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om barns erstatningsrettigheter ser ut til å gå mot en lykke- 
lig slutt. I et møte mellom Personskadeforbundet LTN og 
statssekretærer fra henholdsvis Justis- og beredskapsde-
partementet og Barne-, likestillings- og diskrimineringsde-
partementet  ble det presisert at den nye regjeringen tar sitt 
ansvar og endrer loven som har diskriminert skadelidte un-
der 16 år. Avgjørelsen forteller oss at vi aldri må gi opp våre 
kampsaker! 

På vegne av landsstyret vil jeg takke for tilliten som ble vist 
oss på ekstraordinært landsmøte. Jeg er glad for at et så ty-
delig flertall sa nei til å gjenta valget fra 2013. Som jeg har 
skrevet tidligere har vi hatt indre uro i organisasjonen vår. Vi 
håper resultatet av det ekstraordinære møtet fører til at vi 
alle igjen kan ha fokus på medlemmene og deres beste. Nå 
ønsker vi å se framover, og gjøre vårt for at ikke slike konflik-
ter skal overskygge den viktige jobben vi gjør.

Dere kan lese i LEVE MED om en faglig og nettverkbyggende 
konferanse om traumatisk hjerneskade i Tromsø, her stilte 

kognitivt utvalg, mange tillitsvalgte, og styremedlem Martin 
Berg holdt ett innlegg der han vektla brukere og pårørende 
sin situasjon. Vi kan også være stolte av å stå bak mange 
doktorgradsprosjekter via midler vi har søkt på fra ExtraS-
tiftelsen. 

Personskadeforbundet LTN noterer seg tilbakemeldingene 
fra helseregionene om at det politisk skjer en nedprioritering 
av rehabilitering av området hjerneskade. Som brukerorga-
nisasjon er utfordringen å holde trykket oppe og jobbe for at 
denne gruppen, og alle andre grupper som trenger det, får 
riktig rehabilitering.

I sommernummeret av LEVE MED har mange lokallag sendt 
inn leserinnlegg fra ulike aktiviteter. Det er godt at mye skjer 
rundt i landet og at vi har en aktiv medlemsorganisasjon.

Jeg vil ønske dere alle en fin sommer; og husk kjør forsiktig 
og bruk bilbelte!

22 års kamp
LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Personskadeforbundet LTN noterer seg tilbakemeldingene 
fra helseregionene om at det politisk skjer en nedprioritering 
av rehabilitering av ervervet hjerneskade.
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I 22 år har Personskadeforbundet LTN jobbet for å endre loven som dis-
kriminerer skadde barn og deres rett til rettferdig erstatning. Et positivt 
møte i april gjorde det klart at det nytter å aldri gi seg. 

Barn diskrimineres 

På møtet i Justis- og beredskapsdepar-
tementet deltok statssekretær Vidar 
Brein-Karlsen fra Justis- og beredskaps-
departementet, statssekretær Maria 
Hoff Aanes fra Barne,- likestillings- og 
uførhetdepartementet (BLD), to em-
betsfolk fra de samme departementene 
samt Per Oretorp, Ingeborg Dahl-Hil-
stad og undertegnede fra Personska-
deforbundet LTN. 

– Det var et godt møte med positive sig-
naler. Det er første gang etter et møte 
om dette temaet vi opplever at vi sitter 
igjen med følelsen av at nå skal det skje 
noe med det erstatningsrettslige vernet 
til barn, sier assisterende generalsekretær 
Per Oretorp. 

HVA ER SAKEN?
For ikke innvidde handler saken om en 
årelang kamp for at barn som blir ut-

satt for en skade skal ha rett til å leve 
et verdig liv. Personskadeforbundet LTNs 
krav er at også de som er under 16 år 
og blir skadet etter vaksiner, i trafikken 
eller etter overgrep skal få en økonomisk 
erstatning som på lik linje med voksne 
tar utgangspunkt i rettsprinsippet om 
”full erstatning”.

Det lovmessige grunnlaget ligger i Ska-
deerstatningsloven §3-2a. Det er denne 
paragrafen som inneholder regler om 
hvordan utmåling av skadeserstatning 
skal skje for barn som blir skadet før fyl-
te 16 år. Det dreier seg om meget enkle 
regler om erstatning som skal kompen-
sere for medisinsk, men også for tap i 
framtidig erverv.  

Loven som ble innført i 1987, ble tidlig kri-
tisert av Personskadeforbundet LTN fordi 
barna ender opp med erstatningssummer 
som er langt lavere enn hva som var til-
siktet ved innføringen av standardisert 
erstatning til barn og som derfor ikke gir 
mulighet for å leve et verdig liv. Hvordan 
bergeningen foregår blir for komplisert 
til å gå inn på her. 

- Måten loven måler ut erstatning for 
barn på, har ført til at mange skadde må 

leve ungdoms- og voksneliv med svært 
begrensede midler. Mange fortsetter å 
leve hos foreldre eller leve av foreldrenes 
midler. Den som ble skadet dagen før 
man fylte 16 år må snu på hver mynt 
mens den som ble skadet dagen man 
fylte 16 får en individuell erstatning som 
vil gi helt andre forutsetning for livsutfol-
delse. Vi snakker om barn som aldri fikk 
sjansen å ta en utdanning, å få seg en 

STATSSEKRETÆR MARIA HOFF AANES fra Barne,- likestil-
lings- og inkluderingsdepartementet (BLD) deltok på møtet. 
Foto: Departementet.

TEKST: Gunn Kvalsvik
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jobb og en levelig inntekt, og vi snakker 
om barn som i mange tilfeller må bela-
ge seg på å leve på minstestandarder, 
forklarer Oretorp engasjert. 

ENDELIG FORTGANG
Siden tidlig på 1990 tallet har derfor 
kampen for å få endre loven stått på 
Personskadeforbundet LTNs arbeids-
liste.

- Da loven ble innført ble det påpekt av 
daværende justisminister Helen Bøste-
rud at departementet ville følge loven 
nøye med sikte på om skadelidte barn på 
denne måten kan gis et enda bedre vern 
enn det som allerede ligger i forslaget, 
sier Per Oretorp. 

Det ble tidlig klart at lovparagrafen var 
ikke bra nok. Alle var og er enige i at lo-

ven diskriminerer, og  har det vært lenge. 
Til og med Høyesterett uttalte i 1993 at 
det kan ”være grunn for lovgiveren til å 
vurdere erstatningsnivået ved erstatning 
av barn” (Rt. 1993 s. 1537).

- Til og med forsikringsselskapene støt-
ter oss i at loven diskriminerer barn og 
at det må endringer til. Likevel valgte 
den tidligere regjeringen etter gjentatte 
henvendelser fra oss å ikke forfølge saken, 
sier Oretorp. 

Derfor var gleden stor da statssekretæ-
ren tidlig i møtet kunne fortelle at de-
partementet siden nyttår har arbeidet 
med en lovendring. Det ble også klart at 
Brein-Karlsen mente lovendringen var så 
viktig at det var nødvendig og mulig å 
endre lovteksten i denne delen av loven, 
før en foretok endringer i andre deler. 

- Den nye regjeringen har jobbet med 
loven siden begynnelsen av januar, da de 
ble gjort oppmerksom på at den slo feil 
ut, sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen 
i Justis- og beredskapsdepartementet 
under møtet, understreker Oretorp.

Personskadeforbundet LTN håper at bar-
na i fremtiden vil få en erstatning som 
faktisk er rettferdig og som vil være mulig 
å leve et godt liv med. I kroner og øre vil 
mange av disse barna få en fordobling 
i erstatningsutbetalingene i forhold til 
det de har i dag, sier en optimistisk og 
glad Per Oretorp.

Loven som ble innført i 1987, ble tidlig kritisert av  
Personskadeforbundet LTN fordi barna ender opp 
med erstatningssummer som er langt lavere enn hva 
som var tilsiktet.

STATSSEKRETÆR VIDAR BREIN-KARLSEN fra Justis- og beredskapsdepartementet deltok på møtet med 
Personskadeforbundet LTN. Foto: Departementet.
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Personskadeforbundet LTN var en av 
pådriverne da den første konferan-
sen om traumatisk hjerneskaden ble 
arrangert i 2005. Ni år senere holdes 
den 7. konferansen i Tromsø, med 
180 deltakere på listen. 

Den 7. nasjonale konferansen om trau-
matisk hjerneskade ble avholdt i Trom-
sø den 12. og 13. juni. Hovedtema denne 
gangen var familie og rehabilitering i et 
livsløpsperspektiv. Under to tette dager 
fikk deltakerne presentert internasjonal- 
og nasjonal forskning, samt praksiserfa-
ringer fra spesialister og bruker. 

REHABILITERING BYGGES NED 
Mens rehabilitering av kroppen er ”gam-
melt nytt” er rehabilitering av hjernen 

fortsatt et felt som er i støpeskjea. Det 
betyr at det skjer mye utprøving av me-
toder og modeller både innen forskning 
og ved spesialisthelsetjenesten. Derfor 
starter konferansen med at helseregi-
onene kort forteller om status fra sine 
respektive landsdeler, inkludert utfor-
dringer og nyvinninger siden sist. 

