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Kontakt oss på 64 84 00 20 
eller post@halvorsen.no 

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER

TRENGER DU ADVOKAT? 

Rådfør deg med oss før du velger advokat. 
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

god venn som inspirerte deg. 

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

vårt. 

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

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 
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regionkonferanser, og i denne utgaven 
av LEVE MED  kan du lese fra konferan-
sen for lagene i Midt og Vest, som ble 

avholdt i Ålesund første helgen i februar. Sør, Øst og Nord 
vil arrangere sine konferanser i mars og april. 

Leder i Oslolaget, André Berg, har deltatt på X Games i  
Aspen, noe som er stort med tanke på skaden han fikk etter 
sin ulykke. Vi har møtt og skrevet et miniportrett av André 
der han deler sin historie om hvordan han lever i tråd med 
sin filosofi om å gripe fatt i livet slik det har blitt.  
 
Pasientskadeutvalget, forbundets flunkende nye utvalg, 
har hatt sitt første møte. De gleder seg til å ta fatt på 
arbeidet og til å finne gode strategier som kan bedre vil- 
kårene til folk som blir skadet som pasienter. Vibeke Brunsell,  
som er ny for mange og medlem av utvalget, forteller at 
hennes engasjement handler om å forandre praksisen rundt  

pasientskader. Hun håper og tror at ingen i fremtiden skal 
måtte kjempe slik hun selv har gjort.  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraply- 
organisasjonen til 80 ideelle organisasjoner, deriblant Per-
sonskadeforbundet LTN. Å være en del av en paraply handler 
om å samarbeide og stå sterkere sammen når vi jobber for 
å endre politikk og praksis. LEVE MED har snakket med den 
nye generalsekretæren, Lilly Ann Elvestad, som har ambi-
sjoner og tanker om hvilken retning FFO skal gå i. FFO har 
kontorer med fylkessekretærer rundt om i landet, også i 
nærheten av mange lag. Kanskje du og ditt lag kan finne 
nye samarbeidspartnere ved å ta kontakt med en annen 
organisasjon eller undersøke hvilke fasiliteter FFOs kontorer 
 har å tilby? 
Følg drømmene deres, og ferdes forsiktig. Det er fremdeles 
både mørkt og glatt på veiene. 

 Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraply- 
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Funksjonshemmedes Felles-
organisasjons (FFO) nye generalsekretær

TEKST: Gunn Kvalsvik 

- Selv om det ikke føles sånn i ettertid 
var det litt tilfeldig at jeg endte opp her, 
sier hun og slår hendene teatralsk ut i 
det nye kontoret sitt, som ennå bærer 
preg av å være nyinnflyttet. 

Hun forteller at hun etter ti år i Norsk 
luftambulanse var klar for noe nytt og be-
gynte å lese jobbannonser. FFOs annonse 
for ny generalsekretær fanget interesse, 
både fordi oppgavene trigget og fordi 
hun falt for organisasjonens mandat og 
nedslagsfelt. 

Den nye generalsekretæren innrømmer 
uten blygsel at hun da faktisk ikke helt 
viste hvem og hva FFO var.  

- Interessen og lysten på jobben vokste 
med kunnskapen jeg fikk om hva  
organisasjonen står for, gjør og betyr for 

samfunnet vårt. Og jeg er både stolt og 
glad for å få tilliten til å skulle lede et så 
stort og viktig organ, sier hun og smiler.
 
GODT UTGANGSPUNKT FOR 
MODERNISERING   
Lilly Ann Elvestad er mer enn gjennom-
snittlig interessert i myndighetspåvirk-
ning, ideelle organisasjoner, helsefeltet 
og organisasjonsutvikling. Dette bærer 
også hennes CV preg av. 

Selv tror hun det er matchen mellom bak-
grunn og kompetanse som er grunnen 
til at hun til slutt ble valgt ut og tilbudt 
jobben. 

- Jeg håper og tror at jeg får brukt hele 
min erfaringsbredde og fagkompetanse, 
sier hun og tenker seg om et lite øyeblikk: 

- Det var nok også avgjørende i utvelgel-
sen at jeg har en grunnleggende interesse 
for å gjøre verden bedre for de som blir 
rammet av sykdom eller en skade, noe 
som også var innholdet i flere av mine 
tidligere jobber. 

I tillegg til politikk og myndighetspåvirk-
ning gleder Elvestad seg til å lede de 19 
ansatte på FFOs kontor i Oslo. Hun sier 
at hun liker å gjøre andre gode i sine  
arbeidsoppgaver; altså å lede. Her kan 
hun skilte med lang erfaring, og i perioder 
har 60 personer rapportert til henne. 

- Jeg konstaterer heldigvis at sekreta-
riatet både er oppegående og dyktige. 
Det gjør jobben min lettere og dagene 
bedre, sier hun fornøyd. 

- Hvordan opplever du samarbeids- 
klimaet mellom organisasjonene og FFO?  

- Jeg overtar etter Arum som i løpet 
av sine 16 år som leder har gjort en 
grundig jobb i å bygge opp en stor og 
bærekraftig organisasjon - en organisa-
sjon som har politisk gjennomslagskraft 
og som er profesjonell på mange felt. 
Likevel ser jeg, allerede nå, et behov 
for modernisering og fornying. Særlig 
gjelder dette hvordan FFO ivaretar og 
har dialog med organisasjonene, sier 
Lilly Ann Elvestad. 

SNAKKE MED ORGANISASJONENE 
Den nye generalsekretæren har alle- 
rede startet jobben med å kartlegge  
organisasjonens status og virke. 

-Målet er å få en oversikt over organi-
sasjonene i løpet av året. Mange vil jeg 
nok møte gjennom felles møter, i råd 
og utvalg, konferanser og seminarer. 
For meg er det viktig  å høre hvordan 
organisasjonene erfarer FFO og på den 
måten møte behovene som er der ute.  
I tillegg ønsker vi også å bruke mer orga-
niserte tilbakemeldinger i form av både 
skriftelig undersøkelser, kartlegging, og 
dybdeintervjuer og samtaler; rett og 
slett finne ut hvilke forventninger som 
er til oss som paraply, forklarer den nye 
generalsekretæren. 

Målet er å finne en god samarbeids- 
modell som fungerer mest mulig tilfreds-
stillende for alle de 80 organisasjonene, 
både for de store organisasjonene og de 
mindre. Alle har særinteresser for de som 

Nylig overtok Lilly Ann Elvestad 
stafettpinnen etter Liv Arum. Den 
ferske generalsekretæren lover  
modernisering og å styrke VI-et, men 
først vil hun bli kjent med og lære 
seg hva de 80 organisasjonene som 
utgjør FFO driver med.

LILLY ANN ELVESTAD er FFOs nye generalsekretær.
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skal representeres, noe som også er greit 
for generalsekretæren å vite noe om. 

- Opp i alt dette er målet at FFO skal 
ivareta det store VI-et, sier hun stolt. 

- VI-et?

- Ja, jeg ønsker å kommunisere at vi står 
sammen og er en åpen og inkluderende 
organisasjon. Det er jeg ikke sikker på at 
alle opplever i dag, dessverre! Målet, slik 
jeg ser det, er at et medlem som sitter i 
et lokallag, for eksempel i Personskade-
forbundet LTN,  skal vite at de er en del 
av FFO og hva det betyr, sier hun. 

POLITIKK
En av FFOs viktigste oppgaver er å jobbe 
politisk og på det systemiske plan. En 
oppgave Elvestad gleder seg til og er klar 
til å fronte. Og strategien er klar: 

-Jeg er spent på å delta i dialogene og 
ivareta den politiske tyngden vi har som 
representant for 335 000 av nasjonens 
innbyggere. Vi kan oppnå svært mye ved 

å spille våre kort på en smart måte, sier 
generalsekretæren. 

Hun er opptatt av at FFO ikke må frem-
stå som ”mørk” og ”sint”, men som en 
konstruktiv dialogpartner. 

- Jeg tror vi kommer mye lengre ved for 
eksempel å komme med gode løsnings-
forslag, levert som en gavepakning, enn 
å spille rollen som systemkritiker. Vi må 
unngå rollen som bremsekloss, og aspire-
re mot å bli dem som løfter frem forslag 
og løsninger, sier hun. 

-Er det noen konkrete politiske oppgaver 
du ser umiddelbart?

- Jeg har ikke fått satt meg godt nok 
inn i dette, men jeg vet at vi for tiden 
er opptatt av å jobbe for å øremerke 
kommunale overføringer til blant annet 
skolehelsetjenesten og noen rehabilite-
ringsområder. Dette fordi kommunene 
ikke skal falle for fristelsen for å prioritere 
andre felt, og for å være med på å gjøre 
dem robuste i møte med de som trenger 

det mest, sier hun, og legger til:  

- I tillegg fortsetter FFO å følge ny plan 
for habilitering- og rehabilitering tett, 
samt at vi jobber for å sikre at hjelpe- 
midler fortsatt har en nasjonal organi-
sering. Det siste for å unngå regionale 
forskjeller i pasienttilbudet.

OM FEM ÅR 
Målet generalsekretær Elvestad har er at 
FFO etterhvert skal bli en organisasjon 
som medlemsorganisasjonene kan støtte 
seg mot og være stolte av. 

- Om fem år skal vi ha en enda klarere 
identitet. Medlemsorganisasjonene skal 
tenke på oss som viktige og delaktige i 
deres arbeid. Jeg håper at FFO er et sted 
og en organisasjon som rommer et stort VI. 
Det er ønskelig at også ”folk på gata” skal 
vite hvem vi er og hva vi gjør. Og selvsagt 
håper jeg at vi har beholdt eller helst styrket 
vår politiske posisjon og har kunne krys-
se av for å fått gjennomført flere av våre 
hjertesaker, avslutter Lilly Ann Elvestad.

