ble stiftet av familier som hadde 
fått livet endret på grunn av trafikkskader.  

1985  Foreningen hadde 1500 medlem-
mer. De to første lokallagene ble dannet, 
Aust- og Vest-Agder og Moss og omegn.  

1986  Foreningen fikk eget kontor i 
Akersgata 64. Benedicte Hambro ble 
ansatt som daglig leder. Tom Eitvet be-
gynte som saksbehandler. Første num-
mer av medlemsbladet kom ut.  

1987  Første landsmøte ble avholdt. LTN 
fikk inntekten fra Blårussens ”Blå Nel-
lik”-aksjon, øremerket nytt rehabilite-
ringssenter for hodeskadde. Foreningen 
hadde en programserie i NRKs Midt i 
trafikken. Ungdomstreffet Trafunkis ble 
en suksess. Erling Lauritzsen ble redaktør 
av MITT i Trafikken.  

1988  ”Kysten Rundt” ble en suksess og 
”Trafikktorget” vakte stor oppmerksom-
het. LTN inngikk et samarbeid med Norsk 
Luftambulanse.  

1989 LTN ble medlem av FFO (Funksjons- 
hemmedes Fellesorganisasjon) og inngikk 
en 7-årig samarbeidsavtale med Røde 
Kors om aktivitetsbygg på Haraldvangen. 

1990 Aktivitetsbygget på Haraldvangen 
ble innviet. Fred Bjarne Nilsen ble jour-
nalist og redaksjonssekretær av MITT 
i Trafikken. Det var stor kursaktivitet. 

Anders Heber og Leif Strøm, alias ”Hebbe 
og Leif”, dro på Interrail med reklame for 
Maxi-lotteriet på rullestolhjul. 

1991 LTN vant konkurransen ”Reklame 
for alvor”. Momarkedet valgte trafikk-
skadde barn som tema, noe som ga LTN 
261 000 kroner. Foreningen fikk over- 
skuddet fra Stiftelsen Sofienlunds lotteri 
Lottcon. 

1992 Sekretariatet flyttet til lokaler i 
Lilleborg fabrikker, Sandakerveien 56 
a. LTN Asker og Bærum lokallag deltok 
i Holmenkollstafetten. 

1993  Et år preget av internt bråk og 
skakkjørt økonomi. Det neddiskonterte 
beløpet på 1.8 millioner, etter at Røde 
Kors kjøpte LTN ut av Haraldvangen, ble 
gitt som gave til Sofienlund Helse– og 
rehabiliteringssenter. Foreningen hadde 
12 fylkes- og 22 lokallag.  

1994  Foreningen feiret ti-års jubileum. 
MITT i Trafikken endret navn til Trafikk-
skaddes Magasin. Leif Strøm og Anders 
Heber gjorde Norge på langs og kryss 
i rullestol, i en fire måneders ”sommer- 
turné” til inntekt for Sofienlund Helse- 
og rehabiliteringssenter. Inntekter fra 
rødrussens Humanitæraksjon i Oslo og 
Akershus ble tildelt LTN.  

1995  Styrene i fylkeslagene Østfold og 
Akershus og lokalstyrene i Sandefjord 
og Romerike brøt ut og dannet Trafikk- 

skaddes landsforbund. Astrid Johnsrud 
holdt flere kurs om trygdespørsmål i lo- 
kal- og fylkeslag. Stiftelsen Sofienlund 
flyttet fra Nesodden til Son, og byggin-
gen kom i gang.  

1996 Erling Lauritzsen gikk av som gene-
ralsekretær. Bil Pluss-lotteriet falt bort. 
Inntekter fra spilleautomatene kom. 
LTNs rettsikkerhetsfond ble opprettet 
og forbundet inngikk et tettere sam-
arbeid med Øverby/Elton ressurssenter 
for opptrening av barn og ungdom med 
hodeskader. 

1997 LTNs gjeld var på 1.4 millioner kro-
ner og gjorde at driften ble redusert til 
et minimum. Air Bag, et nytt lotteri, ble 
lansert. Ved utgangen av året hadde 
foreningen 26 lokal- og 9 fylkeslag. 

