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ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD
Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på
•
•
•

Trafikkskade
Pasientskade
Yrkesskade

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 tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder
forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Telefon: 02364 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Ett av Norges største og mest erfarne advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatningsrett og tilknyttede
fagområder. Vi bistår klienter fra hele landet.
10 erfarne advokater med spesialkompetanse i
erstatnings- og forsikringsrett.

Trenger du hjelp med
skadeerstatning?
Få en kostnadsfri
vurdering.

25 års erfaring!

Gratis forhåndsvurdering av din sak!
Sandvika 67 23 46 90
Ski
64 91 72 90

Halden 69 01 56 30
Asker 90 97 21 90

E-post: post@advhi.no

www.advhi.no
www.dinerstatning.no

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

Utvalgene i Personskadeforbundet LTN er de rådgivende
organene i forbundet. I praksis betyr det at landsstyret nedsetter utvalg med mandat om å å gi råd på spesifikke
fagområder.
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Vinteren har kommet
og vi går mot et nytt årsskifte. For Personskadeforbundet

Grunnen at jeg skriver dette er at jeg oppfatter at endel

LTN betyr det at vi går inn i en travel tid for å få alle brikkene

medlemmer misforstår hvilken rolle utvalgene har. Uansett, vi

på plass for 2016.

gleder oss alle til å gripe fatt på arbeidet og de mulighetene
2016 vil bringe.

Utvalgene i Personskadeforbundet LTN er de rådgivende organene i forbundet. I praksis betyr det at Landsstyret nedsetter

At vi i Personskadeforbundet LTN er en aktiv organisasjon

utvalg som har som mandat å gi råd på spesifikke fagom-

kan du lese om i dette nummeret av LEVE MED. Her finner

råder. Disse områdene er økonomi, sosialpolitisk, kognitiv,

du innlegg fra aktiviteter landet rundt, samt en artikkel fra

marked, barne- og ungdom, pasientskade, trafikksikkerhet

likepersonkurset og fra organisasjonskurset.

og likeperson.
Du finner også en artikkel om hvorfor det lønner seg å rådføre
I disse dager jobbes det på spreng med å legge planer og

seg med forbundet når du skal velge advokat. Ute i landet er

budsjettforslag som skal sendes til økonomiutvalget. Dette

det mange ulike advokater og det er viktig å finne en som både

utvalget lager i henhold til opplysningene et forslag til Lands-

har erfaring og kunnskap om din konkrete problemstilling.

styret, som de bruker som grunnlag for å fatte et vedtak.
Verken økonomiutvalget eller andre utvalg har vedtaksmyn-

På vegne av Landsstyret og meg selv vil jeg ønske dere en

dighet, det er det kun Landsstyret som har.

god jul og et godt nytt år. Vi ser fram til å arbeide sammen
med dere i 2016.
Hilde S. Valberg
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Feil folk skammer seg
I et moderne samfunn forventes det
at individer mestrer og har kontroll
over ting. Underliggende er det en
forståelse av at ingenting er umulig,
ikke engang det å oppnå god helse.

blir ti norske samfunnsforskere, teologer
og filosofer utfordret til å tolke skammen
i det moderne fra et faglig perspektiv.
- I boken jeg redigerte stilles det blant annet spørsmål om hvilken rolle skammen

TEKST: Gunn Kvalsvik

spiller i vår tid, og samlet gis det en bred
innføring i hvordan samfunnsforskning og
humaniora i dag nærmer seg skammen.

Professor Trygve Wyller, ved teologisk

Et samlende synspunkt er at det moder-

fakultet ved Universitet i Oslo, starter ofte

ne inneholder mer skam enn man hittil

sine foredrag med å si målet ikke er å

har tenkt seg. Mange kjenner seg små

avskaffe fenomenet skam. Skam har ek-

og skammer seg for det. Den som ikke

sistert til alle tider og i alle samfunn. Skam

klarer å leve opp til omgivelsenes krav,

er noe som er og og noe som vi behøver.

mister ære og skammer seg, forklarer

Tilhørerne blir tause, gjerne småirriterte

teologiprofessoren.

og inntar en avventende kroppsholdning.
De vil gjerne avskaffe skammen.

- Før skammet folk seg fordi de brøt de
kjente reglene som gjaldt i samfunnet.

- Jeg starter slik fordi dette er en svært

I dag skammer mange seg fordi de ikke

viktig variabel når en skal snakke om

er selvstendige og selvrealiserende nok .

skam. Det er hypotetisk, svermerisk, ut-

En viktig etisk utfordring er hvordan man

opisk og kanskje heller ikke ønskelig å

i dag kan fastholde den skammen som

Da jeg kom dit visste det seg at jeg skulle

avskaffe skam som fenomen. Dessuten er

utløses når et medmenneske ikke blir

operere bort flekken. Jeg ble lagt på en

det viktig å avfeie myten om at skammen

møtt med tillit og respekt, sier Wyller.

benk og legen, som jeg kjente fra tidligere,

har forsvunnet og blitt erstattet med frie,

begynte å stikke bedøvelsessprøyter rundt

uavhengige mennesker i vår moderne

HELSE OG SKAM

nesen, forteller professoren. Samtidig

og sekulariserte verden. Skammen lever

Det var først i sitt artikkelbidrag i boken

som han satte sprøyter snakket legen

i beste velgående - bare i ny drakt, sier

SKAM, redigert av Guldbransen, Wyller

med teologen Wyller, om innsettelsen

Wyller.

knyttet skambegrepet opp mot helse.

av Biskop Kvarme og om holdningen til

Under tittelen ”Skammen når kroppen blir

homofili. Trygve Wyller fikk en opplevelse

SKAMINTERESSERT

en ting”, forteller han hvordan distansen

av at han gjorde kroppen hans om til et

Wyllers akademiske interesse og karriere

mellom det ytre og indre gjør folk sårbare

objekt som han stakk nåler i, som var helt

har i lang tid sentrert seg rundt begrepet

og skamfulle.

adskilt fra ham som person.

både hvordan skam oppleves på individ-

- Jeg starter artikkelen med en personlig

- Det var en svært sårbar situasjon, og jeg

nivå og som samfunnsorganisator. Inter-

opplevelse hos min fastlege. Et svært

følte meg skamfull og liten, forteller han.

essen resulterte i at han i 2001 gav ut

godt case, om jeg skal si det selv. Fastle-

boken ”Skam - perspektiver på skam, ære

gen kalte meg inn for å fjerne et merke på

Historien, som ble til et case, passer godt

og skamløshet i det moderne”. I boken

nesen. Det var i alle fall det jeg ble fortalt.

inn i Wyllers tanker og interesse for feno-

og fenomenet skam. Hans anliggende er
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Skam fungerer institusjonelt og skaper rammer rundt et
samfunn. Det gir signaler om hva som er rett og galt, og gir
dermed signaler om når fellesskapet mener en bør skamme
seg.
Trygve Wyller

- FØR SKAMMET FOLK SEG fordi de brøt de kjente reglene som gjaldt i samfunnet. I dag skammer mange seg fordi de ikke er selvstendige og selvrealiserende nok .

menologi. Dette handler om distansen

Opplevelsen av å bli en annens gjenstand

fenomen. Hvilke typer helseutfordringer

mellom vårt indre og ytre, eller rommet

er overførbar til en rekke situasjoner, og

som blir rammet er kanskje noe forskjellig,

som skapes mellom meg og deg. Femino-

er et godt eksempel på når et moderne

men det å ikke bidra eller stå utenfor,

logi som teori kan forklare det som skjer

menneske opplever skamfølelse. Det

noe som sykdom gjerne leder til, straffes

når noen stikker en nål i en kropp uten

hele blir en ikke-relasjon; en lege med

gjerne med utestengelse.

å ta hensyn til at det er et menneske.

sitt objekt.

Grunnen til at han bruker sin egen historie
er at han vet at den ikke er unik.

Når en snakker om helse og skam på
Professor Wyller forklarer at innenfor ny-

dette planet, handler det om mekanismer

ere feminologi har diskusjonen om ob-

som skjer på et samfunnsorganisatorisk

- Det skjer hele tiden og svært ofte i det

jektivering igjen dukket opp. En snakker

plan, altså hvordan samfunnet plasserer

medisinske møtet. Mennesket reduseres

gjerne om en form for schizofreni – om

mennesker med helseutfordringer utenfor.

til en kroppslig gjenstand, et objekt, og

en spalting av mennesket til subjekt og

Her referer Wyller til Foucault sine teorier

relasjonen er ikke likeverdig. Selv hvor

objekt; kropp og person som to adskilte

om utsorteringssamfunnet, utenforska-

empatisk en blir møtt, blir kroppen på

deler.

pet og ønsket om å skape institusjoner.

kanskje 100 000 ulike måter sett på som

Som Foucault mener professoren at både

en gjenstand i helsevesenet, forklarer

HELSE OG SKAM - FØR I TIDEN

religiøse og sekulariserte samfunn har

Wyller.

At helseutfordringer leder til sårbarhet og

selektert innbyggerne sine etter deres

skam er ifølge professoren et gammelt

helse.
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PROFESSOR TRYGVE WYLLER hevder at skam først får en negativ valør og kan defineres som galt når det er feil folk
som skammer seg.

- Jeg er ingen historiker, men jeg tror vi
har en tendens til å romantisere hvordan religionen skapte en ramme. Institusjonene som sorterer ut mennesker
også i det moderne samfunnet har et
religiøst opphav. En skal likevel ikke underslå betydningen av at folks aksept
for sykluser, sykdom og død var større
enn i et moderne, sekularisert samfunn,
understreker han.
det motsatte og dermed ikke skambe-

nesker. For noen, som kanskje allerede

Selv er han mindre opptatt av hvordan

lagt. Faren ved skam i vår tid og kultur

føler seg sårbare fordi han eller hun ikke

det var før, og holder fokuset på skam

er at det moderne mennesket føler skam

passer inn i samfunnet, kan det være

og dens tvetydighet.

blant annet dersom det ikke gjør øko-

svært belastende å bli objektivisert og

nomisk suksess eller greier å holde seg

påført skam.

- Skam fungerer institusjonelt og skaper

frisk, sier Wyller.

rammer rundt et samfunn. Det gir signaler

- Helsegevinsten, ved å øke helseperso-

om hva som er rett og galt, og gir der-

Han understreker at skam skjer i samspill

nells kunnskap om at de behandler hele

med signaler om når fellesskapet mener

mellom individet og samfunnet. Skam

mennesker er, etter mitt syn, enorm. Jeg

en bør skamme seg. Det opprettholder

oppstår når individet ikke klarer å leve

mener ikke at helsepersonell trenger å bli

de grunnleggende verdiene i en gruppe.

opp til samfunnets forventninger. I en

terapeuter, men at møtet mellom be-

Dette har antropologene lært oss. Skam

slik kontekst vil en person som sliter med

handler og pasient med mer filosofisk og

er altså ikke nødvendigvis negativt og det

dårlig helse oppleve at både han selv og

sosialantropologisk behandlerforståelse

er først i nyere tid en har begynt å snakke

samfunnet fordømmer ham fordi han ikke

ville gjort en forskjell, sier han.

om det som noe negativt, forklarer Wyller.