Personskadeforbundet LTN er knyttet 
opp til FFO som én av 80 organisasjo-
ner. Med sine 80 medlemsorganisasjoner, 
som til sammen har mer enn 335.000 
medlemmer, er FFO Norges største pa-
raplyorganisasjon for organisasjoner av 
funksjonshemmede og kronisk syke.

FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten 
å bestå av 80 medlemsorganisasjoner er 

FFO organisert i landets 19 fylker, samt 
aktiv i en rekke kommuner.

FFOs overordnede mål er samfunnsmes-
sig likestilling og deltakelse for funksjons-
hemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til 
funksjonshemmede og kronisk syke bedre.
Målet med FFO-samarbeidet er å fremme 
felles politisk opptreden slik at vi sammen 
står sterkere i våre ønsker og krav i møte  

 
med de som fatter beslutninger, det være 
seg forvaltningen, politiske organer eller 
i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilret-
telegger FFO en rekke møteplasser og 
arenaer der våre organisasjoner kan 
samtale og samarbeide om felles inte-
resseområder.

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
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FFOs 
fylkesavdelinger

FYLKESSEKRETÆRER I FFO. Foto: FFO.

FYLKESLAG ADRESSE TELEFON EPOST

FFO Akershus Solheimveien 62 B
1473 Lørenskog

63 89 29 60 ffo@ffo-akershus.no

FFO Aust-Agder Rykeneveien 85
4824 Bjorbekk

37 01 04 00 ausf@austagder-ffo.no

FFO Buskerud Torgeir Vraasplass 5A 970 42 772 ffo@ffo-buskerud.no

FFO Finnmark Løkkeveien 19
9510 Alta

904 75 099 post@ffofinnmark.no

FFO Hedmark Borgheim II
Grindals vegen 3

469 52 205 post@ffohedmark.no

FFO Hordaland Vestre Strømkaien 7-9,  
3. etasje, 5008 BERGEN

55 59 68 00/ 55 59 68 02 /  
94 48 79 08

ffo@fi-senteret.no /  
postmottak@fi-senteret.no

FFO Møre og Romsdal Storgata 9  71 20 16 20 ffom@mimer.no

FFO Nordland Storgata 48
Sambogården, 8006 BODØ

958 47 680 ffo.nordland@gmail.com

FFO Nord-Trøndelag Sjøfartsgata 3
7714 Steinkjer

74 16 99 35 ffo.kari@gmail.com

FFO Oppland Storgaten 8
2815 Gjøvik

61 17 77 11 post@ffo-oppland.no

FFO Oslo Grenseveien 99
0602 Oslo

22 30 38 00 post@ffooslo.no

FFO Rogaland Kvalabergveien 21
4016 Stavanger

51 90 63 00 post@fforogaland.no

FFO Sogn og Fjordane FI-Senteret (Brunosten)
Fjellvegen 10 (2. etasje)

57 82 49 41 ffo.sfj@gmail.com

FFO Sør-Trøndelag 72 57 47 46 ffo.sor-trondelag@live.no
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NAV Kontaktsenters spesialiserte tjeneste 
for pleiepenger er blitt meget godt tatt i 
mot av brukerne, som nå får raskere og 
bedre hjelp når de ringer til NAV. 

ETABLERT I MARS 
NAV etablerte 27. mars i fjor en spesiali-
sert telefontjeneste med eget tastevalg 
for pleiepenger, bemannet av spesialiser-
te veiledere. Familier som mottar pleie-
penger er en brukergruppe med mange 
og sammensatte behov og har tidligere 
slitt med å finne fram i det store NAV-
systemet. 

– NAV Kontaktsenter hadde før etable-
ringen kompetanse både på å gi råd og 
veiledning på dette området, men ved å 

samle denne kompetansen og øke den 
har vi nå en telefontjeneste som gir råd 
og hjelp med en gang, sier Lisbeth Frans-
plass, assisterende tjenestedirektør i NAV. 

– Tidligere måtte de lete rundt i NAV for å 
få snakke med de med riktig kompetanse. 
Brukerne får nå svar på det de lurer på 
med en gang og slipper å forklare seg så 
mange ganger, sier Fransplass. 

5 000 HENVENDELSER 
NAV Kontaktsenter har mottatt over 5 
000 henvendelser i den nye tjenesten, og 
har hjulpet 80 prosent av dem i den første 
samtalen. I noen tilfeller må brukerne vi-
dere til andre i NAV-systemet, men i disse 
tilfellene har pleiepengetelefonen hjulpet 

dem med å finne fram raskere. Det er eta-
blert et eget team i NAV Forvaltning som 
er tilgjengelig hvis det oppstår spørsmål 
som spesialistene i pleiepengetelefonen 
ikke kan svare på. Dette teamet består 
av saksbehandlere i pleiepengesaker i 
Akershus og Aust-Agder. 

– Også veilederne synes det er veldig 
positivt å kunne bidra med å gi denne 
brukergruppen en bedre opplevelse. Dette 
er ofte brukere som står i en eller annen 
form for krise i livet, men tilbakemeldin-
gen vi får fra dem viser at de nå føler seg 
prioriterte og tatt på alvor, sier Lisbeth 
Fransplass. 

Kilde: nav.no

5 000 har ringt NAVs nye 
pleiepengetelefon 
Familier som mottar pleiepenger har tidligere slitt med å finne fram i NAV. 
Gjennom NAVs nye pleiepengetelefon har 8 av 10 innringere fått hjelp i 
den første samtalen.  
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Mitt navn er Ronnie Stensnes. Jeg 
er fysioterapeut og manuelltera-
peut. I mange år har jeg interessert 
meg for whiplashskader. Jeg tror 
jeg holdt den første forelesningen 
innenfor min faggruppe om emnet 
en gang på 80-tallet. Lenge hadde 
jeg skjønt at det dreide seg om mer 
enn en nakkeskade, og av en pasient 
fikk jeg vite at hun hadde hørt om 
nevrofeedback  som behandlings-
form for de symptomene som hadde 
med hjerneskaden å gjøre. 

Jeg ble etterhvert interessert og startet 
med å undersøke hva nevrofeedback var.  
Noen måneder senere deltok jeg på et 
kurs om nevrofeedback i Malmø. Senere 
gikk det steg for steg og nå har jeg prak-
tisert denne behandlingsformen i flere år.

HVA ER NEVROFEEDBACK?
I mange år hadde jeg brukt biofeedback  
som treningsmetode. Feedback betyr at 
den som trener får umiddelbar tilbake-

melding på om en trener riktig eller feil. 
For eksempel kan man feste elektroder 
på muskler og koble muskelspenning til 
en tone. Dess mer spenning  muskelen 
har, desto høyere tone produseres det. 
Klarer personen å slappe helt av blir det 
helt stille. På denne måten kan en trene 
avspenning. 

På lignende måte kan man trene varme 
i fingrene, blodtrykk og andre funksjoner.

Nevrofeedback er kort fortalt trening av 
hjernebølger. Hjernebølger representerer 
hjernens aktivitet. De ble målt første gang 
for nesten hundre år siden, og de måles 
ved å sette elektroder på hodet. Ved å 
forsterke den strømmen som måles, og 
vise det på en datamaskin, får en et bilde 
på hjernebølgene. De varierer i frekvens 
mellom 0 og 40 svingninger i sekundet, og 
deles inn i langsomme, midlere og raske.

Hjernen er delt inn i ulike områder, kalt 
lapper. Disse er igjen inndelt i mindre 
områder med egne oppgaver. Disse er 
videre koblet i nettverk.  Vi har nettverk 
for hukommelse, styring av bevegelser, 

sinnstilstand, syn, hørsel – ja, styring for 
alt som skjer i kroppen som hjernen tar 
seg av.

Ved å måle hjernebølgene og sammen-
ligne dem med hva som er normalt, får vi 
et bilde på hvordan hjerner fungerer. Hvis 
det registreres avvik og disse avvikene 
stemmer med det personen opplever, 
så kan hjernebølgene trenes til å bli mer 
normale. Mer normale hjernebølger gir 
bedring av symptomer.

HVA KAN SKJE MED HJERNEN VED 
EN SKADE?
Hjernen flyter i veske. Ved et støt  mot 
hodet kan hjernen få en trykkskade eller 
en strekkskade. Det kan til og med skje 
ved kun en akserelasjon-deakserelasjon 
som en piskesnert (whiplashskade) uten 
at hodet har kontakt med noe. Ved en 
trykkskade er det hjernebarken (den grå 
substansen) som blir skadet. Ved en 
strekkskade er det forbindelsene mel-
lom de ulike delene av hjernen (den hvite 
substansen) som blir skadet.  Slag mot 
hodet kan dessuten gi blødning under 
skallen som trykker på hjernen.

Leserinnlegg:
Nevrofeedback – trening for hjernen

TEKST: Ronnie Stensnes 

SLIK MÅLER MAN HJERNEBØLGER. Elektrodene koples til en datamasjon som viser mønsteret de har. RONNIE STENSNES praktiserer en metode som heter 
nevrofeedback. Han holder til i Bergen.
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De symptomene som er oftest relateres 
til hjerneskade ved skader er: hodepine , 
konsentrasjonsproblem, svimmelhet,  hu-
kommelsesvansker, depresjon, søvnvan-
sker, lesevansker, synsforstyrrelser  osv. 

Traumatisk hodeskade gir også større 
sjanse for å utvikle Altzheimer sykdom 
når en blir eldre.

