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ingen, offentli-
ge virksomheter 
som skaper mer 
temperatur blant 

medlemmene i Personskadeforbundet LTN enn NAV. Etaten 
som skal være et nav, derav navnet, for brukere - oppleves nem-
lig som det motsatte. 

-NAV er en bremsekloss, en som begrenser og reduserer deg til 
et saksnummer, sier mange. Andre referer til at prosessen og 
runddansen med NAV nesten har vært verre enn selve skaden 
eller sykdommen som har rammet dem. Atter andre føler seg 
mistenkeliggjort, og som en byrde for samfunnet.  

Spørsmålet flere stiller seg, og enda flere håper på, er om det er 
mulig å endre Arbeids- og velferdsetaten til å faktisk bli et nav. 
En institusjon som fanger opp og ivaretar oss, når vi trenger det 
og har rett på statens velferdsgoder. 

I denne utgaven av LEVE MED kan du møte blodferske NAV-di-
rektør, Hans Christian Holte. Den erfarne direktøren kom ikke 
akkurat til dekket bord da han tiltrådte stillingen i august, sna-
rere tvert imot. «NAV-bordet» nærmest bugnet av utfordringer. 

Noe grunnet pandemien eller trygdeskandalen – men også en 
stor brukergruppe som ikke føler at deres sak blir behandlet rik-
tig eller i et forsvarlig tempo. 

Inntrykket etter møtet med direktøren, som faktisk mottok oss 
fysisk, er positivt. Han lyttet og virket ydmyk for rollen han har 
fått. Som han sier: «Målet er å gjøre NAV enklere og mer effek-
tivt, både for brukere og de ansatte. Rett og slett et bedre NAV 
som henger mer sammen.» I portrettet forteller Holte om seks 
satsningsområder som organisasjonen skal ha fremover. Ett av 
disse er å være mer transparente og åpne, ikke bare å vise seg 
offentlig når de blir kritisert. Implisitt i dette kan man også lese 
«åpenhet» mot interesseorganisasjoner og deres innspill.  

Personskadeforbundet LTN heier på at Holte er mannen som 
kan snu NAV-skuta. Til jul ønsker vi oss rett og slett et NAV som 
beveger seg til å være mer brukervennlig, og endelig bli til det 
virksomheten var tenkt til å være – nemlig et nav som fanger 
oss opp når vi trenger velferd. 

God jul til alle sammen! 

PS. Husk å ta ekstra vare på hverandre i disse pandemitider. 

Eli Eiklid

Til jul ønsker vi oss rett og slett et NAV som beveger 
seg til å være mer brukervennlig, og endelig bli til det 
virksomheten var tenkt til å være – nemlig et nav 
som fanger oss opp når vi trenger velferd.
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Det har gått 100 dager siden Hans Christian Holte overtok sjefsjobben i 
landets desidert mest utskjelte etat. Nemlig NAV. Personskadeforbundet 
LTN har møtt den ferske direktøren og spurt ham om visjoner, prioriteringer 
og om hvilke forventninger vi kan ha til fremtidens NAV.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Hans Christian Holte er langt fra en lett-
vekter, og på CVen hans fremgår det at 
han tidligere har ledet store virksomheter 
som Difi og Skatteetaten. Likevel er det 
betimelig å spørre seg om motivasjo-
nen hans for å ville lede en så kompleks 
organisasjon som NAV. En virksomhet 
som stadig blir radbrekket av media og 
mange interesseorganisasjoner mildt 
sagt har et anstrengt forhold til. 

-Det viktige samfunnsoppdraget NAV 
har motiverte meg veldig, og jeg har et 
sterkt ønske om  å gjøre en svært viktig 
offentlig virksomhet mer effektiv og til å 
levere bedre på sitt mandat, forklarer han. 

DET ER MER ENN EN JOBB 
Holte møter oss i et nesten folketomt 

NAV-hovedkvarter på Fyrstikktorget i 
Oslo. Han er ikledd dress og lyseblå skjor-
te, er lang og slentrete i bevegelsene – 
og til tross for det hvite håret er det noe 
ufarlig og guttete over skikkelsen hans. 
Blikket hans derimot – avslører at han 
er tilstede, uredd, trygg og konsentrert. 

- Det skyldes pandemien, sier han, og 
peker forklarende på de tomme stolene 
og cellekontorene vi passerer mens vi 
går i retning av et møterom. 

Holte tiltrådte stillingen seks måneder 
etter at Covid-19 rammet landet vårt, og 
har derfor ikke opplevd normale NAV-til-
stander. Om man kan definere noe slikt. 
Som ny leder har han blant annet ønsket 
å bruke tid på å reise rundt i organisa-

sjonen. Som han sier; for å danne seg et 
bilde, hilse på folk og for å se hvordan 
organisasjonen fungerer i praksis. – I star-
ten fikk jeg besøkt noen NAV-kontor og 
andre deler av organisasjonen, men nå 
har smittesituasjonen dessverre satt rei-
seplanene på vent.

- Sett i lys av det NAV har stått i, særlig 
det siste året - men også et trykk som 
har vart nesten helt siden sammenslå-
ingen på midten av 2000-tallet, er jeg 

NAV ER KANSKJE Norges mest utskjelte etat.

Et enklere NAV med tydelige 
målsettinger
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overrasket over overskuddet, humøret og 
energien som dominerer organisasjonen, 
forklarer han. 

- Hvor tror du positiviteten kommer av? 

- Det er selvsagt basert på gjetning, 
men jeg tror det ligger en nerve i orga-
nisasjonen som kan tilskrives kraften 
i opplevelsen av å kunne gjøre en for-
skjell. At man som NAV-ansatt er med 
på noe viktig. 

 PANGSTART 
Det store møterommet intervjuet fore-
går i er moderne og nytt. Det samme er 
bygget, og innredningen ellers. Lekkert 
og stilfullt. Det er likevel lite trolig at det 
var bekvemmelighetene og designet som 
gjorde at Holte søkte lederjobben i NAV, 
fikk den og etterhvert, som han sier, gle-
det seg til å begynne i. 

