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i Personskadeforbundet LTN er en viktig del av forbundet.  
Vi har derfor et eget utvalg som ivaretar gruppens interesser, 
- de kan du lese om i dette bladet.

Russetiden står for tur og hvert år kjenner jeg på frykten for 
ulykkene. Mange ungdommer samlet på et sted, bilkjøring 
og rus. Vi i Personskadeforbundet LTN har i samarbeid med 
IF et tilbud vi kaller Ticket to ride, som gir russ mulighet til å 
leie sjåfør hvor vi er med og finansierer sjåføren. Lagene våre 
har nå mottatt Ticket to ride for å ha med når de er ute på 
russearrangement i sitt nærområde.

NAV! For mange er dessverre NAV et negativt ladet ord. Alt-
for mange av oss opplever at vi ikke får den hjelpen vi trenger 
og har rett på. Mange ledd knirker; oftest må man forholde 
seg til mange saksbehandlere, det er vanlig å oppleve at det 

er dårlig oversikt over hvem som sitter på relevant kunnskap 
- eller man må selv finne informasjonen om NAV. Dagens 
NAV er etter min mening ikke godt nok skrudd sammen for 
å ivareta mange av sine brukere. Nå har arbeids- og sosial-
minister Robert Eriksson lovet en forenkling av NAV, noe vi 
ønsker velkommen. Vi krysser selvsagt fingrene og håper at 
ministeren har brukerne i fokus og ikke selve reformen.

Når dere mottar dette nummeret av LEVE MED nærmer pås-
ken seg, og jeg vil ønske dere alle en riktig god påske. Finn 
fram Kvikklunsjen, appelsiner, pølser og alt som hører med til 
påsketuren! Når mine barn var små hadde vi ikke mulighet 
til å reise bort i påsken på grunn av jobb, men påsketuren 
tok vi likevel - i hagen. Der laget vi bål på plenkanten og fikk 
hygget oss ute i påskesola likevel. Så mitt motto er å kose 
seg der man er!

Ungdommene

Leder Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

«Nå har arbeids- og sosialminister
Robert Eriksson lovet en forenkling av NAV, 
noe vi ønsker velkommen.» 
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I et møte med Personskadeforbundet LTN innrømmer statssekretær i 
Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, at debatten rundt wire-rekkverk 
i Norge er følelsesstyrt.

Ny regjering gir nye 
muligheter

Hoksrud har lenge vært en god støttespil-
ler i kampen for å sikre våre veier, og etter 
en samtale tidligere i høst – ble møtet i 
februar bestemt. 

Til stede på møtet var fra Personska-
deforbundet LTN Per Oretorp, Ingeborg 
Dahl-Hilstad og undertegnede. Fra de-
partementet stilte Bård Hoksrud, senior-
rådgiver i avdeling for trafikksikkerhet og 
beredskap, Marianne Råstoft og nestleder 
Anders Hovdun i den samme avdelingen.   

PersonskAdeforbundeT LTn 
sATTe AGendAen 
Agendaen var å opprette dialog og å 
snakke om våre viktigste samferdselspo-
litiske saker. Midtdelere generelt og wire- 
rekkverksforbudet spesielt, regulering av 
utenlandsk transportkjøring på norske 
veier og virkemiddel for å snu den ne-

gative ulykkesstatistikken vi opplever 
i  trafikken.   
 
Hoksrud har møtt både Oretorp og 
Dahl-Hilstad ved flere høve tidligere, og 
kjenner godt til det arbeidet forbundet 
gjør. Derfor gikk også Oretorp rett på sak 
når han forklarte hvilke temaer vi ønsket 
å diskutere. 

TrAiLersjåfører med 
uTenLAndske skiLT
Vi ser en stadig økning av store biler med 
utenlandske skilt. Alt for mange kjøretøy 
er ikke i forskriftsmessig stand og man-
ge av sjåførene har dårlig kjennskap til 
norske veier og sliter gjerne på vinterfø-
re. Dette fører til en rekke trafikkfarlige 
situasjoner, noen også med triste utfall. 

- Vi ønsker at vi kan rydde opp i dette  

og vil anbefale den finske solidaritetsmo-
dellen. Dersom ulykker skjer, kan det fin-
ske selskapet som bestiller varene holdes 
medansvarlig. En oppnår en skjerpelse 
på hvilke selskaper som hyres inn når 
varer skal transporteres, forklarte Oretorp. 

TeksT: Gunn Kvalsvik

PersonskAdeforbundeT i møte med Hoksrud i Samferdselsdepartementet.
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Ingeborg Dahl-Hilstad understreket at 
dette også kan demme opp for sosial 
dumping. 

- Dårlige biler og uerfarne sjåfører er ofte 
et resultat av prispressing. Markedskref-
tene er ikke så opptatt av trafikksikkerhet, 
sier hun. 

Hoksrud sa seg enig i at den finske mo-
dellen er god, men er redd for at ESA , EUs 
kontrollorgan mellom EU og EØS-land, vil 
sette ned foten dersom norske myndig-
heter griper inn i markedsbalansen.

- Vi har også sett på den finske modellen, 
og synes den er spennende. I tillegg er vi 

opptatt av å jobbe mer aktivt på grense-
stasjonene. Blant annet med døgnåpne 
toll-og kontrollstasjoner. Vi har derfor 
satt ned en arbeidsgruppe for å se blant 
annet på denne og håper å ha et notat 
klart i løpet av mars, sa statssekretæren. 

nuLLvisjonen 
Både Personskadeforbundet LTN, re-
gjeringen og mange flere deler null- 
visjon-målet i trafikksikkerheten. I samta-
len med statssekretæren understreket vi 
igjen at dette ikke bare er en ”lekevisjon”, 
men et mål vi jobber mot. 

- Vi har ingen å miste i landet vårt. Mye 
har skjedd de 30 årene vi har jobbet med 
og holdt fokus på trafikksikkerhet, men 
fremdeles er det mye vi kan gjøre. At 
dødstallene i trafikken igjen steg etter 
et fall i 2012 minner oss igjen på at vi 
må brette opp armene og tenke nytt, 
sa Oretorp.

Statssekretæren sa seg enig i dette og 
la til at nullvisjonsmålet også er et reelt 
mål for dem. 

- Vi deler selvsagt nullvisjonen, men ser 
at vi i tillegg til veisikkerhet og nullvisjon 
må jobbe mer mot dem det gjelder. Vi 
vet at det er mange som dør fordi de 
ikke bruker sikkerhetsbelter og kjører i 
ruspåvirket tilstand. I tillegg vet vi at det 
en økende tendens til at menn mellom 
45 og 55 sniker seg inn i statistikken, un-
derstreket Hoksund.  

Hoksrud har møtt både Oretorp og Dahl-Hilstad 
ved flere tilfeller tidligere, og han kjenner godt 
til det arbeidet forbundet gjør. 

F.v. statsekretær jon Georg Dale, statssekretær Bård Hoksrud, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær 
john-Ragnar Aarset, politisk rådgiver Reynir jóhannesson (foTo: oLAv heGGø/foTovisjon)
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 Wire-rekkverk
At veier der møtende trafikk ikke blir skilt 
av en midtdeler har flere dødsulykker og 
flere ulykker med store personskader er 
veldokumentert. Det bygges i dag delere 
i betong, et arbeid som tar tid og krever 
brede veier. Per Oretorp fra Personska-
deforbundet LTN oppfordret den nye 
regjeringen til å tenke nytt. 

- Du vet at vi siden 2009 har jobbet for 
å få regjeringens velsignelse for å bygge 
midtdeler i wire. Å heve forbudet mot 
wirerekkverk vil gjøre det mulig for vei-
bygger i løpet av kort tid å gjøre 300 km 
eksisterende vei møtefri. Det vil redusere 

møteulykker, dødsfall og alvorlige skader 
dramatisk. Oppsidene er mange, fler-
foldige liv reddet og fine tall å bruke i 
valgkampen om fire år.

- jeg vet at dette er en hjertesak for for-
bundet og at dere har gode argument for 
hvorfor vi også bør bygge wiremidtdelere. 
Wirerekkverksforbudet kom fordi saken 
har flere hensyn og sist gang det ble be-
handlet mente en at argumentene imot 
veide tyngst, sier Hoksund. 
Etter en lett, men alvorlig ordveksling 
mellom Oretorp og Hoksurd, innrømmer 
statssekretæren at det er en mulighet for 
at forbudet kan være basert på følelser 

heller enn rene fakta, og at det kan ha 
gått politikk i saken.

Mitt råd er å lobbyere inn mot Stortinget, 
få med dere flere interesseorganisasjoner 
og prøve å få opp meninger og kunnskap 
om hva wirerekkverk vil bety, sier Hoksrud 
med et smil.

Hoksrud avslutter vår tilmålte time, som 
har gått langt over tiden, med å si at han 
ønsker jevnlige møter med Personskade-
forbundet LTN og at han har respekt for 
og lytter gjerne til innspill fra oss. 

PersonskAdeforbundeT LTns 
sAmferdseLsPoLiTiske måL 

• Første oppfordring er å legge pre-
stisje og politisk uenighet til side, og å 
fokusere på å nå målene i nullvisjonen. 

• Vi ønsker tilgivende vei, og et vik-
tig virkemiddel er fysisk skille mellom 
kjøreretningene. Og dette kan vi nå!