TEST AV HJERNEBØLGER
For å måle hjernebølgene brukes en hette 
på hodet som har 20 elektroder. For å få 
kontakt mellom elektrodene og hodebun-
nen brukes en gelé som sprøytes inn i et 
hull i elektrodene. Elektrodene kobles til 
en forsterker og en datamaskin.  Med et 
spesielt analyseprogram kan en da finne 
ut om det er avvik fra det normale  og 
hvor disse avvikene er. Det finnes til og 
med et spesielt program som forteller 
sannsynligheten for om det foreligger 
en hjerneskade og hvor alvorlig den er.

Hvis avvikene passer med symptome-
ne kan trening av hjernebølgene være 
indisert. 

NEVROFEEDBACK – HVORDAN FORE-
GÅR TRENINGEN
Selve treningen foregår ved at de knu-
tene og forbindelsene som skal trenes 
vises på en tegning på skjermen. De 
har da en rød eller gul farge. Hele ti-
den måles hjernebølgene. Når de som 
er avvikende endres mot mer normalt, 
skifter fargen til grønn. Det går også an 
å bruke lyd eller film for å vise at trenin-
gen blir gjort riktig.  Det  er litt vanskelig 
å forklare hva personen egentlig gjør, 
men alle jeg har hatt til behandling har 
klart å få det til.

Nevrofeedback er en over 50 år gammel 
metode. I  den første perioden kunne be-
handlingen kreve 40 til 60 treningsøkter.

I de siste 20 årene har det vært en rivende 
utvikling både av utstyr og kunnskap. Det 
forskes mye på hjernen, for eksempel av 
ekteparet Moser som fikk Nobelprisen i 
medisin for å beskrive de områdene av 
hjernen som har med vår evne til å lage 
kart over nye områder  slik at vi kan finne 
frem.

Med utstyret vi har nå kan vi etter tre-fire 
behandlinger se om det gir noen effekt 
og om det vil hjelpe å fortsette. Ofte kan 
ti behandlinger være nok, men det er 
avhengig av hvor store skadene er.

Nevrofeedback er ikke et totalomfat-
tende behandlingstilbud for skadde med 
hjerneskade, men et godt virkemiddel 
sammen med annen behandling hos for 
eksempel lege, psykolog, fysioterapeut 
og annen trening.

For deg som har interesse for forskning 
som er gjort på området kan du søke på 
Google. Søk på ordene «TBI» (traumatic 
brain injury) og «neurofeedback», så fin-
ner du mye interessant å lese.

Dette er et leserinnlegg  og Person- 
skadeforbundet LTN kan ikke verifisere 
eller gå god for det medisinske i innleg-
get. Vi velger å trykke innlegget for å 
gi medlemmer innsikt i variasjonen av 
tilbud som finnes innenfor rehabilitering. 
 

DE ULIKE FARGENE forteller om hjernes ulike deler og hva som skjer når de stimuleres.SKJEMA SOM VISER hjerneaktivitet. 
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Nytt utvalg i forbundet

Under Landsmøtet høsten 2015 ble 
det vedtatt at Personskadeforbun-
det LTN skal nedsette et utvalg som 
skal styrke fokuset på pasientskader. 
I midten av januar avholdt de sitt 
første møte. 

- Jeg er veldig glad for at Landsmøtet 
vedtok dette, sier Vibeke Brunsell. Hun er 
ett av medlemmene i det nye utvalget, 
og sammen med assisterende generalse-
kretær Per Oretorp og landsstyremedlem 
Pernille Villekjær gleder hun seg til å se 
nærmere på hvordan forbundet best kan 
fronte pasientskaddes rettigheter. 

- Utvalget skal etterhvert bli fire, men vi 
var klare for å starte med en gang, sier 
Brunsell ivrig og smiler fornøyd. 

EGNE ERFARINGER 
Mens Oretorp og Villekjær er kjente an-
sikter i forbundet er Brunsell et ubeskrevet 
ark, selv om hun har vært medlem i for-
bundet i flere år. Hennes viktigste bidrag 
er at hun vet hva en pasientskade er og 
ikke minst hvor krevende det kan være. 

Vibeke Brunsell ble skadet under en fød-
sel i 2006, og fikk medhold i at det var 
en pasientskade. 

- Selv om det gikk riktig galt for meg, 
gikk det heldigvis bra med dattera vår. 
Etter en fødsel som varte i 105 timer og 
som endte i drama, var nemlig ikke det en 

selvfølge. Feilgrepet ved Bærum sykehus 
har ført til 11 operasjoner, én der jeg holdt 
på å dø, forteller Brunsell.  

Selv om det tidlig var klart at det var en 
pasientskade og at sykehuset hadde gjort 
feil, tok det lang tid før saken ble avslut-
tet. Etter åtte år som kasteball mellom 
instanser, fikk hun endelig erstatning og 
kunne gå videre i livet.   

I stedet for å bli bitter har Brunsell valgt 
å bruke sine erfaringer for å bevisstgjøre 
andre som har blitt påført pasientskader 
og for å jobbe for at glipper ikke skjer. 

- Jeg har valgt å være åpen både om det 
som har rammet meg og om hvordan sa-
ken har påvirket meg og oss som familie. 
Dessverre er det altfor mange i lignende 
situasjoner som føler seg alene og heller 
ikke har styrke til å stå frem, sier hun. 

VIL GJØRE VERDEN LITT BEDRE
Den dagen Vibeke Brunsell fikk sin er-
statning, som i følge advokaten kunne 
ankes videre fordi beløpet ikke var stort 
nok, bestemte hun seg for å ta livet sitt 
tilbake, samt å donere en del penger til 
et afrikansk prosjekt som jobber med 
kvinner som har blitt skadet som meg. 
Og så ønsket hun å bruke sine erfaringer 
til noe bra.

-I tillegg til å støtte et fistel-prosjekt i 
Kongo, ønsker jeg å bidra til å gjøre til-
værelsen for de som blir utsatt for pasi-
entskade bedre her til lands. Å bruke tiden 
min i et utvalg som skal jobbe med dette 
i Personskadeforbundet LTN er en konkret 

og fin arena, sier hun, trekker pusten og 
legger til: 

- Jeg vil at de som opplever pasientska-
der i fremtiden ikke skal oppleve så mye 
motstand som jeg selv har gjort. Det har 
vært åtte altoppslukende år, der jeg føler 
jeg har eksistert mer enn levd. Det unner 
jeg ikke noen. Jeg håper derfor at jeg, ved 
å dele mine erfaringer, kan gjøre verden 
litt bedre. 

Brunsell er utdannet psykiatrisk hjelpe-
pleier og jobber i dag deltid. Etterhvert 
håper hun å kunne jobbe mer, men hel-
seplagene som vil følge henne resten 
av livet gjør at hun aldri kan jobbe 100 
prosent.  

PASIENTSKADEUTVALGETS ARBEID  
Bakgrunnen for å nedsette et pasient-
skadeutvalg er i følge Landsmøtet å sette 
fokus både på systemsvikt og prosessen 
etterpå, som ofte er langdryg og som av 
svært mange oppleves som urettferdig. 

-Pasientskadeerstatningssystemet er 
svært komplekst, og det er litt tidlig å 
si hvilke problemstiller utvalget konkret 
ønsker å begynne med, men det som 
allerede er klart er at det handler om å 
sette fokus på hele systemet. Forbundets 
krav om en full evaluering av hele ordnin-
gen, på lik linje med det vi ser skjer med 
andre statlige erstatningsordninger, vil 
fortsatt være et overordnet mål, forteller 
Per Oretorp.

Han mener at  en viktig del av utvalgets 
arbeid vil dreie seg om å få våre folke-

TEKST: Gunn Kvalsvik
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valgte til å faktisk høre på pasientene 
slik at politiske vedtak baseres på fag-
lige grunner og ikke på distriktspolitiske 
hensyn slik vi dessverre har opplevd i det 
siste.  

- Forbundet har etterhvert svært mange 
medlemmer med pasientskadeerfaringer. 
Disse erfaringene ønsker vi å løfte inn i 
møte med myndigheter og politikkere. 

På et vis er det nybrottsarbeid, siden 
for bundet er den første medlemsorga-
nisasjon som ønsker å jobbe konkret for 
å ivareta gruppen, sier Vibeke Brunsell 
stolt. 

Hun understreker at det gir trygghet å  
være i et godt etablert forbund med so-
lid historie og rykte. Det er heller ikke å 
underslå at en skade som er forårsaket 

av helsevesenet leder til mange av de 
samme utfordringene som andre skader. 

- Vi må ikke glemme at selv om skader 
oppstår på et sykehus eller et annet sted 
i helsevesenet, så deler vi mange av ut-
fordringene  andre skadde har. Livet blir 
snudd på hodet, vi sliter med helseplager, 
rehabilitering, erstatningsproblematikk 
og NAV, avslutter Brunsell.   

VIBEKE BRUNSELL SITTER I PASIENTSKADEUTVALGET. Hun har selv erfart hvordan en pasientskade har preget og satt livet hennes "på vent" i åtte år. 
Dårlig helse må hun leve med resten av livet. Foto: privat.



–  12  –

Smått & Viktig

- Innlegget, som vi ba dere dele, gav en 
enorm respons. Nesten 90 000 var med 
på å stemme og av disse stemte over 
40 000 på Personskadeforbundet LTN, 
sier markedsføringssjef i Bilia, Cathrine 
Wang Molin, og smiler fornøyd.

Med over 100 butikker er Bilia Nordens 
største bilkjede. Siden 1933, da en ung 
gründer fikk agentur på Volvo i Norge, 
har bedriften vokst og leverer i dag også 
BMW, Ford, Lexus og Toyota. 