- Jeg har fulgt med på NAV siden opp-
starten og synes det er en spennende 

virksomhet. Så på en måte ante jeg nok 
noe om hva jeg gikk til, sier han. 

Allerede på dag to fikk den ferske direktø-
ren en nedslående granskningsrapport på 
bordet. I rapporten ble NAVs håndtering 
av trygde-skandalen radbrekket. 

Holte innrømmer det var en brå start, 
men forklarer at han forstår kritikken og 
er lei seg for de som er rammet. Nå øn-
sker han å bruke innholdet i rapporten, 
se på konklusjonene og analysene for å 
forbedre organisasjonen. 

– Det som var åpenbart i utvalgets rap-
port er at de tolker feilen som systemisk. 
Den involverer svært mange parter, hvor 
NAV er en helt sentral part. Så her tenker 
jeg at vi skal ta tak i det vi kan gjøre 
noe med, og jobbe systematisk med å 
bli bedre på en rekke områder, sier han. 

- Hvilke andre store saker enn trygdeskan-
dalen og granskningsrapporten har du 
fått på bordet disse tre første månedene? 

-Mye av fokuset har selvsagt handlet 
om korona og særlig utbetalinger av 
dagpenger. Vi har også hatt noen run-
der i media og har  endret praksis i den 
såkalte fedrekvote-saken. I tillegg har jeg 
prøvd å sette meg inn i vår forvaltning 
av arbeidsavklaringspenger, et annet 
område hvor vi har møtt kritikk fra mange 
av brukerne. I den siste saken møte jeg 
aksjonsgruppa for å høre og å lære, og se 
på mulighetene for at vi kan samarbeide 
om å finne bedre løsninger. Etter møtet 
har jeg tro på at det er mulig.  

- DET VIKTIGE SAMFUNNSOPPDRAGET NAV har motiverte meg veldig, og jeg har et sterkt ønske om å gjøre en svært 
viktig offentlig virksomhet mer effektiv og til å levere bedre på sitt mandat, sier NAV-direktør Hans Christian Holte. 
Foto: Regjeringen.no
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SÅ GODT SOM MULIG
NAV-direktøren mener at det må gjøres 
endringer også på systemisk nivå der-
som organisasjonen skal bli bedre. Han 
innrømmer at prosjektet trigger ham, og 
at han vil dra veksler på de omfattende 
endringene han gjennomførte som di-
rektør i Skatteetaten. 

- Einstein har et viktig poeng her, sier 
han og smiler. 

- Man må gjøre ting så enkelt som mulig, 
men ikke enklere enn det. 

- Og hva betyr sitatet for jobben du skal 
gjøre for NAV? 

- Målet er å gjøre NAV enklere og mer 

effektivt, både for brukerne og de ansatte. 
Rett og slett et bedre NAV som henger 
mer sammen. Premisset er kort og godt 
at det superenkle ikke kan implementeres 
overalt. Utfordringene til mange av men-
neskene som møter NAV er sammensatte, 
i jakten på å finne løsninger kan vi støte 
på reelle dilemmaer. Altså må vi jakte på 
enklere løsninger, men ikke enklere enn 
«så enkelt som mulig» .

- I FFO og Personskadeforbundet LTN 
erfarer vi at brukere diskrimineres fordi 
deres saker er komplekse og at de blir 
liggende nederst i sakbehandlingsbun-
ken grunnet NAVs tellekant-policy.  Vil 
dette ordne seg under din ledelse? 

- Jeg tror det er mulig å gjøre noe med 

dette. For det første gjennomfører vi flere 
og flere digitale grep som gjør at enklere 
saker blir behandlet fortere, og dermed 
frigjøres ressurser til de mer komplekse 
sakene. Når det er sagt tror jeg ikke på 
et rent mekanisk telle-system. Altså at 
man som offentlig virksomhet måles på 
volumet av saker vi behandler. Det kan 
være sunt å bevege seg bort fra telling 
– og heller konsentrere seg mer om fak-
tisk effekt, sier Holte, og legger til at han 
opplever at det offentlige generelt er på 
vei bort fra tellekant-policyen.

UTMÅLING OG AKTIVITET 
- Å få flere med nedsatt funksjonsevne i 
arbeid har stått på politikernes agenda 
i årevis. Likevel klarer man ikke å endre 
statistikken, faktisk har den gått i nega-

NAV-DIREKTØREN MENER at det må gjøres endringer også på systemisk nivå dersom organisasjonen skal bli bedre. Foto: NAV.
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tiv retning. Har du noen tanker om hvor-
dan man kan jobbe for å snu trenden?

- Jeg tror vi må jobbe mer på tvers. Være 
tettere på, samarbeide med arbeidsgi-
versiden og med hver enkelt arbeidsgiver. 
Det er også et poeng at NAV må være 
med lenger i løpet, altså ikke forsvinne 
når en kandidat har kommet seg i jobb 
eller i arbeidstrening. 

Holte presiserer at han også tror NAV har 
mer å hente ved å bruke kompetanse som 
allerede finnes i organisasjonen. For ek-
sempel kan saksbehandlerne som jobber 
mot arbeidslivet samarbeide tettere med 
hjelpemiddelsentralene. En veileder på et 
NAV-kontor er vanligvis ikke å godt kjent 
med med den type utfordring som en 
person med nedsatt funksjon sliter med. 

- Dette poenget  var blant annet noe 
Blindeforbundet la vekt på, da jeg nylig 
møtte dem, altså at vi kan bli bedre til 
å bruke erfaringer og ressurser fra hjel-
pemiddelsentralen, sier han. 

- Innimellom kan det virke som om NAV 
jobber på uten å faktisk se brukerne. Har 
du noen tanker om dette?

- Det er faktisk ett av seks punkt som står 
på den interne prioriteringslisten frem-
over, nemlig å bli mer brukerrettet. Den 
listen satte jeg opp da jeg hadde vært 
her i rundt 50 dager, den var et resultat av 
gode drøftinger og samtaler med mange 
både innenfor og utenfor NAV. Konkret 
betyr punktet om brukerretting foren-

kling av regelverk, klarere og tydeligere 
språk – samt å evaluere samarbeidet 
med brukergruppene.  Målet er å oppnå 
bedre kontakt med brukerne og dermed 
bedre kvaliteten på tjenestene, men også 
å redusere misforståelser og at behand-
ling av saker tar for lang tid. 