Først ut var Cecilie Røe, som rapporterte 
fra Helse Sør-Øst. Med sin rolle som av-
delingsdirektør ved OUS og styringsleder 
i CHARM, er hun en av de som kjenner 
feltet best her til lands. Røes hovedbud-
skap var utfordringen i at mange faller 
utenfor den foreslåtte og ønskede be-
handlingskjeden etter å ha fått påført 
en traumatisk hjerneskade. 

- Vår erfaring er at over halvparten av 
pasientene gjennomgår andre forløp. Vi 

jobber derfor for å få alle inn i det løpet 
vi mener er mest hensiktsmessig og som 
gir best rehabilitering, sa hun.  

Røe mente også at vi må etterstrebe et 
langtidsperspektiv. Og målet på ferdi-
grehabilitering er at flest mulig er ute i 
skole eller utdanning.  

Fra Helse Midt-Norge kunne overlege 
ved St. Olav Hospital, Toril Skandsen, 
rapportere at sykehuset har opparbeidet 
et system som fanger opp alle pasien-
ter som har fått påført en traumatisk 
hjerneskade. 
 
Også de to andre helseregionene opp-
summerte sine områder, fra Helse Vest 
stilte doktorgradsstudent Eike Wehling, 
og fra Helse Nord overlege Audny Anke, 
uten å ha så mye nytt å fortelle. Felles-

To tromsødager med 
hjernefokus 
TEKST: Gunn Kvalsvik  FOTO: Hans Kristian Schjelderup Høgås
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nevner, i likhet med Helse Sør-Øst og 
Midt, var at rehabilitering av traumatisk 
hjerneskadde blir nedbygget heller enn 
styrket. I Helse-Nord er det for eksempel 
bare 1/3 av de som trenger det, som får 
adekvat behandling. 

De nedslående tallene førte til en debatt 
om hvordan vi kan styrke prioriteringene 
for feltet hos helseforetakene, regione-
ne og myndighetene. Flere pekte på at  
vi trenger mer effektstudier gjort her til 
lands. 

MARTINS HISTORIE
Etter en gjennomgang av rehabiliterings-
tilstanden stod Personskadeforbundet 
LTNs styremedlem Martin Berg på pro-
grammet. 

Under tittelen ”Hva er viktigst fra et bru-
kerperspektiv” fortalte han om sin egen 
ulykke og rehabiliteringsprosess. Gjennom 
sin fortelling gav han tilhørerne innsikt i 
hvordan en som bruker må være ressurs-
sterk for å navigere i helsesystemet, men 
også i de andre delene av forvaltningen. 

For Berg var et noe tilfeldig møte med 

KRESS avgjørende og gav han den platt-
formen han trenger for å mestre livet sitt. 

EN SKADD PERSON – 
ER EN ”SKADD” FAMILIE 
Rehabilitering omhandler alt fra opptre-
ning for å styrke den mentale helsen til 
den skadde, til å jobbe konkret for å få 
hjernen til å fungere i nye mønster. I den 
senere tid har det blitt et større fokus
på å styrke personene rundt. 

Den som vet en del om pårørendesitu-
asjonen ved traumatiske hjerneskader 
er den colombianske forskeren Dr. Juan 
Carlos Arango, professor ved University 
of Deuste in Bilbao, Spania. 

Arango har ledet et stort forsknings-
prosjekt basert på innsamlet data om 
pårørendesituasjonen i fem land. Norge, 
Danmark, Mexico, Colombia og Spania. 
Han fortalte at pårørendeerfaringene er 
relativt like, om en ser bort fra kulturelle 
forskjeller. Mange pårørende rapporterer 
om ensomhet, økt grad av konflikter,  
flere skilsmisser og  mange forteller at 
de opplever at de lever med en frem-
med. 

- Familier i alle land sliter med de samme 
problemene, men med kulturelle uttrykk. 
I katolske land, og kanskje også på grunn 
av fattigdommen og dårlig rehabili-
teringstilbud,  er det for eksempel vanlig 
at familien ser oppgaven som sin jobb 
eller skjebne. Alle må stille opp, forklarte 
han. Professoren er selv pårørende til en 
traumatisk hjerneskadet bror. 

Under et senere foredrag, fortalte profes-
soren om et nylig startet forskningspro-
sjekt som har som mål å finne metoder 
for å støtte hele familier i rehabilite-
ringsprosessen. Han mener at tidligere 
forskningsprosjekter som ser på nære 
pårørende ikke er nok, og at en derfor 
må finne metoder for å støtte hele fa-
miliesystemet. 

M ANGE MÅTER Å SØRGE PÅ
Anne-Kristine Schanke, sjefspsykolog ved 
Sunnaas sykehus, snakket om temaet 
mestring og resiliens hos familier etter 
en traumatisk hjerneskade. 

Sjefspsykologen pekte på at en inntil 
ganske nylig brukte psykologer som 
Freud og Bowlby i forståelsen av hvor-

Marianne Løvstad

Rehabilitering omhandler alt fra opptrening for å styrke 
den mentale helsen til den skadde, til å jobbe konkret 
for å få hjernen til å fungere i nye mønster.

JUAN CARLOS ARANGOANDY TYERMAN MARIANNE LØVSTAD MARTIN BERG ANNE-KRISTINE SCHANKE



–  8  ––  8  –

dan mennesker håndterer kriser. I grove 
trekk betyr det at en tenkte at mennesker 
som opplever en krise gjennomgår en 
universell og stadiepreget prosess. Med 
Camille Wortmann møtte de ”gamle” 
sorgteoriene et paradigmeskifte. 

– Etter paradigmeskiftet har vi i dag en 
forståelse for sorg med rom for mange 
måter å sørge på. En kan for eksempel 
beholde et vanlig liv og likevel sørge, uten 
at en ser på dette som undertrykkelse av 
følelser, forklarte Schanke. 

 - I stedet for å tenke faser og forløp, 
snakker vi heller om  personlige egenska-
per, relasjoner, og strukturer som finnes 
rundt vedkommende. 

Professor Schanke uttrykte også skepsis 
mot sorgdiagnoser. Hun mente at sorg 
er en del av livet, og oppfordrer derfor til 
å holde fast ved faste rutiner og finne 
plass til sorgen der. 

Neste foredrag var ved Dr. Mary Braine, 
som snakket om tapet og sorgen som 
ligger i familiesystem som opplever at 
en av sine blir skadet. 

Braine mente at det ligger mye uforløst 
sorg i slike familier. En sorg som ikke er 
lov å føle og å vise, og som skiller seg fra 
familier som opplever død. Hun omtalte 
tilstanden som i en sosial limbo – der en 
ikke får rom til å sørge skikkelig. 

Dr. Mary Braine snakket også om en-
somhet. Og mente at hennes forskning 
fortalte at jo større tap-følelse en familie 
opplevde – jo mer lammende var en-
somheten. Konkret kan dette komme til  
uttrykk ved at en føler seg på utsiden av 
samfunnet, ikke går ut, blir sosialt isolert 
og ikke har noen fremtidstro. 

Braines forskning forteller  at disse tap- 
opplevelsene må kunne snakkes om og 
alminneliggjøres, før en kan hjelpe fami-
liene til å håndtere den nye tilstanden.   

Å LEVE MED OG VIDERE
Det finnes i dag et ukjent antall skadde 
som ligger i koma i landet vårt. Ved Sun-
naas og ved OUS forskes det på hvordan 
en kan bedømme en komapasients kog-
nitive tilstand og dermed avgjøre om en 
kan hjelpe eller ikke. 

Spesialister i klinisk nevropsykologi ved 
henholdsvis Sunnaas og OUS, Marianne 
Løvstad og Solveig L. Hauger er to av 
våre fremste forskere på dette feltet. I 
tillegg til å forske på metoder og verktøy 
som kan avdekke grad av kognitiv skade, 
holder de seg oppdaterte på hva som 
skjer internasjonalt. De er også ambule-
rende, og reiser rundt for å kunne hjelpe 
fagpersoner. 

Forskerne mente det var skremmende 
at de stadig får henvendelser fra pårø-
rende eller fastleger som har ”googlet” 
og funnet dem via kontaktinformasjon. 
Noe som de mente pekte på dårlig infor-
masjonsstrukturer i helsenorge.      

METODER FOR Å KOMME TILBAKE 
TIL JOBB
Dr. Andy Tyerman, fra Aylesbury England, 
snakket om hvorfor og hvordan både 
enkeltmennesker og samfunnet bør 
fokusere slik at den skadelidte skal kom-
me  seg tilbake til jobb. Han presenterte 
flere metoder som kan brukes for å nå 
dette målet. 

DELTAKERNE PÅ den 7. konferansen ble invitert ut på Sommerøya utenfor Tromsø.
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Den engelske professoren mente at 
spørsmål om jobb må komme inn som en 
del av rehabiliteringen tidlig. Den handler 
om fokus, kreativitet, voluntærjobbing og 
verdighet. Han viste også videosnutter 
der personer fortalte hvordan de hadde 
fått jobb gjennom metoder og program.   

NETTVERKSBYGGING
For Personskadeforbundet LTN er den 
nasjonale konferansen om traumatisk 
hjerneskade en viktig arena både fordi 

den løfter opp et felt som gjelder mange 
av våre medlemmer, men også fordi vi 
møter de fremste forskerne og behand-
lerne. 

Når vi skal argumentere med politikere og 
myndigheter vet vi hvilke ressurser som 
finnes og hvordan landskapet er. I tillegg 
er Personskadeforbundet LTN med på å 
finansiere mange av forskningsprosjek-
tene som skjer på området her til lands 
via midler fra EkstraStiftelsen.  