1998 For første gang ble det gjennomført 
helsereise med 29 deltagere til Igalo i 
Montenegro. CatoSenteret ble åpnet. 
LTN hadde 4000 medlemmer, en økning 
på 900 fra fjoråret. 

1999 Økonomien var kommet på rett 
kjøl. Lottcon startet nytt skrapelotteri. 
Regnskapet viste et overskudd på 6.5 
millioner kroner. 

2000 Rådgiver med ansvar for kognitive 
skader ble ansatt. Foreningen satte i gang 
et prøveprosjekt med fylkessekretærer. 

2001  Likemannsarbeid ble en viktig 

Når og hva 
Personskadeforbundet LTN i 32 år 
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del av LTNs profil. Prosjekt ”selvhjelp” i 
samarbeid med Norsk Selvhjelpsforum 
og ”Smertebehandling i sjø og sand” på 
Porto Santo og Gran Canaria. Populær 
sommerleir for barn av trafikkskadde ble 
arrangert på Eidene. Rådgiver med fokus 
på interessepolitisk arbeid og media ble 
ansatt. I tråd med Finangerdommen ble 
§ 7 i Bilansvarsloven endret.  

2002  Bråtanesaken førte til erstatning 
og endret rettspraksis. Lotteriinntektene 
faller bort. LTN hadde 18 lokal- og 15 
fylkeslag og er representert i alle landets 
fylker. LTN meldte seg som hjelpeinter-
venient i Bråtanesaken.  

2003  ”Kan-fradraget” ble ikke lenger 
praktisert. LTN overtok som utgiver av 
Trafikkskaddes Magasin og Gunn Eli-
sabeth Almås ble redaktør.  

2004  LTN startet et samarbeid med If 
og sponser russebilsjåfører. Aksjonen 
kalles ”Ticket to ride”.  

2005  Et rekordår for profilering av LTNs 
kjernesaker både i media og politisk. 
Høyesterett fastslo at staten er ansvarlig 
for oppreisning til passasjer til beruset 
sjåfør. Den første nasjonale konferansen 
om traumatisk hjerneskade blir avholdt.  

2006  Foreningens kjøpte åtte leiligheter 
i Bulgaria, da dette var en god investe-
ring og et alternativ til helsereisene. LTN 
hadde 28 lokal- og 16 fylkeslag og stabil 

medlemsutvikling. Fra august har LTN 
regionssekretærer i vest og sør, midt og 
nord. En håndbok for hodeskadelike- 
menn ble ferdigstilt. LTN ble nå også en 
medlemsorganisasjon for yrkesskade.  

2007  Hele 17 prosjekter i samarbeid med 
Helse og rehabilitering blir avsluttet eller 
gjennomført i denne perioden. I forbin-
delse med Sykkelhjelmkampanjen ble 
det delt ut 8500 hjelmer over hele landet.  

2008  LTN hadde 26 lokal- og 16 fylke-
slag. EFTA-domstolen avga dom som 
konkluderte med at Bilansvarsloven er 
i strid med EUs 5. motorvogndirektiv 
som Norge gjennom sitt medlemskap 
er forpliktet til å følge.  

2009  LTN arbeidet for å få aksept for 
en rapport utgitt av det svenske vëg-
verket angående bruk av wirerekkverk 
som midtdeler. Forbundet ønsker at 
wirerekkverk også blir tillatt til Norge.  

2010  LTN vant frem i gruppesøksmål mot 
staten vedrørende oppreisningserstatning.  

2011  Skrapelotteriet ble nedlagt i februar 
2011 på grunn av lite overskudd. Barne-
erstatningsloven, som forbundet i en 
årrekke har jobbet for å endre, ble ak-
tualisert etter terroranslaget den 22. juli.  

2012  Foreningen byttet navn fra Lands-
foreningen for trafikkskadde til Person-
skadeforbundet LTN. For første gang 

arrangerte barneutvalget familieleir i 
Bulgaria. Foreningen arrangerte også 
familiesamling på Øverby, sammen 
med støtteforening for kreftsyke barn. 
Foreningen flyttet til nye lokaler i Haus- 
mannsgate 19.  