- Kan du gi en kort oppsummering av 
innholdet i de fem andre punktene på 
prioriteringslisten? 

- Jeg kan prøve. Ett av punktene peker 
på at NAV trenger å ha en tydeligere 
retning for sin utvikling, ha klarere am-
bisjoner og sette seg milepæler på veien 
mot å realisere disse ambisjonene. Dette 
er avgjørende for å jobbe målrettet. Så 
skal vi, altså neste punkt, «by» mer på 
oss selv i den offentlige debatten, ikke 
bare komme på banen når vi blir kritisert 
og skal forsvare oss. I praksis betyr det 
å være mer transparente, vise våre am-
bisjoner, hva vi tenker og hvor vi vil. Det 
neste punktet handler om den digitale 
utviklingen, som er i god gang og må 
fortsette. Her skjer det mye og det vil 
det også gjøre fremover. 

De neste punktet på Holtes «to-do» liste 
handler om relasjonen til og dialogen 
med departementet. Her mener han at 
det trengs både mer handlingsrom og 
tettere samarbeid. Samt at rollene må 
klargjøres, noe som ble tydelig i kjølvan-
net av trygdeskandalen. 

- Det siste punktet handler om justeringer 
i organisasjonen. Direktoratet skal bli 

sterkere og ha bedre styring og koordine-
ring av hele NAV. Det juridiske miljøet må 
samarbeide bedre, og ha en tydeligere 
plassering av ansvar for lovfortolkning. 
NAV-kontorene må koples bedre til for-
valtningen av ytelsene, slik at brukere ikke 
opplever at de er kasteballer, sier Holte. 

NAV FREMOVER
Under intervjuet har Holte sittet avslap-
pet og med det som fremstår som et 
åpent kroppsspråk. Skinnet kan bedre, 
men det virker som han både lytter og 
ønsker å høre hva Personskadeforbundet 
LTN har på hjertet. Og, at han, som oss, 
vil skape et NAV som ikke oppleves som 
en fiende – men en støtte. Vi håper og 
tror det. 

- Om vi spoler fremover, for eksempel 
500 dager. Hvilket NAV kommer vi til 
å møte?  

- Jeg håper vi har levert eller kommet 
nærmere målene på de seks punktene. 
For eksempel forventer jeg at vi er tydeli-
gere på brukerinvolvering, at det er lettere 
å se hvordan NAV henger sammen og 
at vi har implementert enda flere gode 
digitale løsninger. 

- Kan du også love at saksbehandlings-
tiden går ned og være på et mer aksep-
tabelt nivå? 

- Det kan jeg dessverre ikke garantere, 
men jeg kan love at vi kommer til å jobbe 
målrettet for at vi skal bli mer effektive, 
avslutter direktør Holte.

- Det er faktisk ett av seks punkt som står på den 
interne prioriteringslisten fremover, nemlig å bli mer 
brukerrettet.

Hans Christian Holte 



–  8  –



–  9  –

Rehabilitering hjemme er 
lønnsomt for kommunene
Men de sparer mest penger når kvinner benytter opplegget. 

TEKST: Magnus Nødland Skogedal 

Kommunikasjonsrådgiver, Universitetet i Agder

Flere kommuner har satset på hver-
dagsrehabilitering. Dette er et intensivt 
opplegg som foregår hjemme hos pasi-
enten. For eksempel kan en pasient ha 
hatt en ulykke som gjør det vanskelig å 
gjennomføre daglige gjøremål.

– Pasienten setter seg et mål, som for 
eksempel å hente posten. Et kommunalt 
team - som hjemmesykepleie, fysioterapi 
og lignende - samordner kommunens 
ressurser for å nå dette målet, sier Tore 
Bersvendsen. Han har forsket på om den-
ne formen for rehabilitering er økonomisk 
lønnsom for det offentlige.

Opplegget skal hjelpe en pasient inten-
sivt i en kortere periode, typisk i fire til 
seks uker. På denne måten kan pasienten 
fungere bedre.

Forhåpentligvis varer også resultatene 
ved hverdagsrehabilitering lenger enn 
ved tradisjonell behandling, som er å 
pleie pasientens nåværende behov og 
ikke pasientens ønskede mål.

LITE FORSKNING PÅ OMRÅDET
Mange kommuner har rapportert om 
gode erfaringer med ordningen, og det 
er blitt utviklet mange verktøy og hjel-
pemidler.

Selv om hverdagsrehabilitering er en ut-
bredt praksis, er det ikke mange som har 
forsket på ordningen.

– Nå har over 240 kommuner i Norge inn-
ført dette. Da det først ble rapportert om 
dette opplegget, som begynte i Danmark 

Tore Bersvendsen: Effects of home- 
based reablement : A micro-econ-
ometric approach. Doktorgradsav-
handling, Universitetet i Agder, 2020.

REFERANSE

TORE BERSVENDSEN DISPUTERTE for sin doktorgrad 26. juni 2020. Han jobber nå som forskningsrådgiver for Kristiansand kommune. (Foto: UiA) 
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i 2008, var det snakk om enorme bespa-
relser. Men få har sett på om det lønner 
seg på lang sikt, sier Bersvendsen.

SYKEHUSENE SPARER PENGER
Han har samlet og analysert tall fra flere 
nasjonale helseregistre – og gjorde et 
interessant funn.

– Det er først og fremst sykehusene som 
sparer penger på denne ordningen. De 
får mindre kostnader av pasientgruppen, 
som vanligvis er personer over 70 år, sier 
Bersvendsen.

Hverdagsrehabiliteringen finansieres av 
kommunene, men sykehusene er det 
staten som finansierer. Så besparelsen 
kommer i hovedsak et annet sted enn 
der utgiftene løper på.