TRAUMATISK 
HJERNESKADE

Traumatisk hjerneskade referer til 
at skaden har oppstått utenfra og 
som resultat av en ytre hendelse. 
Personer som har vært i en bilu-
lykke, arbeidsulykke eller har fått 
et slag mot hode, der hjernen er 
skadet får denne diagnosen. 

Mens svært mange som får en 
mindre skade og går videre i livet 
uten store mén, må en del gå igjen-
nom omfattende rehabilitering. 

For interesserte ligger foiler og bil-
der fra konferansen ute på http://
www.unn.no/rehabiliteringsklinik-
ken/den-7-nasjonale-konferan-
sen-om-traumatisk-hjerneska-
de-article114493-9246.html. 

Til orientering presenterer ikke den-
ne artikkelen alle foredragene fra 
konferansen. LEVE MED vil publi-
sere flere artikler om traumatisk 
hjerneskade i magasinet fremover 
og i denne serien vil flere av fore-
dragsholderne som bidro under 
konferansen vil bli intervjuet. 

Det finnes i dag et ukjent antall skadde som 
ligger i komatilstander i landet vårt.

Inntrykkene vi satt igjen med etter både 
”bli kjent kvelden” og konferansen var at 
rehabiliteringstilbudet er løst på ulikt vis 
rundt om i landet. 

Konferansen hadde tittelen «Famili-
en og rehabiliteringstilbudet i et livs-
løpsperspektiv», med foredragsholdere 
fra Norge og verden. Det var interessant 
å se at foredragsholdere kunne trekke 
likheter mellom flere land i forhold til 
hvordan pårørende oppfatter det å ha 
et skadd familiemedlem eller venn i 
det aktuelle land sitt rehabiliteringstil-
bud. Dette viser hva pårørende føler de 
mangler av tilbud og informasjon. Vi er 
derfor glade for at Personskadeforbun-
det LTN har «To må man være» kurset  

og at vi har likepersonstilbud som vi øn-
sker og håper blir mer kjent. 

Martin Berg, som sitter i landstyret og 
i utvalget, holdt et strålende foredrag 
med temaet «Hva er viktigst fra et bru-
kerperspektiv». Martin er kjempegod 
foredragsholder. Både fagpersonell og 
andre deltagere på konferansen var be-
geistret for hans presentasjon, og mange 
ønsket kontakt med ham både for se-
nere foredrag og for videre arbeid med 
rehabilitering.

Det ser for oss ut som tilbudet man får 
som skadd eller pårørende, etter hode-
skade/traume er avhengig av sted, tid 
og kapasitet. Kognitivt utvalg og Person-
skadeforbundet LTN jobber for at tilbudet 
skal bli best mulig og likt i alle regioner i 
Norge, slik at alle får like gode tilbud om 
rehabilitering. 

Viktig arena 
AV: Pernille Villekjær, medlem i kognitivt utvalg 
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I siste nummer av LEVE MED omhandlet 
flere artikler de siste månedenes uro i vårt 
forbund, og det kom frem at uenighetene 
har ført til slitasje i alle forbundets ledd. 

For de fleste var det derfor en blanding av 
lettelse og oppgitthet da det ble innkalt 
til ekstraordinært møte for å få en av-
klaring og med et ønske om å gå videre 
slik at både landsstyre, sekretariat og lag 
igjen kan gjøre det de brenner for. Nemlig 
å jobbe for at folk som blir skadet skal 
få den hjelpen de trenger, og å holde et 
jevnt politisk trykk for å få gjennomslag 
som må til for å få et bedre og likestilt 
samfunn.   

TILLIT TIL DET SITTENDE STYRET 
Da landsmøtet startet klokken 1400 på 
Gardermoen var det delegater fra 34 lag 
i hele landet som var samlet. Alle lag var 
representert minus ett.

Landsmøtet fulgte vanlig prosedyre. Da 
innkalling og dagsorden skulle godkjen-
nes oppstod det en debatt med flere inn-
legg som endte i ett konkret forslag. Bak 
forslaget stod 14 lag som ønsket at det 
skulle stemmes over hvorvidt dagsorden 
skulle underkjennes, og at landsstyret 
skulle kalle inn til nytt ekstraordinært 
landsmøte lørdag 5. juli 2014 og søndag 
6. juli 2014. 

Voteringen endte i at det innkomne for-
slaget ble satt til side og at dagsorden 
og innkalling var lovlig. Som svar på av-
gjørelsen valgte 14 delegater, som ønsket 
enda et ekstraordinært møte, å trekke 
seg som delegater og deltok etter dette 
som observatører. Dette er en uvanlig  
situasjon, men i følge vedtektene er 
landsmøtet beslutningsdyktig uansett 
antall fremmøtte og møtet ble gjennom-
ført. Avklaringen av punktet over avgjorde 
også de neste punktene på dagsorden. 
Og etter kun tre timer var det klart at 
landsmøte kunne oppløses og delega-
tene dra hjem.  

 

Kort og intenst ekstra- 
ordinært landsmøte
Det var en spent og splittet delegatgruppe som møtte til ekstraordinært landsmøte den 10. juni – under ett år 
etter det ordinære landsmøtet i 2013. Agendaen var hvorvidt det var nødvendig å avholde valget fra det ordi-
nære landsmøtet i 2013 på nytt. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE ble arrangert på SAS Radisson rett ved Gardermoen. 



–  11  –

§ For at skadelidte skal kunne ta ut det årlige erstatningsbeløp som er fastsatt av domstolen, må man altså
få tilerkjent en høyere erstatning for at erstatningen skal være forenlig med  prinsippet om "full erstatning". 

Glimt fra 
retten 

TEKST: Per Oretorp

I forbindelse med erstatningsberegning 
av av det såkalte fremtidstapet forut-
setter man i dag at skadelidte får en av-
kastning/rente på 5 %. Dette ble bestemt 
av Høyesterett i 1993. Før den tid la man 
til grunn 6 %. 

Vårt forbund har hele tiden ment at det 
er svært vanskelig, for ikke å si umulig, for 
skadelidte å forvalte erstatningsbeløpet 
på en slik måte at man etter inflasjon 
får 5 % avkastning.  I dag vil det tilsi at 
man i realiteten må ha ca. 7,5 % rente på 
pengene. Som vi vet vil f.eks. plassering 
i bank sjeldent gi noe mer enn 3-3,5 %. 
Hensyntatt inflasjon på ca. 2,5 % vil altså 
skadelidte kanskje ha opp i mot 1 % i reell 
rente på pengene. For at skadelidte skal 
kunne ta ut det årlige erstatningsbeløp 
som er fastsatt av domstolen, må man 
altså få tilkjent en høyere erstatning for 
at erstatningen skal være forenlig med 
prinsippet om "full erstatning". Dette vil 
man i større grad oppnå hvis en lavere 
kapitaliseringsfaktor blir lagt til grunn. 
Jo lavere kapitaliseringsfaktor jo høyere 
erstatning.

Dette spørsmålet ble behandlet i Hålo-
galand lagmannsrett i dom av 3. januar 
2014. Vi skrev om denne dommen i 2. 
utgave av LEVE  MED i år. Hålogaland 

lagmannsrett opprettholdt 5 % kapita-
liseringsrente og saken ble så anket inn 
for Høyesterett. Den 9. mai i år besluttet 
Norges Høyesterett å slippe inn dette 
spørsmålet til behandling for såkalt stor 
kammer, hvilket innebærer at 11 dommere 
nå skal vurdere om 5 % er riktig rente 
som skal legges inn i beregningene. Hvis 
Høyesterett f.eks. reduserer renten til 4 
% vil dette innebære ca. 20 % økning i 
erstatningsutbetalingene for fremtids-
tap. Særlig for unge personer med lang 
tapsperiode vil dette kunne innebære 
betydelig økning i erstatningen. Saken 
kommer opp for Høyesterett i uke 44. 
For skadelidte prosederes saken av ad-
vokat Christian Lundin, Advokatfirma 
NessLundin.

Med bakgrunn i denne saken og den 
kommende avgjørelsen fra Høyesterett, 
bør de som er i en avslutningsfase av en 
erstatningssak som gjelder utmåling med 
fremtidstap passe på å inngå avtale med 
forsikringsselskap/NPE slik at man kan 
komme tilbake med en eventuell tilleggs-
erstatning når endelig dom foreligger for 
Høyesterett. Når det gjelder saker som 
står for domstolene, bør man også påse 
å avtale etteroppgjør eventuell utsettelse 
av rettsforhandlinger til endelig avklaring 
foreligger.

Vi har blitt opplyst om at If skadeforsik-
ring aksepterer at det tas forbehold om 
etteroppgjør ved en eventuell reduksjon 
av kapitaliseringsfaktoren. Vi håper at 
øvrige forsikringsselskaper også vil følge 
samme linje. Når det gjelder pasientska-
deerstatningssaker ser det dessverre slik 
ut at det offentlige organet NPE nekter 
å ta inn et slikt forbehold.