FELLES INTERESSER
Premien til Personskadeforbundet LTN er 
på 50 000,- kroner og generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad forteller at midlene 
skal brukes med omhu. 

- Vi har kanskje en økonomi som er mer 
sårbar enn de andre to kandidatene, Norsk 
luftambulanse og Sunnaas stiftelsen,  så 
vi merker godt at vi kom ut best i denne 
konkurransen. Når jeg ser at hele 40 000 
har stemt oss inn styrker det troen min på 
at vi har svært mange gode støttespillere 
rundt om i Norges land, sier hun. 

Markedssjefen i Bilia er opptatt av hvor-
dan forbundet jobber og hvilke saker det 
jobbes for, og understreker at hun kunne 
tenke seg å samarbeide i en eller annen 
form.

- Jeg kan godt tenke meg et samarbeid 
med Personskadeforbundet LTN for ek-
sempel  rundt trafikksikkerhet, sier Molin.

 

Bilia og Catrine Wang Molin fikk jubi-
leumsboka og Jordbærboka fra Person-
skadeforbundet LTN.  

En ekstra julegave 

Bilia deler hvert år ut en pengegave 
til veldedighet i forbindelse med ju-
len. Denne gangen valgte de å dele 
potten på 100.000,- mellom tre orga-
nisasjoner, og lot publikum avgjøre 
rekkefølgen på hvem som skulle få 
mest. Vinneren ble Personskade-
forbundet LTN. 

INGEBORG DAHL-HILSTAD OG Cathrine Molin Wang. 
Foto: Gunn Kvalsvik

Rettighets- 
håndbok på 
syv språk

Endelig er heftene som gir informasjon 
om hvilke rettigheter du har som uten-
landsk statsborger i Norge her. 

Heftene er finansiert gjennom Extra- 
stiftelsen og er produsert på syv ulike 
språk.
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GUÍA LEGAL 

Toda persona que se encuentre en Noruega tiene derecho a re-

cibir atención médica de urgencia siempre que sea necesario.

PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN NORUEGA 

rettighetshandbok på spanks.indd   1

02.02.2016   14:08:26–  1  –

PORADNIK PRAWNY

Wszystkie osoby przebywające w Norwegii mają prawo do 

natychmiastowej pomocy medycznej w razie nagłej potrzeby.

DLA CUDZOZIEMCÓW W NORWEGII

rettighetshandbok på polsk.indd   1

02.02.2016   14:10:04

–  1  –

N
O

RV
EG

IJO
JE 

V
isi, kurie apsistoja N

orvegijoje, turi teisę į skubiąją 

m
edicinos pagalbą, kai jos reikia.

GYVENANČIŲ UŽSIENIO PILIEČIŲ TEISIŲ

rettighetshandbok på latvisk.indd   1

02.02.2016   14:11:33

–  
1  –

GUID
E D

E V
OS D

ROIT
S 

To
ute

 p
er

so
nne s

éjo
urn

ant e
n N

orv
èg

e a
 d

ro
it 

à u
ne a

id
e 

m
éd

ica
le 

im
m

éd
ia

te
 en

 si
tu

atio
n d

’urg
en

ce
.

RESSORTISSANTS ÉTRANGERS EN N
ORVÈGE

re
tti

gh
et

sh
an

db
ok

 p
å 

fra
ns

k.
in

dd
   

1

02
.0

2.
20

16
   

14
:1

3:
38

–  1  –

PATIENT RIGHTS HANDBOOK 

Everyone in Norway is entitled to immediate, 

urgent medical care.

FOR FOREIGN NATIONALS IN NORWAY
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KReSS er 
20 år
I februar feiret kognitiv rehabilite-
ringsenhet (KReSS) ved Sunnaas 
sykehus 20 år. Anne Karine Dihle, 
tidligere leder for enheten, strålte 
mest av alle. 

Enheten tar imot de som kanskje ser 
friske ut, men lever med usynlige van-
sker etter hjerneskade. Deres fokus er å 
hjelpe med å mestre hverdagen så det blir 
lettere å leve med hukommelsesproble-
mer, oppmerksomhetsvansker og andre 
utfordringer etter hjerneskade.

Økt bruk og satsing på IKT og vel-
ferdsteknologi står sentralt i regje-
ringens handlingsplan for universell 
utforming, som nå er lansert.  

- Vi omgir oss med produkter og tekno-
logi som kan utnyttes mye bedre for å gi 
en enklere hverdag for alle. Med denne 

handlingsplanen vil flere kunne følge un-
dervisningsopplegg i skolen og ta i bruk 
hverdags- og velferdsteknologi i større 
grad, sier barne- og likestillingsminister 
Solveig Horne (FrP) i pressemeldingen fra 
Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet (BLD).
Planen kan lastes ned på www.bufdir.no. 

Den 12. februar arrangerte Person-
skadeforbundet LTN sammen med 
advokatfirmaene NESS LUNDIN og 
RIISA & CO et seminar om erstat-
ningsrett. 150 personer, de fleste fra 
advokatverden, hadde satt av en 
hel dag for å høre, lære og å bygge 
nettverk. 

Med et program med tunge navn, som 

Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, 
professor Kjelland og en rekke advokater, 
er forbundet stolte og glade for å kunne 
bidra til å løfte interessen for erstatnings-
rett.   

Assisterende generalsekretær, Per Ore-
torp (på bildet sammen med Tjoms-
land), var kursleder med ansvar for å sy 
sammen dagen.

Erstatningsrettsseminar
ANNE KARINE DIHLE strålte under feiringen av KReSS. 

Ny handlingsplan for universell utforming
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Leder for Personskadeforbundet 
LTNs lokallag i Oslo, André Berg, 
kom nylig hjem fra Aspen der han 
deltok på X Games i parasnowboard. 
Hvordan havnet han der?

-Jeg ble invitert til å delta gjennom 
Snowboardforbundet i Norge som hadde 
blitt kontaktet av et team i USA, Special 
Olympics Unified, forteller André Berg 
fornøyd. 

LEVE MED møter han i Hausmannsgate  
etter fem hektiske døgn i Aspen. Han har 
kledd seg i  X Games-outfit, smiler fra 
øre til øre og forteller ivrig om den fan-
tastiske puddersnøen, luksuriøse boliger 
og ikke minst; hans løp sammen med 
verdenskjente Silje Norendal.   

ANDRÉ BERGS HISTORIE 
For ikke innvidde er X Games er en årlig 
sportskonkurranse innen en rekke grener 
kategorisert som ekstremsport. Mens 
sommer-X Games går av stabelen i au-
gust, foregår vinterens sportskonkurranse 
i januar i Aspen i USA, i februar i Oslo og 
i mars i Sveits. 

I tillegg til vanlig konkurranse er det en 
gren for personer med nedsatt funksjons-
evne. Det er her André Berg kommer inn. 
I parasnowboard. Han ble nemlig hardt 
skadd i en ulykke bare ti år gammel. Med 
prognoser som ”du kommer deg aldri 
opp av sengen” og "du vil bli lenket til 
rullestol", samt store kognitive utfordrin-
ger, klarte den da lille gutten å gjøre alle 
negative forventninger til skamme.  

- Jeg har en sterk mamma som blåste i 
leger og negative framtidsutsikter. Hun 
nektet å gi seg, pustet meg i nakken og ett 
år senere var jeg faktisk på beina, ler Berg. 

Snowboard kommer inn i historien og 
livet til Berg to år senere, da han er 12. 

-Jeg hadde en fantastisk assistent 
gjennom hele barne- og ungdoms- 
skolen. Petter Roksvaag var en svært 
viktig person i livet mitt. Han fungerte 
også som støttekontakt og han elsket 
snowboard. Dermed ble jeg dratt med i 
bakken. Etter mange fall mestret jeg å 
svinge og ble bitt av galskapen, sier Berg. 

KLAR FERDIG GÅ
Det er altså 18 år siden den unge trønder-
gutten første gangen bandt fast føttene 
på et snowboard, og fremdeles er han 
ivrig. Når snøen og vinteren legger seg 
i Oslo, som han har bodd i de siste 10 
årene, reiser han derfor til Tryvann to eller 
tre ganger i uken, der han både underviser 
barn og kjører selv.

-Jeg er overbevisst om at mine turer i 

Bånn gass alltid

TEKST: Gunn Kvalsvik

ANDRE BERG SAMMEN med verdenskjente 
Silje Norendal i Aspen, USA.
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bakken er strålende rehabilitering. Både 
da og nå. Det påvirker balansen og det 
stimulerer hjerne og muskler. Konsentra-
sjon og kommunikasjon mellom hjerne-
halvdelene er avgjørende for et godt løp, 
forklarer han. 

I tillegg er snowboard, i følge Berg, en 
måte å komme seg opp av sofaen på. I 
bakken blir han fysisk utfordret og han 
møter andre entusiaster som snakker om 
lidenskapen. Han forteller om Tryvann-
miljøet, en kar på 87 som sikkert er 
Norges eldste kjører og at han elsker å 
leke seg sammen med andre i parken. 
På sommer og i snøløse perioder holder 
han seg i form ved hjelp av svømming og 
mobilorientering, samt el-sykling. 

- Jeg er opptatt av å gjøre det beste ut 
av livet og er utstyrt med et godt hu-
mør. Det er nok også litt av grunnen til 
at jeg har klart å jobbe meg opp fra en 

uføregrad på 100 prosent til nesten null, 
sier han og forteller om jobben innenfor 
datasupport. 