• Vi ønsker også et påbud om bruk av 
sykkelhjelm. I alle diskusjoner om dette 
er det noen som drar fram undersø-
kelser som viser det ene og det andre, 
blant annet mer aggressiv oppførsel 

blant syklistene om de bruker hjelm. 
Dette er utsagn som faller på egen uri-
melighet, dersom man faller på hodet, 
er det bra å ha beskyttelse på det. 

• Vi ønsker tiltak i forhold til transport 
på norske veier fordi Norge blir stadig 
mer en del av Europa, og utenlandske 
biler og sjåfører ferdes på norske vei-
er. Disse bilene er ikke i teknisk stand 
til spesielt norsk vinterføre og sjåfører 
presses til å kjøre på vanskelige forhold. 

• Det er vedtatt at barn som får skole- 
skyss skal bruke sikkerhetssele i bussen. 
Dette er et viktig skritt på veien, men 

vi er kjent med at barn som kjøres i 
såkalte ”bybusser” ikke har samme krav 
på trygg sitteplass. Vi vil at regjeringen 
skal fjerne smutthullene.

• Rusfri trafikk. Alkolås på tunge kjø-
retøy og busser, en kontroll i forhold til 
andre stoffer enn alkohol som faktisk 
virker. 

fAkTA
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Det gjør statssekretær Bård Hoksrud i 
Samferdselsdepartementet klart over-
for OFV.

– Regjeringen vil innføre minste stan-
darder på riks- og fylkes veiene. Det er 
viktig for å sikre like gode veier over hele 
landet. Vi tar sikte på raskt å komme i 
gang med arbeidet. OFV har allerede 
gjort mye arbeid og kommet med
innspill som vi vil ta med videre. Vi er 
svært glad for OFVs engasjement og 
utålmodighet, sier Hoksrud.

i Tråd med ofv-AnbefALinGer
Løftet fra regjeringen er i tråd med OFVs 
anbefalinger. Minstestandarder vil sikre 
innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud 
på tvers av fylkesgrenser og forvalt-
ningsnivå. OFV har bedt regjeringen lage 
en plan for hvordan de vil utarbeide og 
ta i bruk konkrete mål for god vei i form 
av minstestandarder. 

Videre har OFV anbefalt regjeringen å 
ta utgangspunkt i et forslag fra Vegdi-
rektoratet til Samferdselsdepartementet 

om innføring av nasjonale føringer for 
veinettet fra april 2012 – som fortsatt 
er ubesvart.

LikT TjenesTeTiLbud – 
økTverdiskAPinG
– Det gleder oss at regjeringen prioriterer 
dette og vil starte arbeidet raskt. 

Minstestandarder vil bidra til et likt  
tjenestetilbud i landet – som veiene er 
en del av. Vi er glad for at regjeringen 
prioriterer dette viktige arbeidet som 
støttes av  mange aktører, ikke minst 
Vegtilsynet, Havarikommisjonen og Trygg 
Trafikk, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk  
direktør i OFV.

– Et pålitelig, sikkert og godt vedlikeholdt 
veinett over hele landet er viktig for å 
opprettholde bosettingsmønsteret og 
sikre velferd, arbeid og økonomisk vekst, 
slik regjeringen ønsker. Minstestandarder 
er spesielt viktig for trafikksikkerheten, 
sier Femoen

kiLde: nyTT frA oPPLysninGs-
rådeT for veiTrAfikken
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) 
er en politisk uavhengig medlemsorga-
nisasjon som arbeider for å få politikere 
og myndigheter til å bygge tryggere og 
mer effektive veier i Norge.

Høyre og Frp sa i sin regjeringsplattform at de vil «utarbeide og ta i bruk konkrete mål  for hva som er god vei 
for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandarder.»  Nå lover regjeringen å gjøre ord til handling.

Regjeringen lover 
minstestandarder
TeksT: Opplysningsrådet for Veitrafikken
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TeksT Gunn kvalsvik

Ungdomstiden er for mange en tøff 
tid. En skal finne ut hvem en er, hva 
en skal gjøre og starte et løp for å 
skape det voksenlivet en ønsker seg. 
Det blir ikke lettere dersom en i til-
legg har en skade som setter pre-
misser og gir utfordringer.  

I Personskadeforbundet LTN har ungdom 
alltid vært en viktig medlemsgruppe. 
Gruppen i alderen mellom 16 og 35 år 
har vært i fokus både i forbindelse med 
rehabilitering og i det juridiske arbeidet. 
Og siden ulykkesstatistikken i trafikken 
i alle år har pekt med negative tall mot 
ungdom og rus, har holdnings- og fore-
byggendekampanjer samt kommunika-
sjon mot samferdselsinstanser stått høyt.

- Vi har siden oppstarten for 30 år siden 
hatt en klar ungdomssatsing og det har 
vi fremdeles. Likevel handler det først og 
fremst om at dette er en sårbar gruppe 
som trenger støtte på en annen måte 
enn skadde voksne, sier generalsekretær 
Ingeborg Dahl-Hilstad.  

unGdomsuTvALGeT 
Arbeidet mot ungdom i Personskade-
forbundet LTN er organisert gjennom 
et eget ungdomsutvalg. I utvalget sitter 
det en representant fra Landsstyret og 
to medlemmer. I tillegg er Frank Gjelsøy 
fra sekretariatet utvalgets sekretær (les 
mer om disse på neste side).

- jeg er nyvalgt leder i ungdomsutvalget, 
forteller Pernille Villekjær (31 år). - Men 
det betyr ikke at tanken om å jobbe for 
ungdom er ny for meg. jeg ble selv ram-
met av en ulykke for åtte år siden, ble 
hjerneskadd og vet på kroppen hva det 
vil si å være ung og å få snudd livet opp 
ned på et blunk.  

fokus oG innsTiLLinG 
Da Pernille Villekjær som nyvalgt med-
lem i Landsstyret ble spurt om å lede 
ungdomsutvalget sa hun altså ja fordi 
hun brenner for temaet. Hun ønsker å 
dele sine erfaringer og vet mye om ut-
fordringene selv. 

- Mange som blir skadet trekker seg inn 
i seg selv, mister venner og blir sittende i 
sofaen for å se på TV eller spille dataspill. 
jeg opplever at mange skammer seg 
over å ikke kunne bidra på normal måte i 
arbeidslivet eller på skole, og i stedet for 
å ta utfordringene holder seg for seg selv, 
sier Villekjær. 

Det er tydelig at dette er noe hun er en-
gasjert i og brenner for. Hun bøyer seg 
fremover, leter etter de rette ordene og 
konsentrerer seg.  

- Smilet du gir og deler er faktisk like viktig 
som om du skulle levere inn en bunke til en 
sak i kommunestyret. Og kanskje, kanskje 
er smilet med å endre verden like mye eller 
kanskje mer enn papirbunken, sier hun.  

ensomheTsTroLLeT 
Lederen for ungdomsutvalgets hoved-
anliggende er å få folk til å forstå at de 
ikke er alene, at de fremdeles er viktige 
og at det er bedre å fokusere på det de 
kan gjøre heller enn det de ikke kan gjøre. 
Samfunnet har en plass til alle.

- jeg ble skadet i mai 2006, to måneder 
før jeg var ferdig utdannet sykepleier. 
Etter ulykken og måneder på Sunnaas 
forstod både jeg og andre at jeg aldri 
kunne utøve yrket mitt. Det var selvsagt 
et nederlag, men jeg har lært meg å leve 
med det, sier hun. 

- Du kan tenke deg hvor mye galt jeg 
kunne få til med min litt surrete korttids-
hukommelse.  Feil medisin til feil person, 
kan i verste fall føre til et dødsfall, fniser 
Pernille Villekjær.  
 
Villekjær sier at hun i stedet for å sitte 
inne, tar en aktiv rolle etter skaden. Mye 
takket være et godt opphold på Sunnaas 
der hun møtte andre i samme situasjon 
som støttet og oppmuntret hverandre. 
Hun deltar og bidrar der hun kan, og  
mener selv at hun har et verdifullt og 
godt liv. 

Ung
dom 

i 
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- Etter at jeg selv som ung fikk det jeg 
opplevde som en god og veldig proff re-
habilitering på Sunnaas, følger jeg med 
i dette rehabiliteringsområdet. Særlig 
i forbindelse med den nye Samhand-
lingsreformen er jeg redd for at noe kan 
glippe og sende ungdom hjem til dårlige 
forhold i mindre kommuner, sier lederen.  

sATsinGsområder
Ungdomsutvalgets fokus for denne pe-
rioden er å jobbe særlig for å fokusere 
og å bedre bosteds-, utdannings- og på 
trafikksituasjonen for ungdom. 

- Vi ser at dette er praktiske områder 
som skadde unge opplever som utfor-
drende. Her må vi jobbe både politisk 
og praktisk. Blant annet ønsker vi gode 
historier i medlemsmagasinet der for 
eksempel personer deler erfaringer eller 
hjelpeapparatet forteller hvordan det 
jobbes, forklarer Villekjær. 

Hun ønsker også å inspirere flere unge 
til å ta del i brukerutvalg rundt omkring 
for å forme tilbud som er mer tilpasset 

behovene. Altfor mange klager, og ved 
å ta aktivt del i definisjon av behov kan 
en faktisk få endringer. 