”leverer”. Med leverer menes det både
jobbmessig, men også at vedkommende

Wyller understreker at han helsepolitisk

FEIL FOLK SOM FØLER SKAM

ikke kan levere med hensyn til barn og

tror en er på villspor, eller i alle fall ikke

Professor Trygve Wyller hevder at skam

familie, at vedkommende med helseut-

satser på den hesten som gir mest ge-

først får en negativ valør og kan defineres

fordringer er en byrde.

vinst, med alle de administrative grepene.

seg. I vårt moderne samfunn der homo

- Sårbarheten ved å ikke kunne bidra

- Å jobbe med helsepersonells holdninger

economicus utgjør den dominerende dis-

på grunn av helseutfordringer skaper

kan nok ikke redde verden, men ved å

kursen, er det de som ikke lykkes innenfor

grobunn for skammen, som igjen tvinger

møte syke som hele personer og redusere

denne verdenen som opplever seg selv

en til å stå utenfor, sier Wyller.

sårbarheten og skammen, vil en gjøre en

som galt når det er feil folk som skammer

som verdiløse og blir skamfulle.

forskjell. Og kanskje denne forskjellen på
HELSEØKONOMISKE GEVINSTER VED

sikt også kan redusere det utenforskapet

- Hva som utløser skam beveger seg i tid

SKAMFOKUS

de personene som lever med helseutfor-

og mellom kulturer. Før var det vanlig å

I den moderne verden, og med vårt skam-

dringer opplever i samfunnet. Og igjen,

skamme seg dersom en fikk barn utenfor

mønster, har leger og helsepersonell et

problemet er ikke skam, men at det er feil

ekteskapet, i dag er det mer vanlig enn

ekstra ansvar når de møter syke men-

folk som skammer seg, avslutter Wyller.
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Kan du bli fysisk skadet etter et
whiplash-traume?
Eller er det bare psykisk sårbare personer som får nakke- og hodeplager etter en påkjørsel bakfra? Som
deltager i en arbeidsgruppe i regi av
Personskadeforbundet LTN har noen
i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen besøkt SAFER ved Chalmers
universitet i Gøteborg for å lære mer
om dette.

og hodet etter en whiplashmekanisme,

Det er mange forklaringsmodeller for ska-

som for eksempel en påkjørsel bakfra.

dene man ser etter en påkjørsel bakfra.
Det kan være facettleddskade, ligament-

På SAFER er de ikke i tvil om at man kan

skader, muskelskader, diskskader og så

bli fysisk skadet ved en slik påkjørsel.

videre. Problemet er at det i mange sammenhenger er vanskelig å diagnostisere

Chalmers og Volvo bruker store beløp på

disse skadene. Dagens røntgenteknologi

å forske på stolrygger og nakkestøtter

er ikke god nok.

for å hindre nakkeslengskader.
Ved Chalmers forskes det i øyeblikket på

TEKST: Advokat Tor Ingebrigtsen

Det brukes også store ressurser på å finne

nerverotskader som følge av trykkforand-

ut om de endringer Volvo har gjort på sine

ringer i blodårer (intraspinale vener) i det

SAFER er en internasjonal møteplass for

stoler gjennom mange år har en effekt

skadeutsatte området i nakken. Dette er

mennesker som arbeider med trafikksik-

i det virkelige liv. Og det ser det ut til at

en vinkling som kanskje kan gi oss en ny

kerhetsspørsmål. Her møtes forskere fra

de har. Det sier seg vel selv at det ville

forståelse av nakkeslengskader.

akademia, industrien og samfunnet med

vært utenkelig å bruke store ressurser

det mål for øyet å bidra til å eliminere

på dette feltet hvis fysiske skader etter

Chalmers har også utviklet en testdukke

skader og dødsfall på veiene - over hele

en whiplash var en illusjon.

som ligner på kvinner (EvaRID V1), fordi

verden.

det har vist seg at kvinner har et større
Det er mange ting man ikke forstår når

skadepotensiale enn menn ved påkjørsler

Det er ambisiøst, men SAFER støttes av

det gjelder nakkeslengskader. Nakkens

bakfra. Kvinners anatomi og fysiologi er

Sveriges innovasjonsmyndighet VINN-

konstruksjon er kompleks. Whiplashska-

annerledes enn menns.

OVA, samt en rekke andre samarbeids-

der har tradisjonelt vært sett på som kun

partnere, som for eksempel den norske

en såkalt bløtdelsskade (muskler, sener

De testdukkene som tidligere har vært

organisasjonen Transportøkonomisk in-

og bånd) og dermed sammenlignet med

brukt i kollisjonstester har vært bygget

stitutt (TØI), Volvo, forsikringsselskapet

for eksempel det å vrikke en ankel.

som en mann (BioRID I og II). Man snakker om behovet for å endre bilsetene i

Folksam med flere.
Da ligger det i kortene at skaden normalt

henhold til de funn man har gjort, slik

I Norge og Sverige er det en del leger og

skal gå fort over, og at man vil bli som

at kvinner blir bedre beskyttet enn før.

advokater, særlig de som er knyttet opp

før etter en viss tilhelningsperiode. Denne

Denne forskningen hadde heller ikke

til forsikringsselskapene, som mener at

forståelsen passer selvsagt forsikrings-

funnet sted dersom man ikke var sikre

man ikke får en fysisk skade i nakken

selskapene godt.

på at whiplashskader i høyeste grad er
fysiske skader.
Hvis du vil lese mer om SAFER finner du
mye interessant på www.chalmers.se/
safer.
Denne artikkelen er tidligere publisert på
dinerstatning.no

ADVOKAT SVEN KNAGENHJELM I ADVOKATFORUM, professor Mats Y. Svensson fra Chalmers, assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN og advokat Tor Ingebrigtsen i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen.
Foto: advhi.no
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En ringrev sjekker nesten ut
Etter syv perioder og 14 år takket Jarl
Vian (72) nei til en ny periode som
medlem i Landsstyret. Økonomiutvalget får heldigvis likevel nytte
av hans kompetanse fremover.
TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

Vian ble medlem i Personskadeforbundet

relt sett har blitt bedre for de som blir

LTN i 1993 etter at han ble hardt skadet

utsatt for en ulykke.

i en bilulykke. Etter å ha fått god hjelp
av forbundet sentralt, var han med på å

- Jeg sitter igjen med mange gode

starte opp en lokalavdeling for Alta og

minner og har blitt kjent med folk fra

omegn, som etterhvert ble til Finnmark

hele landet i tiden jeg har vært med.

fylkeslag. t

Høydepunktet, for meg personlig, var
da vi etterhvert hadde fått på plass en

GODE, INNHOLDSRIKE OG

strukturell investeringsplan i samarbeid

KREVENDE ÅR

med Pareto. Investeringsprofilen var og

- Det er økonomi og økonomistyring som

Det erfarne landsstyremedlemmet har

er fremdeles avgjørende for vår fremtid,

har stått mitt hjerte nær. Sikkert fordi det

vært med forbundet på mange reiser;

forklarer han. Det handler rett og slett

er dette jeg kan og dermed føler jeg kan

skifte av navn, ansatte som har kommet

om den økonomiske fremtiden til vårt

bidra med. Mitt anliggende har vært, og

og gått, innkjøp av leiligheter i Bulgaria,

forbund, og hele vårt eksistensgrunnlag.

er, å etablere fornuftig økonomistyring i

ekstraordinære landsmøter, samt en

forbundet, sier Jarl Vian.

samfunnsutvikling der vilkårene gene-

Jarl Vian forteller at han også har likt å
jobbe med sekretariatet og at han har
hatt et godt forhold både til den sittende
generalsekretæren og den tidligere, samt
alle de andre i sekretariatet.
MÅ TENKE FREMOVER
Det er alderen og en rekke andre verv som
gjør at finnmarkingen valgte å takke nei
til to nye år tidligere i høst. Han presiserer
at han ønsker å slippe til de yngre, de
som har mer energi og kan tenkte nytt.
Dessuten sitter han i 12-15 andre styrer
og driver et par bedrifter.
- Jeg har sagt til familien at jeg skal
bremse ned, men de tror ikke helt på
meg. Å si nei til å stille for en ny periode
er et skritt i rett retning, men så takket jeg
altså ja til å sitte i økonomiutvalget, ler
Vian, og legger til at vervet som medlem i
økonomiutvalget tross alt er langt mindre
krevende enn et styreverv.

JARL VIAN FORTELLER at han sitter igjen med mange gode minner fra tiden i Personskadeforbundet LTN.
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Gode tall er avgjørende for å ivareta et godt
sekretariat, styrke kompetansen i lokallagene
og møte forventningene til nye medlemmer.
Jarl Vian

-Hvorfor har du valgt å legge ned så

ling både i møte med organisasjonen og

Gode tall er avgjørende for å ivareta et

mange gratistimer for Personskade-

hjelpeapparatet.

godt sekretariat, styrke kompetansen i

forbundet LTN?

lokallagene og møte forventningene til
- Etter så mange år nært på organisasjo-

nye medlemmer. Husk: i bunnen av en

- Da jeg selv ble hardt skadet fikk jeg

nen, er du som en ringrev å regne. Hvilke

strømlinjeformet organisasjon ligger to

uvurderlig hjelp fra forbundet. Det har jeg

råd vil du gi til Landsstyret som er valgt

premisser - den ene er at sekretariatet

aldri glemt. Særlig Tom Eitvet og tidligere

inn for perioden 2015-2017?

og Landsstyret samarbeider godt og den

generalsekretær Marit Andresen. Min

andre er at vi fortsetter med god økono-

frivillige innsats er en form for tilbake-

- Jeg er svært bekymret for negative

betaling. Jeg har også hatt et genuint

medlemstall og oppfordrer både det sit-

ønske om å styrke organisasjonen slik

tende styret og sekretariatet til å jobbe

at de som blir skadet får god behand-

hardere og å være enda mer profesjonelle.

mistyring, avslutter Jarl Vian.

HVEM OG HVA GJØR ØKONOMIUTVALGET?
Økonomiutvalgets mandat er å
følge med på økonomien til Personskadeforbundet LTN og foreslå
tiltak som Landsstyret tar opp til
vurdering og beslutning.

for øyeblikket jobber med budsjettet

Utvalgets viktigste mål er at økonomi-

for 2016.

en skal være solid, og de har derfor ett
langsiktig perspektiv der budsjettene

- Vi venter på innspillene fra de andre

er vedtatt tidlig.

utvalgene og skal ha ett møte i nærmeste fremtid slik at vi kan ha ett budsjett

De som sitter i utvalget er, i tillegg til

Den nyvalgte lederen for økonomiut-

klart til neste møte i Landsstyret, sier

Trond Mikalsen (t.h), Martin Berg, Helge

valget, Trond Mikalsen, forteller at de

han.