I tillegg jobber han som assistent for en 
gutt på 14 som er multihandikappet. På 
spørsmål om hvorfor forklarer han:

- Jeg liker å hjelpe andre og vet hvor vik-
tig det var for meg å ha gode assistenter. 
Det føles godt.   

ASPEN OG USA-EVENTYRET 
Så tilbake til 2016 og Andrés eventyr i X 
Games, der han deltok i to konkurranser 
og ble henholdsvis nummer fem og syv. 

Ved sin side hadde han superkjendisen 
Silje Norendal. Hjemme i Norge heiet en 
entusiastisk familie, mor, far og bror. Det 
samme gjør venner i fra Tryvannsmiljø-
et, andre venner og bekjente - og svært 
mange i Personskadeforbundet LTN. 

André Berg er nemlig en kjent skikkelse 
i forbundet.  

- Jeg har vært aktiv i Personskadeforbun-
det LTN i åtte år og leder for Oslo lokallag 
i fem. Det er en fin gjeng. Jeg har truffet 
mange fine folk og hatt mange gode 
opplevelser. 

André Berg har ikke tenkt å gi seg med 
det første, verken i forbundet eller i bakken. 

- Min filosofi er å tenke positivt og å være 
glad for at jeg lever, heller enn å henge 
med nebbet over at jeg er skadet. Jeg har 
fortsatt mye å gi forbundet, og snowbo-
ard skal jeg holde på med så lenge jeg 
kan, sånn som han 87 år gamle mannen 
jeg møtte i bakken. Han var myk som en 
ungdom og kjapp i replikkene - det tror 
jeg handler om å ikke gi opp. Jeg vil også 
gi bånn gass helt til det siste, avslutter 
André Berg, smiler og ler. 

Jeg liker å hjelpe andre og vet hvor viktig det 
var for meg. Det føles godt.

André Berg

EN FORNØYD ANDRE BERG i solskinn og med med Silje Norendal ved sin side. ASPEN TILBYR FANTASTISKE forhold for skientusiaster. 
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Vellykket regionskonferanse i 
Ålesund
Menneskene var mer oppsatt på 
samhandling enn været da region 
midt og vest samlet seg til region-
konferanse i Ålesund 5. – 7. februar, 
og det ble mange gode innspill og 
diskusjoner.

To representanter fra hvert lag var invitert 
til en hyggelig helg med samhandling i 
praksis, og når midt og vest er de to min-
ste regionene ble det en hyggelig gruppe 
på 20 personer som ble dratt i gang av 
Hallvard Fremstad. Fremstad er til daglig 
overlege ved Ålesund sykehus, men ga 

oss på fredagen en smakebit fra showet 
sitt, ”Lege uten bremser”. Han leverer små 
og store betraktninger i form av limericker 
og krydrer det hele med musikk. Men selv 
om latteren satt løst og betraktningene 
var av det humoristiske slaget, har han 
også et alvorlig budskap. Han oppfordret 
oss innstendig til å ikke være redde for 
å bruke humor også i møte med skader 
og sykdom. 

ORGANISASJONSKULTUR
Regionsekretær Christina Thanger hadde 
lagt opp til et godt program der repre-
sentantene fra lagene fikk godt spillerom 
til å diskutere gjennom gruppeoppgaver. 
Med på konferansen var også general- 
sekretær Ingeborg Dahl-Hilstad, land-

styrets  nestleder Trond Mikalsen og 
landsstyrets medlemmer Hege Hansen 
og Pernille Villekjær.  Hele programmet 
var lagt med basis i samhandlingsdo-
kumentet som ble laget på regionkon-
feransen på Kielferga i 2014, og Christina 
innledet med innlegg som handlet om 
hvordan vi møter hverandre, hvordan vi 
kommuniserer og hvordan vi kan møte, 
skape og ivareta engasjement også når 
det går på tvers av vårt eget. 

Tematikken skapte livlige diskusjoner og 
gode tilbakemeldinger som sekretariatet 
skal jobbe videre med. 

NOEN Å SNAKKE MED DER DU ER
Vårt aktive likepersonutvalg hadde sendt 
med en presentasjon og en gruppeopp-
gave som handlet om styrets forhold til 
likepersontjenesten og hva lagene kan 
gjøre for å gjøre tjenesten kjent lokalt. Det 
skapte også engasjement i gruppene, og 
førte oss videre på en diskusjon om hva 
vi kan gjøre generelt for å bli bedre kjent 
lokalt. Dette ga gode ideer forbundet kan 
jobbe videre med.

EN HYGGELIG STUND
Selv om Ålesund ikke viste seg fra sin 
beste side hele helga, rakk flere å ta en 
tur for å kikke seg rundt i byen. Gruppen 
holdt seg samlet på kveldstid, og gode 
historier ble delt rundt bordet, slik som 
gode ideer ble utvekslet på dagtid. Kon-
feransen bød på påfyll både for hodet 
og hjertet.  

TEKST: Ingeborg Dahl-HIlstad 

FORNØYDE DELTAKERE under regionskonferansen i Ålesund.
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Landet rundt

Nyttårsaksjonen 2016, 
21. januar i Kristiansand 
Vest Agder fylkeslag stilte opp og de 
melder om en flott markering. 

Aksjonen hadde fokus på de trafikk- 
ulykkene i Agder som har ført til at men-
nesker har blitt drept eller hardt skadd.  
Under aksjonen står vi samlet for å  
bevisstgjøre hver enkelt av oss at vi må 
stå samlet for å bidra til bedre sikkerhet 
på veiene, som vi alle ferdes på.

Husk å dele 
Alle vet at det foregår langt mer ute i lagene enn det som står i LEVE MED. 

Det er selvsagt ingen plikt å dele, men det er hyggelig for andre å lese om det som 
skjer rundt omkring i landet vårt. Dessuten kan vi bli inspirert av andres aktiviteter. 

Jeg hjelper gjerne med på å redigere og å skrive teksten. 

Med hilsen redaktøren 
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12. April

Tema: Kognitivt funksjonstap – eksekutiv svikt 
 med hovedvekt på rehabilitering
  
Invitasjonen gjelder alle dere som er:
 � studenter og lærere ved sykepleierutdanninga  
  og hjelpepleierutdanninga.

 � relevante faggrupper innenfor spesialisthelsetje 
  nesten og kommunal helsetjeneste.
  Leger og NAV-personell oppfordres til å delta!

 � personell som arbeider med brukerorientert   
  systemutvikling for tilrettelegging av
   rehabilitering. 
  NAV-personell oppfordres til å delta!

 � brukerrepresentanter, likepersoner og andre 
  spesielt interesserte.
  Leger og NAV-personell oppfordres til å benytte  
  denne gratissjansen.

Program:
kl. 08.00 - 08.30  Registrering av deltakerne.
 «  09.00 – 09.45 Kognitiv og eksekutiv svikt 
    v/Sveinung Tornås, Stipendiat, 
    nevropsykolog, innovasjonssjef 
    Sunnaas.
 «  10.00 -10.45 Hverdagen med kognitiv svikt 
    v/Martin Berg, brukerrepr./landsstyre-
    medlem, Ålesund.
 «  11.00 – 11.45 Kognitiv rehabilitering med vekt på  
    eksekutiv svikt v/Sveinung Tornås.
 «  12.00 – 12.45 Mestring og egenutvikling, 
    v/Martin Berg.
 «  12.45 – 13.30 Lunsjpause.
 «  13.30  - 14.30 Goal Management Training, en 
    intervensjon og behandling av 
    eksekutiv svikt v/Sveinung Tornås.
 «  14.30 – 15.00 Oppsummering og avslutning.
    Deltakerbevis leveres ved utgangen.   
  

NARVIK

Dette skjer

 

Invitasjon til spennende FAGDAG på UIT Narvik, 
Auditorium I den 12. april 2016 kl. 0900-1500.

Det vil ikke bli krevd deltakeravgift, men kostnadene til lunsj 
må deltakerne betale selv (ca. kr 200,-). 
Påmeldingsfristen er satt til 1. mars 2016

På vegne av Personskadeforbundet LTN ønsker vi hjertelig 
velkommen!

Påmelding til Turid Henriksen:  e-post turid@vermas.no 

Ved spørsmål: telefonnr. 769 57015 eller 91 13 79 05 (Turid)
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Pårørende blir ofte skjøvet litt i 
bakgrunnen når ens nærmeste blir 
utsatt for en ulykke/skade eller en 
sykdom. Men saken er jo det, at når 
en i nære relasjoner blir påført en 
skade som rammer hardt, rammer 
den også de pårørende.

Det er ikke bare den skadde/syke 
som får livet snudd opp ned og må 
lære seg og leve med en ny situa-
sjon. Hele familien må lære seg å 
leve med en ny situasjon. Personska-
deforbundet LTN Østfold fylkeslag 
arrangerer en pårørendehelg hvor 
temaene er: 

1. Meg selv
2.  Rettigheter
3. Mariannes historie - veien videre
4. Brukerstyring (- BPA Brukerstyrt 
Personlig Assistanse. At brukeren er 
med og styrer.)

Hovedmålet med helgen er at du 
skal styrke deg selv!

Det blir avsatt god tid til sosialt 
samvær slik at vi blir godt kjent, 
samt får muligheter til å utveksle 
erfaringer. 

Kursledere er Marianne Trydal Skeie. 
Hun er mor til Tommy Faag Skeie 
som ble multifunksjonshemmet etter 
en trafikkulykke i 2001. Marianne 
er også hjernen bak egen privat 
drevet brukerstyringsmoddell, som 
etter hvert også har vakt interesse 
for andre brukere rundt om i landet. 
Marianne har også etablert en egen 
konsulent- og rådgivervirksomhet 
(MTS Ressurs). 
I tillegg har vi fått med oss rådgiver 
i Personskadeforbundet LTN, Birthe 
Sand Rismyrh.