– Jeg fikk også et estimat på hvor stor 

besparelsen er per pasient. Det er snakk 
om rundt 6000 kroner per måned. Det 
er kanskje ikke den store besparelsen 
mange kommuner så for seg da dette ble 
innført. Men det viser at hverdagsrehabili-
tering gir en besparelse, sier Bersvendsen.

MINDRE EFFEKT PÅ MENN
Anonymisert helsestatistikk om bruker-
ne av hverdagsrehabilitering ga ham et 
godt innblikk i hvilke brukere som hadde 
nytte av ordningen, og hvilke som ikke 
hadde det.

Ett av funnene er at besparelsen ved 
hverdagsrehabilitering, gjennomsnittlig, 
ikke fungerte for menn.

– Det overrasket meg. Hva dette skyldes 
er jeg usikker på, men jeg tror det kan 
ligge mye i målene som settes. Hver-
dagsrehabilitering fokuserer ofte på 

grunnleggende gjøremål i hjemmet, og 
dette er det tradisjonelt sett ikke menn i 
denne aldersgruppen som gjør. Men det 
viser også at det er nye aspekter med 
denne formen for rehabilitering som kan 
undersøkes videre, sier han.

Bersvendsen understreker at estimatene 
er et gjennomsnitt av mange forskjellige 
brukere. Men snitteffekten for menn er 
at det ikke blir noen besparelse, sier han.
Han ser blant annet et behov for å spisse 
tilbudet til dem som har positiv effekt 
av det.

– Dette er et tilbud som muligens kan 
bli bedre ved å ta noen grep, hvis målet 
er å redusere kostnader. Det betyr an-
takelig at det ikke kan dekke like man-
ge som i dag, men at man må definere 
brukergruppene som har størst effekt av 
tilbudet, sier Tore Bersvendsen.

Personskadeforbundet LTN er helt avhengig 
av medlemmer som velger å bruke fritiden sin 
på å jobbe for forbundet. Nå ønsker vi hjelp 
til å løfte frem årets hjertevenn. Altså én som 
har gjort en ekstra innsats i løpet av 2020.

Kriteriene, prosessen og bakgrunnen 
Årets hjertevenn er en person som har ut-
merket seg ved å stå på ekstra for laget og 
forbundet i året som har gått. Det er laget 
som nominerer vedkommende, og det er 
også laget som igjen premieres med kroner 
10 000,-.  Bakgrunnen for nominasjonen er 
å stimulere til aktivitet og å løfte fram de 

som gjør noe for å fremme de gode tiltakene. 
Dette er rett og slett sjansen til å gjøre stas 
på trofaste medlemmer, de som ikke alltid 
skinner mest, men som aldri sier nei. 

Årets hjertevenn er en lokal ildsjel. Juryen, 
som kårer hjertevennen, består av medlem-
mer i organisasjonen. Årets hjertevenn vil vi 
kåre hvert år framover.

Send inn ditt forslag med begrunnelse til 
post@personskadeforbundet.no og skriv 
Årets hjertevenn i kommentarfeltet.

Stem inn din favoritt:  Årets hjertevenn
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Digitalt kurs i Asker og Bærum lokallag 

Å leve med en skadet hjerne
Livet med kognitive utfordringer er 
dessverre noe svært mange av med-
lemmene i Personskadeforbundet 
LTN kjenner seg igjen i. Siden det 
er hjernen som styrer alt – påvirker 
en skadet hjerne nesten alt i livet. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Sunnmøringen Martin Berg er en veteran 
i Personskadeforbundet LTN. Alle «kjen-
ner ham». 

Merittlisten er lang; han har sittet i lands-
styret i en årrekke, han leder kognitivt 
utvalg, han er svært aktiv i lokallaget 
sitt, hans karakteristiske latter og glade 
smil har løftet mange konferanser – og 
han har holdt en rekke foredrag om hvor-
dan man best kan leve med kognitive 
utfordringer.  

ET KURS BLIR FØDT 
Det var som medlem i kognitivutvalget 
at Berg, for flere år siden, kom på idéen 
om å bruke seg selv og sine erfaringer 
som et innlegg på et kurs. Tilhørernes 
tilbakemeldinger var udelt positive. De 
likte den personlige vinklingen og ville 
ha mer erfarings basert kunnskap. Et-
ter at Berg en kort stund senere holdt 
et lengre innlegg, med samme vinkling, 
på en større Hjernekonferanse i Tromsø 
ble det fortgang i sakene. 

Foredraget ble skreddersydd lokallagene 
og deretter et «omreisende» tilbud.  

- Det har blitt noen reiser og noen fore-
drag, innrømmer Berg og ler fornøyd.

KURSTILBUD I ET NEDSTENGT LAND 
Å snakke om hvordan man best kan leve 
et godt liv med kognitiv svikt, eller en 
hjerneskade, er et av de mest populære 
og etterspurte kursene forbundet har. Rett 
og slett fordi kunnskapstørsten er stor 
siden mange sliter med denne tilstanden 
selv eller er pårørende til noen. 

Da et planlagt kurs til Asker og Bærum 
lenge hadde stått på vent grunnet koro-
na-pandemien, kastet derfor Martin Berg 
seg rundt og sa at han fint kunne tilby 
kurset digitalt. 

- Jeg fikk lånt et studio og leid inn kom-
petanse, og etter litt prøving og feiling ble 
kurset som er på ca 32 minutter ferdig. 
En skikkelig bratt læringskurve må jeg 
innrømme, sier Berg. 

Til sammen tar det digitale kurset rundt 
halvannen time. Inkludert refleksjoner 
og samtaler både underveis og etterpå.

TILFREDSE BÅDE MED INNHOLD OG 
PÅMELDINGER 
Berg mener at kurset ble bedre enn han 
hadde forventet, og at han i utgangs-
punktet var litt skeptisk til å lage et di-
gitalt kurs. 

-Jeg er glad i mennesker og vil helst møte 
folk fysisk. Men sluttproduktet og ikke 
minst tilbakemeldingene fra lokallaget 
viser at det fungerte rimelig bra. 