Fossen og Jarl Vian.
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Ufør og lån i Lånekassen?
Blir du varig ufør, kan Lånekassen
ettergi (slette) hele eller deler av
gjelden din.

Når Lånekassen behandler søknader

inntekt og at du er arbeidsufør. Det er

om ettergivelse, behandler vi den etter

en forutsetning at du i løpet av perioden

reglene som gjaldt det året vi mottok en

ikke har mottatt rehabiliteringspenger,

dokumentert søknad. Dette betyr at en

attføringspenger, tidsbegrenset uføre-

Du kan få ettergitt gjeld dersom du blir

søknad som er mottatt i 2015, blir vurdert

stønad eller arbeidsavklaringspenger.

minst 50 prosent varig ufør og får varig

ut i fra inntektsgrensen som gjelder for

uføretrygd fra folketrygden.

2015, selv om du fikk vedtaket om at du

SLIK SØKER DU OM ETTERGIVELSE

var varig ufør et tidligere år.

Bruk søknadsskjema som ligger på Lånekassen sine hjemmesider for ettergivelse

Du kan også ha rett til ettergivelse hvis
du får varig uføretrygd fra folketrygden

HAR DU BARN?

ved varig uførhet (skjema U). Legg ved

og er minst 40 prosent varig ufør. For å ha

Når inntektsgrensen skal økes på grunn

kopi av pensjons- eller vedtaksbrevet

rett til ettergivelse på dette grunnlaget

av barn, blir alle barn, til og med året de

fra Nav.

må du ha satt fram krav om uføretrygd

fyller 16 år (også særkullsbarn), som du

på et tidspunkt hvor du fikk arbeidsav-

forsørger, tatt med, også barn som du be-

NY STØTTE - OPPHEVING AV VEDTAK

klaringspenger.

taler bidrag for. Vi ser bort fra barnetillegg

Hvis du søker om og får ny utdannings-

og barnebidrag som du får for barn over

støtte før det har gått ti år etter etter-

For å ha rett til å få ettergitt gjelden, må

16 år. Inntekt som er registrert på barnet

givelsen, blir vedtaket om ettergivelse

du ha en brutto årsinntekt (person- og

ditt blir ikke tatt med i behovsprøvingen.

opphevet.

Grensen blir hevet med 13 390 kroner per

UFØRETRYGD MÅ VÆRE INNVILGET

Kilde: Lanekassen.no

år for hvert barn du forsørger.

Varig uføretrygd fra folketrygden eller

kapitalinntekt) på under 410 117 kroner.

tilsvarende pensjonsordning i utlandet
Har du brutto årsinntekt på 284 426 kro-

må være innvilget før gjelden kan bli et-

ner eller lavere, kan du få hele gjelden

tergitt, men det kan gjøres unntak:

slettet.
Dersom du er helt arbeidsufør og har vært
Har du en brutto årsinntekt på 284 427–

dette sammenhengende i de siste seks

410 117 kroner, kan du få gjelden redusert

årene, kan dette gi grunnlag for etter-

etter denne tabellen:

givelse. Du må dokumentere sykdom,

Brutto årsinntekt
(person- og kapitalinntekt)

Ny gjeld

Nytt terminbeløp

kr 284 427–315 756

kr 57 482

kr 613

kr 315 757–346 105

kr 67 036

kr 737

kr 346 106–378 132

kr 76 728

kr 869

kr 378 133–410 117

kr 86 282

kr 990

ALLE INNTEKTSGRENSENE I TABELLEN OVER GJELDER 2015.
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MS-SYK FÅR ERSTATNING ETTER VAKSINE:

Vant mot Staten i alle rettsinstanser
En 25 år gammel mann fikk medhold
i Høyesterett i at staten er erstatningsansvarlig etter at han utviklet
MS etter å ha fått MMR-vaksine da
han var tolv år gammel.

– På bakgrunn av en rekke faktorer
– blant annet den nære tidsmessige
sammenhengen mellom vaksinen og
de første symptomene, guttens unge
alder og eksempler fra vaksinasjoner med
andre type virus som har hatt autoim-

TEKST: Gunn Kvalsvik

mune virkninger og som har likhetstrekk
med MS – fant Høyesterett at det var
-Vi er svært fornøyde med dommen,

- Høyesteretts avgjørelse gir meg grunn

et visst forskningsmessig belegg for at

først og fremst for den unge mannen

å tro at staten over svært lang tid på

MMR-vaksinen i svært sjeldne tilfeller

det gjelder, men også på vegne av mange

feilaktig juridisk grunnlag har avslått

kunne utløse MS hos unge mennesker,

som mener vaksinasjon har ført til au-

erstatning i slike saker, og forbundet

presiserer førstekonsulent Rizwana Ye-

toimmune sykdommer, sier Per Oretorp,

forventer nå at NPE og PSN på eget

dicam ved Norges Høyesterett.

assisterende generalsekretær i Person-

initiativ gjennomgår og gjenåpner alle

skadeforbundet LTN

de liknende saker der man tidligere har

Mannen hadde vunnet både i Oslo ting-

avslått erstatningsansvar, understreker

rett og i Borgarting lagmannsrett, men

Oretorp.

Norsk pasientskadeerstatning anket sa-

Høyesterett er i dommen tydelig på at
det ikke er tilstrekkelig for Staten ved

ken videre til Høyesterett. Høyesterett

Norsk Pasientskadeerstatning og Pa-

OM DOMMEN

forkastet enstemmig anken og idømte

sientskadenemnda å hevde at andre

Dommen som ble avsagt i Høyesterett

Norsk pasientskadeerstatning å betale

årsaker til sykdomsutviklingen er mer

gjelder en tolv år gammel gutt som ut-

sakskostnader til mannen på nesten

sannsynlig enn vaksinering. I disse tilfeller

viklet symptomer på den autoimmune

790.000 kroner. Saken vil nå sendes til-

snus bevisbyrden og i følge Høyesterett

sykdommen multippel sklerose (MS) få

bake til NPE for erstatningsutmåling og vi

må Staten bevise hvilke konkrete årsa-

dager etter at han hadde fått sin andre

krysser fingrene for at skadelidte slipper

ker til sykdomsutviklingen som er mer

MMR-vaksine i 2002. MMR-vaksinen er en

å bringe også utmålingsspørsmålet for

sannsynlige enn vaksineringen.

anbefalt vaksine mot meslinger, kusma

domstol.

og røde hunder.
-Dette er en meget viktig og interessant
dom som vi mener vil måtte få betydning
for et ukjent, men stort antall mennesker
som har utviklet sykdom etter vaksinasjoner, sier han.
Staten ved NPE og PSN skal som ”objektivt” forvaltningsorgan uten økonomiske
egeninteresser utbetale riktig erstatning
til dem som er rammet av skader og sykdom etter svikt eller feilbehandling i helsetjenesten, herunder vaksinasjonsskader.
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Smått & Viktig
- Må kartlegge foreldrenes følelser
som beskytter, sier forsker og psykolog
Tonje Holt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
– Derfor er det ikke overraskende at foreldre får sterke følelser når barna opplever
noe traumatisk.
Slike følelser kan spenne fra tristhet, uro
og sinne til utilstrekkelighet, hjelpeløshet,
skyld og skam. Ulike foreldre reagerer
på ulike måter, og typen hendelse har
selvsagt også betydning.
Holt mener at det er viktig at også foreldres følelser kartlegges når barn kommer i
behandling etter en traumatisk hendelse.
Det trengs både fordi foreldrene selv sliter
med mange vonde følelser som må bearbeides, og fordi slike følelser kan påvirke
hvordan foreldrene møter barna sine.

Terapeuter bør kartlegge foreldrenes reaksjoner når barn kommer i
behandling etter traumatiske hendelser, mener forsker.

peuter med slik kartlegging, har nå blitt
testet ut for bruk i behandling.

vold og traumatisk stress (NKVTS).
– Som mor eller far er din viktigste oppgave å beskytte barnet ditt. Når barnet

Et spørreskjema som kan hjelpe tera-

Pizzakveld i
Midt-Troms
lokallag

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om

opplever noe vondt, rammer det din rolle

I alt 18 personer møtte til sosial kveld med
pizza på Lille Milano i november. Lederen
for laget, Carina Simonsen, forteller om
en fin og sosial kveld, noe som også vises
på bildene hun har sendt inn.
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Hvorfor juridisk bistand
gjennom forbundet?

PER ORETORP. Foto: Gunn Kvalsvik

Erstatningsretten er i kontinuerlig
utvikling og forbundets oppgave
er ikke bare å holde oss oppdatert
på utviklingen, men også å avdekke områder der vi mener at det er
behov for å styrke de skadelidtes
erstatningsrettslige vern.

- Selv om mye er på plass, er det fort-

- På samme måte som vi forutsetter at

satt mye som gjenstår både helse- og

helsepersonell har nødvendig spesialise-

rettspolitisk. Det er mye som må avdek-

ring, kompetanse og erfaring er det like

kes, prøves ut i rettsapparatet og arbeides

viktig at advokaten har den tilsvarende

videre med, sier Per Oretorp, assisterende

kompetansen innenfor erstatningsretten

generalsekretær og den som jobber tet-

Erstatningsretten er et juridisk spesialom-

test på erstatningsfeltet i forbundet.

råde og for skadelidte er det er like viktig

TEKST: Gunn Kvalsvik

JURIDISK SPESIALOMRÅDE

på sitt område som den spesialiserte

Man skulle tro flere års rettsutvikling og

legen har på sitt, understreker han.

at advokaten har tilsvarende kompetanse

rettsavklaring ville gjøre erstatningsproPersonskadeforbundet LTN har i 32 år

sessen enklere, og i noen tilfeller er det

Oretorp forteller at det faktisk ikke så

hatt daglig kontakt med medlemmer

selvsagt tilfelle. Samtidig stilles det, i følge

altfor sjeldent hender at forbundet mottar

som er skadet og deres pårørende. Mange

Per Oretorp, langt større krav til jurister og

henvendelser fra skadde som har erfart

ønsker også juridisk veiledning. I tillegg er

saksbehandlere når det gjelder medisinsk

at ”den generaliserte advokaten” ikke

vi en del av et veletablert juridisk nettverk

kompetanse. Hovedregelen er at hver ska-

matcher ”den spesialiserte advokaten",

som i høy grad har bidratt til at skaddes

desak skal behandles individuelt. Bistand

som for eksempel forsikringsselskapet

rettsvern gjennom årene har blitt bety-

til skadde kan derfor aldri bli generalisert

stiller med.

delig styrket.

eller automatisert.
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- Det er viktig å huske at hele poenget