2013  Oslolaget deltok i Oslos bratteste. 
Telemark lokallag feiret 20 års jubileum. 
Foreningen har styrket samarbeidet med 
Norsk Pasientskadeerstatning og med 
Pasientskadenemnda. Prosjektet ung-
dom 2020 i Telemark startet.  

2014  Vi hadde flere konstruktive møter 
med embetsfolk både i forbindelse med 
wirerekkverksaken og erstatningsrettig-
heter for barn. Medlemsbladet fikk nytt 
navn LEVE MED.

2015  Etter 23 års arbeid ble det lagt 
fram forslag om endinger i barns rett 
til erstatning. En endring styrker barns 
rett til erstatning vesentlig. Vår Selsius 
ble en karakter i en barnebok og pasi-
entskadeutvalget ble opprettet. 

RASERI, KAOS 
OG 

SUKSESS

Personskadeforbundet LTN - 30 år

I løpet av 30 år har over 100 000 mennesker fått hjelp og støtte gjen-
nom Personskadeforbundet LTN. Like lenge har forbundet jobbet for 
å bedre helsetjenester og rehabiliteringstilbud, juridiske rettigheter, 
og hverdagen for folk og familier som blir utsatt for skade.

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått 
livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situa-
sjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, 
NAV og erstatning en del av dagligtalen, og man skal forholde seg 
til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende 
eller etterlatt. Våre medlemmer har vært der før, og vi vet hvordan 
systemet virker.

Raseri, kaos og suksess

VÅR JUBILEUMSBOK ETTER 30 ÅRS VIRKE.
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Dette skjer

Å LEVE MED KONSENTRASJONSVANSKER OG REDUSERT HUKOMMELSE 
ETTER SKADE ELLER SYKDOM

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

Personskadeforbundet LTN Tromsø og 
omegn arrangerer et åpent foredrag 
om dette temaet den 19. oktober 2016 
fra klokken 18:00-21:00 ved St. Elisa-
beth Hotell og Helsehus, Mellomveien 
50, 9007 Tromsø.

Foredragsholder Frøydis Hatland fra 

kognitivt utvalg vil gi innsikt og gode 
ideer om veien tilbake til det gode liv. 
Stikkord for foredraget er: symptomer, 
utfordringer og mulige følgeskader ved 
kognitiv svikt og praktiske råd og tips 
til en bedre hverdag. 

Det gis anledning til å stille spørsmål 
under foredraget.

Foredraget er gratis og åpent for alle, 
enkel servering – bindende påmelding. 
Foredraget vil bli holdt med forbehold 
om minst 10 påmeldte.

Påmeldingsfristen er 2. oktober, og 
påmeldinger sendes på e-post til: 
tromsoomegn@personskadeforbundet.
no eller SMS til 995 84 843 med navn.

Følg oss gjerne på vår Facebook side 
for oppdateringer: Personskadeforbun-
det LTN Tromsø og omegn

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

19. Oktober TROMSØ

LYNGDAL

PIZZAKVELD PÅ JONAS B. GUNDERSEN

Vest Agder Fylkeslag inviterer til Pizzakveld på 
Jonas B. Gundersen. 

Påmelding til fylkesleder Marianne på mobil 95072270 
innen 3.10. (på grunn av booking). 
Det blir servert pizza og brus. 
Pris: Kr 100,- for medlemmer og 150,- for ikke medlemmer.

Sted og tid: Grønndokka 4, Lyngdal. Klokken 1800
Stor suksess i fjor. Vi ønsker flere velkommen til en sosial kveld. 

7. Oktober
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DRAMMEN

PERSONSKADEFORBUNDET LTN`S 
LOKALLAG ASKER OG BÆRUM/OSLO/
DRAMMEN OG OMEGN INVITERER 
TIL TEATERTUR!

Program:
Vi starter kvelden med en tur i Drammen Teater og ser 
Bjarte Hjelmeland. Etter Teatret går vi videre for en matbit 
og sosialt samvær Det er reservert billetter på teatret så 
førstemann til mølla gjelder.

Det må påregnes en egenandel for arrangementet.

Praktisk informasjon: 
Ta kontakt med ditt lokallag for påmelding:
askerogbarum@personskadeforbundet.no
drammenomegn@personskadeforbundet.no
oslo@personskadeforbundet.no

Påmeldingsfristen er 10.10.2015

28. Oktober

INVITASJON TIL JULEBORD

Personskadeforbundet LTN Oslo fyl-
keslag har igjen gleden av å invitere 
til julebord på Wallmans, langs Akers-
elva, Øvre Grünerløkka.