Personskadeforbundet LTN vil rette 
henvendelse til NPE og gjøre dem opp-
merksom på det som vi ser på som en 
helt urimelig holdning fra det offentlige 
organet som skal ivareta pasientskad-
des rettigheter og som selve uttrykkelig 
hevder at de ikke har noen økonomiske 
egeninteresser.
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Kan man tenke bort en smerte? Det er 
i alle fall som å hvile seg i form, sa Wil-
helmsen i sitt åpningsforedrag under 
Nakke- og ryggdagene i Bergen. - Det 
handler ikke om smertene i seg selv, men 
hvordan man forholder seg til dem. Han 
la vekt på at det meste av livet har vi 
ikke kontroll på, vi får ikke velge hvem 
som blir våre foreldre eller hvilke lumske 
gener vi har fått. Ei heller kan vi velge bort 
sykdom og smerter. Men en ting kan vi 
velge, og det er hvordan vi skal forholde 
oss til vår livssituasjon. Vi bør i større grad 
tenke at vi har hatt flaks eller uflaks, og 
gå videre i livet, mener han. Wilhelmsen 
er psykiater, indremedisiner og medisin-
professor. Han er kjent som hypokon-
derlegen fordi han i 1996 åpnet verdens 
første hypokonderklinikk i Bergen. Hans 
erfaringer fra denne pasientgruppen og 
bruk av kognitiv terapi, har gjort at han 
har skrevet flere bøker, for eksempel en 

med tittelen: Det er ikke mer synd på 
deg enn andre.

-TANKER OG FØLELSER ER TULL
Mange er redde på grunn av smerter, 
men ifølge Wilhelmsen bør man ikke 
stole på følelsene sine. De kan lure deg 
trill rundt. Ta for eksempel sjalusi, hvor 
rasjonelt er det?, spør han. Det dreier seg 
om hvordan man tolker virkeligheten. 
Når man fortolker noe som farlig, er det 
jo ikke rart man blir redd og får angst. Nå 
mener Wilhelmsen imidlertid at angst er 
en flott ting. Hadde det ikke vært for en 
liten del angst, kunne det gått skikkelig 
galt i denne verden. Angsten gjør at vi 
ikke går over veien på rød mann. Man skal 
ha respekt for angst og røde menn. Wil-
helmsen oppfordrer altså folk til å tenke 
smart når det kommer til håndtering av 
smerter. Stol ikke på følelsene dine, og 
heller ikke på tankene, sier han. - Det 
meste av det vi tenker er jo tull likevel, 
og det ville ikke være veldig lurt å si alt 
det vi tenker høyt. Hadde alle sagt høyt 
det de tenker, hadde vi jo ikke blitt opp-
fattet som riktig velbevart noen av oss. 
Ta derfor tankene i hodet med en stor 
klype salt. Hendelsene i sinnet er ikke 
interessant, det er derimot hendelsene 
i virkeligheten som gjelder.

IKKE OVERVÅK KROPPEN DIN!
Frykten for smerter driver ofte frem en 
overvåkning av kroppen. Ifølge Wilhelm-
sen er smerteregistrering greit til å begyn-
ne med, men så er det faktisk ikke greit 
lenger. Det er i alle fall ikke noe vi som 
terapeuter skal holde på med på varig 
basis. -Ikke lytt til kroppens signaler, den 
sier så altfor mye, sier han. Man kan av 
og til sjekke kjapt og registrere hvordan 
det er med tingenes tilstand, men ikke 
overvåk.

JA. LIVET ER URETTFERDIG!
Mange smertepasienter klager på livet 
og mener det er urettferdig. Ja, sier Wil-
helmsen, verden og livet ER urettferdig. 
Og heldigvis for det! Tenk om den hadde 
vært 100 % rettferdig, da ville mange av 
oss slitt, for alle her har antagelig et lik 
i bagasjen. Flaks og uflaks er altså un-
dervurdert, og det gjelder også kropp og 
plager. Det er alltid ubesvarte spørsmål 
hos mennesker som har mye smerter. 
Hvorfor meg? Hvordan kunne det skje? 
Slike spørsmål bør legges i en boks for 
ubesvarte spørsmål. Hold den lukket, for 
fremtiden er lukket. Du aner ingenting om 
den, ikke engang om den kommer. Man 
må velge seg hvilke ting kan man kan 
gjøre noe med og hvilke ting man bør 

-Bitterhet er som å drikke 
gift og håpe at noen andre 
skal dø av det!
TEKST: Hilde Stette

Ingvar Wilhelmsen sendte ut humoristiske gullkorn som en standup- komiker da han tok for seg den typiske 
smertepasienten under Nakke- og ryggdagene i Bergen. Ikke stol på følelsene og tankene dine, livet er urettferdig, 
uflaks er undervurdert. Med en morsom vinkling tok han lett og befriende brodden av et ellers så tungt tema.
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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!

legge bort. -Og ikke vær bitter, trygler 
han! -Bitterhet er som å drikke gift og 
håpe at noen andre skal dø av det. Og 
er det noe som er helt sikkert, er det at 
smerteopplevelsen forverres av bitterhet. 
Så Wilhelmsens ironiske oppfordring til 
alle smertepasienter er: Vær redd, overvåk 
kroppen din og vær passiv, da skal du 
være helt sikker på at smertene varer.

MAN BØR SELV GJENVINNE SIN VERDI
 Som oftest er vi rause med hverandre 
men kritiske til oss selv. Wilhelmsen me-
ner vi i større grad bør tenke tanken: hva 
er det som gir oss verdi? Er det funksjon 
eller er det posisjon, eller er det helt an-
dre ting? Uansett hva verdi er for oss, er 
det vi selv som kan gjenvinne den. Ingen 
andre. Og ikke innta offerrollen, avslutter 
han: det er ikke mere synd på deg enn 

noen andre. Det er selvfølgelig varierende 
grad av synd på folk, men bitterhet og 
selvmedlidenhet gjør det bare enda verre.

-Uansett hva du velger å gjøre: gjør det 
som om du mener det!

Artikkelen er tidligere publisert i med-
lemsbladet for Privatpraktiserende  
Fysioterapeuters Forbund

Ingvar Wilhelmsen

Vær redd, overvåk kroppen din og vær passiv, da 
skal du være helt sikker på at smertene varer.
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Smått
& Viktig
ETTER EN STYGG BILULYKKE, der en 
ungdom så tragisk omkom, har de pårø-
rende bestemt at de ikke ønsker gaver til 
hjemmet, men at Personskadeforbundet 
LTN – Ålesund og omegn lokallag, skal 
motta gaver istedenfor. I all ydmykhet har 
jeg takket familien Fjørtoft i Brattvåg for 
den tillit de har vist ved å donere penger 

til vårt lokallag og lover å forvalte pen-
gene etter beste evne, i det arbeidet vi 
har tatt på oss å utføre. Den omkomne 
er Håvard Fjørtoft (19). 

For Personskadeforbundet LTN – Ålesund 
og omegn lokallag, Ronni Larssen

PARALYNGDAL – IDRETTS- OG FRI-
TIDSLEIR FOR FYSISK FUNKSJONS-
HEMMEDE 28. -31.AUGUST:
FOR DELTAKERE FRA 18 ÅR OG ELDRE.

Paralyngdal er en leir med et godt sosialt 
samhold, der alle inkluderes. Aktivitetene 
arrangeres fredag-søndag, med avslut-
ningslunsj og hjemreise søndag etter-

middag/kveld. Deltakerne oppfordres til 
å starte med egen aktivitet etter leiren. 

Ta gjerne en tur innom badelandet på 
eget ansvar, på vei hjem  

Kontaktperson:
Leirsjef 
Ann-Karin Håland 975 83 773
annkarinsmith@hotmail.com
 
Påmeldings-/søknadsfrist: 
1. JULI – se info www.paralyngdal.com

ENDRINGER I FERIELOVEN FRA
 1.JULI 2014

Fra og med 1. juli 2014, trer endringer i feri-
eloven i kraft. Behovet for endringer byg-
ger primært på at det er skjedd endringer 
i EU-retten som gjør det nødvendig etter 
EØS-avtalen å endre norsk lovgivning. 
Endringene dreier seg hovedsakelig om 
en utvidelse av arbeidstakers rett til å 
utsette og overføre ferie i forbindelse med 
sykdom, samt at dagens mulighet til å 
velge økonomisk kompensasjon fremfor 
senere ferieavvikling i forbindelse med 
sykdom eller foreldrepermisjon oppheves.

Les mer på nav.no.



–  15  –

BRUK BILBELTE – ALLTID!

Uten bilbelte har du ingenting som fanger 
deg opp og holder deg på plass i sto-
len hvis uhellet skulle være ute. Tall fra 
Statens vegvesen viser at mer enn 35 % 
av de drepte i bilulykker ikke har brukt 
bilbelte.

Bilbelte er det enkleste og mest effektive 
hjelpemiddelet for å redusere tallet på 
drepte og hardt skadde i trafikken. Beltet 
skal være festet tett inntil kroppen, og 
ikke være vridd. Det skal ligge stramt 
nede på hoftene og alltid over skulderen. 
Etter at bilbeltet er klikket på, er det lurt 
å stramme til.

STORE KREFTER I SVING
I en kollisjon er det store krefter i sving, 

og selv det de fleste anser som liten fart 
kan føre til store personskader og i verste 
fall dødsfall.

• Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte 
 tilsvarer et fall på 10 meter
• Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte 
 tilsvarer et fall på 19 meter
• Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte 
 tilsvarer et fall på 32 meter

TA PAUSER!
Søvnige bilister prøver mange knep for 
å holde seg våkne bak rattet. De holder 
hodet ut av vinduet, kjører fortere, spiller 
høy musikk eller bruker andre triks som 
ikke virker fordi man fort blir like trøtt 
igjen. Det eneste som hjelper er å stoppe 
og sove! En 15 minutters "powernap" er 
nok til at kroppen henter seg inn igjen 

slik at du kan kjøre videre en stund til 
før neste hvil.

Kilde: Statens vegvesen

REGJERINGEN VIL RETTIGHETSFESTE 
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSIS-
TANSE (BPA)

Avlastning og støttekontakt blir også 
inkludert i assistanseordningen, når den 
blir rettighetsfestet gjennom lovverket, 
med virkning fra 1. januar 2015.

Lovforslaget blir lagt frem for Stortinget 
i mai, og vedtatt enten rett før eller rett 
etter Stortingets sommerferie 2014.

Personskadeforbundet er spente på om 

hva det nye lovforslaget definerer med 
hensyn til antall assistansetimer hver 
enkelt får ut fra et individuelt behov. Og 
håper at det det ikke blir vedtatt at be-

hovet må overstige 25 timer per uke for 
at retten til assistanse gjelder, som i den 
forrige regjeringens lovforslag.
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En likeperson er en person som selv 
er skadet, pårørende eller etterlatt, og 
som med sin egen erfaring ønsker å 
hjelpe andre som har kommet opp i 
en lignende situasjon. Hjelpen gis ved 

gode samtaler med de hjelp-
søkende. En hjelp til å skape 
fremtidstro.

Kurset gir påfyll til og videre-
utvikling av erfarne likeper-
soner, og er en introduksjon 
for personer som ønsker å 
vite mer om hva likeperson-
tjenesten går ut på.

Hovedtemaene på kurset er mestring 
og kommunikasjon, og blir ledet av sy-
kepleier/coach og kognitiv terapeut 
Janne Maj Back.

Kurset er en kombinasjon av foredrag, 
diskusjoner, gruppearbeid , øvelser og 
erfaringsutveksling. Aktivt engasjement 
fra deltagerne er en viktig del av kurset!

Tid: 14.-16. november 2014 
Sted: Rica Hotel Gardermoen
Pris: Egenandel kr 500,- pr. deltager. 
Personskadeforbundet LTN sentralt 
dekker hotellopphold (enkeltrom)med 
helpensjon og reise på rimeligste måte.
Dersom fly er nødvendig bestilles dette
av forbundet .

Påmelding:  wenche@personskade-
forbundet.no
eller telefon 22 35 71 00!

14-16 INSPIRERENDE LIKEPERSONKURS
 PÅ GARDERMOEN I NOVEMBERNovember

Mange par sliter med samlivsproblemer 
som oppstår etter skade, forårsaket
av sykdom eller ulykke. Dette er bak-
grunnen for at Personskadeforbundet
LTN tilbyr dette kurset, til par i hele lan-
det. Hensikten med kurset er å lære 
gode kommunikasjonsferdigheter, få 
bedre forståelse for og innsikt i sin 
egen og

Kurset vil veksle mellom forelesning, 
lek, tid for refleksjon, praktiske øvelser 
og sosialt samvær. Kurset vektlegger 
erfaringsutveksling.

Kursledere er Sveinung Tornås; psy-
kologspesialist og prep.terapeut og 
Janne Maj Back; sykepleier, coach, prep.
terapeut og kognitiv terapeut.

Tid: 19.-21. september 2014 
Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø
Pris: Kr 500,- i egenandel pr. deltager. 
Forbundet sentralt dekker hotell med 
helpensjon og reise på rimeligste måte, 
fly hvis nødvendig.

For påmelding eller spørsmål, ta kon-
takt med Wenche Solløst på telefon 
22 35 71 00 eller e-post: wenche@per-
sonskadeforbundet.no

19-21 TO MÅ MAN VÆRE: 
KOMMUNIKASJON- OG SAMLIVSKURS FOR PARSeptember

Dette 
skjer
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Personskadeforbundet LTN Asker og 
Bærum LL arrangerer smertesemi-
nar i samarbeid med helsepersonell 
tilknyttet Helse Sør-Øst.   

Informasjon om mestringsteknik-
ker ved brå endring av livssituasjon. 
En fellesnevner for de fleste av våre 
medlemmer er  smerter. Mange  sliter 
med isolasjon og har falt ut av yr-
keslivet, helt eller delvis. Isolasjon og  
samlivsproblemer  er hyppige. Kurset 
har også som formål å skape en god 
møteplass for deltagerne, hvor nett-
verksbygging også er i fokus.

Det blir foredrag med helsepersonell 
med stor faglig kunnskap til delta-
gerne gjennom foredrag i samar-
beidd med mestringssenteret på 
Bærum Sykehus. Kurset arrangeres 

på hotell for at deltagerne skal kunne 
konsentrere seg og ikke bli forstyrret 
av "hjemlige forpliktelser",  bryte iso-
lasjonen, opparbeide nettverk med 
personer i samme situasjonen og få 
konkret hjelp til å mestre hverdagen. 
Tid: 10-11. oktober 2014, lunsj til lunsj 
seminar

Sted: Thon hotell Sandvika

Pris: Egenandel kl. 500,- pr. delta-
ger for medlemmer fra Personska-
deforbundet LTN Asker  og Bærum 
lokallag , medlemmer fra Romeri-
ke LL, Follo LL,  Oslo fylkeslag,  og 
Drammen og Omegn LL. Dette 
dekker deltagerens egenandel i fm. 
overnatting, mat (lunsj og middag 
1. dag og frokost og lunsj 2. dag) og 
selve kurset. Kurset er  åpent alle men 

medlemmer fra andre lag må betale 
full pris kr. 2500,- pr. deltager.  Evt. 
reisekostnader kommer i tillegg  og 
betales av den enkelte.

Påmelding: Kurset er åpent for alle 
medlemmer. 

Deltagerantallet er begrenset. På-
melding skjer etter førstemann til 
mølla prinsippet.  Meld deg på ved 
å sende en e-post til Kristin Levinsen 
Sporild: Levinsen@gmail.com eller  
ringe Kristin på tel. 922 31 123. 
Siste frist for påmelding: 
1. september 2014. 

10-11 ASKER OG BÆRUM LOKALLAG ARRANGERER 
SMERTESEMINAR Oktober
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Det er med stor glede vi arrangerer en 
familietur både for medlemmer og ikke 
-medlemmer i vårt 30-årige jubile-
umsår! Turen passer for hele familien, 
ja til og med for spreke og turvante 
barn. Det er også fullt mulig for rulle-
stolbrukere å bli med til Gaustatop-
pen. Ved hjelp av Gaustabanen og to 
ledsagere  (som rullestolbrukeren selv 
må ha med) som kan løfte personen 15 
trapper før og etter banen, og manuell 
rullestol. 

Vi starter i samlet flokk kl 11.00 fra 
Stavsro ved Heddersvatn (gratis park-
eringsplass), 16 km fra Rjukan.  Det er 
ca. 4 km og i  underkant av 3 timer å 
gå opp til Gaustatoppen, 1 883 me-
ter over havet, og som rager  majes-
tetisk over Rjukan. Mange hevder det 
er et av Norges vakreste fjell. Toppen 
er lett tilgjengelig og enkel å bestige, 

og byr på vid utsikt. Fra toppen kan 
du i klarvær se omtrent en sjettedel 
av Norge. Stien opp er brei og tydelig 
merket med røde T`er.  Høydeforskjel-
len på turen er 710 meter.

Alle tar med mat og drikke til eget 
bruk, og selvfølgelig godt med klær, 
inkludert luer, votter og fjellstøvler. 
Like før toppen ligger Gaustatoppen 
Turisthytte, hvor det er mulighet for 
servering og overnatting. Det siste må 
eventuelt bestilles på forhånd. Turen 
ned igjen tar ca. 2 timer.

Mer informasjon finnes på: 
www.ut.no 

For de som ønsker å ha overnatting før 
eller etter toppturen, så har vi forslag 
til sted og pris. 

Deltagerprisen pr. person er kr 150,- for 
ungdom og voksne. Gratis for barn 

under 15 år og gratis for ledsager(e) for 
rullestolbruker.  Overraskelse deles ut 
ved start!

Teknisk arrangør av toppturen er Per-
sonskadeforbundet LTN Telemark 
fylkeslag. Spørsmål rettes til leder  
Nils Tore Johnsen, tlf. 908 21 339 eller 
e-post: 
telemark@personskadeforbundet.no

Deltager(e)s navn Alder
Sett x hvis
rullestolbruker

Sett x hvis
ledsager Anmerkning

PÅMELDING TIL GAUSTATOPPEN 2. AUGUST 2014 kl 11.00
Påmeldingsfristen  er 8. juli. Påmeldinga er gyldig og bindende når betaling har funnet sted.  

Påmelding  og innbetaling sendes til forbundets sekretariat  v/regionsekretær Christina Thanger,
tlf. 22 35 71 00, e-post: christina@personskadeforbundet.no

Vennligst fyll ut tydelig, med blokkbokstaver!