- jeg deltok nylig i et slikt brukerutvalg. 
Alle de andre var pensjonister eller eldre. 
Det sier seg selv at når ikke de det gjelder 
er tilstede i utformingen av et tilbud, så 
blir resultatet dårligere enn det kunne 
blitt, understreker hun. 

unGdomskonferAnsen
Et fast satsingsområdet til utvalget er 
ungdomskonferansen som arrangeres 
hvert år. Her møtes opptil 25 ungdommer 
over en helg, gjerne med både et faglig 
tilbud og sosiale aktiver. 

Tilbudet er populært og deltakerne mel-
der tilbake at de er svært fornøyde. 

- For mange er konferansen en kombina-
sjon av hygge og den gode følelsen av å 
treffe mennesker i den samme situasjon. 
Mens andre relasjoner krever tid før en 
snakker om de viktige tingene, skjer dette 
gjerne etter bare en liten time, forklarer 

Villekjær fornøyd. Hun understreker at 
hun opplever at gjennom ungdomskon-
feransen og andre treff i regi av Person- 
skadeforbundet LTN så dannes det venn-
skap og kommunikasjon som for enkelte 
er vanskeligere i andre fora.

I tillegg til den store landskonferansen 
foregår der også ungdomsaktiviteter i 
lagene. Enkelte lag har sterke ungdoms-
grupper, mens andre har ingen. 

- Vi har en del aktivitet på sosiale medier 
som går nasjonalt, men det aller beste 
er selvsagt å ha tilgang på aktiviteter 
rundt omkring. Dette er imidlertid sårbart 
siden det er så personavhengig, avslutter 
Villekjær. 

Pernille Villekjær oppfordrer flere til å være aktive i  
forbundet. Selv mener hun at hennes egen rehabilitering 
har hatt stor nytte av organisasjonsarbeid i Personskade-
forbundet. Det er alltid en god opplevelse å se at en mestrer. 
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Personskadeforbundet LTN har et 
eget ungdomsutvalg som er opp-
nevnt at landstyret for å ivareta 
ungdommenes interesser i forbundet. 
Ungdomsutvalget arrangerer kon-
feranser og aktiviteter spesielt for 
medlemmer i målgruppen 16-35 år. 

Pernille Villekjær er Landsstyrets repre-
sentant inn i ungdomsutvalget. Hun 
meldte seg inn i Personskadeforbundet 
LTN i 2006 etter en bilulykke hvor hun fikk 
en hjerneskade, bor i Stange kommune, 
er gift og har en sønn på 3 år. . 

Villekjær er opptatt av at vi unge som er 
berørt av skader eller sykdom skal kunne 
dyrke hobbyer og interesser på lik linje 

med andre. Hennes anliggende er at selv 
om man er skadet, syk, sørgende eller på-
rørende skal en tilrettelegge slik at man 
har tilgang til å gjøre det man har lyst. 

Vi må jobbe for å skape et samfunn oss 
som er trygt og aksepterende, er hennes 
mantra. - Vi er like mye verdt, selv om 
noen bare kan delta i 5 min, selv om man 
husker dårlig, har arr, har smerter eller ikke 
snakker på samme måten som de fleste. 

Anne Strandbakk er 28 år og bor i Harstad. 
Hun er sykepleierstudent, og som medlem 
i ungdomsutvalget ønsker hun å fokusere 
på trafikksikkerhet og spesielt ungdom 
og trafikk. Anne har vært primus motor 
for den vellykkede aksjonen i Harstad: 

Trafikksikker russ som har gått i to år. 
Tore Dyrhaug Mo bor i Trondheim, er 27 år 
og studerer. Han ønsker å delta i gruppen 
for å rette fokus på unges rettigheter i 
forbindelse med studier og jobb. 

Frank Gjelsøy er sekretær for utvalget, bor 
i Drammen og har jobbet i Personskade-
forbundet LTN siden 2006. Han er opptatt 
av at ungdommene i forbundet skal ha 
glede av sitt medlemskap gjennom ak-
tiviteter og ved at de knytter nettverk. 

Ungdomsutvalget oppfordrer alle våre 
ungdomsmedlemmer til å melde seg inn 
i gruppen ”Personskadeforbundet LTN 
ungdom” på Facebook.

Ungdomsutvalget i 
Personskadeforbundet LTN

F.v. Frank Gjelsøy, Anne Strandbakk, Pernille Villekjær 
og Tore Dyrhaug Mo

Personskadeforbundet LTN har et eget 
ungdomsutvalg som er oppnevnt at landstyret for å 

ivareta ungdommenes interesser i forbundet.
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Smått
& Viktig

frykTer biLLiG-nAv: 
- ber om nAv-ombud

Det enkle er ofte det beste, sier arbeids- 
og sosialminister Robert Eriksson i sine 
vyer for NAV, og viser til Rema 1000 sin 
filosofi; det enkle er ofte det beste. - Da 
må vi som brukere av NAV advare mot 
det vi opplever som ofte synes å være 
den enkleste løsningen; å la være å følge 
opp brukerne på en skikkelig måte, sier 
leder i FFO, Knut Magne Ellingsen.

- Vi støtter NAV-gjennomgangen Robert 
Eriksson har startet, det er et viktig arbeid, 
men vi må advare mot at det forenkles 

i så stor grad at det går på bekostning 
av brukerne, sier Ellingsen.

De siste årene har vi fått flere henven-
delser til FFOs rettighetssenter fra men-
nesker som mottar arbeidsavklarings-
penger fra NAV, men som ikke får noen 
oppfølging i det hele tatt de siste fire 
årene. I tillegg er det indikasjoner på at 
ventetiden på tiltak fra NAV er blitt lenger 
det siste året, og at flere venter lenger enn 
før. Henvendelsene til rettighetssenteret 
om NAV har økt med nesten 20 prosent 
fra 2012 til 2013.

- Når Eriksson nå varsler merkbare for-

enklinger i NAV-systemet, frykter vi for 
NAV-brukernes rettssikkerhet, og ber 
om at statsråden viser handlekraft og 
oppretter et NAV-ombud, slik han har 
jobbet for tidligere.

Et NAV-ombud kan bistå brukerne når det 
gjelder hele arbeids- og velferdsforvalt-
ningens lovgivning og ansvarsområde. Et 
ombud vil også kunne spille en vesentlig 
rolle i kvalitetssikringen i NAV – og det vil 
vi få bruk for i en forenklingsprosess, som 
Eriksson legger opp til, sier Knut Magne 
Ellingsen.

Kilde: FFO.no

besøk frA jAPAn

I slutten av februar hadde Personska-
deforbundet LTN besøk av en japansk 
delegasjon som ønsket å vite mer om 
hvordan trafikk og trafikkskadde blir 
ivaretatt i Norge. 

Det var Masayuki Okayasu og Yoko Yos-
hida fra Road Transport Bureau i Tokyo, 
og Munetaka Tubuchi fra den japanske 
ambassaden som besøkte Birte Sand 
Rismyhr og Per Oretorp på kontoret.  
Roadtransport Bureau ligger til oriente-
ring under det japanske samferdselsde-
partementet. 

- Det var et hyggelig møte selv om engel-

sken var noe uforståelig, ler Oretorp - og 
forteller at de hadde med både godteri 
og gaver. 

De var veldig interesserte i både rehabi-
litering og jussen. Særlig det første. 

- jeg tror de var imponerte over alt vi fikk 
til på vårt felt. Og de synes også det var 
spennende å høre på hvordan vi jobbet 
på dette feltet gjennom vår organisasjon, 
sier Rismyhr.  
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fAmiLien oG rehAbiLiTerinGsTiL-
budeT i eT LivsLøPsPersPekTiv
den 7. nasjonale konferanse om 
traumatisk hjerneskade
 
Arrangør: Rehabiliteringsklinikken, Uni-
versitetetssykehuset Nord-Norge HF i 
Helse Nord i samarbeid med de andre 
helseregionene.

Tidspunkt:  12. og 13. juni 2014
Sted:  Universitetet i Tromsø – Teorifag-
bygget. Kart

Målgruppe: Leger, helsepersonell, forskere, 
pedagoger, brukere, pårørende, tilsatte 
i brukerorganisasjoner, helsepolitikere, 
ledere, samt andre som jobber med eller 
har interesse for fagfeltet.

Tom Eitvet er sagnomsust. En legende. Så 
tett tilknyttet foreningen og dens arbeid at 

han for mange fortsatt ER foreningen.

sAGnomsusTe Tom eiTveT 

TeksT Anne simensen

Under bokskrivingen er det som regel 
jeg som har kontaktet folk og spurt om 
ulike personers arbeid for forbundet. Men 
ett unntak finnes - jeg har ikke tall på 
de gangene jeg har snakket med noen 
av foreningens nåværende eller tidlige-
re medlemmer og de plutselig har sagt 
til meg: «Har du hørt om Tom Eitvet?» 
Gjerne etterfulgt av en pause. Og blanke 
øyne. Før de begynner å fortelle. Om Tom. 