Vi gjentar suksessen fra de siste 7 
årene og tilbyr 4-retters meny, show 
og nattklubb. Prisen er egentlig kr 
1 200,-, men laget dekker kr 750,-, 
slik at du betaler kun kr 450,-. Annet 
drikke enn vann betales av hver en-
kelt. Lokalet er tilrettelagt for rulle-
stolbrukere, men vi må ha beskjed på 
forhånd for hvilke dette gjelder. Om 
du er følsom for høye lyder så ber vi 

deg ta med ørepropper. Lydnivået er 
ganske høyt.

Praktisk: 
Egenandelen på 450 kroner betales 
ved påmelding, til konto nr: 
1602. 58. 32101. Oppgi medlemsnum-
meret ved påmelding. 

Spesialprisen på 450 kroner gjelder pr. 
person og gjelder for 2 personer ved 
familiemedlemskap og for 1 person 
ved enkeltmedlemskap. 

Bindende påmelding, om du ikke 
møter opp fakturerer vi hele beløpet 

1200,- kr. Legeattest ved sykdom.  
Se mer på hjemmesiden for info! 
www.psf-oslo.no 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 1. november 
på sms eller telefon til Andre Berg 
Mobil 920 15 574 eller e-post: oslo@
personskadeforbundet.no

18. November OSLO
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Dette skjer

Program: 
29. november Oslo-Kiel Avreise: kl.14:00 
01. desember Kiel-Oslo Avreise: kl.14:00 
Inkludert: 
• Trerettersmiddag med drikke på Gourmet-
 restauranten på nedfarten
• Julebuffe med øl og akevitt på returen
• Lugar og frokost 
• Julemarkedet i Kiel er åpent fra 21. november. 
Priser og praktisk:
Hovedmedlemmer: 210,- (ord. pris 280,-) 
Familiemedlemmer: 245,- (ord. pris 280,-) 
Evt. ledsager: 280,- 
Oppgradering: 450,- pr. pers. 
Singlelugar tillegget sponses som vanlig av foreningen. 

Påmelding: bindende påmelding innen 3. oktober, 
til arne.stene@gmail.com eller via post til Arne Stene, 
Vestsideveien 340, 3405 Lier. 
Betaling innen 20.10.16 til Personskadeforbunet LTNs 
Buskerud. Knto.nr.16440724667 merk med Julebord 2016 
og hvem betalingen gjelder. 
Gjelder kun medlemmer i Nord/Vest-Buskerud Lokalag.

29. November -1. Desember
JULEBORD PÅ KIELBÅTEN FOR NORD/VEST- 
BUSKERUD LOKALLAGS MEDLEMMER

Super behandling i Spania
Nok en gang har jeg kommet hjem 
etter fantastisk hjelp og behand-
ling hos svært dyktige fagpersoner 
i Albir. På senteret Quiropractica 
Avanzada finner vi nemlig en gruppe 
som ikke vet hva godt de kan gjøre 
for deg. 

TEKST OG FOTO: Kristin Levinsen Sporild

Jeg har selv vært her mange ganger, 
og ingen steder opplever jeg så gjen-
nomført god behandling, veiledning og 
oppfølging på alle områder.

Jeg har ved flere anledninger opplevd 

at behandlerne har vært sammen for 
å videreføre det de har jobbet med. De 
går grundig til verks, og denne gangen 
fant de også årsaken til mange plager 
ved å gjennomføre en del undersøkelser 
på sykehuset i Benidorm.

De har også god oppfølging etter hjem-
komst både når det gjelder øvelser og 
behandlere her i Norge.

Jeg kan ikke få fullrost denne flotte gjen-
gen i Albir og håper flere kan få glede av 
den kompetansen de sitter på.

I tillegg må det sies at Albir et flott sted 

å feriere på, bare noen få timer med 
direktefly fra Norge til Alicante. 