Julie Kvamme, som sitter i styret for Asker 
og Bærum lokallag, forteller at også hun 
er svært fornøyd med kurset. 

- Å ha noe å tilby lokallagsmedlemmene 
var tilfredsstillende, og kursopplegget var 
faktisk bedre enn jeg forventet. Sikkert 
fordi jeg i utgangspunktet ikke er så glad 
i digitale løsninger. Det ble både læring, 
gode samtaler og rom for følelser. Mye 
takket være Martin Berg som raust delte 
på egne erfaringer og kunnskap. 

Kvamme sier at tilbakemeldinger fra 
medlemmene som deltok på kurset er 
udelt positive. Svært mange deltok, det 
tekniske fungerte og atmosfæren var 
god.  

- I lokallagsstyret er vi så fornøyde at vi 
ønsker å fortsette å tilby digitale kurs og 
møteplasser. Ikke nødvendigvis som en 
erstatning for fysiske møter, det gleder vi 
oss til når pandemien er over, men som et 
supplement for de som av ulike grunner 
ikke klarer å fysisk møte opp, avslutter 
Julie Kvamme. 

MARTIN BERG. Foto: Privat.
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Smått & Viktig

Sunnaas sykehus har utviklet et 
brukervennlig sårkamera for både 
helsepersonell og pasienter, i samar-
beid med brukere og innovatører. Nå 
er de nye kameraene klare for bruk.

De som jobber med trykkskader i syke-
huset har i lang tid etterlyst utstyr som 
kan brukes av både helsepersonell og av 
brukerne selv.

Sammen med brukere og firmaet InGear 
har kompetansegruppe Sår på Sunnaas 
sykehus utviklet et funksjonelt kamera, 
Spectum©, som dekker noe av dette ut-
styrsbehovet. 

SÅRKAMERA
Med dette hjelpemiddelet kan bruker-
ne enkelt undersøke trykkskadeutsatte 
områder selv, eller i samarbeid med det 
lokale hjelpeapparatet i de ulike kommu-
nene. Brukeren kobler kamera til en PC 

og fører det over kroppen. Nærbilder av 
hudområdene kan de se på egen skjerm. 
Samtidig kan fagpersoner på Sunnaas 
gjøre de samme observasjonene via vi-
deokonferanse. 

FOREBYGGE TRYKKSKADER
Etter at kameraene ble utviklet har Sun-
naas sykehus opprettet et forebyggings-
prosjekt som dreier seg om langtidsopp-
følging. Dette for å forebygge trykkskade 
blant personer som nylig har pådratt seg 
ryggmargsskade, og personer som nylig 

har gjennomgått lapp-plastikk . Deler 
av prosjektet er finansiert av Sunnaas-
stiftelsen og har gitt prosjektgruppen 
mulighet til å kjøpe inn kameraer til bruk 
i forebyggingsarbeidet.

- Vi har tro på at dette prosjektet vil bidra 
til økt kunnskap om trykkskadeforebyg-
ging, samt at deltagerne i større grad vil 
ha mulighet for selv å kunne sjekke egen 
kropp, sier prosjektleder Hege Teslo.

Kilde: Sunnaas  

Nyutviklet sårkamera

SÅRSYKEPLEIERNE ANNE SELSJORD RIISØEN og Hanne Haugland mottar ti Spectumkamera fra Bjørn Bye og 
Magnus Pettersen fra InGear.

Covid-19 satte en stopper for jubileumsarrangementet på 50-årsdagen 
til Beitostølen Helsesportsenter. I stedet melder de om en flott digital 
jubileumsmarkering for alle ansatte, med historiske tilbakeblikk, høyde-
punkter fra audiensen på Slottet og hilsningstaler.

Verdens første og Norges største hel-
sesportsenter har «bidratt til å flytte 
samfunnet i riktig retning, det har en-
dret holdninger og styrket livsgleden til 
mange mennesker». 

Slik beskriver Kong Harald betydningen 
av Beitostølen Helsesportsenter sitt ar-
beid med å skape magiske mestrings-
opplevelser gjennom 50 år. Det, skriver de 
på sine hjemmesider, gir en god grunn til 
å feire egen historie, og ikke minst styr-

ker det oss i troen på fremtiden selv i en 
usikker tid.

Personskadeforbundet LTN gratulerer 
med dagen som var den 07. november og 
ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

Beitostølen Helsesportsenter 50 år 
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VIL DU, ELLER NOEN DU KJENNER, 
VÆRE MED OG GJØRE EN FORSKJELL
I 2021 er det igjen landsmøte, og valgkomiteen er ute 
etter kandidater/personer som vil være med og gjøre 
en forskjell for alle de som blir rammet av personskade 
eller sykdom.

Det skal velges kandidater til landstyrets vedtekts- og kon-
trollkomité.

Som medlem i landsstyret eller i en av komitéene, har du mu-
ligheten til å påvirke og utvikle en landsdekkende organisasjon, 
samt hjelpe enkeltmennesker og grupper.

HVA SER VI ETTER 
Vi ser etter kandidater som har gode samarbeidsevner, organi-
sasjonsforståelse/erfaring, samt gode evner til å kommunisere.

HVA SER VI ETTER HOS EN LEDER 
Hos en leder av landsstyret, ser vi etter en som kan samle 
«troppen» sin.  Du skal sørge for god kommunikasjon mellom 
landsstyret, sekretariatet og medlemmene. Leder skal ha god 
organisasjonskunnskap, du skal kunne løse konflikter, forhand-
le, ta upopulære valg, samt være de ansattes representant.

HVA INNEBÆRER DET OG TAKKE JA TIL ET VERV
Det første man bør tenke på før man takker ja, er om man 
tid og lyst, og ikke minst engasjement til å ta på seg et verv.

Når du takker ja til et verv i landsstyret, får man gjerne også 
et ansvar for et av utvalgene innen pasientutvalget, likeper-
son, brukermedvirkning, kognitivt utvalg, markedsutvalg eller 
økonomiutvalget.

Oppgaven til landsstyret, er å lede organisasjonen i samsvar 
med vedtektene og landsmøtets vedtak.