BYGGER OSS GODE NETTVERK

måte skal mistenkes for å ville sine kun-

med å bruke advokat i erstatningssa-

Når en ser tilbake i historien har forbundet

der noe vondt, så er det en sterk motpart

ker er at du som skadet skal stille med

valgt å forfølge saker helt til Høyesterett,

med både erfaring og ressurser og som

lik kompetanse og profesjonalitet som

og vi er i kontinuerlig dialog med for-

også har et ansvar ovenfor eiere eller

motparten, sier han.

sikringsbransjen, regjering og storting.

aksjonærer. Det er naturlig at det ligger

Forbundet har gjennom årene bidratt

i motpartens interesse å behandle skade-

RETT PÅ ADVOKAT

til forandring og betydelig styrking av

serstatningsoppgjør så raskt som mulig

Mange som blir skadet er ikke klar over

skaddes erstatningsrettslige vern. I vår

til en så rimelig kostnad som mulig, sier

at de i mange tilfeller har rett på å få

jubileumsbok snakkes det om Davids

han, og legger til:

dekket advokatutgiftene. For noen

kamp mot Goliat.

kan det medføre at man velger å ikke

- I mange tilfeller gir selskapet veiledning

søke hjelp eller engasjerer en advokat

Dette er imidlertid ikke kamper vi har

i forhold til hva du kan kreve erstattet,

på bakgrunn av timesats, istedenfor

tatt alene. Dette har vært og er mulig

men i alt for mange tilfeller erfarer vi at

kvalifikasjoner. Det kan bli en dyr affæ-

fordi vi er i daglig dialog med dem som

ansvaret for å fremme krav mer eller min-

re ettersom kvalifikasjoner og erfaring

rammes av skader og fordi vi kan kana-

dre i sin helhet overlates til den enkelte

ikke bare kan innvirke på erstatnings-

lisere juridisk-medisinske problemstillin-

skadde eller etterlatte. Altså personer

prosessen, men også føre til et lavere

ger inn i et solid, erfarent og rettspolitisk

som av naturlige grunner er svært sårbare

erstatningsoppgjør.

engasjert juridisk nettverk som Person-

og ofte har mer enn nok med å mestre,

skadeforbundet LTN i snart 32 år har

overvinne og tilpasse seg en dramatisk

Forbundets juridiske rolle er først og

arbeidet systematisk med å bygge opp

forandret livssituasjon.

fremst å gi råd og veiledning i forbin-

og kvalitetssikre.

delse med skade. Og vår interesse er

Med riktig juridisk bistand og god dialog

å sikre at våre medlemmer får bistand

- Fordi Personskadeforbundet LTN gjen-

mellom advokat, skadelidte og selskap

fra advokater med kompetanse og

nom historien har kjempet og flyttet

har Personskadeforbundet LTN erfart at

erfaring på de medisinske og juridiske

grenser, er erstatningsnivået høyere og

økonomiske ressurser og utbetalinger fra

problemstillinger som er aktuelle i hver

riktigere enn før, sier Oretorp.

selskapet, har vært avgjørende for at

enkelt sak.

mange skadde raskt har fått en stabil
FORSIKRINGSSELSKAPET OG

økonomisk situasjon. I tillegg kommer

- Det handler om kompetanse, erfaring

ENKELTMENNESKET

et behandlings- og rehabiliteringstilbud

og ressurser. Har du hatt mange saker

Motparten i en erstatningssak er ofte et

som har vært tilpasset den enkeltes indi-

på en type skadeproblematikk, er det

forsikringsselskap eller et statlig offentlig

viduelle behov, og derved muliggjort en

lettere å prosedere saken på nytt, for-

organ, som for eksempel Pasientskade-

så god og rask rehabilitering som mulig.

klarer Oretorp.

nemnda og Voldsoffererstatningsnemnda. De sitter på store økonomiske og

HVORDAN FINNE EN GOD ADVOKAT?

- Erstatningsprosesser etter personska-

juridiske ressurser, og både i forhandlinger

Per Oretorp sier at det ikke er grunn å

der er aldri ”plankekjøring”, snarere tvert

og en eventuell rettsak er det derfor viktig

skille mellom en håndverker eller en ad-

imot. Dette er saker som ofte er svært

og mange ganger avgjørende å ha en

vokat hva gjelder å sjekke referanser. De

sammensatte, både medisinsk og juri-

kyndig og erfaren advokat ved sin side.

færreste engasjerer den første håndverker

disk og som stiller krav også til partenes
kommunikasjonsevner.

man finner til å rehabilitere badet uten å
- Selv om forsikringsselskap ikke på noen
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sjekke referanser. Det er ikke noen grunn

Med riktig juridisk bistand og god dialog mellom advokat, skadelidte
og selskap har Personskadeforbundet LTN erfart at økonomiske
ressurser og utbetalinger fra selskapet, har vært avgjørende for at
mange skadde raskt har fått en stabil økonomisk situasjon.
Per Oretorp

til å forholde seg annerledes til advokater

Hvis du er skadet i en arbeidsulykke og er

slike saker har vedkommende prosedert

som tross alt er ”håndverkere” innenfor

medlem av et fagforbund kan du i mange

for retten?

sitt område.

tilfeller også få god bistand gjennom
disse, men uansett om du velger advokat

Advokatens geografiske plassering er

- Vi oppfordrer våre medlemmer til å

selv eller får hjelp gjennom et forbund er

også en faktor da noen mener det føles

samle nødvendig dokumentasjon og

det viktig å høre med advokaten hvor

trygt å ha en advokat nært der man bor

henvende seg til forbundet slik at vi kan

lang erfaring vedkommende har med

eller oppholder seg.

drøfte både medisinske og juridiske pro-

personskadeerstatning.
- Men altså, til syvende og sist kommer

blemstillinger i den enkelte sak. På den
måten får vi et så godt grunnlag som

- Gode spørsmål er: Er det i personskade-

man dog ikke i fra at det ikke er hvor

mulig for å kunne bistå i forbindelse med

erstatningssaker han eller hun i hovedsak

advokaten har sitt kontor som er avgjø-

valg av advokat. Det er også mulig å hen-

har jobbet og jobber med, hvor mange

rende for om du vil få den erstatning som

vende seg til Advokatforeningen eller til

slike saker har man hatt før, hva kan man

du har krav på - det er kvalifikasjoner,

det juridiske fakultet ved et universitet

om den eller de aktuelle diagnosene og

kompetanse, ressurser og engasjement,

for referansesjekk, sier han.

juridiske problemstillingene, hvor mange

avslutter Oretorp.

Midler fra ExtraStiftelsen
Da er årets Extra-tildeling kommet, og den overveldende gledelige nyheten er at hukommelsesprosjektet
Vi husker SAMMEN har fått tildeling! Wenche Solløst
har holdt i trådene i Personskadeforbundet LTN og
samarbeidet tett med Sveinung Tornås og Maj Back.

tral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ild-

OM EXTRASTIFTELSEN
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en senprosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse,
mestring og livskvalitet.

sjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.
Følgende andre prosjekter har vi også fått støttet til:
•

Arbeidsutprøving etter skade/sykdom

•

Familieresiliens ved store fysiske skader (2. år)

•

Familiesentrert rehabilitering etter TBI

•

Mild TBI – kartlegging og terapi

Prosjektene er godt fordelt mellom doktogradsprosjekter,
utvikling av praksis og interne prosjekter
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Et vellykket organisasjonskurs
44 lokale styrerepresentanter fra
Personskadeforbundet LTN deltok
på organisasjonskurs i november.
Fornøyde deltakere forteller om ny
og positiv energi til både styrearbeid
og lokale aktiviteter.
Heidi Serigstad fra Telemark fylkeslag

Helge Forbergskog fra Midt-/Nord-Hed-

TEKST: Gunn Kvalsvik

har vært medlem siden 1996 og aktiv

mark lokallag har vært medlem i fire-fem

FOTO: Christina Thanger

i sitt lokale styre i 15-16 år. Hun under-

år og sittet i sitt lokale styre i to år.

streker at organisasjonskurset var viktig
og ga god næring til vervet som styre-

- Hvorfor valgte du å bruke en hel helg

representant.

på et organisasjonskurs?

for styremedlemmer i lagene. Temaer var

- Kurset var veldig matnyttig. Særlig likte

- Jeg ble spurt av de andre i styret om jeg

rammer, roller og hjertevarme.

jeg at det var mye gruppearbeid med folk

ville dra og jeg synes det hørtes ut som

på tvers av regioner og lag. Elles var opp-

en god idé. Jeg reiste sammen med en

Et organisasjonskurs har lenge vært et-

legget lærerikt og bra, og jeg ble inspirert

annen fra styret vårt, Eva Marie Larsen,

terspurt fra våre lokallag. Begrunnelsen

til å tenke nye tanker og se på laget vårt

slik at vi var to til å bringe kunnskapen

var at det stadig kommer til nye med-

med litt nye og friske øyne.

videre.

-Hva tar du med hjem fra et slikt kurs?

-Hvilke tanker tar du med deg videre i

Den 13.-15. november arrangerte Personskadeforbundet LTN organisasjonskurs

lemmer som trenger å lære og få innsikt i
hva det medfører å ta på seg et styreverv.

vervet ditt?

Samt at de erfarne trenger påfyll.
- Først og fremst energien det gir å lære
Ingeborg Dahl-Hilstad, Christina Thanger,

noe nytt og å treffe andre i samme si-

- Personlig lærte jeg en del om oppbyg-

Wenche Solløst og Birte Sand Rismyhr

tuasjon. Jeg håper og tror jeg kan bidra

gingen av organisasjonen og om hvordan

var arrangører av kurset.

til at laget vårt blir litt mer profesjonelt.

ting er tilrettelagt. Jeg synes også det var
nyttig å dele tanker og å treffe andre i

LEVE MED har snakket med fem av del-

samme situasjon. Kombinasjonen med

takerne.

et innhold som både var kurs og foredrag
fungerte godt for meg.

DELTAKERE PÅ ORGANISASJONSKURSET I NOVEMBER.
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Arnt Hansen, Vesterålen lokallag, har

Marianne Rosmo er fra Sør-Trøndelag

Styremedlem i Hordaland fylkeslag,

vært medlem i forbundet i 3-4 år og

fylkeslag og sitter i sitt lokale styre for

Anne Bogsnes, ble medlem av Person-

styremedlem nesten like lenge. Han har

andre år på rad. Motivasjonen hennes

skadeforbundet LTN for ett år siden.

tidligere vært med på to likepersonkurs.

er at hun synes det er spennende og at

Organisasjonskurset er hennes første

hun ønsker å gjøre en forskjell.

kurs i forbundet.

- Svarte organisasjonskurset til dine

- Jeg synes det var et veldig bra kurs. Pro-

forventninger?

fesjonelt og spennende. Særlig likte jeg

- Hva mener du var det viktigste som
ble tatt opp på organisasjonskurset?
-Alt var viktig, egentlig. Men om jeg skal

gruppearbeidet. Siden arrangørene hadde

velge en ting, så må jeg si at gruppear-

- Ja, mitt ønske for helgen var å lære mer.

satt sammen gruppene ble jeg kjent med

beidene var veldig bra. Man lærer mye av

Jeg trengte rett og slett kunnskap, og

mange nye, og jeg fikk også lære av det de

å reflektere rundt utfordringer sammen

kurset svarte absolutt til mine forvent-

hadde av erfaringer. I gruppene utvekslet

med andre styrerepresentanter.

ninger. Det mest spennende var nok grup-

vi erfaringer og kokte sammen gode idéer.

pearbeidet, og det å lære av hverandre.