Helgen arrangeres på Hankø Fjord-
hotell 29. april - 1. mai 2016, fra lunsj 
fredag til og med lunsj søndag.

Egenandelen er kr. 500,- pr. deltager.
Inkludert i prisen er enkeltrom og 
helpensjon. Deltager betaler selv for 
reise og drikke til maten. 

Forutsetning for deltagelse er gyldig 
medlemskap. Innmelding kan gjøres 
ved påmelding.

Deltakerantallet er begrenset til 
15 stk, så her er det første mann til 
mølla. Påmeldingsfristen er satt til 1. 
april 2016.

PÅMELDINGEN ER BINDENE 
For påmelding eller spørsmål tar dere 
kontakt med :
Hege Hansen på tlf.: 917 14 167 eller 
ostfold@personskadeforbundet.no
Linn-Jeanette Krogstad: 480 54 715

29. April -1. Mai HVA MED MEG SOM PÅRØRENDE HANKØ
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Kognitivt utvalg tilbyr igjen kurs for 
interesserte, medlemmer og pårøren-
de. Årets tema er:  
Følgetilstander etter påført 
hode-/nakkeskade.  

Til å belyse temaet får vi faglig bi-
stand og kompetanse fra: 

Elisabeth Kjellen, spesialpsykolog 
ved NAVs kompetansesenter for til-
rettelegging og deltakelse, Oslo. Hun 
vil snakke om: - synsendringer etter 
ervervet hjerneskade.

Sveinung Tornås, spesialist i klinisk 
nevropsykologi ved Sunnaas sykehus 

HF, vil prate om: - nevropsykologisk 
utredning, - kognitiv svikt med vekt 
på hukommelsesvansker, -regulerings-
vansker/svikt i eksekutive funksjoner, 
-fatigue, og - personlighetsendringer.

Målet med kurset er å gi informasjon 
og kunnskap om mulige følgetilstan-
der etter påført hode-/nakkeskade.  

Tid: 8.-9. april 2016 (fra lunsj til lunsj)
Sted: Radisson Blu Airport Hotell,  
Gardermoen.

Kurset har en egenandel på kr 500,- pr. 
deltaker. Personskadeforbundet LTN 

dekker øvrige utgifter, reise og opphold 
på enkeltrom, full pensjon.

Kurset er åpent for alle med medlem-
skap i forbundet. Medlemskap kan 
tegnes ved påmelding til kurset.

For mer informasjon og/eller påmel-
ding og booking: ta kontakt med 
Frank Gjelsøy på telefon 22 35 71 00 
eller: post@personskadeforbundet.no  
Påmelding kan også sendes pr. post: 
Personskadeforbundet LTN,
 Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Påmeldingsfrist: mandag 4. mars 
2016. Påmeldingen er bindende.

8.-9. April GARDERMOEN
FØLGETILSTANDER ETTER PÅFØRT 
HODE-/NAKKESKADE

Kognitivt utvalg skal arbeide for å 
bedre situasjonen for, og tilbudet til, 
foreningens medlemmer som etter 
skade har mistanke om eller har fått 
påvist hode- og/eller nakkeskade 
med følgetilstander. 

-Mange som kommer ut for en ulykke sli-
ter senere med vedvarende plager knyttet 
til nakke eller hode. De kan blant annet 
ha kognitive vansker, føle utmattelse, ha 
fått synsutfordringer, kjeveleddsproble-
mer (TMD) eller smertetilstander i nakke 
eller hode, forteller Ann-Karin Grønvold. 
Hun er leder av utvalget, har vært ansatt 
i Personskadeforbundet LTN i en årrekke 
og er opptatt av at organisasjonen skal 
være med å påvirke utviklingen av arbei-
det med rehabilitering etter slike skader. 

I tillegg til Grønvold består utvalget av 
Pernille Villekjær og Martin Berg fra 
Landsstyret, samt Frøydis Hatland fra 
Ofoten lokallag. 

HVA GJØR UTVALGET? 
Hvert år arrangerer kognitivt utvalg en 
konferanse. Den er primært for medlem-
mene, og målet er å spre kunnskap om 
hodeskader, nakkeskader og rehabili-
tering i Norge. I dette arbeidet knytter 
gruppa viktig kontakt med aktuelle fag-
personer i rehabilitering. 

Utvalget er opptatt av å tilegne seg kom-
petanse på området, å dele informasjon 
med medlemmer og å bidra med bruker-
medvirkning i helseforskning. Et annet 
mål er å nå ut til medier, myndigheter 

og andre som jobber med påførte skader 
og rehabilitering. 

-Det skjer stadig mye, både når det gjel-
der kunnskap om hode- og nakkeskader 
og rehabilitering på det kognitive feltet. 
Dette er det viktig å dele med våre med-
lemmer. Jeg er også opptatt av hvor-
dan vi som brukere kan bidra med vår 
kunnskap både for å styrke forskning og 
tilbudet til og systemet rundt personer 
med slike skader, sier Ann-Karin Grønvold.

Hvem, hva og hvor om 
kognitivt utvalg 
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Kursets hovedinnhold er:
* Hukommelse og hukommelses-
 svikt.
* Metoder og teknikker som kan   
 redusere hukommelsesvansker, og 
 hvordan dette kan brukes i 
 hverdagen.
* Erfaringsutveksling og gjennom 
 dette få økt forståelse og innsikt  
 i  sin egen og hverandres 
 situasjon.
* Forebygge samlivsvansker og
 redusere risikoen for samlivs-
 brudd.

Kursledere er psykologspesialist 
Sveinung Tornås og Maj Back, som 
er utdannet sykepleier og kognitiv 
terapeut.  Sveinung og Maj, som selv 
er par, har vært kursholdere på flere 
av våre parkurs fra 2012:  
”To i spann” og ”To må man være”.

Kurset gjennomføres på Clarion  
Hotel Astoria Hamar 20.-22. mai 
2016, fra kl 15 fredag til kl 14 søndag.

Egenandelen er kr 500,- pr. deltager.  
Forbundet dekker hotellopphold med 
full pensjon og reise på rimeligste 
måte. Fly dersom nødvendig. 

Forutsetning for deltagelse er med-
lemskap, og dette kan tegnes ved 
påmelding til kurset.

Deltagerantallet er begrenset, så ta 
gjerne raskt kontakt med region- 
sekretær Wenche Solløst hvis spørs-
mål eller for tilsendelse av påmel-
dingsskjema: ring 22 35  71  00 eller 
send e-post til: 
wenche@personskadeforbundet.no  

Kurset er finansiert med 
midler fra ExtraStiftelsen

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

Hverdagen for par som lever og bor sammen og hvor den ene parten har 
fått hukommelsesvansker etter sykdom eller skade kan være ekstra utford- 
rende. Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs som er spesielt 
tilpasset disse parene. Kurset bidrar til bedre fungering i hverdagen for det 
enkelte par ved å få økt kunnskap om hukommelse og hvordan metoder 
og teknikker kan redusere hukommelsesvansker. Kurset er lagt opp med en 
kombinasjon av korte foredrag og praktiske øvelser. 

HAMAR

Dette skjer
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7.APRIL

NARVIK

Dette skjer

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

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

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

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

erstatningsrett etter personskade, 
uavhengig av hvordan skaden har 
oppstått. 

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

14.
 

MARS

NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN SETTES PÅ PRØVE

STOKKE

STOKKE
Forbundets lokallag i Søndre- og 
Nordre-Vestfold inviterer til gratis 
foredrag for medlemmer
mandag 14. mars 2016 fra kl 18.00 
til ca. kl 21.00 på Skjeestua, Stokke-
veien 152 i Stokke.

Påmeldingsfristen er 9. mars og 
påmeldingen skjer til: Grethe Nil-
sen, tlf. 975 70 301.
Det blir enkelt bevertning av kaker, 
kaffe og mineralvann.

Velkommen til nyttig foredrag 
som er åpent for alle! 

Kunnskap bidrar til økt mestring 
og kontroll!

NARVIK
Personskadeforbundet LTN Ofoten 
lokallag inviterer til åpent foredrag 
torsdag 7. april 2016 i Sjømanns- 
kirken i Narvik fra kl 18.00 til ca.  
kl 21.00. Foredraget er gratis for 
medlemmer, pris for ikke- 
medlemmer kr 200,-.

Påmeldingsfristen er 20. mars, til: 
Turid Henriksen, tlf. 911 37 905 eller 
e-post: turid@vermas.no 

Velkommen til nyttig foredrag 
som er åpent for alle! 

Kunnskap bidrar til økt mestring 
og kontroll!
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30. JUNI - 8. JULI
Personskadeforbundet LTN gjentar 
suksessen fra tidligere år og arrange-
rer familieleir i våre flotte leiligheter 
ved Sunny Beach i Bulgaria. Leiren 
er et tiltak for både familier med 
skadde barn og familier hvor barn er 
pårørende. 

Temaet for årets familieleir er ”familien 
samlet", og det vil bli arrangert erfa-
ringsutvekslinger og samlingsstunder 
under oppholdet. 

Familier som har opplevd ulykker og 
skader kan av ulike grunner finne det 
vanskelig å reise på ferie. Det kan være 
økonomi, usikkerhet rundt det å reise til 

et nytt sted eller rett og slett utrygghet 
i reisesituasjonen. Personskadeforbun-
det LTN tilbyr plasser på vår familieleir 
i 2016 til våre leiligheter i Panorama 
Dreams i Bulgaria hvor dere kan være 
en uke sammen med andre familier i 
forbundet. Egenandel er kr 1 000 per 
person og inkluderer reisen, opphold og 
eventuelt tilknytningsfly.