Behandlerne har avtale med HELFO.
Flere har spisskompetanse og du er i 
trygge hender.
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Landet rundt

En ny vellykket ettermiddag 
på Espresso House 
Det var et lystig lag som hadde møtt 
opp på Espresso House, Vinderen. 
Solen og været viste seg fra sin beste 
side. Det var varmt og verandadøren 
sto på gløtt.

TEKST OG FOTO: Tone Knudsen

Calle (kasserer i Oslolaget) var den som 
ordnet med bestillingen. Her var det bare 
å bestille det som fristet ganen. Hele 6 
nye medlemmer hadde valgt å ta turen 

hit i dag og ut ifra pratevolumet var det 
et godt valg. Totalt var vi 10 medlemmer. 
5 menn og 5 kvinner var vi – god balanse 
i kjønn altså. 

Alle fikk ordet og ingen ble pratet ned. 
Det er viktig at alle er ivaretatt; det er 
en nødvendighet og en selvfølge. Det 
blir lite personlig prat siden dette er en 
sosial hyggestund, men kommer noen 
ut i det med å dele en erfaring fra eget 
liv, er taushetsplikten der så klart. 

Målet med disse treffene er å møte per-
soner som også har vært utsatt for en 
skade. Livet etter en ulykke kan for man-
ge føles trått og ting vil alltid endre seg 
litt. Da er det godt å møte andre med 
lignende erfaringer som forstår hvordan 
du har det. Tilbakemeldingene vi har 
fått har vært veldig positive. Her er det 
plass til flere, så det er bare å ta turen. 
Neste treff blir torsdag 29. september 
fra klokken 1600 til 18.00.

Stor aktivitet i Vest-Agder Fylkeslag

TEKST OG FOTO: Marianne Trydal Skeie

STAND PÅ SOMMERDANSEN I LYNGDAL
Vest-Agder Fylkeslag stilte opp i år, som 
i fjor, under sommerdansen i Lyngdal 
sentrum.

Vi blir tatt godt i mot av lyngdøler og 

enormt mye turister. Vi ser at det er man-
ge nye mennesker der ute som trenger 
hjelp og samtaler og ikke minst at de som 
allerede er medlemmer tar en prat med 
oss, slik at de kan komme med innspill 
på hva de ønsker vi skal bidra med.

Allerede lørdag 3. september stiller vi igjen 
opp med stand under Lyngdal Dyreskue. 
Pizzakveld blir det fredag 7. oktober på 
på Jonas B. Gundersen.

STAND I GÅGATEN 
Vi hadde en flott stand i gågaten i 
Kristiansand i juni måned. Der delte vi 
ut materiell og snakket om det viktige 
arbeidet vårt.

Vi ønsker å være synlig i hele fylket og 
stiller opp med stand der det passer seg.

SKALLDYRFESTIVALEN I AUGUST 
Frank Andersen og Roar Magne Norheim 
representerte Personskadeforbundet på 
Skalldyrfestivalen, lørdag 13. august. 

Det var mange mennesker, og vi fikk delt 
ut mye reklamemateriell. 



FAKTA OM REFLEKS
Visste du at 40 % av alle fotgjenger-
ulykker skjer i mørket? Uten refleks er 
du synlig først på 25 - 30 meters hold, 
men med refleks er du synlig allerede på 
140 meters hold når bilen bruker nærlys. 
Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 
meters avstand. Det gjør at han/hun 
som kjører bilen får opptil 10 sekunder 
lenger tid til å reagere på.

RISIKOEN FOR Å BLI PÅKJØRTI MØR-
KET REDUSERES MED 85 PROSENT
I tettbygd strøk har en bilist som kjø-
rer med nærlys i 50 km/t to sekunder 
på å oppdage deg og reagere dersom 
du ikke bruker refleks. Med refleks har 
bilisten ti sekunder til rådighet. I denne 
sammenhengen er det et hav av for-
skjell. Det kan være svært avgjørende 
sekunder!

SLIK BØR DU FESTE REFLEKSEN
Refleksen bør henge i knehøyde for å 
motta mest mulig lys fra billyktene. Velg 
helst reflekser som beveger seg når du 
bruker dem, de synes best. Legg reflek-
ser i lommene på alt yttertøy, i vesker 
og i sekker, så er de tilgjengelige når du 
trenger dem. Bruk to reflekser for å bli 
sett fra begge sider.