Særlig nyttig var det å tenke nytt rundt

-Bør slike kurs holdes jevnlig, eller holder

Vi var to som reiste fra Sør-Trøndelag

det å verve og å beholde medlemmer.

det med ett annen hvert år?

fylkeslag.

- Det kommer stadig nye folk til i for-

-Hvordan vil du dele det du har lært med

bundet og disse trenger påfyll. Et slikt

resten av ditt styre eller lag?

-Hva tar du med ”hjem”, altså til ditt lag?

kurs gjør at vi kan bli tydeligere og mer

- Vi har slitt med rekruttering og aktivitetsnivået i Hordaland, så det var godt med påfyll.

bevisste både på erfaringer og forvent-

- Vi skal snakke om det på styremøtet

Jeg tenker umiddelbart at vi må prøve å

ninger. Så ja, slike kurs må vi ha jevnlig,

førstkommende onsdag, og så regner

lage flere aktive og å gjøre oss mer kjent. Vi

i alle fall annet hvert år.

jeg med at vi bruker det i aktiviteter og

har allerede snakket om stand på Torgal-

styrearbeid fremover.

menningen og kanskje på et kjøpesenter.
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Landet rundt
Medlemsmøte i Søndre Vestfold lokallag
I regi av Søndre Vestfold lokallag
hadde lagene i Vestfold innkalt til
medlemsmøte den 5. oktober på
Skjeestua i Stokke. Tema var trening
og kosthold for skadde personer.
TEKST: Ola Akre

et lignende foredrag på møtet der LTN

kvalitetstrening?

skiftet navn til Personskadeforbundet

•

LTN for noen år siden.

Trening som medisin, trening for
prestasjon, trening for mestring,
konkrete øvelser for ALLE.

Hun tok utgangspunkt i følgende:
•

•

Hvile: en nødvendighet for ett

Hvordan tenke innenfor boksens

optimalt og mottagelig nervesystem

tankestrategi når utgangspunktet

– Målsetting og intensjoner.

er endret.
Om disse vidløftige temaene hadde vi

Næringsvett: lett innføring, plan-

Foredraget måtte improvisere da det vis-

fått Merete Corneliussen, personlig trener

legging og nyttige tips for et smart

te seg at den Power-Point presentasjonen

og coach, til å holde foredrag. Hun var

kosthold.

hun hadde med, lå på hennes Mac-book

Trening: bevegelse er liv, hva er

maskin. Skjeestua hadde ikke overgang

kjent for noen av oss ettersom hun holdt

•

•

eller overheadtavle. Gode råd var dyre,
men foredragsholderen var sporty, og
brukte tusj og en rull med hvit papirduk.
Kun 15 medlemmer var til stede på møtet,
som helt klart hadde fortjent så mange
flere.

JULEBORD
Den 20.-21. november var vi samlet
til julebord i Ålesund. Søre Sunnmøre
lokallag var invitert og tok i år turen
til Ålesund, etter at vi i fjor var hos
dem. Det er alltid like fint å treffe
igjen gode venner.

TEKST: Ronni Larsen

nok klarte å holde for meg selv. Overraskelsen ble stor da de andre så hvem som
kom og var toastmaster; Said Ali.
			
Vi hadde ikke tenkt å «arrangere» kvelden
i senk, så vi satt ved bordet en stund,
før vi tok turen ned og pratet om løst

TOASTMASTER/STANDUP: SAID ALI

og fast. Det ble en veldig hyggelig og

Det er blitt en tradisjon å treffe Søre Sunn-

dannet aften.

møre lokallag til et felles julebord og det

			

ble en suksesskveld. Maten og stemnin-

Etter leggetid, gjennomføring av søvnfa-

gen var bare helt fantastisk. Vi møttes på

se, oppvåkning, stell og hygieneprodukter,

hotellet og kveldens underholdning var en

møttes vi til frokost og så var det takk

godt bevart hemmelighet, som jeg utrolig

for nå og farvel.

SAID ALI – kom med mange gullkorn og elegant komikk

HER ER VI, ihvertfall damene, i lobbyen. Herren , ja han
står bak kamera.
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Lysende barn i Asker
I Asker lyser 110 barn opp i høstmørket med reflekser
og vester.
Kristin Levinsen Sporild forteller at hun har vært rundt på
alle avdelingene og snakket om hvor viktig det er å bruke
refleksvester og reflekser for å bli sett av biler og syklister
ute i mørket.
-De yngste fulgte svært godt med når jeg forklarte om
hvordan Selius skulle på "bo" i bilene deres og hjelpe til å
passe på slik at de ALLTID hadde bilsele på, sier Sporild.
Hun tror og mener at barna kan være gode eksempler for
hverandre og ikke minst sine foreldre.

Høstfest i Ofoten lokallag på
Astrupgården
Den 30. oktober klokka 1900 møtte
24 av våre medlemmer til trivelig lag.

var en rikholdig koldtbordbuffet med en

ansvar for kirkekaffen etterpå. Dette er

varmrett til. Til dessert; litt ost og søtt.

en tradisjon som nærmer seg 20 år.

Vi var alle forventningsfulle og spente

Kjersti tok en oppsummering av høsten

Et nyrenovert allsanghefte kom etter

både på mat og underholdning.

sitt videre program. Allerede 14. november

hvert på bordet da musikerne Eirik og

skal laget delta i julemesse i Ballangen,

Svein tok frem gitarene. Munter sang og

Bordene var dekket fint av Kristine, noe

og første søndag i advent markeres Tra-

gode toner bidro til fin stemning. Også

som i seg selv gjør en fesstemt. Maten

fikkofrenes Dag i Narvik, der laget har

Fredrik tok gitaren fatt for en sang.
Innimellom ble det loddsalg, og fine gevinster skiftet eiere samtidig som det ble
klingende mynt i lagskassen.
Det var en fornøyd og glad forsamling
som skilte lag like før midtnatt.
GOD JUL fra alle oss i Ofoten.
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Stort engasjement og gode
innspill på likepersonkurset
Kurset i oktober var for både erfarne
og nye likepersoner og for medlemmer som ville finne ut mer om hva
denne tjenesten går ut på.

i plenum, om følgende hovedtemaer:

av Simen Almås. Han ble hardt brann•
•

Fredag ble deltakerne inndelt i to grupper.
Grunnkurs for nye ble blant annet ledet

Lørdagen ble avrundet med et foredrag

•

av Aina og John-Inge. Kurset ga en inn-

Hvordan få fram budskapene våre

skadet som 13-åring og deltok på Utøya.

på en best mulig måte?

Han holdt et sterkt og engasjerende fore-

Hvordan får folk vite om den viktige

drag om ”Mestring ved store utfordringer

likepersontjenesten vår?

i livet”.

Gode spørsmål og det å være
tilstede i samtalen

Deltagerne ble informert om at det er

Hva kan lokallagenes styrer konkret

styret i lokal- eller fylkeslag som god-

gjøre for hver enkelt likeperson og

kjenner sine likepersoner. De ble derfor

for likepersontjenesten generelt?

anbefalt å ta kontakt med sitt lags styre

Oppstart tiltaksplan for å nå mål-

hvis de har ønske om å bli godkjent som

bruke egne erfaringer til å opprettholde

ene i handlingsplanen for likeper-

likeperson, eller har andre spørsmål.

eller skape håp i en ellers vanskelig si-

sontjenesten 2015-2017

føring i hva likepersontjenesten går ut på.

•

Mye av fokuset var rettet mot viktigheten
av å fokusere på den hjelpsøkende og
den hjelpsøkendes behov, samt hvordan

•

tuasjon. Viktigheten av å informere og

Kurset ble avsluttet med en stor takk og

å ha med seg taushetsplikten var også

Alle fikk utdelt likepersonhåndboka, med

hilsen til Calle Haugan, som nå har gått

et sentralt tema.

informasjon om at den blir trykket opp i

av som leder i likepersonsutvalget og skal

A5-format. Den ble utdelt på organisa-

jobbe videre i trafikksikkerhetsutvalget.

Grunnkursdeltakerne fikk utdelt diplom

sjonskurset i november og skal distribue-

Vi ønsker ham lykke til!

slik at de har dokumentasjon på gjen-

res til alle som er godkjente likepersoner

nomført kurs.

og alle andre i forbundet som er involvert

Skriftlig evaluering fra kursdeltagerne

i den viktige tjenesten vår! Håndboka er

viser at alle stort sett var veldig godt

LØRDAG OG SØNDAG

hovedverktøyet for likepersonarbeidet i

fornøyde med kurset!

Lørdag og søndag var det foredrag kom-

forbundet vårt, så den må vi ”ha under

binert med gruppearbeid og diskusjoner,

huden”.

Erfarne-gruppa ble delt inn i to grupper
og hadde gruppearbeid med en praktisk
case om hva de kunne gjøre for ”Tone”,
som var en hjelpsøker. Videre var det

SIMEN ALMAAS OM Å LEVE MED

dialog rundt hva deltagerne opplevde
som positivt ved det å være likeperson
eller hjelpesøkende, og hvilke generelle

Simens hovedfokus
til deltakerne var å
dele hvilke verktøy
han har tatt i bruk for
å komme seg tilbake
til livet igjen.
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utfordringer de opplever i det viktige likepersonarbeidet.

To deltakere på likepersonskurset
Andrè Eilertsen deltok som nybegynner på likepersonskurset. Han hadde hørt om forbundet flere ganger,
men det ble først aktuelt å melde
seg inn i 2013 etter navnebytte. Da
åpnet nemlig døren seg for hans
type skade.

da jeg selv trengte noen å prate med
som skadet.
- Hvordan var kurset for deg?
- Kurset var veldig nyttig. Jeg opplevde at
foredragsholderne var kunnskapsrike og
profesjonelle. Det var også nyttig at det

Selv om det er første gangen Andrè

både var nye og mer erfarne likepersoner.

Eilertsen er på kurs i regi av Personskade-

ANDRÈ EILERTSEN.

forbundet LTN, har han tidligere erfaring

Likepersontjenesten, mener Andrè Ei-

som likeperson i en annen forening.

lertsen, er nyttig og burde vært mer tilgjengelig slik at flere kunne benytte seg

- Jeg brenner for likepersontjenesten.

av tilbudet.