Familiene må være selvhjulpne siden 
reiseledere ikke skal fungere som as-
sistenter. Vi har en leilighet som er fullt 
tilrettelagt og anlegget passer godt for 
funksjonshemmede. Familieleiren ar-
rangeres 30.07.16-08.07.16 med avreise 

fra Gardermoen. Se våre hjemmesider 
www.personskadeforbundet.no for mer 
informasjon om leilighetene. 

Trenger du tips og råd for hva du bør 
pakke og tenke på for å få en vellykket 
reise, så nøl ikke med å spørre. For mer 
informasjon og påmeldingsskjema, ta 
kontakt med Frank på e-post frank@
personskadeforbundet.no eller på 
telefon 22 35 71 00. 

 

FAMILIELEIR 2016 BULGARIA

Etter gjentatte henvendelser fra 
medlemmer som ønsker et eget 
tilbud for seniorer, har vi reservert 
leilighetene på Panorama Dreams 
til dette formålet neste vår.

Tilbudet til seniorer gjelder i uke 20 og 
uke 21, altså i perioden fra den 16. mai 
til den 29. mai. Målet med ukene er 
at flere i samme aldersgruppe kan bli 
kjent med hverandre og å gi senio-
rer reservert tilgang på tilrettelagte 
leiligheter.

Det bør også legges til at mange 
mener at våren, som ikke akkurat er 
høysesong, er den vakreste årstiden 
ved Svartehavet. 

- Det er en perfekt reise for deg som 
både ønsker å være litt alene, men 
som også vil ha muligheten til å bli 
kjent med andre i samme situasjon. 
Aldersmessig har vi definert seniorer 
som personer fra 55 år og oppover, 
og tilbudet gjelder både single og par, 
forklarer Personskadeforbundet LTNs 

konsulent Frank Gjelsøy. Det er han 
som administrer utleie av leilighetene 
og dermed også seniorturen. 

Ta kontakt med Frank om du ønsker 
mer informasjon, telefon 22 35 71 
00 eller epost frank@personskade-
forbundet.no

16.-29.
 

MAI VÅRLIGE SENIORUKER I BULGARIA
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Dette skjer

Personskadeforbundet LTN kjører i 
samarbeid med If skadeforsikring 
også i år kampanjen Ticket to ride der 
vi sponser sjåfør til russebiler to valgfrie 
netter i russetida. 

Vi ønsker at russen skal få en trygg 
feiring, men vi vet at russen er utsatt 
for ulykker. Det er unge mennesker, god 
stemning, alkohol og trafikk, noe som 
kan føre til farlige situasjoner. 
Sammen med If skadeforsikring ønsker 

Personskadeforbundet LTN å gi et bi-
drag for å forhindre ulykker. En avtale 
med forbundet gir tilskudd til sjåfør på 
bilen to valgfrie netter i russetida. Sjåfø-
ren må ha hatt sertifikat i minst fem år, 
og således være en erfaren sjåfør. Gjen-
nom Ticket to ride får vedkommende 
betalt 1 000,- kroner for to oppdrag. 

Avtalen om tilskuddet inngås ved at 
russen signerer en blankett de får via lo-
kal- eller fylkeslagene og sender denne 

inn til sekreta-
riatet. Det går 
også an å registrere seg 
via vår Facebook-side, men vi anbefaler 
lokallagene å informere russestyrene 
i lokalmiljøet ved oppmøte. På den-
ne måten kan dere prate med unge 
mennesker med ferskt førerkort, sette 
fokus på trafikksikkerhet og informere 
om forbundets arbeid. Blanketter får 
laget av sekretariatet ved henvendelse. 

1. TIL 17. MAI TICKET TO RIDE 2016 

Når man blir syk eller skadet kommer 
mange i kontakt med NAV. For noen 
kan dette føles utfordrende og ta ek-
stra 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 verktøy 
fra de som har ”gått veien før”. 

For å bidra til økt kunnskap om egne 
rettigheter og krav arrangerer vi 
foredrag om hovedtrekkene i NAV- 
rettigheter ved skade eller sykdom. 
Foredraget er åpent for alle.  Kunnskap 
bidrar til økt mestring og kontroll over 
egen sak.

Foredragsholder er rådgiver Birte Sand 
Rismyhr, Personskadeforbundet LTN.

Personskadeforbundet LTN Ofoten  
lokallag arrangerer åpent foredrag om 
dette temaet onsdag 6. april 2016 i  
Sjømannskirka i Narvik fra kl 18.00 til ca. 
kl 21. Foredraget er gratis for medlem-
mer, pris for ikke medlemmer kr 200,-.

Påmeldingsfristen er 20. mars og  
påmelding skjer til Turid Henriksen,  
tlf. 911 37 905 eller e-post: 
turid@vermas.no 

Velkommen til nyttig foredrag!  

Kunnskap bidrar til økt mestring og 
kontroll!

6. APRIL
ER DU USIKKER PÅ HVILKE RETTIGHETER DU HAR I 
NAV-SYSTEMET ETTER EN SKADE ELLER SYKDOM? NARVIK



–  25  –

LUFTIG 
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Karen            
Dolva

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

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: 15. mars 2016

Løsning på forrige kryss 
var: 
NYTTÅRSFORSETT

Odd-Egil Gundersen, Oslo
Idar Johannessen, Gravdal
Signe Wiken, Ulset

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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Selius & kidza

Nye nettsider for 
ungdom på OUS 
Nå har OUS, i tett dialog med Ung-
domsrådet ved sykehuset, laget 
egne nettsider tilpasset ungdom. 
Ungdom og unge voksne defineres 
til å være i aldersgruppen 12-25 år.   

Dette er en pasientgruppe med særskilte 
behov fordi de er i en livsfase hvor de ofte 
er mer sårbare. De har derfor behov for 
informasjon og tilrettelegging som er ulik 
både barns og voksnes behov.

OUS sine internettsider har lenge hatt 
informasjon til barn på sykehus, men lite 
informasjon tilpasset ungdom. I 2012 fikk  

OUS i oppdrag på bestilling fra Helse 
Sør- Øst å utvide tjenesteansvaret til 
dagens barneavdelinger til å omfatte 
barn og unge opp til 18 år, ikke 16 år som 
tidligere. Men selv om barn opp til 18 år 
nå innlegges på barneavdelinger, betyr 
ikke det at ungdom over 12 år har det 
samme informasjonsbehovet som dem 
under 12 år.

UNGDOM HAR ANDRE BEHOV
De nye nettsidene er utviklet i tett samar-
beid med Ungdomsrådet ved sykehuset 
gjennom flere workshops. Bl.a. er de nye 
sidene blitt langt mer visuelle og tilpasset 
mobilvisning. På de nye nettsidene finner 
du blant annet flere videoklipp hvor to av 
ungdommene i Ungdomsrådet forteller 
hvordan det er å være på sykehus.

UNGDOMSRÅD
OUS etablerte et ungdomsråd i juni 2012, 
og har langt på vei oppnådd intensjonen 
om et mer ungdomsvennlig sykehus som 
utvikler sine tjenester sammen med pasi-
entene. Ungdomsrådet ved OUS består i 
dag av 10 brukerrepresentanter i alderen 
14-27 år.

- Det er viktig for ungdom å vite at vi 
blir sett og ikke glemt sånn som vi ofte 
kan føle oss. På nettsidene er det viktig 
at det finnes noe som "treffer oss" som 
ikke er for barnslig eller for formelt og 
voksent utformet, sier Frøydis Løvberg 
Lien, leder for Ungdomsrådet ved OUS.

Nye nettsider tilpasset unge er en del 
av satsingen sykehuset har på ungdom 
som pasientgruppe. Med økt kunnskap 
kan vi hjelpe ungdom bedre.

- God informasjon om hva som skal skje, 
før, under og etter er viktig, slik at syke-
huset blir "ufarliggjort" og virker som et 
trygt sted. Jeg håper disse nettsidene kan 
gi svar på mange spørsmål som ungdom 
har, også spørsmål de kanskje ikke helt 
visste at de hadde, avslutter Lien. 

Sjekk linken her: http://www.oslo-univer-
sitetssykehus.no/pasient_/ungdom_
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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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2

1

?
Ditt 
sterke 
øye

Ditt 
sterke 
øye
Akkurat som du 
er venstre- eller 
høyrehendt, har 
du et øye som 
er sterkere enn 
det andre.

Med begge øyne åpne, hold arket opp og se 
på en liten ting i den andre enden av rommet 
gjennom hullet

Lukk først 
det ene 
øyet, så 
det andre 
for å finne 
ut hvilket 
som ser på 
tingen

Gjenta testen flere ganger og 
se om du får samme resultat 

hver gang

De 
fleste 
har den 
domine-
rende 
hånden og 
det domine-
rende øyet på 
samme side

Men mange, særlig 
venstrehendte, har dem på 
motsatt side. Forskere kaller 

dem kryssdominante

Test 
vennene 

dine – 
kanskje 
noen av 
dem er 

kryssdominante

Det er det dominerende øyet!

Hva skjedde?