Tom Eitvet er sagnomsust. En legende. Så 
tett tilknyttet foreningen og dens arbeid 
at han for mange fortsatt ER foreningen. 
Tom hadde en allsidig yrkesbakgrunn. 
Han var tidligere bokser, selger og dør-
vakt. Og – etter at han ble med i LTN i 
1986 – jusekspert, foredragsholder og om-
sorgsperson for «alle». Tom var en enorm 
drivkraft i foreningens første år. En rådgi-
ver som selv kontaktet medlemmene og 
spurte hva han kunne hjelpe dem med, 

fremfor å sitte og vente på telefoner. En 
som ikke nølte med å gripe fatt i de aller 
vanskeligste sakene. En som manglet 
utdanning, men som satt på biblioteket 
døgnet rundt, og leste alt han kom over 
av lovvedtak i forbindelse med skade-
saker for å kunne hjelpe medlemmene. 
Med tiden ble han så kunnskapsrik at 
ikke bare foreningens medlemmer, men 
t.o.m  jurister ringte til han for å spørre 
om informasjon!

-Tom var en uredd type, han behandla 
folk likt. Han var ikke redd for å si i mot 
«øvrighetspersoner», men han gjorde det 
på en så fin måte at alle bare måtte bare 
like han. Det var et privilegium å bli kjent 
med han, forteller Målfrid B. Helle, leder 
i  Aust-Ager fylkeslag.

Og det er det også for meg som skriver 
denne boken. 

Tom eiTveT på kontoret sammen med Erling Lorentzen.
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sTATen sviker bArnA 

Mange barn sliter med senskader 
etter at de fikk svineinfluensavaksi-
nen i 2009. Vi snakker om en politisk 
erstatningsblemme. Personskade-
forbundet LTN mener at dette er 
saker som ikke bør ligge på vent, 
og utfordrer norske myndigheter til 
å gjøre opp for seg.

I et intervju med NRK understreker Per 
Oretorp at Personskadeforbundet LTN 
ønsker å jobbe for rettighetene til barn 
som ble skadet som et resultat av vak-
sinen.  

 - Vi har jobbet i over 20 år for å endre 
loven som begrenser barns rett til kor-
rekt og rettferdig erstatning. Svineinflu-
ensaoffer, trafikkskadde og andre skadde 
som blir rammet av loven, er noe vi vet 
konsekvensen av, bryr oss om og ønsker 
å sette fokus på, sier Oretorp.  

bred eniGheT 
Oretorp peker på at det lovens utmå-
lingsregler som slår svært negativt ut 
for de som ennå ikke har fylt 16 år på 
skadetidspunktet. 

- Den tidligere justisministeren lovte 
dette da han inntok posten sin for åtte 

år siden, men ingen endringer ble gjort. 
Forsikringsselskapene er enige i at dette 
ikke er godt nok. Det er altså ingen grunn 
til at denne begrensningen skal få stå, 
avslutter Oretorp. 

Innslaget ble sendt på NRK under nyhe-
tene i slutten av februar. 

Smått
& Viktig

måLfrid b. heLLe bLir 60

Vi gratulerer æresmedlem og medlem i 
vedtektskomitéen Målfrid B. Helle med 
60 års dagen. 

Målfrid ble medlem i 1989 og sitter også 
som leder i Aust-Agder fylkeslag. I de 
dramatiske dagene da Landsforeningen 
for trafikkskadde var konkursen nær, satt 
Målfrid i landsstyret og lå i sovepose på 
kontoret for å rydde opp. Uten hennes 
og noen andres innsats ville vi i dag 
ikke hatt en forening. Hennes årelange 
innsats i fylkeslaget er satt pris på av 
medlemmene.
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§ Utmåling – påførte og fremtidige ekstautgifter

Glimt fra 
retten 

TeksT: Per Oretorp

Den 26. februar i år avsa Oslo tingrett 
en dom hvor en jente ble alvorlig skadet 
da en markise falt ned fra fasaden og 
traff henne i ryggen mens hun satt på 
uterestaurant. Hun fikk brudd nederst i 
ryggen og ble lam fra livet og ned. Gård-
eiers forsikringsselskap erkjente ansvar 
og utbetalte kr. 4.882.052 før stevning 
ble utarbeidet. 

Den medisinske invaliditetsgraden ble 
satt til 82 %. Hun hadde nylig avsluttet 
sykepleierutdanning da ulykken inn-
traff og retten legger til grunn at hun 
ville startet en videreutdanning utover 
dette. Retten la også til grunn at hun 
ville hatt en inntekt uten skaden for 2014 
på kr.  500.000. 

Med skaden la retten til grunn at ska-
delidte ville hatt en lønnsinntekt ved 
siden av uførepensjon tilsvarende 40 
% av folketrygdens grunnbeløp, vel kr. 
20.000 pr. år. 

Den største uenigheten knyttet seg til 
erstatning for påførte og fremtidige ek-
strautgifter, bistand og omsorg. Retten 
fastsatte en kompensasjon på kr. 30.000 
i forbindelse med økt slitasje på leilighet 
som følge av rullestolbruk. 

Forsikringsselskapet tilbød kr. 75.000 
årlig for utgifter av medisinsk karakter 
mens skadelidte krevde kr. 200.000. For-
sikringsselskapet viste her til den såkalte 
Løff II saken, gjengitt i Rt. 2009 s.425 hvor 
skadelidte ble tilkjent kr. 75.000 pr. år. I 
tillegg ble det krevd erstatning for utgifter 
til trening bl.a. på Cato-senteret. Her la 
retten til grunn at «det kan ikke være 
nok at det finnes noe bedre trenings-
tilbud i privat regi som ikke dekkes av 
det offentlige. 

Det må etter rettens syn opereres med 
et krav om at et slikt tilbud er kvalifisert 
bedre enn det offentlige helsetilbud.» 
«Når det gjelder selvfinansierte utenlands 
behandlinger, er terskelen for dekning 
enda høyere. Bl.a. som følge av økte 
reiseutgifter er slik dekning likevel ikke 
utelukket.» Retten legger også til grunn 
at man er usikker på om de trenings-
opphold skadelidte har gjennomført i 
USA i regi av Project Walk, har hatt noen 
effekt utover det som kunne oppnås ved 
behandling i Norge. 

Retten legger til grunn at skadelidte 
hadde krav på kr. 50.000 i erstatning 
knyttet til oppholdet ved Next Move i 
2010, kr. 50.000 i erstatning for hvert av 
de tre oppholdene ved Project Walk i USA 

samt kr 50.000 i erstatning for trening  
ved Cato-senteret i 2012 og 2013. Videre 
tilkjente retten kr. 100.000, et skjønns-
messig beløp, til dekning av fremtidige 
ekstra utgifter, først og fremst merutgifter 
til treningsutstyr. Videre ble skadelidte 
tilkjent kr. 800.000 til ekstrakostnader i 
forbindelse med tilrettelegging av bolig. 

Totalt ble klient tilkjent kr. 9.775.000 i 
tillegg av saksomkostninger. Retten do-
blet altså beløpet i forhold til det som 
ble tilbudt før stevning. Saken ble ikke 
påanket Saken ble prosedert av advokat 
Christian Lundin.
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hvA er GrAsroTAndeLen?
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele 
overskuddet gått til samfunnsnyttige 
formål. Grasrotandelen gir deg som spiller 
mulighet til være med å bestemme hva 
noe av overskuddet skal gå til. 

Du kan nå velge hvilket lag eller forening 
som får fem prosent av din spillerinn-
sats. Det vil si at dersom du spiller Lotto 
for hundre kroner, går fem kroner til din 
grasrotmottaker. Og best av alt; din inn-
sats, premie eller vinnersjanse vil ikke 
reduseres!

Kulturdepartementet bestemmer hvem 
som kan motta grasrotmidler, og Person-
skadeforbundet LTN er godkjent. For at 
ditt lag eller forening skal motta midler 
fra Grasrotandelen, må det være regis-
trert i Frivillighetsregisteret, som er en del 
av Brønnøysundregisteret, og godkjent 
som grasrotmottaker. Din grasrotmotta-
ker behøver ikke å være lokalisert i ditt 
nærmiljø, men må drive regional eller 
lokal virksomhet.

Mer informasjon om registrering i Frivil-
lighetsregisteret, gå inn på http://www.
brreg.no/frivillighet/. Om dere er usikre, 
så hjelper Christina gjerne!  Ring henne 
på 22 35 71 00!

fAkTA
I fjor var det 30 lag i Personskadeforbun-
det LTN som søkte penger via Grasrotan-
delen. Lagene som fikk mest penger var 
Sør-Trøndelag med hele 23 420,-. Num-
mer to på listen er Stjør- og Verdal med 
15 274,- og på tredjeplass Telemark som 
fikk 12 682,-.  

- Vi har tenkt å bruke pengene til å arran-
gere en medlemstur til Bulgaria i august. 
Pengene gjør at vi kommer unna med en 
egenandel på bare 1500,-, og til nå har 
hele 18 personer meldt seg på, sier Toralf 
Hjelde, leder i Personskadeforbundet LTN 
Stjør- og Verdal lokallag. 

Hjelde forteller at pengene fra Grasrotan-
delen utgjør ca. en tredjedel av hele la-
gets budsjett og at de setter stor pris 
på de som velger laget. Han vet at det 
er åtte medlemmer som har vært inne, 
men for at det skal bli så mye penger må 
flere ha bidratt.