Sikkert fordi jeg selv hadde en likeperson

Marianne T. Skeie har vært medlem
siden 2001, da hennes eldste sønn
ble utsatt for en traumatisk trafikkulykke.

tanse som er viktig å dele med andre på
godt og vondt. Som likeperson så "snakker" vi samme språk og det er godt når
du opplever at livet blir snudd på hodet
på sekunder. Jeg er likeperson fordi det

- Vår lille familie kom da i kontakt med

oppleves som viktig.

likepersontjenesten i forbundet. Opplevelsen og støtten vi fikk av de menneskene

-Hvorfor delta på kurs?

gav oss varme, ro og råd. De ga oss håp til
å ikke gi opp og en "veiledning" i hvordan

-Selv med lang erfaring som likeperson

vi skulle takle den nye situasjonen, sier

er det viktig å gå på kurs. Man lærer av

hun. - Det var trygt at de hadde opplevd

hverandres erfaring, i tillegg blir man

ting selv og at de satte ord på ting. Vi

oppdaterte blant annet på retningslinjer,

var faktisk i "samme båt". Den varmen

etikk og taushetsplikt. Dette er viktig for

kan ikke beskrives.

å lære å handtere tøffe situasjoner og å

MARIANNE T. SKEIE

sette grenser. Det er også viktig å være
Hun ble etterhvert aktiv i foreningen og

sammen, spre glede og positivitet.

har vært likeperson i over 10 år. Dette

plakater og legge ut brosjyrer på legesenter, sykehus, NAV, forretningssenter etc.

ser hun på som et viktig arbeid som kan

-Hvordan kan tjenesten bli mer

Jeg tror også på at vi må ha stands og

bistå andre som opplever det samme.

tilgjengelig?

drive med oppsøkende arbeid i barneha-

- Jeg har selv ”jobbet” daglig med mine
erfaringer i nesten 15 år og har en kompe-

ger, skoler og arbeidsplasser. Vi må rett
-Vi må bruke sosiale medier, henge opp

– 21 –

og slett være flinkere til å vise oss frem.

Derfor deltar vi på årsmøter
Vi har intervjuet to ildsjeler som gjør
seg klare til lokale årsmøter.

overnatting siden mange reiser langt,

-Når har dere årsmøter Ronni og kan du

men dette er enda bare et forslag, sier

fortelle litt hva som foregår der?

hun tankefullt
- Siste torsdag i februar har vi årsmøte.

TEKST: Tone Knudsen

- Hvorfor er årsmøter viktig?
Jeg snakker først med Eva Marie Larsen

Vi har ikke holdt foredrag som en del av
opplegget enda, men kjøper inn mat som

som er varamedlem i Midt-/Nord-Hed-

- Vi går igjennom flere aktuelle og store

vi tilbereder. På møtene går vi igjennom

mark lokallag. Da jeg ringer Eva Marie

hendelser slik som valg, handlingsplan

sakene i året som har vært, og planlegger

er hun på jobb. Hun høres litt stresset

for året og hva som tilbys i lokallaget. Vi

for neste år. I tillegg kommer vanlig saks-

ut i stemmen, men tar seg tid til å prate

hadde alltids håpet at flere ville dukket

liste og økonomi.

med meg. Det var en dårlig tid jeg ringte

opp, fordi det er hyggelig å være med

på, midt i lunsjen, tenkte jeg med meg

på årsmøter. Vi legger også til rette for

- Kan du fortelle litt om årsmøtene

selv etterpå.

forslag og innspill, slik at alle får være

deres?

med å bidra til laget.
- Hei Eva, jeg ringer i fra Personskade-

- Årsmøtene er ikke som et idrettslag der

forbundet. Kan du svare meg på noen

-Hvor mange medlemmer er det i laget,

alle kommer, vi har slitt litt med oppmøte,

enkle spørsmål angående årsmøter?

og hvor mange kommer på årsmøtene?

forteller han.

Eva har ikke helt oversikt over hvor man-

- Mange er hardt skadet, så vi forventer

ge det er i laget, men forteller at antallet

ikke at alle dukker opp, men vi har heis i

Styremøtet i laget skjer i midten av mars,

som dukker opp på årsmøtene er veldig

lokalet og kommer ned og hjelper til for

nærmere bestemt 17. Da pleier det å være

forskjellig fra år til år og at ca. 20 ikke er

at alle skal komme seg trygt inn. Nye

en enkel, men god bevertning. Sist gang

langt fra sannheten.

medlemmer tas godt imot. Vi har en "en

Hvordan er det årsmøtene deres er lagt
opp?

ble det bestilt pizzaer, som falt i smak

til en"-samtale rundt kjøkkenbordet, der

hos alle. Informasjonsrunden blant del-

Den neste jeg ringer er Ronni Larsen fra

jeg forteller om foreningen og de snakker

takerne pleier også å være interessant,

Ålesund og omegn lokallag. Også han

om sin egen situasjon. Jeg har fått gode

og stemningen er alltid god. Reiseveien

sitter i sitt lokale styre. Ronni er i bilen

tilbakemeldinger på at de liker dette. En-

kan være lang for flere, slik at møtene blir

når jeg ringer, men han får stoppet inntil

delig er det noen som forstår meg, har

relativt korte. Vi har effektive, men gode

siden og skrudd av motoren, klar til å bli

jeg hørt etterpå. Det varmer i hjertet å

samlinger. Det kunne vært en idé med

intervjuet.

få slike tilbakemeldinger. Jeg er i samme
situasjon, så jeg skjønner mer av det de
går igjennom.
Ronni avslutter med å si det er 60 personer i laget, og alt fra 4 til 15 personer
kommer på årsmøtene. For å minne medlemmene våre på møtene sendes mail i
tillegg til at det står i LEVE MED.

EVA MARIE LARSEN

RONNI LARSEN

– 22 –

Varsel om årsmøte i DITT lokal- eller fylkeslag!
PÅ ÅRSMØTET HAR DU MULIGHET FOR Å PÅVIRKE OG BESTEMME HVA DITT LOKAL- ELLER
FYLKESLAG SKAL SATSE PÅ I 2016.
Du kan:
* sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet ; til lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet
* komme på årsmøtet og bruke stemmeretten din! (valgkomitéen er ferdig med sitt arbeid før møtet, så det er 		
ingen fare for at du blir valgt inn i styret..)
Innkalling med dagsorden og informasjon om hvor årsmøtedokumentene kan rekvireres får du tilsendt senest 2 uker før årsmøtet.

Lag i Personskadeforbundet LTN:

Årsmøtedato
Sted/klokkeslett

Kontaktperson/tlf./e-post

Asker og Bærum lokallag

16.03

Kommunegården, Sandvika, kl 19.00

Julie Kvamme, tlf. 941 83 941
askerogbarum@personskadeforbundet.no

Follo lokallag

10.03

Ski Servicesenter, kafeterian,
Kirkevn. 3, Ski, kl 19.00

Bernt Flekstad, tlf. 997 40 600
follo@personskadeforbundet.no

Gjøvik og omegn lokallag

17.02

Sillongen Toten Hotel, Bøverbru,
kl 18.00

Inge Botten, tlf. 916 14 936
gjovikomegn@personskadeforbundet.no

Harstad lokallag

30.02

Lærings- og mestringsenteret,
Harstad sykehus, kl 18.00

Lill Tove Pedersen, tlf. 900 21 985
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Hordaland fylkeslag

17.03

Mannsverk 4, kl 19.00

Eva C. Dahle, tlf. 926 71 333
hordaland@personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag

24.02

Klubbhuset Gravdal, Skoleveien 2,
kl 18.00

Leif Helge Hansen, tlf. 957 34 615
lofoten@personskadeforbundet.no

Midt-/Nord-Hedmark lokallag

17.03

Finsal, Ridabu, kl 18.30

Lennart Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Nordre Vestfold lokallag

29.02

Skjeestua, Stokke, kl 18.00

Adelheid Bøen, tlf. 911 61 919
nordrevestfold@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag

23.02

Astrupgården, kl 19.00

Kjersti Bergvik, tlf. 952 29 806
ofoten@personskadeforbundet.no

Oslo fylkeslag

03.03

Hotell Scandic Solli, kl 18.00

Andrè Berg, tlf. 920 15 574
oslo@personskadeforbundet.no

Rogaland fylkeslag

01.03

Austmannaveien 11, 2. etg., Haugesund, kl 19.00

John B. Ottøym, tlf. 915 58 404
rogaland@personskadeforbundet.no

Salten lokallag

07.04

Skagen Hotel, kl 18.00

Marie Brattbakk, tlf. 480 96 954
salten@personskadeforbundet.no

Solør/Odal og omegn lokallag

25.02

Kongsvinger, kl 18.30

Jan Kalbakken, tlf. 991 07 600
solorodalomegn@personskadeforbundet.no

Sortland og Andøy lokallag

13.03

Sortland Rådhus II, Møtesal 1,
Samfunnsalen, kl 17.00

Arne-Magne Andreassen, tlf. 976 93 012
sortlandogandoy@personskadeforbundet.no

Steinkjer og Namsos lokallag

05.03

Bomveien 3, Steinkjer, kl 16.00

Eli Eiklid, tlf. 992 52 703
steinkjernamsos@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag

16.02

Haraldsgate 2 B, Larvik, kl 18.00

Ola Akre, tlf. 950 52 838
sondrevestfold@personskadeforbundet.no

Sør-Trøndelag fylkeslag

02.03

Fys/med på Lian, kl 18.00

Ann Aune, tlf. 938 47 671
sortrondelag@personskadeforbundet.no

Søre Sunnmøre lokallag

10.03

Kl 19.00

Sissel Blomvik, tlf. 962 30 747
soresunnmore@personskadeforbundet.no

Telemark fylkeslag

24.02

FFOs lokaler, Blekebakkveien 1, Skien,
kl 18.00

Inger Fjell, tlf. 901 92 578
telemark@personskadeforbundet.no

Valdres lokallag

12.02

Valdres mathus, Bagn, kl 19.00

Heine Skyvulstad, tlf. 478 84 500
valdres@personskadeforbundet.no

Vest-Agder fylkeslag

18.02

Gunders Kafè, Søgne, kl 18.00

Marianne T. Skeie, tlf. 950 72 270
vestagder@personskadeforbundet.no

Vesterålen lokallag

13.03

Røde Korshuset på Myre, kl 18.00

Hjørdis Samuelsen, tlf. 402 46 811
vesteralen@personskadeforbundet.no

Østfold fylkeslag

08.03

Egon, Sarpsborg, kl 20.00

Hege T. Hansen, tlf. 917 14 167
ostfold@personskadeforbundet.no

Ålesund og omegn lokallag

25.02

Lærings- og mestrinsgssenteret,
Åsebøen, kl 19.00

Ronni Larssen, tlf. 416 20 240
alesundomegn@personskadeforbundet.no
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Kryss meg
på krykka

Kryssordfo
TRE
STÅKE

REVY

Pål
Kolsrud

SANG

Sett sammen bokstavene i de farFUGLER

ELITE

GRESK
BOK STAV

BOBLE

Svarfrist:
5. januar 2016

Anne-Karin Elvestad, Tromsdalen

Send løsningsordet, samt navn og
adresse til:
levemed@personskadeforbundet.no
eller pr. post til:
Personskadeforbundet LTN,
Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