Du trenger

Ark med et 5 cm 
hull i midten

VENSTRE

HØYRE
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ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

Send melding til 

post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

Trygt på skoleveiene

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no

Målselv
kommune

malselv.kommune.no

Kongsvinger
kommune

kongsvinger.kommune.no

Namsos bydrift
Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Birkenes
kommune

birkenes.kommune.no

Sør-Varanger
kommune

sor-varanger.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

seljord.kommune.no

Barneverntjenesten
kongsberg.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

Granvin herad
granvin.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.no

Sande
kommune

sande-mr.kommune.no eidfjord.kommune.no andebu.kommune.no

odda.kommune.no

Nærøy
kommune

naroy.kommune.no

Øksnes
kommune

Psykisk helsearbeid/rus
oksnes.kommune.no re.kommune.no

Frogn
kommune

Enhet for utvikling, tilrettelegging og omsorg
frogn.kommune.no

hamar.kommune.no
trysil.kommune.no

fjaler.kommune.nofroya.kommune.no
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HEDMARK

STANGE Trafikkskole AS
Kongsvegen 1, 2335 STANGE........................................Tlf. 62 57 23 50
E-post: stange.trafikkskole@online.no
www.stangetrafikkskole.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

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

Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Sofies gate 15, 2208 KONGSVINGER
Tlf. 913 91 523 - www.underholdingssjefen.no

Regional utvikling
 Arkitekt Eckhoffsg 1, 4001 STAVANGER

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

Asko Øst AS
Delitoppen 4, 1540 VESTBY

Tlf. 02 425 - www.asko.no

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00

Block Watne AS
 2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Eggen Anleggsdrift AS
Sagene Ring 43, 2410 HERNES

Tlf. 911 95 559

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

Tlf. 64 97 94 00

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

www.stfk.no

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Øksnes
Bil & Maskin AS

Storg. 53
8430 MYRE

Tlf. 76 11 91 70

Larvik Sandefjord
Bommestad, 3270 LARVIK

Tlf. 33 11 12 12

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Classic
Auto Service

 Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Lørdalsv 19 A
3092 SUNDBYFOSS

Tlf. 977 70 798

Dala
Økonomi AS

 Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 96 00

Ås Karosseri
og Lakk A/S
 Langbakken 16

1430 ÅS
Tlf. 64 94 37 19

Solbergv. 5, 4050 SOLA
Tlf. 51 64 64 94

Anleggsgartner
Marius Gatevold AS

 Jakslandåsen 279
3440 RØYKEN
Tlf. 957 25 265

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864
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Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Varanger
Auto AS
Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

YX
Valestrandsfossen

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

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

www.mtf.no

Hamar
Pukk og Grus AS

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Skedsmo
Bilopphogging

Industriveien 9 A
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 63 87 05 50

AB Maskin
 Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Norsk Scania AS
Drammensveien 159

0212 OSLO
Tlf. 05 464

Team Verksted
Øst AS

Stanseveien 40
0976 OSLO

Tlf. 480 24 400

Statens vegvesen
Region sør
4808 ARENDAL

Tlf. 020 30

Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Gjødseltransport AS
 Kornvegen 123
4352 KLEPPE
Tlf. 959 71 737

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Helge’s Bil AS
 Dalemoen 25
2670 OTTA

Tlf. 480 15 300

Transport Nord AS
 Andslimoen

9325BARDUFOSS
Tlf. 911 38 630

www.transportnord.no

Caverion Norge AS
avd. Porsgrunn

Dokkvegen 8
3920 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 18 00

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Horten
Båtsenter AS

 Nedre v 8
3183 HORTEN

Tlf. 33 03 54 00

Drammen
Campingplass

 Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

A & T Rør A/S
 Storgata 94

3182 HORTEN
Tlf. 33 03 99 78

OL Senteret AS
 Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Rally
Bilverksted AS

 Pancoveien 8
1624 GRESSVIK
Tlf. 907 41 988

Nohres
Transportservice AS

  Tømmerv. 5
1479 KURLAND
Tlf. 934 48 963

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Transportservice
Hallingdal AS
Pytten, 3550 GOL

Tlf. 900 21 162

Meland Auto AS
Mjåtveitflaten 17
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 09 76

Service, reparsjoner
og EU-kontroll

Specsacvers Optikk
- Optiker Wøllo AS

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Herøy
Entreprenørforretning

 Landarvikveien 65
8850 HERØY

Tlf. 975 99 458

Bil og
Hydraulikk AS

 Øyane 4
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 08 88

Nor-Bygg AS
Hjalmer Johanssensgate 310

9007 TROMSØ
Tlf. 77 69 88 50

LILLEHAMMER

Ingvald Ludvigsens gate 27A
 3027 DRAMMEN
Tlf. 31 90 00 66

Den Nye Skøyen
Bilpleie AS
Bygdøy allé 119

0273 OSLO
Tlf. 406 32 627

Scan Tank Auto AS
 Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Forland
Autosenter A/S

 Skogsvågkrysset
5382 SKOGSVÅG
Tlf. 56 31 41 00

Specsavers
Søtvedt Optikk
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 29 99

Tor Erik Jovall
Transport

Buer, 1870 ØRJE
Tlf. 913 34 323

Harmonie
Norge AS

 Borgeskogen 36
3160 STOKKE
Tlf. 991 04 800

Amfi Bilvask
Storgata 41
1531 MOSS

Tlf. 22 27 77 77

Bodø
Bilpleie AS
 Stormyrveien 33

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Trygg Takst AS
Kanalgata 3

3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

KVS
Prosjekt AS

Nånesvegen 5
5563 FØRRESFJORDEN

Tlf. 909 92 944

Autoservice
Hedmark AS

 Industrigata 17
2406 ELVERUM
Tlf. 404 49 999

Automek AS
 Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

Vognskjulet AS
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 31 77

Storfjord
Auto AS

Sommersetlia 1
9143 SKIBOTN
Tlf. 77 71 51 20

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

Glass-Tech-System
Midt-Troms
Trond Aune

9321 MOEN
Tlf. 975 32 613

Linderud
Bilpleie AS

0517 OSLO
Tlf. 948 28 789

Jæren Antirust
Eirik Steinsland

 Nesevegen 293
4352 KLEPPE
Tlf. 913 15 197

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 87 65

Bilvarehuset
Anker AS
 2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Vika 1, 6490 EIDE
Tlf. 71 29 96 99

Jostein Lobben
Kran og Transport

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT

Tlf. 913 28 575

A W Karlsen AS
Våleveien 29

3083 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 18 31

Paul Messa AS
Engeveien 1

1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Sunn-Trans
 Flatholmv 39

6002 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 00

Kongeveien 79
3188 HORTEN

Tlf. 33 04 98 80

Arendal
Båt & Billakkering

Siringveien 3
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

Bertel O. Steen
Hedmark og Oppland

avd. Hamar
Gjerluvegen 3
2320 Furnes

Tlf. 62 59 88 00

ANONYM
STØTTE
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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

ANNONSER Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Ronny Tangeland
Transport

Folkestadhøgda 1
1592 VÅLER I ØSTFOLD

Tlf. 928 99 105

Tangen Dyrepark
Kolomoen 904
2337 TANGEN
Tlf. 924 11 210

West Motor
 Ringeriksveien 92

3427 GULLAUG
Tlf. 916 33 990

Statoil E6 Berger
Bølerveien

2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Ing. H. Asmyhr A.S
 Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Figgjo
Autoservice
 Figgenveien 34
4332 FIGGJO

Tlf. 51 66 33 22

Batteri
Elektro AS

 Solborg
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

Vrådal
Bilsenter

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL

Tlf. 35 05 61 16

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Wist Last & Buss AS
 Jæktskippergata 11

7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Enviro Bil
Nesbru AS
 Nesbruveien 84
1394 NESBRU
Tlf. 916 45 157

Thingstad Pall- og
Kassefabrikk AS

 Floodmyrveien 17
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 55 76

Typonor AS
 Svartfjellveien 8

9600 HAMMERFEST
Tlf. 905 04 031

Olsens Montering
og Ovnsrens
Gamlevegen 12
2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

Valldal
Bilsenter A/S

 6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Båsmoen AS
Nordåsveien 1

8616 MO I RANA
Tlf. 75 15 01 20

Krokvegen 1
2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

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

Dokka
Storgata 55

2870 DOKKA
Tlf. 61 11 06 00

Tunejordet
Bilverksted AS

Lilletuneveien 4
1711 SARPSBORG

Tlf. 69 10 18 80

Toyota Nordfjord
og Førde AS
Hegrevegen 16
6783 STRYN

Tlf. 57 87 60 00

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Hamar Pizza AS
2301 HAMAR

Tlf. 62 53 52 55

Christensen & Jensen
Transport AS
 8063 VÆRØY
Tlf. 932 07 298

Eternitveien 8
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 92 70

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Håkon Westad
Anleggsdrift

Kirkengsletta 1
1892 DEGERNES
Tlf. 916 99 393

Furnes Auto AS
 Gjerluvegen 65
2320 FURNES

Tlf. 62 35 83 85

Skibotn
Blikkenslager

Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

Pec Installasjon AS
Halfdan Wilhelmsens alle 48

 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 70 00

K. M. Brøderud
Brattbakkvegen 21

2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Klepp Auto
Bilverksted AS

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 60 60

 Nedre Nøttveit 12
5238 RÅDAL

Tlf. 53 01 28 61

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS
 Per Krohgs vei 4 B, 1065 OSLO

Tlf. 22 65 18 14Bygdøynesv. 37, 0286 OSLO
Tlf. 24 11 41 50

Fygleveien 53, 8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50
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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.

ADRESSEENDRING?

Send melding til 
post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00.



  

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.
Bo billigere på hotell
Som medlem i Personskadeforbundet LTNs har du 
flere fordeler gjennom FFO. For eksempel gode 
hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels 
Scandinavia og Thon Hotels.

Les mer om denne avtalen på www.ffo.no og søk på 
hotellavtaler. Eller på vår hjemmeside, under 
medlemsfordeler. 

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 