– jeg tror det må være et tippelag av et 
eller annet slag som har stemt oss frem, 
og vil gjerne takke for dette. Det betyr 
mye, understreker han, og forteller at de 
har hatt mye glede av pengene siden de 
meldte seg inn i 2010.  

mye kAn bLi mer
Fra starten i 2009 og frem til 2013 var 
inntekten fra Grasrotandelen til Person-
skadeforbundet LTN 603 000 kroner, i 
snitt betyr det 20 000,- til lagene som 
har fått penger.

Potensialet for å få enda mer penger er 
stort. Spillere i 2013 genererte 339 milli-
oner fra grasrotandelen. Så det er bare 
å fortsette å markedsføre laget som  
grasrotmottager til både medlemmer 
og ikke medlemmer!

– jeg vil gjerne minne om at det ikke kos-
ter mer penger å spille, selv om en knytter 
seg opp til Grasrotandelen. For lagene er 
det viktig å markedsføre dette i sitt om-
råde. jeg vil også oppfordre lagene: Gå 
inn på hjemmesiden til Grasrotandelen 
og finn ditt lag – og med to tastetrykk 
kan laget skrive ut et fiks ferdig vervebrev 
og vervekort, forteller Wenche Solløst. 

I 2013 ble det generert hele 339 millioner kroner fra Grasrotandelen til Norsk Tipping, fordelt på tre utbetalinger. 
Av disse pengene gikk 159 915,- kroner Personskadeforbundet LTNs lag.

TeksT: Gunn Kvalsvik

Ditt lag kan få mer penger!

sTjør- oG verdAL LokALLAG skal bruke sin del av 
Grasrotandelen til en fellesreise til Bulgaria i august.
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Alfred Berg Humanfond sikrer at  
andelseiernes midler investeres i  

henhold til strenge etiske kriterier. 

Den årlige Humanfond-utdelingen har 
blitt en institusjon for norske ideelle orga-
nisasjoner. Totalt har Humanfondet delt 
ut nær 19 millioner kroner til veldedighet. 

Årets utdelingsbeløp er det høyeste så 
langt, på 1 728 197 kroner, og fordeles 
med ulike beløp til 48 ideelle organisa-
sjoner. Personskadeforbundet LTN var en 
av mottakerne og fikk et bevis på at vel  
100 000,- var overført vår konto. 

- Humanfondet sikrer at andelseiernes 
midler investeres i henhold til strenge 
etiske kriterier. I tillegg donerer andels- 
eierne en del av midlene de har investert 
til veldedighet. Det er stabile andelseiere 
i fondet, og givergleden ser ut til å være 
like sterk som tidligere. Det er beundrings-
verdig at andelseierne velger å investere 
på en bærekraftig måte som sikrer både 
dem selv og andre en god avkastning, 
sier Petter Tusvik, SRI ansvarlig i Alfred 
Berg Kapitalforvaltning.

korT om ALfred berGs 
humAnfond 
Når fondssparere tegner andeler i Al-
fred Berg Humanfond, velger de samtidig 
ut en veldedig organisasjon de ønsker 
å støtte gjennom den årlige Human-
fond-utdelingen. Pengene organisasjo-
nene mottar er forvaltet etter strenge 
etiske forvaltningsprinsipper som er 

inntatt i fondsvedtektene. Fondet in-
vesterer i hovedsak i norske aksjer, men 
mandatet åpner også for en viss andel 
i utenlandske aksjer.

Året 2013 ble et godt år for investorene i aksjemarkedet. Dette får veldedige organisasjoner glede av når Alfred 
Berg Humanfond deler ut 2 prosent av fondskapitalen til veldedighet. Ved den årlige utdelingen 14. februar 2014 
gikk ca. 1,7 millioner kroner fra fondets andelseiere til veldedighet. Dette er det høyeste beløpet noen sinne.

Alfred Berg Humanfond 
deler ut midler 
TeksT: Gunn Kvalsvik

underTeGnede under lunsjen der fondbeviset ble utdelt.
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Dette 
skjer

Til topps betyr i praksis tur til Gausta-
toppen ved Rjukan i Telemark. Om 
du har lyst til å delta, noter lørdag 14. 
juni. Både meldemmer i Personskade-
forbundet LTN og andre er inviterte, 
men vi gjør oppmerksom på at alle må 
betale reise og eventuelt opphold selv. 

Mer informasjon og påmeldingsskjema 
kommer i neste nummer. Om du vil 
vite mer, ta kontakt Wenche Solløst

14 Juni
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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 Personskadeforbundet LTN gir til-
skudd til sjåfør til bilen to valgfrie netter 
i russetida. Bidraget fra Personskade-
forbundet LTN og If er kroner 1 000..

Sjåføren må ha hatt sertifikat i minst 
fem år, og således være en erfaren sjå-
før. Gjennom Ticket to ride får vedkom- 
mende betalt 1 000,- kroner for to 
oppdrag. 

Avtalen om tilskuddet inngås ved at 
russen signerer en blankett de får via 
lokal- eller fylkeslagene og sender inn til 
sekretariatet. Ditt nærmeste lag finner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 du ved å gå inn på Personskadeforbun-
det.no, ta kontakt og kom trygt hjem 
fra feiringen.

1 TIL 17 Mai TickET TO RiDE 

FEiL DATO På 
åRSMøTET i 
HORDALAND 

Riktig dato er torsdag 10.04.2014 
klokken 19.00. Møt opp på 
Mannsverk 4.

Om noe er uklart ta kontakt med 
Eva Dahle på telfon: 954 29 238. 

LTN-Hordaland fylkeslag

PERSONSkADEFORBUNDET LTN 
GåR TiL TOPPS JUBiLEUMSåRET
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tlf: 66 76 18 60
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!

Det kan være utfordrende å dra på 
ferie med et skadet familiemedlem. 
Personskadeforbundet LTN arrangerer 
familieleir slik at man i trygge rammer 
kan feriere, slappe av og oppleve nye 
ting sammen med andre i samme si-
tuasjon. Vi har fokus på familien og 
barna enten de er pårørende, skadde 
eller etterlatte.

Uken som er satt av er fra 26. juli til 
02. august. Totalt er det plass til ca. 25 
deltagere, så her gjelder først til mølla 
prinsippet. 

For mer informasjon ta kontakt med 
Frank Gjelsøy i sekretariatet. 

26/7 - 2/8 FAMiLiELEiR i BULGARiA 
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Det kom 15 medlemmer som avga sin 
stemme under årets møte, og avstem-
mingen gikk uten dramatikk. 

sTyreT 2014/2015 ser sånn:
Leder: Andre Berg

Styremedlem:  Carl-Vidar Haugan
Styremedlem:  Cato Ulvestad
Styremedlem:  Kai M. Nordheim
Styremedlem:  Bjørn Roger Karlquist
Varamedlem:  Ole jonny Broholt Bakke
Varamedlem:  Tone Knudsen

Landet
rundt

Oslolaget fyller 25 år 
TeksT: Gunn Kvalsvik

Oslolaget melder at de har avholdt årsmøtet for 2014. Berg forteller at 
det var et godt møte, som startet med kaffe og kaker. Samt en hyllest til 
laget som har hatt sitt virke i 25 år i 2014. 

I februar måned var Stjør og Verdal lo-
kallag månedens forening på Sykehuset 
Levanger. I praksis betyr det at vi har 
anledning til å markedsføre oss med 
informasjon og reklamemateriell i ho-
vedinngangen i første etasje og andre 
etasje ved venterom for røntgen.

Det var tydeligvis mange som syntes vår 
informasjon og vårt reklamemateriell 
som interessant for det forsvant ca. 250 
brosjyrer og klistermerker (barn i bilen og 
dyrebar last).

Siste dag i måneden hadde jeg et møte 
med lærings- og mestringssenteret på 
sykehuset og FFO på fylkesnivå. På møtet 
drøftet vi hvordan vi kan samarbeide og 
hjelpe hverandre.  

Stjør og Verdal i farta 
TeksT: Leder Stjør og Verdal lokallag, Toralf Hjelde

I februar var laget på sykehuset i Levanger, samt deltok på et samarbeids-
møte med sykehuset og FFO. 

Andre berG er leder for lokallaget i Oslo.
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«kognitivt utvalg stiller opp så sant man 
har mulighet, og gjerne i kombinasjon med 
andre aktiviteter.» 

- Utvalgene stiller opp så sant man har 
mulighet, og gjerne da i kombinasjon 
med andre aktiviteter, sier Martin Berg. 

Martin Berg fra landsstyret og kognitivt 
utvalg reiste sammen med Birte Sand 
Rismyhr som er rådgiver og utdannet 
sosionom.

deT er hyGGeLiG å komme uT
Begge understreker at det er hyggelig å 
bli invitert, særlig når en ser alt arbeidet 
som er lagt ned på forhånd ved å infor-
mere medlemmer og andre interesserte 
om den planlagte aktivitet.

Margin Berg startet med å fortelle litt om 
sin egen skade og veien videre, samt mu-
ligheter, valg og utfordringer i prosessen.
Birte Sand Rismyhr snakket om reha-

bilitering fra sitt ståsted som sosionom 
og delte gode tips og ideer om hvordan 
navigere i det offentlige systemet.