Kilde: Statens vegvesen
 

Refleks er en billig "forsikring" - den gjør deg mer synlig på lengre avstand slik at bilistene rekker å bremse ned. 
Uten refleks derimot, er du så godt som usynlig der du går langs veikanten på mørke høst- og vinterkvelder.

Refleks redder liv!
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Selius & kidza

BARN ER OFTE FLINKERE TIL Å BRUKE REFLEKS ENN VOKSNE. Personskadeforbundet LTNs selius-refleksvester er populære blant de yngste. Barna på bildet kommer fra Fauske.
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6
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7

8

9

10
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Du trenger

Gjør dette

Månen er mindre enn 
jorden og tyngdekraften 
mye svakere. Nå skal 
vi se hvordan dette 
virker i praksis:

• Murstein

• Saks

• Skylt småstein

• Tynn kartong

• Teip

• Tusj

• Stor, rund blyant

• Stivt, ca. 1 m langt 
brett

• Mørkerød maling 
og pensel

Lim den sammen til en 
mursteinformet eske med 
den ene siden åpen

Fortsett med dette til 
du har hele formen

Velt den over på 
høykant og tegn 
rundt den en gang til

Legg en av de tre haugene i esken, 
teip igjen lokket og mal esken rød

DEL1

DEL 2

DEL 3

Hva skjedde?
Esken veier en 
sjettedel av det 
mursteinen. Dette 
viser hvor tung en 
murstein ville vært 
hvis du sto på 
månen

Legg mursteinen på kartongen 
og tegn en strek rundt den

Legg småstein i esken 
til brettet er i balanse. 
Pass på at blyanten 
fortsatt ligger rett

Balanser brettet på blyanten slik 
at ingen av endene berører gulvet

Tegn en strek over brettet 
rett over blyanten

Sett mursteinen på den 
ene enden og esken på 
den andre

Del en av steinhaugene 
i tre. Balanser for å 
sammenligne vekt 
og flytt steiner til alle 
haugene veier like mye

Hell steiner ut av esken og legg halvparten 
på den ene enden og halvparten på den 
andre. Flytt steiner til brettet er i balanse

© MCT/Bulls
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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

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

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

ROGALAND

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

SØR-TRØNDELAG

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

TROMS

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

Bakkehaug
Brødrene AS

Fogd Holmboes g 57
9360 BARDU

Tlf. 77 18 22 28

thonhotels.no/gardermoen
Tlf. 63 92 94 20

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Nor Lines AS
4003 STAVANGER

Tlf. 51 84 56 50

Klippotequet L
Farmandstredet

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

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Lundvoll
Maskinstasjon AS

 Eidebakken Industriområdet
 9060 LYNGSEIDET

Tlf. 906 59 786

Nonslid
Bilservice AS

 Nygård, 5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

AutoXL as
 Grønlikroken 3

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

Auto Consult
Verksveien 7

3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

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

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Østli
Servicesenter AS

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

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

Elveg 1
7713 STEINKJER
Tlf. 74 10 01 30

Bjørn Ivar Bakken
Transport
Brenner Nedre

2881 AUST-TORPA
Tlf. 918 16 919

Kjetil Jegleim AS
3550 GOL

Tlf. 32 07 43 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

www.finnas-kraftlag.no

Karl Erik Bråthen
Vallerudveien 17

1476 RASTA
Tlf. 906 12 348

Sandtransport AS
 Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 909 93 028

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70
www.sargruppen.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

t-aasen.no

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50

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

ANOMYM
STØTTE
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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: 10.10. 2016

Løsning på forrige kryss 
var:
SKOLESTART

Inger Molstad Mogård, Kløfta
Elin Harefallet, Aurskog
Anne Lise Stenberg, Båstad

OPPGAVE VINNERE

SPESI - 
ELT

ENE - 
BOERE ELV LØGN STEMME MYSER ELV PARAT AKNER

MIDJE 
SYNGE - 

SPILL

GRØNN 
ØY

HOVED - 
STAD DA

FROST TALL
PREMIE 
DRIKK

GRIS
AKSJON 

HUS SANN
PRO - 

NOMEN

MENN

FINNES 
SYKDOM 

(FOR - 
KORTET)

GLANER ØY FIKSE
FLINK - 
ESTE TEKKE

PLATE - 
PRATER 
TALL - 
ORD

TYSK - 
LAND

ØY OG 
DIKT

AD - 
FERDS - 
TERAPI

REIM
PIKE - 
NAVN EKKEL 

ARTIK - 
KEL LIKE

INTERN
SØKER 
LITEN    
TUR

GRU - 
SOMME

NYN. 
PRON. 