Innbetaling på  kr _____ , merket ”Gaustatoppen”  gjelder for ovenstående person(er) og er overført  til 
Personskadeforbundet LTN, kontonr. 8101 19 97 139 og er sendt fra:

Navn:
Postadresse:
E-post-adresse:
Telefon:

Bekreftelse og flere detaljer blir sendt ca. 15. juli.

Topptur til  
Gaustatoppen lørdag 2. august 

HEI OG HÅ! 
TIL TOPPS 

VI SKAL GÅ!

GAUSTATOPPEN. Foto: Mediateam 

GAUSTABANEN. Foto: Fleger
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Festen ble en kulinarisk opplevelse, med 
Tinja sine prisbelønte kokker som serverte 
hemmeligholdt tre retters middag med 
tilhørende hvileretter som frydet  øye 
og gane.

Alt hentet fra naturens spiskammer.  
Virkelig å anbefale!

Det vanket blomster fra Narvik Kirke v/
Ingvar Hindenes for mangeårig samar-
beid med Trafikkofrenes Dag; hyggelige 
hilsener med pengegave fra forbundet, 

og fotoalbum fra familien Løkås (som 
har fartstid fra LTN fra 1984!).

Frøydis overrasket med egen sang, og 
Aina stilte med blomster til grunnleg-
gerne. 

Selve oppstarten  fant sted på 10-årsda-
gen etter at LTN startet organisasjonen, 
og blant gjestene i 2014 fant vi dem alle 
sammen bortsett fra et medlem som 
nettopp er gått bort.

 

Fra 20-årsmarkeringen til  
Ofoten lokallag 
TEKST: Turid Henriksen

24. mai var det duket for fest på Tinja Fjellgård. I nydelig vårvær møttes 29 medlemmer og spesielt inviterte 
gjester for å markere denne milepælen.

Landet
rundt

GRUPPEBILDE tatt like før hjemreise kl. 23.30.  Da hadde 
festen vart i halvannen time mer enn oppsatt plan, og en 
minnerik aften var over.

Personskadeforbundet LTN deltok med 
stand ved Nordnorsk Transportmesse i 
Harstad, 30.-31. mai. Lokallaget melder 
om en flott messe, større enn noen gang.

Nordnorsk  
transportmesse
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- Vi stilte med en stand med Selius, re-
flekser, nøkkelringer, plasterpakke, penner 
og informasjonsfoldere. Vi fikk snakket 
med mange mennesker og barna var 
meget glade for Selius, forteller Marianne 
Rosmo. 

Standen hadde så mange besøkende at 
de etter hvert gikk tom for Seliuser og 
flere barn kom å sa de ønsket seg Seliuser. 

UNDERHOLDNING 
Også på denne Martnaen var det mye 
underholdning. Alt fra en tryllekunstner 
fra Norske talent, helikopterflyvinger og 
en brannbil sto også fremme – slik at 
man kunne lære mer om hvordan den 
brukes.  
 
- På slutten av dagen var det auksjon 
med mange fine tinger. Telefoner, bilpro-

dukter og helikopterflyving, og all inntekt 
fra auksjonen gikk til Personskadeforbun-
det LTN Sør Trøndelag. 

- Det betyr at vi fikk inn hele 18 150 kroner, 
sier Rosmo, som var en av fem som stilte 
fra laget og som var der hele dagen.

Sør Trøndelag i farta på martna 
TEKST: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag forteller at de igjen ble invitert til å delta på " Mini-martna og fami-
liedag bilbyen 2014 " som arrangeres av NAF, KIA, Din Bil, Shell, Steinspruten Bilglass og Norske Hus.

Landet
rundt
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Da Oslolaget arrangerte bowling for 
sine medlemmer fredag 13. juni,  ble det 
kos med spilling og mye prat. De spilte 
2 runder, og så var det pizzaspising. - Vi 
hadde det gøy i 3 timer, ingen tapere in-
gen vinnere, forteller André Berg.

Bowling i 
Oslo 

Til sammen 42 medlemmer møtte Calle 
og André som ventet på at folket skulle 
komme til Oslolagets arrangment på 
Tusenfryd. Det meldes om en kjempe-
dag med masse sol, varme, karuseller og 
latter. Tømmerrenna var svært populær, 
og klokken 1400 var det flere som spiste 
sammen. 

Oslolaget vil gjerne ønske alle en riktig 
fin sommer, og minne om trafikkskaddes 
dag lørdag 6. september på Eidsvoll Plass, 
foran Stortinget.    

Tusenfryd 
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De tre Killers er et samarbeid Personska-
deforbundet LTN har med nødetatene 
NAF og KNA. I Ski var det André Berg, 
Geir Waldeland og Jannicke Odden som 
stilte.  I Moss, for Østfoldlaget, var det 
Calle Haugan og Kjell Silkoset som bidro. 

De tre Killers er en dag nødetatene blant 
annet viser frem hva de gjør hvis noen 
krasjer med bil. De heiser opp biler 22 me-
ter med en kran og slipper dem ned, noe 

som tilsvarer en fart på 70 km i timen. 
Målet var å vise folk hva som skjer når 
man for eksempel krasjer i en fjellvegg 
i en slik fart. 

Vi som stod ved standen snakket med 
folk og fikk delt ut Personskadeforbund 
LTN effekter. Det var en vellykket dag 
begge steder og masse folk var innom 
og hilste på oss.  

De Tre Killers i Ski og Moss 
TEKST: Andre Berg, Oslolaget

Oslolaget og Romerikslaget hjelper gjerne nabolag som har behov for hjelp, og lørdag 7. juni trådte vi til ved et 
stort arrangement i Ski og Moss, De tre killers, som er rus, fart og manglende bilbelter.

Landet
rundt



–  23  –

Mandag 02. juni sto politi, brannvesen, 
Calle, André og Tone fra Oslolaget på 
Egertorget i Oslo. Oppdraget var å dele 
informasjon om farene i trafikken og å 
fortelle om forbundet.

Oppmøte var stort. Det var ekstra stas 
da politiet satte frem en bil med knust 
frontrute, og visste hvordan de brakk 
opp døren dersom det hadde vært en 
ordentlig ulykke. Det var både voksne, 
barn og tenåringer som hadde møtt frem 
på denne solrike dagen med godt over 
20 grader.

Oslolaget delte ut reflekser, penner, drops, 
nøkkelringer og Seliuser til de minste. 
Mange gode samtaler ble utvekslet og 
nye medlemmer ble registrert. Det var 
en vellykket dag for alle.

Vi vil gjerne takke brann-og rednings- 
etaten samt politiet for en kjempefin 
dag. Og til Helge Viken som er leder for 
Trafikksikkerhetsfokus.  

Personskade og trafikksikkerhetsfokus 
på Egertorget 
TEKST: Tone Knudsen  FOTO: Christina Thanger

Trafikksikkerhetsfokus ble arrangert på Egertorget i Oslo i begynnelsen av mai. Personskadeforbundet LTN 
Oslolaget stilte med stand.
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Selius
& kidza

PERSONSKADEFORBUNDET LTN ønsker å invitere unge og 
barn til å dele instagram-bilder med andre. Vis oss din hverdag, 
hva du er opptatt av, hvor du bor, kjæledyret ditt, vennen din 
eller skolen din. Atså livet ditt. 

TAG BILDE MED #SELIUSLTN.
Vårt ungdomsutvalg plukker det beste bildet hver må-
ned og det kommer selvsagt på trykk i medlems- 
magasinet LEVE MED. I løpet av året ønsker vi å ha en egen 
bildeserie som forteller om livet til ungdom og barn som har 
nedsatt funksjonsevne eller som er pårørende.  

Vi vil i løpet av året plukke ut årets bilde som premieres med 
en ipad mini. 

HJERNEFUNKSJONER OG SKADER
Hjernen er meget nøyaktig strukturert. Hvert område i 
hjernebarken har sin bestemte funksjon. Signalene fra 
hjernebarken passerer dessuten gjennom områder som 
modifiserer og samordner signalene.

HJERNEFUNKSJONER OG SKADER
Det er ofte mulig for legen (det er nevrologer som er eksperter på 
dette) å kunne fastslå hvor i hjernen en skade eller hjernesvulst 
sitter, basert på de symptomer og tegn (utfall) som foreligger. 
Dette fordi hjernen er svært logisk bygd opp. Bestemte funk-
sjoner ivaretas av definerte områder i hjernen 

Noen begreper går igjen når man snakker om hjernefunksjoner. 
Motoriske funksjoner er en samlebetegnelse på muskelutførte 
bevegelser i kroppen. Sensoriske funksjoner betegner alt som 
har med sanseinntrykk og følesans å gjøre. Motoriske funksjo-
ner er signaler som går ut fra hjernen, og hvor kroppen lystrer 
hjernens kommando. Sensoriske funksjoner dreier seg om 
signaler kroppen sender inn til hjernen, for eksempel berøring, 
smerte, lyd eller lignende.