HAR HELSE DIREKTORATET
LANSERT

NED BØREN

KORRI GERER

SNORER

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

Kari Sverdrup, Oslo

REKKE
LEVER

ADELS MANNEN
FERSKE
AMERI KANSK
INNSJØ

VINTERDEKK

Mette Rykke, Oslo

PLANET
ELE MENT
STUM PEN

Løsning på forrige kryss var:

VINNERE

RING
SKALL DYR

KORN BAND
INSTRU MENTET

FEIER

SPOTT
FUGL

SVI
TALL

VIA

GUTTE NAVN
RISEN
KOM MUNE

SLEKT NING

ANTA
RETNING

K
G
RADI KALE
FLY VÅPEN

LOFT
GUDINNE

UT AV

AVSATS

KLUS SER
OMRÅDE

FLUKT
LEKK

FLY

JULE MAT
BLØTE

BARK

KJØLIG

LAVT
ELVER

GASS

INNTAS
RAPPE

ARTER

REISER

TALL

SOLGUD
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SANN

NEDBØR
DIKT

UNDER GRUNNSBANE

TYSK BY
BESTÅR

FISK

RIPE

VEKT

TALL ORD

SOLO
ORGAN

PÅ
NORSKE
FLY

PIKE NAVN

BRUTAL

ROT

PULVER

JULE MAT

TEPPER
AGN

SÅ UT
SOM

ENSOMT

FINNES
UNGENE

JULE MAT
BESVÆR

KANENE
PARTY

KOS

INSTRU MENTET
HÆREN

ASPIKEN

PLATE
MAT

i posten.

K

P

PLAGG DEL
LITE
BUKK

KANT
DYR

VENER

en overraskelse

PIKE NAVN
FRUKT

SKJUL
STØYEN

REGNING

Det trekkes tre vinnere som får

DALER

HANDLER
TJENESTE DESIGN OM

og ned). Dette blir løsningen som du
kan sende inn.

UNNE

MØBE LET

OPPGAVE

KORT FARGE

LAV VANN

UTLØP

STOFF

gede rutene (i rekkefølge fra toppen

UTROP

SMER TER

MENN

orfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no

KJOLEN
GJEN PARTER

HERME
ULYST

KJE RUBER

STJE LER

PIKE NAVN

HUSKER

INSEK TER

EKSI STERER

VENDER

UKJENT

AKTU ELT
BYGG VERK

ROM

PAPE GØYE

TILLATE

ØVE
IKKE

EURO PEERE

KRYDRE

OM RÅDER

OFRET
EIMER

NY NORSK
PRO NOMEN

TYRKIA
MÅL TIDER

BRUK KET

FUGL
PENSEL

KLOKKE

BEILER
STRØM

PLIRE

MYNT

PIKE NAVN

GODE

FRYSE

ANDEL

FLIRER

STEN GER

DEN
YNGRE

DRA
TIDS PUNKT

INSTRU MENT ENE

OPP FØRE

NY NORSK
PRO NOMEN

PREPO SISJON

TALL

ORDNER
ELE MENT

HÅND VERKER
YTRE

SAGN KONGE
GUTTE NAVN

FARGE
PRO NOMEN
TIDLI GERE
PARTI

SYNGE

NEVNTE
JULE MAT

HYGGE

SVULME
USTYR LIGE

VERN

FORM
PLEIET

BRONSEVINNERE

SELV
TOPP KORTET

LIK

TANKE
FISK

MATCHE

GRIPER
KRY

PRO NOMEN

FISK

TOPP

ØYNE

PLANTE
MAN

BESKYTTER

FUGLEN

KROPPSVÆSKE

VOKA LER

ARTIK KEL

IDRETTSUTØV ERE
GREI

HVILTE

URIKTIG

RETNING
FJERN SYN

UTROP

GUDINNE

UTHUS
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SETER HUS

LANGE

MINSKE

VINNER

INVI TERE

GOD
SPRUT

ØYBOER BLOMST

PLAGG

FOR SINKET

MORE NEN
DUNST

MÅL VAKTEN

STØL

I DET

STOR
BOLLE

SLAGET

SENGE UTSTYR

TRØ
KU

FOTTØY

STING

TREKKE
KJEM PER

VÆSKE
TALENT

OMTALT

VANE

VEK STER
FUGL

SPURTE

1000

HAST

" SNØ MANN "

PURKE
DIKT
ER
KOMMET
I NY
UTGAVE

APPLAUDERE
SØR LENDING

DYR

KAMINER
GRØNN SAK

UNION

LUFTIG
BOLIG

MO DERNE

BOKS
GÅR

RED SKAP
RABLE

BRYGGE
SANG ENE

JULER

GLEDESROP
RUSLE

PAKKE
OLJE SEL SKAP
HUMRET
SKUER

DRIKK
FUGLER

BYRDE

STU DERE

PIKE NAVN
BLOM STER

PREPO SISJON

BEGJÆR
SPILLE MERKE

DYRKER

TOKT
FYR

MÅNE

TRÅKLE
GUTTE NAVN

ELEV
VEKT

PUSS
TETT STED

SVIMMEL
PLAG GET

BELEGG
VOKSE

LEGEME

PRE STERER

SPØK

DEMPET
SÅR

FASE

BLANDE
UT
VEKST

TANG ASKE

ETER

ARTIK KEL

GRAVE
IRLAND

HOLDER
MUNN
TRØE

RULL
HELLIG

FRITT

ØY

ARRAN GERES
22.-29.
MAI 2016

BLOND

3,14

ANROPE
VIND

FARTØY

LIKE

FOSFOR

Selius & kidza
God jul på verdens språk
Hvorfor ikke lære deg å si GOD JUL på flere språk?
Det kan være nyttig når du skal skrive julekort, har naboer eller bekjente fra andre land eller vil overraske noen.
Arabisk - I'd Miilad Said Oua Sana Saida

Koreansk - Sung Tan Chuk Ha

Bulgarsk - Tchestita Koleda, Tchestita Rojdestvo

Latvisk - Prieci'gus Ziemsve'tkus

Belgisk Belgia nord - Vrolijk Kerstfeest

Lithausk - Linksmu Kaledu

Belgia syd - Joyeux Noël

Nederlandsk - Vrolijk Kerstfeest

Dansk - Glædelig Jul

Polsk - Wesolych Swiat Bozego Narodzenia

Engelsk - Merry Christmas

Portugisisk - Boas Festas

Esperanto - Bonan Kristnaskon

Rumensk - Craciun fericit!

Estisk - Häid jõule!

Russisk - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom

Finsk - Hyvaa joulua

Samisk (Nordsamisk) - God Jul: Buorit Juovllat

Færøysk - Gleðilig jól

Serbisk - Hristos se rodi

Gresk Kala - Christouyenna

Spansk - Feliz Navidad

Hindu - Shubh Bada Din

Svensk - God Jul

Islandsk - Gledileg Jol

Tsjekkisk - Prejeme Vam Vesele Vanoce

Idonesisk - Selamat Hari Natal

Tyrkisk - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Irsk - Nollaig Shona Dhuit

Tysk - Froehliche Weihnachten

Israelsk (Hebraisk) - Mo'adim Lesimkha

Vietnamesisk - Chung Mung Giang Sinh

Italiensk - Buone Feste Natalizie

Ungarsk - Kellemes Karacsonyi unnepeket

Japansk - Kurisumasu omedeto eller Yoi kurisumasu wo

Walisisk - Nadolig Llawen

Jugoslavisk - Cestitamo Bozie
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Finn seks feil

RINGEREN I OPERAEN!

Sudoku

En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du
se hvem det er.

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

Kryssord

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!

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

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?

Versjoner: Apple Ipad

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

Egg
uten 1
Snakk
skall
gjennom mur
En solid mur ser ut som den
kan stoppe lydbølger, men
dette eksperimentet viser at
den faktisk kan bære lyd.
•Vet
Lang
mut av murstein
du hvordan
du kan fåeller
et
betong
egg ut av skallet uten å
knuse skallet? Du løser
det opp. Slik gjør du det:

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
Legg et egg i plastglasset og
Hva
skjedde?
vanskeligere.
Et
grunnprinsipp
universell
utforming
Ta en
og et krus
og gi hjelperen din det samme Da du holdtfor
fyll på1eddik
til stein
det dekker
egget
det opp
Først
kunne
du
ikke høre
mot
lyset,
kunne
du
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming
som
Skru lokket
godtenden
på og av
i den ene
muren med hjelperen din i den
andre
bankingen
særlig godt
se
plommen
i
det
rå
2la Stå
det stå på bordet
gjør dem tilgjengelige for
flest
mulig.
Målet
er
å
forenkle
fordi
lydbølgene
måtte
egget
-a a
Se etter endringer i
bevege seg gjennom luft
tapaalle.
livet
og
øke
livskvaliteten
for
t pap-a
glasset flere ganger
t
før de nådde ørene dine
om dagen

Du hørte bankingen bedre
Begge
eggene
da lydbølgene
beveget
spretter
når du
seg gjennom
veggen
slipper dem
ned på bordet

2

Etter to dager tar du egget forsiktig
ut ogfra
skyller
detogi kaldt
vannhjelperen din banker på
Stå et stykke
muren
lytt mens
3 den med en stein
Hold egget opp mot
Sett
Du trenger
lyset og se på
detden brede
Press øret
Best:
Frittstående mur
5 enden av kruset
4 mot muren og
Du hørte enda bedre da
Ikke
like
bra:
Siden
på
• Hardkokt egg
mot muren og øret
lytt etter
du brukte kruset til å
mursteins- eller betongbygg
mot
den
andre
• Rått egg
Eddik er en svaksamle
syre som
kan
bankingen
lydbølgene
og
Dårligst: Mur med jord bak
enden
Hold egget ca. 5 cm
løse opp mangebringe
ting som
dem mot øret
• Eddik
av
kruset
• To steiner på størrelse med et egg
over et bord og slipp det
inneholder kalsium
• Plastglass
og
• To plastkrus med
Deretter slipper du det fra
10
cm
med tett lokk
Eddiken løste opp eggeskallet,
lytt
bunnen klippet ut
Dette hinnen
eksperimentet virker
slik at bare den myke
igjen
spesielt
godt hvis du bruker
Gjenta trinn 1-3
innenfor skallet var
tilbake
et langt metallrør eller et
med hardkokt egg
MCT/Bulls
• En hjelper
Gjenta disse trinnene mens du banker og hjelperen din lytter
rekkverk istedenfor en mur

MCT/Bulls

3

4

27 ––
–– 27

www.bilia.no
Bilia Personbil as - Risløkka

Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 08 555

Moane
St. Hansveien 2
3614 KONGSBERG
Tlf. 32 76 54 77

Møre og Romsdal
fylkeskommune

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06
www.steg.no

Samferdselsavd.

Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

Element og Spesialtransport AS
Industriv 1, 3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Asko Øst AS

Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - www.asko.no

Trafikksikring

Tlf. 57 69 86 50 - 6893 VIK I SOGN
Tlf. 70 04 70 00 - 6150 ØRSTA
www.vikorsta.no

Trygt på skoleveiene
Saltdal
kommune

Bokn
kommune
bokn.kommune.no
nord-fron.kommune.no

sandefjord.kommune.no

Oppvekst

oygarden.kommune.no

Songdalen
kommune
ballangen.kommune.no

songdalen.kommune.no

Randaberg
kommune

Råde
kommune

randaberg.kommune.no

Kongsvinger
kommune
leirfjord.kommune.no

kongsvinger.kommune.no

rakkestad.kommune.no

rade.kommune.no

Folldal
kommune
hamar.kommune.no

flesberg.kommune.no

flekkefjord.kommune.no

Meland
kommune
meland.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Agdenes
kommune
agdenes.kommune.no

Folldal
kommune

Rakkestad
kommune
verran.kommune.no

folldal.kommune.no

saltdal.kommune.no

Flekkefjord
kommune

Teknisk Forvaltning
spydeberg.kommune.no

Krødsherad
kommune

Masfjorden
kommune

krodsherad.kommune.no

masfjorden.kommune.no

Namsos bydrift

avd Oppvekstetaten
folldal.kommune.no

andebu.kommune.no

Ski
kommune

Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

Øvre Eiker
kommune
lardal.kommune.no

ovre-eiker.kommune.no
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Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Skalleberg
Graveservice

Gokstadryggen 17
3217 SANDEFJORD
Tlf. 942 99 420

Meland
Auto AS

Mjåtveitflaten 17
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 09 76

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

Liens Bilskade
Nordsetvegen 358
7540 KLÆBU
Tlf. 73 20 11 89

HORDALAND
LÅTE Trafikkopplæring

Ragdevegen 100, 5750 ODDA.........................................Tlf. 907 67 258
E-post: torstein.laate@gmail.com

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

MØRE og ROMSDAL

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

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

Transportservice
Hallingdal AS

NORDLAND

Pytten, 3550 GOL
Tlf. 900 21 162

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S

Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

ROGALAND
KÅRE EKRENE Trafikkskole

Ludolf Eides gate 6, 5525 HAUGESUND...........................Tlf. 52 71 75 66
E-post: post@ekrene.no

Helge’s Bil AS
Dalemoen 25
2670 OTTA
Tlf. 480 15 300

9498 HARSTAD
Tlf. 412 81 000 - expressbilene.no
Holbergsg. 15, 4306 SANDNES......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

Skude Bil og Antirust AS
Fotvegen 2, 4250 KOPERVIK
Tlf. 52 85 07 07

SØR-TRØNDELAG
Bil og Fritid AS

Knivsøv. 16
1788 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 69 19 54 54

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

Varanger Auto AS

avd Melhus .............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: post@melhus-trafikkskole.no
avd Støren ..............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: postmottak.gauldal@stfk.no
www.melhus-trafikkskole.no

RØROS Aut. Trafikkskole

Tanavegen 8, 9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

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

TROMS
HENRIKSEN Sjåførskole AS

Møre og Romsdal avd. Molde

Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE - Tlf. 71 24 93 00

Team Verksted Øst AS

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

VESTFOLD

Stanseveien 40
0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

HORTEN Trafikkopplæring

Eians Horten Glenn Ronny Edvardsen

Storgata 23, 3181 HORTEN.............................................Tlf. 477 11 879
E-post: post@trafikkskolehorten.no
www.eianstrafikkskole.no

Møllers gate 3, 3210 SANDEFJORD.................................Tlf. 33 46 80 06
E-post: post@solheimtrafikk.no
www.solheimtrafikk.no

Hammerfest
9610 RYPEFJORD
Tlf. 78 40 77 70

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER
Tlf. 62 83 10 00
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Hamarvik
Båtforening
Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 464 05 141

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

Friis
Arkitekter AS

2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Sentrum 11
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

TransportFormidlingen SA

Syljuåsen
Oppland AS

Jørgensens
Hageservice

Sandtransport AS

Nyland
Maskin AS

Braute
Maskin AS

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

TS Bygg

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Granhøi
Alderspensjonat

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Lørenfaret 1 B, 0580 OSLO
Tlf. 23 18 08 80
www.veng.no

dinfirmabil.no

Verkstedveien 4
6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 06 80

Møller Bil
Kokstad AS

Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Eksosverkstedet
Stavanger AS
Forusparken 1
4031 STAVANGER
Tlf. 51 57 95 00

Eidsbergveien 7
1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

Akslastien 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Mobile Bergen AS
Liaveien 12
5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Toyota
Ørland Bil AS
Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Bertelsen &
Garpestad AS

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Ljosland Bil AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Sportsv 2
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 76 32 00
www.ljoslandbil.no

Stico AS

Grimstad Bil AS

Bjørnsons gate 29
5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR
Tlf. 62 52 00 70

Vallset

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Bodø
Transportservice AS
Olav V gate 102
8004 BODØ
Tlf. 75 52 44 44

Peder Haakestad
& Sønn AS

Bergemoen 28
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 87 65

Møller Bil
Stavanger

Vassbotnen 17
4033 STAVANGER
Tlf. 24 03 40 00
www.mollerbil.no

2000 LILLESTRØM
Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,
reparasjner og EU-kontroll

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Jan Olaf Olsen
Transport

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Maskinentreprenør

Lars Vethe

Eidveien 11
1389 HEGGEDAL
Tlf. 930 22 411

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

ANONYM
STØTTE
Gjøvik Vulk
Dekksenter AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Furumoen 2
2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 29 90

Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 19 16

Johan R. Sunde AS

Sundbrei
Transport

Morten Juliussen
Krantransport AS

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Klevi Næringspark
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Uvdal
Snekkerverksted AS

Porsgrunnsvegen 192
3735 SKIEN
Tlf. 909 93 028

6240 ØRSKOG
Tlf. 926 01 050

Møller Bil Horten
Falkenstensveien 31
3189 HORTEN
Tlf. 24 03 11 00

Karl Johan Evensen
Idrettsvegen 27
9475 BORKENES
Tlf. 77 09 34 28

Bilskadesenteret
Sortland AS
Vesterålsgata 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 45

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 80 00

Motorsenteret
Heidal AS

Person &
Varebilservice DA

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

avd Slemmestad
Vaterlandsv. 35
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Rogaland
Bilverksted AS

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 51

2870 DOKKA
Tlf. 61 11 28 00

Nordbyveien 75
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 02 95

Åskollen

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90
rogaland.bilverksted@start.no

YX
Valestrandsfossen

Kragerø
Naturstein AS

Kristiansund Taxi

Bilform AS

Småland
5281VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Alversund Auto AS
Hordasmia
5914 ISDALSTØ
Tlf. 56 35 00 15

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

Nakkens
Bilverksted AS

Hamar
Pukk og Grus AS

Vegsundbakken 22
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Auto Service
Lillestrøm AS

Elvev 142, 3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Solberg Bil AS

Vestre Buktenveg 11-13
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 35 20

Ringveien 3
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 62 70

Sandvikavegen 6
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 57 00

Stømnervegen 80
2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

Øvre Telemark
Trafikkskule
Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Flaten Bil AS

Maskinservice
Bøhnsdalen

Apotek 1 Askim

AB Maskin

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Karmøyv 480
4262 AVALDSNES
Tlf. 52 84 62 00

Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Lønneveien 14
3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Wist Last & Buss AS
Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport
Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319
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Ramsaysgate 18
6508 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 67 22 22

Svene
Lakkering AS

Moen Industriområdet
3622 SVENE
Tlf. 32 76 26 11

Leikanger
Taxisentral

Riverdalen 1
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 23

Bråteveien 175
2013 SKJETTEN
Tlf. 63 84 55 55

Markhus
Transport AS
Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Kongeveien 79
3188 HORTEN
Tlf. 33 04 98 80

ANNONSER

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

Trafikkskader
Yrkesskader
Pasientskader
Andre ulykker

▪ Voldsoffererstatning
▪ Oppdrag som bistandsadvokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Øyvind Vidhammer (H)
Marte Randen
Benedikte Poulsen
Mari Grefslie
Faruk Resulovic
Cecilie Sethil Stuberg
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00
personskade@svw.no www.svw.no/personskade

www.svw.no/personskade

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker

ER DU PÅ
FLYTTEFOT?

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.

Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00

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

NAF-medlem?

trafikkskadde. ann.indd 2

NAF Advokat har lang erfaring
med å bistå NAFs medlemmer
i personskadesaker etter trafikkuhell.
Bistanden omfatter råd,
veiledning, forhandlinger og
om nødvendig bistand i rettsprosesser.

2/13/09 12:44 AM

Ta kontakt på
juridisk@naf.no
eller
tlf. 926 46 793
for mer
informasjon.

TRENGER DU ADVOKAT?
Rådfør deg med oss før du velger advokat.
Vi har nemlig over 30 års erfaring!
Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00.

Din sak er vår sak
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

Advokatﬁrmaet Nidaros DA

Ivar Chr. Andersskog

Hasse Benberg

Bjørn Morten Brauti

PARTNER / ADVOKAT

PARTNER / ADVOKAT / MBA

PARTNER / ADVOKAT

Når du trenger noen som taler din sak

Mads Midelfart
PARTNER / ADVOKAT

Noen fagområder dekker vi ikke. Og det er bare fordi vi
stiller skyhøye krav til kunnskap og erfaring i fagområdene
vi bistår med. Vi er eksperter på bl.a. personskadesaker,
forsikringssaker, erstatningssaker og trygdesaker.

Torgeir Haslestad
ADVOKAT

Ta kontakt for uforpliktende prat.

ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA

Sigve Seime Stokka

Kjøpmannsgt. 19, 7013 Trondheim, Norway.
Telefon 73 87 99 99. Telefaks 73 87 99 98.
e-post: post@nidarosda.no www.nidarosda.no

ADVOKAT

Som medlem i Personskadeforbundet LTNs har du flere
fordeler gjennom FFO. For eksempel gode hotellavtaler med
Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og Thon Hotels.
Foruten et samarbeid om pris, har avtalene en intensjon om
å gjøre hotellene mer tilgjengelig for funksjonshemmede og
kronisk syke.
Avtalene er landsdekkende og gjelder for FFOs medlemsorganisasjoner, fylkeslag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til
FFO.
For å oppnå de beste betingelsene lønner det seg å booke
tidlig, også i perioder med lavt belegg. Ved planlegging av
større arrangement anbefaler vi å ta direkte kontakt med FFOs
kontaktpersoner i den enkelte hotellkjede.
Les mer om denne avtalen på www.ffo.no og søk på hotelavtaler. Eller på vår hjemmeside, under medlemsfordeler.

Snorre Kristiansen
ADVOKATFULLMEKTIG

Bo billigere på hotell