TITT

OMRÅDE
BEGYN - 
NELSE TO

FIN - 
LAND

AMERI - 
KANSK 

BY       
LENS

FLOTTE

BLOND
OMSET - 

NING

VEKST   
PÅ 

NORSKE 
FLY

PLANTE FORSØK

JORD - 
ART     
DYR

SLIT STUND

SAL NASJON DYR DYR

PLATE 
BYGGE - 
KLOS - 

SER

SVIMMEL 
SKUE KAPPE STAND HULE LIKE

BIBEL - 
NAVN

MAN 
UNDER

INVI - 
TERTE

EDELT 
METALL 

DEL

SIKKER - 
HETS - 

UTSTYR 
NABOER

FORBUD MALM

KONKUR-
RERE  
TOPP

OMRÅDE

PUBLI - 
SERE    
TIL - 

LATER

SVØPE 
DRYSSE

TALL
REAL 

TRØTT
BY     

KIOSK
PIKE - 
NAVN

FELLER 
TITTE

MOT - 
BAKKE - 

LØP
TILBAKE

FISK
LY       

TALL
HYGGE 
TRAU

FOR - 
SKJEL - 

LIGE

GUTTE - 
NAVN 
SAMT - 
LIGE

UNGER
FABEL - 
DIKTER

UTROP 
SKRIFT - 

TEGN
ASPIK

FASE 
IRETTE - 
SETT - 
ELSE

SMITTER 
AV

ENG PÅ 
ÅKER - 
STYKKE

OPP - 
STYR GUDINNE

SPORTS-
UTSTYR

HÅND - 
LAG

BLEMME 
BEVEGE PULVER

TRILLE 
TONE

TONE 
ETTER - 
SKRIFT

LEGGE 
SAMMEN

ØR - 
STED

I  ORDEN 
TALL

HAR 
LAGENE 

FÅTT

ETTER - 
NAVN MÅLE VINNE

Lilly  Ann          
Elvestad

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

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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Trygt på skoleveiene

steigen.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

Steinkjer
kommune

steinkjer.kommune.no

aurland.kommune.no

Gjerstad
kommune

gjerstad.kommune.no
iveland.kommune.no

Nes
kommune

Kommunalteknisk
nes-ak.kommune.no

lunner.kommune.no

Hyllestad
kommune

hyllestad.kommune.no

Skodje
kommune

skodje.kommune.no

sykkylven.kommune.no

Verdal
kommune

verdal.kommune.no

tingvoll.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

drangedal.kommune.no
odda.kommune.no

larvik.kommune.no

Ulstein
kommune

ulstein.kommune.no

seljord.kommune.no

Bodø
kommune

bodo.kommune.no

Bokn
kommune

bokn.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune

www.kautokeino.kommune.no

Leksvik
kommune

leksvik.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

Gaular
kommune

gaular.kommune.no
rost.kommune.no

Nesna
kommune

nesna.kommune.no

Tønsberg
kommune

tonsberg.kommune.no

Skoleavdelinga
molde.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no aukra.kommune.no

Tønsberg
kommune

Bydrift Vann/Avløp
tonsberg.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no

re.kommune.no oppegard.kommune.no

Flekkefjord
kommune

flekkefjord.kommune.no

Øyer
kommune

oyer.kommune.no

Eggen Anleggsdrift AS
 Sagene Ring 43, 2410 HERNES

Tlf. 911 95 559 Jogstadv 21, 2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50 - www.bergmandiag.no

Youngsgt 11, 0181 OSLO

Tlf. 02 390 - www.industrienergi.no

Vallset
Skallervegen 2, 2330 VALLSET

Tlf. 62 58 72 01
www.joker.no

Alfaset 3, Industrivei 27, 0614 OSLO
Tlf. 22 25 75 03 - www.logistikkfag.no
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Varanger
Auto AS
Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Hamar
Pukk og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Bil Kokstad AS
Kokstadveien 29 b