VEDTEKTS KOMITÉEN 
Komitéen jobber med og skal uttale seg i tvister angåen-
de fortolkninger av vedtekter, bistå lagene og landsstyret i 
vedtektsspørsmål, samt uttale seg om- og eller komme med 
forslag til vedtektsendringer.

KONTROLLKOMITÉEN 
Komitéens jobb er å føre kontroll med at landsmøte og lans-
styrevedtak blir fulgt opp. De skal påse at budsjettet blir fulgt 
opp, og at organisasjonen drives forsvarlig ut fra gjeldende 
økonomi. 

KANDIDATER
Vi ønsker oss forslag på kandidater fra hele landet. 
Husk at kandidaten må være forespurt, og ha sagt ja, før dere 
sender inn forslaget.

Kandidater som ikke blir innstilt vil IKKE bli kontaktet for in-
tervju og ei heller offentligjort.

Kandidater som blir innstilt, vil bli kontaktet, intervjuet, samt 
offentliggjort i bladet LEVE MED i god tid før landsmøtet 
finner sted. 

Svarfrist for å fremme forslag på kandidater er innen 15.3.2021 
til valgkomitéens e-post adresse: valgkomite@personskade-
forbundet.no

VALGKOMITEEN 2019-2021 BESTÅR AV
Leder Hege Thue Hansen  Østfold fylkeslag
Medlem Lill Tove Pedersen  Harstad lokallag
Medlem Kjell Roger Engstrøm  Stjør og Verdal lokallag
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Psyke og hjerne, - og Covid-19
Forskere fra hele verden følger nøye med på konsekvensene av pandemien. 
Allerede nå kan de fastslå at Covid-19 ser ut til å påvirke både hjernen 
og psyken.

TEKST: Gunn Kvalsvik

For et år siden, rett før jul i 2019, hørte 
noen av oss (for det var ikke akkurat 
hovedoppslaget i de fleste aviser) om 
en eller annen mutasjon på et marked i 
Wuhan i Kina. De fleste, inkludert politi-
kere, trakk på skuldrene og tenkte «dette 
angår vel ikke oss i så veldig stor grad». 

I dag vet vi at konsekvensene er enor-
me, og ikke bare økonomiske. Verden 
ser allerede annerledes ut, for eksempel 
er det helt naturlig (nesten) at vi bruker 
munnbind når vi er ute blant folk og at 
vi uten å nøle godtar å gå i karantene 
dersom vi er mulige smittebærere. 

Selv om vi er i en pandemi er vi uansett 
helt avhengige av å lære, undersøke og 
å prøve å forstå. Forskere har heldigvis 
vært på ballen siden den dagen i mars 
– da verdens land forstod at «nå er det 
alvor». To av disse, psykolog Sverre Urnes 
Johnsen og nevrolog Anne Hege Aamodt, 
møter vi i Hjernepodden til Hjernerådet. 

PSYKEN OG KORONA 
Psykolog Sverre Urnes Johnson, som er 
førsteamanuensis ved Psykologisk in-
stitutt ved Universitetet i Oslo (UiO) har 
fulgt pandemiens konsekvenser siden 
begynnelsen. Særlig har han undersøkt 
betydningen for vår psykiske helse. Mer 
spesifikt har han sett på korona-isola-

sjonens virkning på psykisk helse blant 
vanlige folk, og de som er berørte av 
pandemien yrkesmessig.

Motivasjonen bak forskingen er ikke ak-
kurat en bombe: Koronatiden og ned-
stengingen av samfunnet har nemlig 
vært en påkjenning for mange mennes-
ker. Spørsmålet er hvor stor påkjenningen 
faktisk har vært. 

- Ensomhet, isolasjon, redsel, stress og 
reduserte helsetilbud har påvirket man-
ges psykiske helse. Det gjøres derfor flere 
forskingsstudier for å få bedre oversikt 
over hvordan koronatiden faktisk har vir-
ket inn på befolkningens psykiske helse. 
Psykisk helse er også hjernehelse, forkla-
rer psykologen innledningsvis i podden. 

Han fastslår at det er viktig å kartlegge 
helsekonsekvenser som ikke er direkte 
resultat av smitten. Det handler om å 
kartlegge helsekostnadene nedstengin-
gen av samfunnet medfører. Disse må tas 
med i et større regnskap når pandemiens 
konsekvenser skal gjøres opp. 

- Vi er interessert i psykisk helse, både 
under lockdown og etterpå. I tillegg skal 
vi kartlegge langtidskonsekvenser ved 
å spørre de samme om hvordan de har 
det når vaksinen er på plass og verden 

er tilnærmet normal igjen. Forhåpent-
ligvis i 2021. 

PANDEMIEN FORSTERKER 
Psykolog Johnson forklarer at de gjen-
nom studien spør deltakerne om hvorvidt 
de har hatt symptomer på nedstemthet 
eller andre psykiske opplevelser de siste 
to ukene, og – ikke minst - må deltakerne 
svare på om de har hatt eller har opple-
velser av angsttilstander og depresjoner. 

Når det gjelder det siste, angst og depre-
sjoner, måles grad av psykiske reaksjoner 
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Det er særlig tre befolkningsgrupper som er berørte av pande-
mien. Den første er de som er ute av arbeidslivet og den andre 
er de som har psykiske utfordringer fra før. Litt overraskende 
viser det seg også at den tredje gruppen, yngre mennesker, 
takler nedstengningene dårligere enn de eldre.

mot «normale» svingninger og tilstander. 

Resultatene så langt er ganske dramatis-
ke. Man ser nemlig en to til tredobling av 
angst og depresjoner sammenlignet med 
normaltilstander. Tallene er dessverre 
ganske like også på tvers av landegren-
sene, der stadig flere forskningsmiljøer 
finner tilsvarende resultater, forklarer 
psykologen. 

HVEM DELTOK I STUDIEN 
I tillegg til vanlige folk - deltok sykeplei-
ere, leger, politikere og annet helseperso-

nell i studien. Altså både førstelinje og de 
som møter pandemien på et overordnet 
plan.