Pausematen var det ingen ting å si på. 
Nydelig pizza med alt tilbehør, samt kaffe, 
brus og litt søtt til etterpå. Pausen ble 
brukt til å snakke sammen, dele erfarin-
ger, men også litt dypere samtaler med 
Birte eller Martin.

Kvelden ble avsluttet med temaet som 
er å ”LEVE MED”, og ikke minst positive 
tanker.

Birte Sand Rismyhr og Martin Berg takker 
for invitasjonen. 

kognitive skader i fokus
TeksT:  Martin Berg

Kognitivt utvalg mottok et ønske fra Stokke om å bli fortalt om kognitive skader og ettervirkninger. Mandag 
den 3. mars reiste derfor Martin Berg fra kognitivt utvalg og Birte Sand Rismyhr nedover.  

1. Stokke i vestfold 
2. Birte Sand Rismyhr 
3. Martin Berg   
4. Det sosiale er viktig på medlemsmøter
5. Bra oppslutning i Stokke

2

3

4

51
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Leif GunnAr hombrekk oG Geir WALderLAnd

–  22  –

Personskadeforbundet LTN Follo stilte 
med tre representanter, janicke O. Odden, 
Geir Waldeland og undertegnede. De 3 
Killers er et trafikalt fellesopplegg med 
ambulanse, brannvesen, politi, redningse-
tat, begravelsesbyrå, KNA, MA, NAF, Ski 
kommune og andre som jobber med tra-
fikksaker eller interesseorganisasjoner 
som Personskadeforbundet LTN.

Det er ikke første gang dette gjennom-
føres, så de fleste andre var godt kjent 
med opplegget, men helt nytt for oss. I 
år er arrangementet lagt til lørdag 7. juni, 
samme dag som det er Kulturfestival i Ski, 
noe som skulle sikre bra oppmerksomhet. 
Det foregår også et De 3 Killers-arran-
gement i Moss samme dag uten at jeg 
vet så mye om dette.

hvA er nå de 3 kiLLers?  
Det er et opplegg som fokuserer på tre 
risikoelementer i trafikken: høy fart, rus og 
fravær av sikkerhetsbelte.  Målgruppen 
er i utgangspunktet personer mellom 18 
og 25 år, men burde vel dekket personer 
mellom 15 og 70 år.  

Det er laget en egen Facebook-side,  
https://nb-no.facebook.com/de3killers, 
og det blir utplassert plakater på alle 
videregående skoler i området.  Begravel-
sesbyrået brukte i fjor kors for å markere 
antall drepte i trafikken, noe som fanget 
oppmerksomheten til publikum. Dette 
blir trolig gjentatt i år. 

Slik det ser ut nå så vil vi bidra med en 
person, Geir, på arrangementet i Ski.  Han 
brukte sikkerhetsbelte mens motparten 
bidro med høy fart og rus.

Personskadeforbundet LTN Follo var i år invitert til å delta på årets arrangement og 11. mars var det oppstart-
møte med gjennomgang av hovedtrekkene i opplegget.

TeksT: Leif Gunnar Hombrekk   foTo: janicke O. Odden

Landet
rundt

Oppstartmøte for De 3 killers  
på Ski brannstasjon
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AKERSHUS

Bilia Personbil as, Bilia Haslum
Nesv. 13, 1344 HASLUM...............Tlf. 67 10 88 90

OSLO

Bilia Personbil as, Bilia Risløkka
Økernv. 115, 0579 OSLO...............Tlf. 22 88 25 00

www.bilia.no

AKERSHUS

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

FINNMARK

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
E-post: oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

NORDLAND
BARKHALD & PEDERSEN Trafikkskole
Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89
E-post: rognan@trafikk-skole.no

NORD-TRØNDELAG

Skjevik
Ølvegata 18-20, 7715 STEINKJER...................................Tlf. 454 81 820
E-post: kontoret@bobbosbiler.no
www.bobbosbiler.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

SOGN og FJORDANE

SUNDE Trafikkskule
Strandg. 5, 6993 HØYANGER.........................................Tlf. 57 71 31 30
E-post: post@sundetrafikkskole.no
www.sundetrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Thoning Owesensgt 28, 7044 TRONDHEIM.......................Tlf. 73 91 76 70
E-post: abes@abes-trafikkskole.com
www.abes-trafikkskole.com

RØROS Aut. Trafikkskole
Gymbygget, BM Mullersv 10
7374 RØROS.......................................Tlf. 72 41 12 64 Mob. 915 74 450
E-post: trafikk@roros.net

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

TELEMARK

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

VEST-AGDER
UFO Trafikkskole
Dronningens gate 95, 4608 KRISTIANSAND......................Tlf. 38 10 04 00
E-mail: ufo@ufo-trafikkskole.no
www.ufotrafikkskole.no

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Kalhammerv 54
4007 STAVANGER

Tlf. 51 50 03 00

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

 Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00

Viking Redningstjeneste Detalj AS
Vikingservice AS

Bergen....................................Tlf. 55517080

Samferdselsavdelinga
Fylkeshuset, 6863 LEIKANGER

Tlf. 57 65 61 00

Nestby, 8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03 - Mobil 977 20 350

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

MAG 3-2014.pmd 14.03.2014, 10:332
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Betong - Mur - Flisarbeid

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

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

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

Drammensveien 106, 0273 OSLO

Tlf. 21 03 05 00

www.bergesenstiftelsen.noBodø videregående skole
Amtmann Hegges vei 3/4, 8041 BODØ  -  Tlf. 75 65 15 00

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

Skrumoen,  4580 LYNGDAL - Tlf. 38 34 50 90

NORDLAND

Nord Salten Auto AS...............Tlf. 908 34 060

Rana Bilopphugging AS - Mo i Rana.
Tlf. 75 13 22 22

SOGN og FJORDANE

.............Tlf. 911 18 080

SØR-TRØNDELAG

Bjugn........................................Tlf. 911 60 911

TELEMARK

Vinje..........................................Tlf. 909 11 111

Tlf.  02 222

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

AKERSHUS

Møller Bil - Jessheim
2050 JESSHEIM.................Tlf. 63 92 96 00

HORDALAND

Møller Bil -  Kokstad
Kokstadv. 29 B5257 KOKSTAD.....Tlf. 24 03 13 00

Møller Bil - Minde

Kanalv. 3, 5068 BERGEN.............Tlf. 24 03 13 00

www.moller.no

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Endress + Hauser AS
 Dølasletta 4

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 98 50

Byggmakker Skui
Ringeriksv. 256

1340 SKUI
Tlf. 04 020

TB Bil Rjukan AS
Såheimsveien 2
3660 RJUKAN

Tlf. 35 09 23 73

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

 Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

www.herbjorn-nilssen.no

Pilaro AS
 Alfheim 7

1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Kvinnherad
Auto Bilutleie
 5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Amdals
Maskin AS

 Skogmo
7863 OVERHALLA

Tlf. 74 28 28 33

Arve Ståle Olsen AS
 Løkka 7

3271 LARVIK
Tlf. 33 18 62 30

Bergen
Flyttetjeneste AS

Sandviksveien 1
5036 BERGEN
Tlf. 55 96 26 00

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

Autoservice
Arvesen og

Syversen AS
1614 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 39 00 55

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Mobergs Fysikalske
Institutt AS
 Landboden 43

5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
 Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Classic
Auto Service

 Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00

www.utvik-auto.no
Service, reparasjoner og EU-kontroll

Bilform AS
 Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Hagen
Bilservice AS

 Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Åndalsnes
Bilverksted A/S

 Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Lantz Auto AS
 Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

Bavaria
Arendal AS

Stoaveien 2
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 69 00

Agder Karosseri og
Billakkering AS

 Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Gausdal
Fysioterapi

 2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Byggmeister
Per Augestad AS

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD

Tlf. 56 55 28 70

Karmøy Bilservice AS
(MECA)

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 52 82 41 41

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.karmoybilservice.no

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad

Stortorvet 1
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Dagligvarehandelen
Trade Press AS

Rosenholmv 20
1252 OSLO

Tlf. 22 62 91 90

Figgjo
Autoservice
 Figgenveien 34
4332 FIGGJO

Tlf. 51 66 33 22

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Fossli AS
 Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Wiik
Fjellsprenging

Furulia 55
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

avd. Aust-Agder
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Industriv 2
9062 FURUFLATEN

Tlf. 77 71 11 70

Bamble Taxi
 Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Bilxtra Hitra
Bjørn Myhrens

Verksted AS
7250 MELANDSJØ

Tlf. 72 44 49 30

Tlf. 04 358

Berganmoen
Landbruksverksted

 Bergan
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 12 94 48

Søhus og
Østengen AS

 Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141
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6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

AutoZentrum
Verksted AS
Novikveien 115 A

8802 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 08 08 08

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 00

Randaberg
videregående skole

Grødemv. 70
4070 RANDABERG

Tlf. 51 41 55 00

Kim Årvik
Maskin AS

Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Eggen
Anleggsdrift AS

 Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

PS Servicesenter AS
Midtstranda, 2321 HAMAR

Tlf. 62 54 30 00
Landrover

Merkeverksted - Salg -
Service - EU-kontroll

Kjeppestadv 30
1400 SKI

Tlf. 64 91 35 00

Kristiansund Taxi
Ramsaysgate 18

6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 67 22 22

www.taxiformidling.no

VIANOR AS
avd. Lillehammer

Industrigata 47
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 815 60 815

Sikkelands
Regnskapskontor

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

Sartor
Biloppretting AS

Idrettsv 126
5353 STRAUME
Tlf. 56 32 16 17

Gran
Taxisentral
 2718 BRANDBU
Tlf. 61 33 30 00

Jærvegen 532
4352 KLEPPE

Tlf. 51 78 96 00

Jan S. Krog
Transport

Eneråsen
1870 ØRJE

Tlf. 900 67 402

Bilvarehuset
Anker AS

Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

Oseberg
Mekaniske AS

 Oseberget
6140 SYVDE

Tlf. 70 02 26 58

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Lastebiltransport
Brede Stalsberg AS