Kilde: nhi.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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bamble.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Ullensaker
kommune

ullensaker.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
flakstad.kommune.no

Nome
kommune

nome.kommune.no

Rennesøy
kommune

rennesoy.kommune.no

Vardø
kommune

vardo.kommune.no

Øvre Eiker kommune

ovre-eiker.kommune.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no

Nærøy
kommune

naroy.kommune.no

sveio.kommune.no

Svelvik
kommune

svelvik.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 fedje.kommune.no

Kvinnherad
kommune

kvinnherad.kommune.no

Råde
kommune

rade.kommune.no

gamvik.kommune.no

Berlevåg
kommune

berlevag.kommune.no
sarpsborg.com  steigen.kommune.no

Brønnøy
kommune

bronnoy.kommune.no

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Pleie- og omsorgsetaten
ballangen.kommune.no

odda.kommune.no

lardal.kommune.no

Øksnes
kommune

oksnes.kommune.no

Stjørdal
kommune

stjordal.kommune.no

Flesberg
kommune

Oppvekst og Kultur
 flesberg.kommune.no

Sande
kommune

sande-mr.kommune.no

Aukra
kommune

aukra.kommune.no

Masfjorden
kommune

 masfjorden.kommune.no

Grimstad
kommune

grimstad.kommune.no

Sirdal
kommune

sirdal.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Sel
kommune

sel.kommune.no

Hareid
kommune

hareid.kommune.no
sorreisa.kommune.no

andebu.kommune.no

HORDALAND

Austevoll - Huftarøy Auto....Tlf. 56 18 14 60

NORDLAND

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

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

Tlf.  02 222

Bilia Personbil as - Økern
Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 67 10 88 90

www.bilia.no

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

Galaniittuluodda
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30

Follestadv. 34
3474 ÅROS

Tlf. 31 28 81 14
sagbakkencatering.no

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Boreal Transport Nord AS
avd. Bilverksted Sandnessjøen

 Øyvind Lambes vei 17 8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 06 41 42

Betong - Mur - Flisarbeid

3239 Sandefjord - Tlf: 920 30 795 - www.leth.no
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IP Huse AS Mek. Verksted
6487 HARØY

Tlf. 71 27 57 00

Senjahopen, 9386 SENJAHOPEN
Tlf. 77 85 86 00

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

Flytting - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Årdal Blikkenslagerservice AS
Sandgota 9, 6881 ÅRDALSTANGEN

Tlf. 57 66 01 36

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

Se: www.bodo.vgs.no for studietilbud

Sam Eydesv 1, 1412 SOFIEMYR
Tlf. 66 80 18 18

Vi støtter Trafikksikkerhetsarbeidet

Brugata 2, 2450 RENA
 Telefon 62 44 71 50

amot.engerdal@aaeb.no  -  www.aaeb.no

HORDALAND

ROALDS Trafikkskole
Vestre Strømkaien 9, 5008 BERGEN...............................Tlf. 932 28 800
E-post: roald_solheim@hotmail.com
www.roaldstrafikkskole.no

MØRE og ROMSDAL

BONDHUS Trafikkskule
Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA......................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

ROGALAND

Vågsgjerdv 6, 4306 SANDNES........................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

NORDLAND

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

TELEMARK

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

ØSTFOLD
ØSTFOLD Trafikkskole
Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no

HORDALAND

Møller Bil - Minde
Kanalv. 3, 5068 BERGEN.............Tlf. 24 03 13 00

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

www.moller.no

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

SOGN og FJORDANE
Byrkjelo................................Tlf. 957 06 000

Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Rognan Auto AS
Preben von Ahnens v 4

8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 16 70

www.rognanauto.no

Førde
Bilberging AS

 6801 FØRDE
Tlf. 970 08 082

Wollenbergs
Ortopediske AS

Strømdallia 4 A
3726 SKIEN

Tlf. 35 91 53 91

Specsavers
Søtvedt Optikk
2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 29 99

Bobilagenten AS
Torvtaket 64
7092 TILLER

Tlf. 922 87 649 -
     400 45 212

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S

Tlf. 907 39 676

Pilaro AS
 Alfheim 7

1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Heen
Landbruksverksted

Heiav 382
1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 60

Stoaveien 2
4848 ARENDAL
Tlf. 37 00 69 00

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Person &
Varebilservice DA

avd Slemmestad
Vaterlandsv. 35

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

4070 RANDABERG
Tlf. 51 41 55 00

Auto 23 as
Krokajønssv 11
5147 FYLDAL

Tlf. 55 15 55 00

City Bil AS
 Malergaten 1

3117 TØNSBERG
Tlf. 33 50 47 50

Trondsen
Auto AS

 Håndverkerv. 4 B
9018 TROMSØ
Tlf. 930 53 700

Vadsø
videregående skole
Karl Rasmussens Plass 1

9800 VADSØ
Tlf. 78 96 36 00

Per A. Øren
Transport AS
6991 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Industriverktøy
IDG Tools AS

Furumoen 47
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 27 00

Mekonomen
Bjørkelangen AS
Nordre Bliksrud vei 8

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 39 30

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

AutoXL as
 Grønlikroken 3

3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Kanalen Brygge Værftsg 1 c
1511 MOSS

Tlf. 69 60 98 11

Byggmeister og
Entreprenørforretning

Tverberg & Sønner AS
Brynaskogen 39

5705 VOSS
Tlf. 53 00 39 00
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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:
1. august

Løsning på forrige kryss var:
PINSELILJER

Martin Solberg, 6412 Molde

Anne Berit Aamodt, 3290 Stavern

Bjørg Sørhaug, 3258 Andebu

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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PRATER
PIKE - 
NAVN ONDE FROST

STÅR
TMD FOR I  DET

SKAP - 
NING

STRØM

HOLDE
MUNN DRIKK TE SOMME MÅL DRIKK

KARAK - 
TER SKRITT

ORGA - 
NET

TEVLING

STOK - 
KER TALL

SØLV - 
VINNERE ØVE

MAT - 
RETT FISKEN

BLE AV - 
HOLDT
10.JUNI

SAMT - 
LIGE

KUNST - 
NEREN

KALDE
SEL - 
SKAP

OVER - 
TREKK VALUTA

TYSK BY 
HEST DEKSEL TALL SÆR SLITE

SLEKT - 
NINGER

GUDINNE
VAGE 500 PENE LEIE SYSTEM

TIDSROM
BRUTAL

FRUKT
TALL

ENHET
GUTTE - 

NAVN LETTE
SMITTE

AV

JORD - 
ART
TALL

ORDNER
UTTALE
SAFT - 

LØS

OS
PUSSET SKRUE

ARTIK - 
KEL

TAPPER
IHER - 
DIGE

NEON FELLE
HÅND - 

LAG

TALL
KOM - 
MUNE

UVAN - 
LIG

HYL
NOBEL TÅRE

HELLAS
IKKE

GJEN - 
LYD EVIG

MOBIL - 
FABRI - 
KANT

ELDSTE-
MANN
SAM - 
TALTE

FUGL

GRØNN - 
SAKER

WEEK - 
ENDEN MÅL

GARNET
FOR - 

FRISK - 
NING

GJØR
VONDT
SEGL

KLEM - 
MENE

SMELTE

SOLGUD
KANT

BY OG 
ELV

ANGÅ - 
ENDE

SMER - 
TER

EIE
BEVEGE UTROP TOLKE

ØSTER - 
RIKE RUSLE BØNN

TRE
HINNE SØKER LEGE NAFTA

MOTTO
HOS AN- 
SATTE

STRÅ
ERBIUM

SLEKT - 
NING

PAPE - 
GØYER

TONE
STOFF

INVITE - 
RES DE 

UNGE TIL

HAKE
HÅNLIG MANN ANFALL

3,14
PAR - 
TERE BÅT

LOTT - 
LAG

IRRI - 
TERE

UT - 
PEKER

TO
SVÆRE

GUTTE - 
NAVN
TONE

HAVØRN TONE

FASIT SINTE DEMPE
BRYL - 

LUP

PRO - 
NOMEN
TOPP - 
KORT

OPPHAV
EMNET
STJELE

SLUM - 
PEN

MODE - 
RERES ØMT

OSTEBY
PASSE PARTI BRÅKET

FERD - 
SELS - 

ÅRE
STIFTET AVIS

FINNES
ALV

DUMT
KLOVN

MED
FORBE - 
HOLD AV 

FEIL

VENDE
GUTTE - 

NAVN

SPYDIG
OVER - 

LØPERE
TRAU

SKREMT 50
SPRØ
PIKE - 
NAVN

OMKVED
GJEN - 

GJELDE
TONN

SY - 
UTSTYR SKOFT

RE - 
SPEKT
LEDD

SVUL - 
MER
LAND

OPP - 
GAVER
SLADRE

TONEN
SOL

DYR
ÅRSAK

PIKE - 
NAVN

FUGLEN

MYNTER
LEVERE RAKTE

PADLE
UTROP

HOL - 
LAND

SØRGE - 
LIG

BLOMST
VOKA - 

LER
STAM - 

MEN
GUTTE - 

NAVN
BARSKE

TALL

HELLIG
ARVE - 

ANLEGG

UTYDE - 
LIGE

KEISER

FÅR MAN 
SOM FRI- 

VILLIG
STIGER

LEDE
FAG

GUTTE - 
NAVN

LEVERE
STOFF

PARTI
SOPER FETT TINGEST

DRIKK
UTROP

HULE
KIKKE

FLAKKE
UFRUKT-

BAR
PRO - 

NOMEN

NY - 
NORSK
PRO - 

NOMEN

UFRED BAKKER
DEN

FØRSTE MÅL SKUE
VOKA - 
LENE

AVGASS

GRUS
AU

HAVDYR
GUTTE - 

NAVN

ARTIK - 
KEL

PLAGG
ENDER

GNIING
STYGGE

SANN
TALL

OM - 
RÅDER

TOPP - 
SJIKTET

KORN - 
BAND FRITT

SALVE
KONGE - 

LIGE
I  ORDEN

LAV
SHOP

ANNEN - 
RANGS OMRÅDE TEAMET

BLAN - 
DER UT LØSNING TILLATE ØY

GLISE
KØYER
HELL REKKE

HAR TIL 
HENSIKT

ER "TO 
MÅ MAN 
VÆRE"