Deltakerne rapporterer om mareritt, og 
endringer i tanker og følelser. I tillegg til 
et generelt økt stressnivå og kroppslig 
alarmberedskap. Ikke overraskende var 
utslaget særlig stort blant helsepersonell 
som har jobbet tett på syke pasienter. 

- Politikerne utgjorde en mindre gruppe 
i studien, men også her rapporteres det 
om økt stress kanskje på grunn av store 

valg, økt press og ansvar, sier Johnsen.  

Forskerne har fulgt opp gruppen (som er 
statisk) to ganger, en gang på begynnel-
sen av pandemien og en på sommeren. 
Prosjektskissen har som mål å følge dem 
opp videre, også når vaksinen er på plass 
i 2021. 

DE MEST UTSATTE 
Det er særlig tre befolkningsgrupper som 
er berørte av pandemien. Den første er de 
som er ute av arbeidslivet og den andre 
er de som har psykiske utfordringer fra 
før. Litt overraskende viser det seg også 
at den tredje gruppen, yngre mennesker, 
takler nedstengningen dårligere enn de 
eldre. 

Psykolog Sverre Urnes Johnson mener 
at psykiske utslag, for enkelte, henger 
sammen med en opplevelse av ensomhet: 

- Ensomhet og grubling er ingen diagno-
se, men det henger klart sammen med 
angst og depresjoner. Når man vet dette 
kan man også tenke på hvordan man 
kan motivere de som sliter til å komme 
seg ut, gå turer, bevege seg og kanskje 
også kle seg i annet enn en joggebukse. Å 
sitte inne og gruble har ingenting for seg. 

NEVROLOGI OG KORONA 
Anne Hege Aamodt er overlege og se-
niorforsker ved Nevrologisk avdeling på 
Oslo universitetssykehus. Aamodt leder 
også NevroCovid-prosjektet, som er en 
norsk prospektiv multisenter observasjon- 
studie. 

SELV OM VI er midt i en pandemi må man lære, undersøke og prøve å forstå.
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Aamodt forklarer at i prosjektet samar-
beider infeksjonsmedisinere, nevrologer, 
psykologer, psykiatere og forskere innen 
hjernehelsefeltet for å kartlegge nev-
rologiske, psykiatriske og psykologiske 
komplikasjoner av Covid-19. Det handler 
om å høste og å sammenfatte erfaringer 
med nevrologiske symptomer og kom-
plikasjoner etter Covid-19 infeksjoner. 

- Først var medisinere, ikke så rart kan-
skje siden det var snakk om å overleve, 
mest opptatt av hvordan koranaviruset 
virket på lungene. Etter hvert ser man 
at Covid-19 kan ramme mange flere 
organer enn lungene, også hjernen og 
nervesystemet. Det arbeides nå med å 
få et mer samlet bilde av sykdommens 
konsekvenser for hjernen, forklarer hun.

Forskningsprosjektet Aamodt snakker 
om er del av et større Europeisk samar-
beidsprosjekt. I tillegg foregår forskningen 
på tvers i Norge. 

- Funn, både her til lands og i Europa 
er tydelige, pandemien gir nevrologiske 
symptomer. Hvorvidt de er skadelig på 
sikt er derimot for tidlig å si. Kortsiktige 
symptomer er blant annet problemer 
med luktesansen, hodepine, svimmelhet 
og nummenhet i armer og ben. 

Det er heldigvis få som ser ut til å opple-
ve større komplikasjoner. Det viser også 
de internasjonale studiene. Men, som 
nevrologen påpeker, det er påvist at pan-
demien kan føre til nevrologiske skader. 
For eksempel hjerneslag fordi blodlev-
ringsprosessen utløst av betennelse og 

immunprosessen er krevende for kroppen. 

- Selv om de nevrologiske skadene i 
all hovedsak virker å være kortsiktige 
og marginale, er det viktig å samle inn 
kunnskap og analysere funnene. Det blir 
også spennende å følge utviklingen over 
tid, for å se på eventuelle senvirkninger, 
sier Aamodt. 

Et annet viktig element i denne forsknin-
gen er å sammenligne den med det man 
vet fra andre pandemier. For eksempel 
viste spanskesyken en bevegelse mot 
demens. 

INTERVALLER OG OVER TID
Mens psykologistudiet ikke var opptatt 
av om man hadde vært syk av korona 
eller ikke, er nevrologistudiet utelukkende 
basert på studier av de som er rammet. 
Deltakerne blir undersøkt når de er smit-
tet, deretter etter seks og 12 måneder. 

- Studien er omfattende, og krever dug-
nad og samarbeid, på tvers av helse-
vesenet. Alle prosesser har gått fortere 
enn normalt. Godkjenning, redaksjoner 
– eller andre aktører gjør sine ting fortere. 
I tillegg opplever jeg at hele nevrologi-

miljøet har stilt opp, brettet opp ermene 
og blitt med i prosjektet, sier nevrologen, 
som også mener de har gjort digitale 
kvantesprang i en kultur som vanligvis 
er ganske tungrodd. 

HÅPER VI SER PÅ DE RETTE 
«TINGENE» 
Både nevrologen Aamot og psykologen 
Johnson er fornøyde med at forskningen 
har vært «på» siden pandemien rammet 
oss og at de dermed sitter på interessant 
materiale. 

Nå håper de begge at de har fokusert på 
de rette tingene og derfor ikke går glipp 
av viktige elementer og funn. 

Som Aamot sier; vi starter liksom aldri 
på begynnelsen fordi forskning handler 
om å stå på skuldrene til kjemper. Vi be-
gynner ved å se på det som er gjort før, 
og beveger oss deretter derfra. 

Begge understreker at funnene deres 
høyst sannsynlig har påvirket forsknings-
miljøet slik at stadig flere ser viktigheten 
av å også kartlegge psyken, hjernen og 
hjernehelse. Uansett hva som rammer, vir-
ker det nemlig som om hjernen påvirkes. 