 Lågenv. 4
2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 61 89

Aafag
Eiendom AS
Dalheimsvegen 16
7059 JAKOBSLI
Tlf. 464 14 748

Autolift AS
Torgardstrøa 12
7072 HEIMDAL
Tlf. 975 63 552

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80

Johan Dybvad AS
Leangenveien 7

7444 TRONDHEIM
Tlf. 951 60 160

Bobilagenten AS
Torvtaket 64
7092 TILLER

Tlf. 922 87 649

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Tynset
Drosjesentral

Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Arvid Gjerde AS
Gjerde

6315 INNFJORDEN
Tlf. 71 22 72 22

Åsmund Hansen
Trondheimsvegen -

Jessheim 87 B
2066 JESSHEIM
Tlf. 982 14 376

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390

Tveito
Maskin A/S

 Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Blix Transport og
Vedlikehold AS

Naurstad
8050 TVERLANDET

Tlf. 413 01 327

Østfold
Bildemontering AS

 Ringtunveien 12
1712 GRÅLUM
Tlf. 982 24 822

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstadsvei 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

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

Sundrevegen 170
3570 ÅL

Tlf. 32 08 64 00

Stranda
Anleggsservice AS

 Ødegårdsveien 127
6200 STRANDA
Tlf. 908 66 000

Post Nord
Logistics AS

 0605 OSLO
Tlf. 09 300

Sundbrei
Transport

 Klevi Næringspark
3570 ÅL

Tlf. 481 71 721

Stians Bilglass
v/Stian Wisløff

Hønengata 65
3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 11 60

Kokslien
Maskinservice

Øvre Veg 541
2838 SNERTINGDAL

Tlf. 61 17 76 05

Nogva
Motorfabrikk AS

 6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ
Tlf. 979 91 550

Berg Knudsen AS
Vangsvegen 143

2317 HAMAR
Tlf. 62 52 79 89

avd. Finnsnes
Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

NT Last og Buss AS
 Arve Skjeflos v 6
7713 STEINKJER
Tlf. 74 16 08 80

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Accepta
Hallingdal AS

 Gamlev 6
3550 GOL

Tlf. 32 02 99 61

Rørlegger
Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 01 44

NorgesTaxi
Buskerud

Numedalsveien 114
3617 KONGSBERG

Tlf. 08 000

YX
Valestrandsfossen

Osterøy Servicesenter
Småland

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

6201 STRANDA
Tlf. 70 26 11 22

Gulvlegger
Øyvind Nystein

 Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Anton Jenssen
Transport AS

7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Nye Jevnaker
Bilverksted as

Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Janki
Transport AS

 Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Sletta Verft AS
 6693 MJOSUNDET

Tlf. 71 64 77 50

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 32 23 10 80

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Mobile Bergen AS
Liaveien 12

5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Hagebø
Transport

5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

Nils Ivar Braathen AS
 Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Full Rulle Dekk
og Bilservice AS

 0175 OSLO
Tlf. 22 37 31 00

Service, reparasjoner og EU-kontroll
www.fullrullebil.no

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Batteri Elektro AS
Solborg

4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 12 22

Haugen Industriområde
6770 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 44 55

RSA bil Fredrikstad
 Råbekksvingen 1

1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 22 60

SpareBank 1 Finans
Østlandet
 Parkgata 2

2317 HAMAR
Tlf. 077 90

Bil og Fritid AS
 Knivsøv. 16

1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

T. Aasen
Solskjerming AS

Forusbeen 10
4033 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

Europe AS
 Gråterudveien 43
3032 DRAMMEN
Tlf. 922 25 599

ANONYM
STØTTE

Sluppen
Bilservice AS

 Sluppenvegen 3
7037 TRONDHEIM

Tlf. 915 78 628
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Selius
& kidza

Lær å Leve eT friskere Liv
Mange funksjonshemmede og kronisk syke har vanskeligheter 
med å leve med sin sykdom, møte hverdagen, søke arbeid, 
bruke internett, finne ut av offentlige tilbud og lover. Noen 
har opplevd store forandringer i hverdagen og i livet etter å 
ha fått en sykdom. Det finnes kurs som kan hjelpe deg med 
å mestre hverdagen bedre.

offenTLiG oG kvALiTeTssikreT
En viktig del av det å mestre egen sykdom eller funksjons-
nedsettelse er kunnskaper.

jo flere kunnskaper du har om din situasjon, desto lettere er 
det å ta de riktige avgjørelsene i hverdagen.

funksjonshemmedes sTudieforbund
• Opplæring av funksjonshemmede og deres pårørende
• Å fremme kunnskaper om funksjonshemming, helse
 og velferd
• Arbeide for at brukerorganisasjonene tar i bruk 
 voksenopplæring
• Gi økonomisk støtte til utvikling av kurs

Studieforbundet utvikler og videreformidler kurs i lokalmiljøet, 
på nettet og i større forsamlinger. Kursene kan ha allmenn in-
teresse eller handle mer spesifikt om en sykdom eller diagnose.

å Leve eT friskere Liv
Kurset Å leve et friskere liv er en av hovedsatsingene til Stu-
dieforbundet. Her tilbys opplæring på tvers av diagnoser, med 
øket mestring av hverdagen som mål. Mange personer med 
ulike former for funksjonsvansker kjenner igjen de samme 
utfordringene i hverdagen. Dette kan gjelde kunnskaper om 
offentlige tilbud og lovverk, søke arbeid, lære om brukermed-
virkning, bruke internett, finne hjelpemidler, eller bare det å 
kunne snakke med andre i samme situasjon.

 Å leve et friskere liv er et mestringsprogram som er organisert 
i grupper (studieringer) der mennesker med ulike bakgrunner 
sammen hjelper hverandre til å sette ord på vanskene, be-
stemme seg for passende utfordringer og å møte disse med 
de forutsetninger man har. Programmet er utviklet i USA, men 
tilpasset norske forhold, og har hjulpet mange mennesker til 
bedre å mestre de utfordringene de møter.
Les mer om kurstilbudet på funkis.no
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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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3

En liten istapp-lignende stalagtitt 
begynner å danne seg midt på tråden

Hjemmelagde
hulesøyler

Du trenger

Fyll begge glassene 
med veldig varmt 
vann og løs så mye 
natron du kan opp i 
hvert av dem

De spisse 
steinformasjonene 
som vokser i 
enkelte huler kalles 
stalaktitter når de 
vokser ned fra taket 
og stalagmitter når 
de vokser opp fra 
bakken.

Hva skjedde?

• To store glass
• Ulltråd

• Skål
• Natron

• Vann

Dette eksperimentet viser 
hvordan de danner seg.

1

• Skje

Sett glassene 
på et varmt sted 
(ikke ovnen) og 
sett en skål 
mellom dem

2

Natronløsningen kryper opp langs tråden 
og drypper ned fra midten av den

4 Hold øye med 
glassene i noen dager

På skålen, der vannet drypper ned, 
danner det seg en liten stalagmitt

Dette skjer fordi vannet fordamper etter at 
natronløsningen har dryppet fra tråden, 
slik at bare natronkrystallene blir tilbake

Dette er nøyaktig hva som skjer i en hule. Mineraler 
som kalkstein løser seg opp i regnvann, som sildrer 
ned i jorda og drypper ned fra huletaket

Tvinn sammen 
noen ulltråder, 
dypp endene i 
glassene og la 
tråden henge 
mellom glassene

3

MCT/Bulls

Danner 
en søyle
når stalag-
titten og 
stalag-
mitten 
møtes2
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

svarfrist:
10. april

Løsning på forrige kryss var:
FASTELAVN

Gudrun M. Sivertsen, Oslo

jarle Meborg, Askim

Kjell-Anskar Tellefsen, Drammen

oPPGAve

vinnere

kryss meg 
på krykka

Send løsningsordet, samt navn og
adresse til levemed@personskadefor-
bundet.no eller pr. post til 
Personskadeforbundet LTN, 
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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VIRK - 
NING HÆR