5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Bil og Fritid AS
 Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.com

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Transportoppdrag
Bergen AS

 Leirvikåsen 39 B
5179 GODVIK

Tlf. 55 15 41 40

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Håkon Opheim
 Skatrudvegen 151
2940 HEGGENES

Tlf. 954 69 387

Valdres Renhold
Kollsvegen 30

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 908 07 516

Eufrat
Restaurant AS

Sentrumsvegen 6
2860 HOV

Tlf. 61 12 61 12

Agder
Karosseri AS

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Toten
Graveservice
Skaugerudvegen 71

2847 KOLBU
Tlf. 977 94 851

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Rentex Betong og
Byggvarme AS
 Hensmoveien 43
3516 HØNEFOSS
Tlf. 481 14 149

Møller Bil Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN

Tlf. 24 03 13 00

Price Lagerbutikk AS
 Nybruveien 7

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Markhus
Transport AS

Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Bygger’n
Lofot Entreprenør

Sjøveien 101
8370 LEKNES

Tlf. 76 05 41 00

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI

Tlf. 08 555

Hasle Musikk
 Storengvegen 13

2819 GJØVIK
Tlf. 957 06 293

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,

reparasjner og EU-kontroll

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

RPT
Production AS

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON

Tlf. 51 78 66 00

Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Skolegata 15 A
2150 ÅRNES

Tlf. 63 91 18 14

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Lesja Rep og
Servicesenter AS

2665 LESJA
Tlf. 61 24 39 00

Brødrene
Selvik AS
 Treaskjæret
4200 SAUDA

Tlf. 52 78 54 00

Autolakkservice AS
 Malerhaugveien 15

0661 OSLO
Tlf. 21 50 77 26

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Tangen Dyrepark
Kolomoen 904
2337 TANGEN
Tlf. 924 11 210

Bulandet
 6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Auto Øst AS
 Bedriftsveien 10

0950 OSLO
Tlf. 21 05 64 55

Telemarksveien 61
3734 SKIEN

Tlf. 24 03 55 50

Bryggehuset
Solvorn AS
 6879 SOLVORN
Tlf. 400 68 013

Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Aniksdal
Maskin AS

 Nymannsvegen 12
4362 VIGRESTAD

Tlf. 982 21 033

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Øvre Telemark
Trafikkskule

 Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Spar Haga Mat AS
 Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Gunnar Aasen
Taxisjåfør

7822 BANGSUND
Tlf. 907 74 420

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

Gulv-Service
 Skogveien 6
2843 EINA

Tlf. 911 59 606

Stjørdal Taxi A/S
Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300

Einar Kr Larsen
Transport

Kvernhusdalen 37
5300 KLEPPESTØ

Tlf. 56 14 23 87

Braute
Maskin AS
 6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

AKO
Transport AS
 Vognveien 23 Ørn

Industriområde
2072 DAL

Tlf. 992 17 800

Søm & Idestua DA
 Sentrumsvegen 120

3550 GOL
Tlf. 32 07 42 29

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 96 00

4550 FARSUND
Tlf. 38 60 55 32

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

 5590 ETNE
Tlf. 415 66 055

Pedersen
Brøyting AS

 P G Rodems veg 6
9011 TROMSØ
Tlf. 908 52 647

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Tingvoll Brygge og
Restaurantdrift AS

Sanden 37
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

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

Eidsberg
Regnskapslag
Anton H. Mysensgt 13

1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Thingstad Pall- og
Kassefabrikk AS

Floodmyrveien 17
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 55 76

Svein Olav Pedersen
Mortenhals

9056 MORTENHALS
Tlf. 991 60 267

ANOMYM
STØTTE

Mjøsgrønt AS
 Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837
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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

• Trafi kkskade  • 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 
fi rmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele 

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

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.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  www.svw.no/personskade 

Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets 
ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste 
saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden  
1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker,  
og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. 

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen von Hirsch
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer (H)
Faruk Resulovic
Cecilie Sethil Stuberg

www.svw.no/personskade 