KLARE
LITER
FUGL HAVDYR

VØRER
VARSEL SVOVEL

LENG - 
TER

DILLE
BRØD

SVELG
KALD
BOLIG

PIKE - 
NAVN

GRESK
BOK - 
STAV

FRYSE

BIBEL - 
NAVN

MINI - 
MALE

REPTIL
RUSTEN LISTIG

OPP - 
FØRER GYS

FOR - 
HOLD

STUK - 
KET AV

BOLET LAG
HOVED - 

STAD HAST
SPESI - 
ALIST

GUTTE - 
NAVN

ARGON
LIKE FUGLEN KLIN

VIK
SLAG - 
STED FÆLT LIKE

GRØNN
ØY ATALE SLETT

HOLDT
UT SPISE

DYR
UT - 

BLÅS - 
NING

TRANG
GUMMI - 
SKYVER

EKSI - 
STERER

Jarl  Vian

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c2i.net   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no eller lillesmurf@c2i.net   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
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Kim Årvik
Maskin AS

Heggvegen 8
4050 SOLA

Tlf. 479 14 898

Storehagen 4, 6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Kirkestuen
Transport AS

 2686 LOM
Tlf. 61 21 99 80
Mobil 916 78 400

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Skandinavisk
Trafikksenter AS

Skibåsen 25
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 05 85 60

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ
Tlf. 979 91 550

6025 ÅLESUND
Tlf. 815 20 070

Langestrand
Fysioterapi

 Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Fosen
Verkstedservice AS

7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Helge Bakken AS
Klemmavegen 4

3550 GOL
Tlf. 482 29 533

Post Nord
Logistics AS

0605 OSLO
Tlf. 09 300

Røra
Bilverksted

 Hyllav. 4
7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Drosjer Longyearbyen
Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN
Tlf. 79 02 13 75 / 913 83 462

Alfa Laval
Nordic AS

Billingstadsletta 13
1396 BILIL

Tlf. 66 85 80 00

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

 Værftsgata 1 C
1511 MOSS

Tlf. 69 91 21 30

Tyrifjord Bil
 Helgelandsmoen

Næringspark, Bygg 33
3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Coop Dønna
 Stavseng

8820 DØNNA
Tlf. 75 05 48 53

Vanylven
Rekneskapslag

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Opplæringskontoret
for Bilfag AS
 Sunnlandsv 2

7032 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 95 50

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

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Lantz Auto AS
Verksv. 13
4735 EVJE

Tlf. 37 93 03 01

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Mekonomen
Kongsvinger AS

Industriveien 57
2212 KONGSVINGER

Tlf. 62 88 27 00

avd. Finnsnes
 Botnhågen, 9306 FINNSNES

Tlf. 77 85 23 10

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Bergmann
Diagnostika AS

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Transport-
Formidlingen SA

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Hammerfest
Parkering KF
 9615 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 32 28

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Korsbakken
Auto AS

 Korsbakken Ø
2334 ROMEDAL
Tlf. 62 58 34 52

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Storg. 33
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 00 40

Nord
Lakkering AS

 Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Skipnes
Byggservice AS

Utlerimark 16
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Mo i Rana Havn KF
 Midtregate 23

8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 47 00

Bjørn & Øyvind
Tveter AS

Hegdalveien 105
3261 LARVIK

Tlf. 33 11 34 80

Nettec AS
 Kolbotnv 14

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40
www.nettec.no

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

Kvinnherad
Auto Bilutleie
 5463 USKEDALEN

Tlf. 926 40 546

Granhøi
Alderspensjonat

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Bay Auto AS
 Barstølv 6

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80

Ganddal Kran
v/Ulf Nordin Amundsen

Konradhagen 33
4322 SANDNES
Tlf. 991 21 214

Veøy Buss AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 70 00

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

Nye Jevnaker
Bilverksted as

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

Figgjo
Autoservice
 Figgenveien 34
4332 FIGGJO

Tlf. 51 66 33 22

Autolift AS
 Torgardstrøa 12
7072 HEIMDAL
Tlf. 975 63 552

Østfold
Bildemontering AS

 Ringtunveien 12
1712 GRÅLUM
Tlf. 982 24 822

Taxi Oppland AS
Østregate 32
2317 HAMAR

Tlf. 62 54 72 00

T. Aasen
Solskjerming AS

Forusbeen 10
4033 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Mobile
Bergen AS

Liaveien 12
5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Wiik
Fjellsprenging

 Furulia 55
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 70 91 69

Andersen Lakk
og Karosseri AS
Longum Austre Moland

4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 34 22

RSA bil
Fredrikstad
Råbekksvingen 1

1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 22 60

Tirol
Transportmateriell AS

Moneveien 15
4519 HOLUM

Tlf. 900 20 748

Hagen
Bilservice AS

 Industrivegen 40
2680 VÅGÅ

Tlf. 61 23 79 50

Jan S. Krog
Transport

Eneråsen
1870 ØRJE

Tlf. 900 67 402

Autoteknikk
Jessheim AS

 Energivegen 9
2069 JESSHEIM
Tlf. 63 94 77 85

Byggmeister
Per Augestad AS

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD

Tlf. 56 55 28 70

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

Nogva
Motorfabrikk AS

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Hagebø
Transport

 5283 FOTLANDSVÅG
Tlf. 400 34 890

ER-AN Bilverksted
(MECA)

5212 SØFTELAND
Tlf. 56 30 71 60

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

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Foss
Bilskadesenter

Prof Kohts v 77
1368 STABEKK
Tlf. 67 53 23 15

Ingeniør Rybergsgate 114
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

Tlf. 928 19 562

Hovrud Maskin
Månovegen 222

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 481 33 000

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77
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Baklivegen 3, 6450 HJELSET - Tlf. 71 20 13 80

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

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Industriv 7
8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Indre Årsnes
4770 HØVÅG

Tlf. 950 82 025

Byggtapetserer
Rune Knutsen

Bråtastubben 6
3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 909 31 292

Grøstad
Bilverksted AS

 Hortensv. 120
3157 BARKÅKER
Tlf. 33 50 47 82

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Sigdal
Kjøkken AS

 3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 40 00

Classic
Auto Service

 Trondheimsvegen 535
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 83 83

Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Ryghg.
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 27 44 40

Fræna
vidaregåande skole

 6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Murmester
Petter Pettersen AS

Klauvsteinen 139
5146 FYLLINGSDALEN

Tlf. 55 34 41 40

Børøyv 22
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 16 07 00

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

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

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

YX
Valestrandsfossen

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Hammerfest
Taxihus AS

 Storgata 2
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

Axel Auberts gate 8
3936 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Industriv. 1
1820 SPYDEBERG

Tlf. 69 83 34 80

Skjellerud
Verksted ANS

 Sagvollv. 467
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 76 81

Bedriftsv. 11
4313 SANDNES
Tlf. 51 68 25 30

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Hamar
Pukk og Grus

 2206 KONGSVINGER
Tlf. 62 53 69 70

Malermestrene
Indre Østland AS

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10
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Vi har omfattende erfaring med å bistå skadelidte siden 1974, med svært 
gode resultater i forhandlinger og i rettssaker. Gratis vurdering. 

Prosedyre   Trafikkskade   Yrkesskade   Pasientskade

  Voldsoffer   Trygd   Skadeoppgjør
 

Kontakt: Advokat Robert Robertsen Advokat Jan Inge Thesen
 oslo@robertsen.no jit@robertsen.no             

 Tlf 22 12 24 80  www.robertsen.no 

Kontorer:
OSLO – DRAMMEN – MOSS – SVOLVÆR - VADSØ

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

NAF-medlem?
NAF Advokat har lang erfaring  
med å bistå NAFs medlemmer  
i personskadesaker etter trafikk- 
uhell.

Bistanden omfatter råd,  
veiledning, forhandlinger og  
om nødvendig bistand i retts- 
prosesser.

Ta kontakt på 
 juridisk@naf.no  

eller  
tlf. 926 46 793  

for mer  
informasjon.

Din sak er vår sak

ANNONSERE I 
LEVE MED?

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



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
artn

er A
S.       Lisen

sn
r. 241 823        Sertifikat n

r. 1638 

  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

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

Rådgiverne svarer 
          på spørsmål
Rådgiver Ann-Karin Grønvold har kontortid 
hver torsdag mellom klokken 10.00-14.00. 
Hun svarer på spørsmål angående 
kognitive skader. E-post: kognitiv@person-
skadeforbundet.no

Rådgiver Birte Sand Rismyhr svarer på 
spørsmål om Nav, rettigheter i kommunen 
og helserettigheter. 
E-post: birte@personskadeforbundet.no

Seniorrådgiver Per Oretorp svarer på 
spørsmål om erstatning og helserettigheter 
og juridiske spørsmål. 
E-post: per@personskadeforbundet.no

De to siste er å treffe på telefon 22 35 71 00 
mellom 09.00-15.00