TIDSROM
OPPHAV TA BORT HAKE INSEKT - 

ENE RIER
FÅR LITE 
SPALTE-
PLASS

ELV TONE RAMMER FUGLER
PRO - 

NOMEN
FARGE

SLEMME SANGER TEKKE KASTER
GNÅL
FOR - 
SYNT

GJEN - 
LYD STOKK PLANET HUMRE

STRØM
GAM - 
MELT
TRE

BEILERE
HA

HOLME OMME
RESTER
SPISTE FYRER VEKT STIGE

BLOD - 
MANG - 
ELEN

BEVE - 
GER

REKKE - 
FØLGE

LARVE
LE - 

DELSE
SUPE

SERA - 
FER

PÅSKE - 
SJOKO - 

LADE

SKIKKE - 
LIG

PIKE - 
NAVN
ANTA

BLØT FILLE
DYR

LIDELSE
SE - 

NESTE
IRRI - 

TERTE LIKE FOSFOR
HYL

BIBEL - 
NAVN

LYD
SØT - 

STOFF
VISST

VØRE
BIL - 

MERKE LIKE
REISE

MORE - 
NEN

VINNERE FISK DUNST
HALV - 
EDEL - 
STEN

LAND

GJEN - 
PARTER ÅNDE

KOMMER
I  BOK - 
FORM

GROV TALL
FOR - 

LANGER
BØNN
MYE

TRÅKLE
NESTEN

BLINK

SERVISE-
DEL

HAVØRN

TITTEL
GRÅDIG FARTØY FARGE

KRIGS - 
GUD LÅK

KONFE - 
RANSE - 

TEMA

DRES - 
SING

UTØY
FISK
GLIR

GUTTE - 
NAVN

MAT - 
RETT
VEK - 
STEN

OPP - 
FØRE

GITTER
TEVLING

PIKE - 
NAVN

SKRIVE - 
REDSK.
TRINN

PIKE - 
NAVN

PIRRE
IDRET - 

TEN

SANN
RED - 
SKAP

STÅKE
UTROP

DYR

ARTIK - 
KEL

PIKE - 
NAVN

ORDNER
SKJØT

SKRIFT - 
TEGN VULKAN KIMER

PARTI

FOR - 
ANDRER

UKE - 
BLAD

ORIGI - 
NALER

MYNT
(FORK.) SVI FUGLER

SENKER
BLOND

FJERN - 
SYN

TANKER
BLOM - 
STEN

MINKET
AKTELSE

RE - 
KLAME

PIKE - 
NAVN SLUMP

PARA - 
SITT

UT  AV

RETNING
KUTTET

BAKKE
VANN - 
VEIEN

TÅRN
SLIT

FLYET LAKKE
HÅND - 

LAG
TRE

TÅKE
TRENDY

SIKKERT
LYTTE TINN

BLÅ - 
ØYDE

HANN - 
DYR MINE

SKAP - 
NING TRE

GUTTE - 
NAVN SIKTE

RENSE - 
VÆSKE
AFTEN

TITTEL
FOR - 

DELER
LEVEN

KONFE - 
RANSE - 
TITTEL

PENGE - 
SPILL LIKE KALIUM TEAM

SVEVE
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STERNE
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DRIKKEN
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MER SEG 
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SPRÅK
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KORRI - 
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RAGET
SAMDE
PLATE
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DELER

SKUE - 
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SØYLE KRIBLE

KOST - 
NAD GODE

PÅSKE - 
FRUKT

GUTTE - 
NAVN
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ENE ORAKEL
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KEL

BELEG - 
GET SPØR
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ETYDE
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MENT

ØY OG 
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RENDE

ENHET

Olav
Skolseg  Ree

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

alstahaug.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Nordre Land
kommune

avd. for psykisk helse
nordre-land.kommune.no

Vefsn
kommune

vefsn.kommune.no

Beiarn
kommune

beiarn.kommune.no

Bokn
kommune

bokn.kommune.no

Nannestad
kommune

nannestad.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Stjørdal
kommune

Etat oppvekst
 stjordal.kommune.no

Lillesand
kommune

lillesand.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

Hitra
kommune

hitra.kommune.no

Øksnes
kommune

oksnes.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

aurland.kommune.no

radoy.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Herøy
kommune

 heroy.kommune.no

Time
kommune

Kommunalteknikk
 time.kommune.no

Hole
kommune

hole.kommune.no

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Flesberg
kommune

 flesberg.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no

Halsa
kommune

Drift og Næring
halsa.kommune.no

Vikna
kommune

vikna.kommune.no

Flesberg
kommune

Oppvekst og Kultur
flesberg.kommune.no

Svelvik
kommune

svelvik.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

spydeberg.kommune.no

lardal.kommune.no

Nittedal
kommune

nittedal.kommune.no

Evenes
kommune

evenes.kommune.no
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Veøy Buss AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 00

ER-AN Bilverksted
5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60

Service, reparasjoner og
EU-kontroll

www.hjulstilling.no

Hjalland
Graveservice

Bromma
3540 NESBYEN
Tlf. 952 88 410

Vikavegen 17
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 44 33

Heiene Transport
Myrvegen 22
6421 MOLDE

Tlf. 958 86 758
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ANNONSERE i LEVE MED?

Ta kontakt med Hege Reinholdsen på tlf. 756 82 624 eller på epost: heger@polarfakta.no

STøRRELSE På ANNONSENE:

Side 2:
1/4 side: 94x120 mm
1/2 side: 188x120 mm

Nest siste side:
1/8 side: 86x56 mm
1/4 side: 86x115

Baksiden:
1/4 side: 93x108 mm
1/2 side: 188x108 mm



–  30  – –  31  –

Gå inn på www.personskadeforbundet.no 
og klikk på ”Meld deg inn”. 

Da kommer du rett til innmeldingsskjema og der  
ligger alt som trengs for innmelding; priser,  

medlemsfordeler, brosjyren ”sentrale spørsmål om 
erstatning” og advokatvalgskjema.

Innmeldingen gjøres direkte på nett,
og den som melder seg inn får en bekreftelse
og beskjed om at faktura sendes med post.

Hvis det er noen som heller ønsker innmeldings- 
skjema tilsendt i posten, er alternativet tilgjengelig 

under medlemskapstype. De som ikke bruker nettet 
kan ringe oss på telefon 22 35 71 00, så sender vi 

innmeldingspapirene i posten som før!

Vi gjør oppmerksom på at ungdoms-
medlemskapskontingenten er på kr 100.-

Hilsen sekretariatet

Meld deg inn 

via nettet

Få det du har krav på:
Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen personskadeerstatning. 

Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak:
erstatning@ladv.no eller tlf.  22 42 42 42. 

Se også vår hjemmeside www.langsethadvokat.no

Nina
Reiersen

Marthe
Haavind

Ole B.
Wahl

Trude
Stormoen

Pan
Farmakis

Else-Marie
Merckoll

Personskadeforbundet LTN 
arrangerer likemannskurs 
– eller likepersonkurs som 
myndighetene har bestemt 
at det heter nå! –

14.-16. november 2014 i 
Gardermoen-området. 
Mer informasjon kommer 
i aprilnummeret. 

Hvis spørsmål: ta gjerne 
kontakt med Wenche på 
telefon 22 35 71 00 eller 
e-post: wenche@person-
skadeforbundet.no    

14-16 
LikEPERSONSkURS 

November



Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende firmaer innen 
erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele landet, og har kontorer i 
Tromsø, Alta og Oslo.

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.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Advokatene Leiros & Olsen as 
Telefon: 02364
E-post: post@leiros.no www.leirosogolsen.no ww

w.
lei

ro
so

go
lse

n.
no

M
iljø

trykksak fra Trykkp
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S.       Lisen
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r. 241 823        Sertifikat n
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

188x108

93x108Kco
A D V O K A T E R

Kco advokater
i Sandvika:
Øystein Helland
Tor Ingebrigtsen
Lene B. Sørlie
Monica Ervik
Tonje Giertsen
Helén Fremsæter

www.kco.no www.scaveniuskco.no

Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering

PERSONSKADEERSTATNING

Vi er et av landets største advokatfagmiljøer innen 
personskadeerstatning på skadelidtesiden.  

Vi har omfattende kompetanse på alle typer  
personskadesaker, og bistår klienter fra hele landet.

Scavenius Kco  
advokater i Ski:
Terje Scavenius
Svein Sjøgren
Jon E. Martinsen
Tone Ringstad
Scavenius Kco  
advokater i Halden:
Cecilie Waage

Kco advokater i Sandvika Tlf. 67 52 23 23
Scavenius Kco advokater i Ski Tlf. 64 91 72 90
Scavenius Kco advokater i Halden Tlf. 95 15 89 70

Erstatningssaker etter skader og ulykker er ofte kompli- 
serte. Bistand fra en spesialisert advokat sikrer deg et 
godt resultat. Advokatfirmaet Tønset AS har spesial- 
kompetanse innen erstatningsrett, og vi håndterer alle 
typer erstatningssaker, f.eks. trafikkskade, yrkesskade, 
pasientskade, fritidsskade og tap av forsørger.

Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi skal være lett tilgjengelige, ha tett og aktiv saks-
oppfølging, og oppnå gode resultater. Kontakt oss for en 
uforpliktende og gratis vurdering av din erstatningssak.

Se vår hjemmeside www.advtonset.no for mer 
informasjon om vårt firma og øvrig fagfelt.

Advokatfirmaet Tønset AS adresse: tlf.:  40 00 36 60 mail: post@advtonset.no driftskonto: 1503.24.25418
MNA Storgata 26 fax: 40 00 36 61 web: www.advtonset.no klientkonto: 1503.24.69261
org. nr.:  997 509 552  MVA 2000 Lillestrøm

Personskade – erstatningsrett

   
 Storgata 26 Mob: 926 02 401 lene@advtonset.no 
 N-2000 Lillestrøm Tlf:    40 00 36 60 www.advtonset.no