PSYKOLOG SVERRE URNES JOHNSON NEVROLOG ANNE HEGE AAMODT
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Du kan gjerne: * Sende inn forslag om arrangement, aktiviteter osv. til lagets e-post senest 
  4 uker før årsmøtet
 * Komme på årsmøtet og være med og bestemme!

  Sett av datoen allerede nå!

 

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN 
lokalt skal jobbe med i 2021!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

Årsmøte-
dato Sted/klokkeslett Kontaktperson/tlf./e-post

Finnmark fylkeslag 18.03.2021 Talvik samfunnshus, kl 19:00 Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925 
finnmark@personskadeforbundet.no

Follo lokallag 23.03.2021 Ski Leif Gunnar Hombrekk, tlf. 480 00 065
follo@peronskadeforbundet.no

Harstad lokallag 18.03.2021 Røkenes gård, kl 18:00 Lill Tove Pedersen, tlf. 900 21 985
harstadomegn@personskadeforbundet.no

Hordaland fylkeslag 27.03.2021 Mannsverk 4, Bergen, kl 19:00 Eva Dahle, tlf. 954 29 238
hordaland@personskadeforbundet.no

Midt- og Nord-Hedmark lokallag 27.02.2021 Myklegard kro, Løten, kl 18:30 Lennart Kristmoen, tlf. 938 46 575
hedmark@personskadeforbundet.no

Mosjøen og omegn lokallag 24.02.2021 Milano, Mosjøen, kl 19:00 Bente Hyttebakk, tlf. 481 22 274
mosjoenomegn@personskadeforbundet.no

Nord/Vest Buskerud lokllag 23.03.2021 K kaffebar, Kongsberg, kl 18:30 Marianne Nyland, til, 917 35 791
buskerud@personskadeforbundet.no

Nordre Vestfold lokallag 01.03.2021 Nedre Slottsgate 5 A, kl 18:00 Adelheid Bøen, tlf. 911 61 919
nordrevestfold@personskadeforbundet.no

Nordvestlandet lokallag 23.03.2021 Kl 19:00 Jostein Kvalen, tlf. 415 88 613
nordvestlandet@personskadeforbundet.no

Ofoten lokallag 24.02.2021 Quality Grand Hotell, kl 19:00 Kjersti Bergvik, tlf. 952 29 806
ofoten@personskadeforbundet.no

Oppland fylkeslag 16.03.2021 Kl 18:30 Gunnvor Augland, tif. 970 87 726
lillehammeromegn@personskadeforbundet.no

Oslo fylkeslag 25.02.2021 Andrè Berg, tlf. 920 15 574
oslo@personskadeforbundet.no

Rogaland fylkeslag 16.03.2021 Austmannaveien 11 (2. etasje), 
Haugesund, kl 19:00

Hanne Sandal Stakseng, tlf. 527 17 760 
rogaland@personskadeforbundet.no

Romerike lokallag 01.03.2021 Frivillighetssentralen, kl 18:00 Arild Hansen, tlf. 909 76 287
romerike@personskadeforbundet.no

Steinkjer og Namos lokallag 27.02.2021 Kl 15:00 Knut Magne Stavran, tlf. 905 06 805
steinkjernamsos@personskadeforbundet.no

Søndre Vestfold lokallag 16.02.2021 Skjeestua, Stokke, kl !8:00 Ola Akre, tlf. 950 52 838
sondrevestfold@personskadeforbundet.no

Søre Sunnmøre lokallag 02.03.2021 Solfrid Hagemann, tlf. 415 67 996
soresunnmore@personskadeforbundet.no

Tromsø og omegn lokallag 04.03.2021 Kl 18:00 Elin Gjikaj, til. 980 21 735
tromsoomegn@personskadeforbundet.no

Vest-Agder fylkeslag 16.03.2021 Kl 17:00 Aid Rita Mortensen, tlf. 907 23 253
vestagder@personskadeforbundet.no

Vesterålen lokallag 24.03.2021 Røde Kors-huset, Myre, kl 18:00 Hjørdis Samuelsen, tlf. 402 46 811
vesteralen@personskadeforbundet.no

VARSEL OM ÅRSMØTE I DITT LOKAL- ELLER FYLKESLAG
Innkalling med dagsorden og informasjon om hvor årsmøtedokumentene kan rekvireres får du tilsendt 
senest 2 uker før årsmøtet. Der vil det også bli opplyst om årsmøtet må holdes digitalt pga. smittevern eller om det blir fysisk oppmøte.
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Gjentatte hodeskader – er én 
pluss én mer enn to?
For mange år siden hørte jeg et fore-
drag på en kongress av forskere som 
så på rotter utsatt for hodeskade. 
De tok rotter i narkose, spente dem 
fast i en slags giljotin og droppet et 
lodd i hodet med standardisert kraft. 

TEKST: Torben Wisborg

Rottene ristet seg litt når de våknet av 
narkosen, og så fortsatte de med sine 
aktiviteter som om intet hadde hendt. 
Neste dag fikk alle rottene en ny runde 
med narkose, og halvparten av dem 
fikk også et nytt gokk i hodet lik det 
første. De som bare fikk narkose reiste 
seg etterpå og fortsatte sine rotteaktivi-

teter, de som fikk et nytt slag mot hodet 
døde alle. Dette tyder på at gjentatte 
hodeskader er farlige.

En ny undersøkelse som nettopp er pu-
blisert i Journal of Trauma and Acute 
Care Surgery har også sett på rotter 
utsatt for hodeskader. Her fikk rotter 
narkose, og halvparten fikk slag mot 
hodet. Slagene var så lette at det tok i 
snitt 6 minutter lenger for dem å reise 
seg når de våknet etter narkosen sam-
menlignet med de som bare fikk narkose 
– men ikke nok til at de endret atferd 
etter en uke. 

De som var uheldige i loddtrekningen 

(«behandlings-» eller intervensjonsgrup-
pen) fikk en slik runde ukentlig i fem 
uker, mens de andre slapp med bare 
å få narkose. Gjennom hele det neste 
året ble gruppene testet mot hverandre 
med ulike tester: gå på roterende stang, 
gå to meter på en smal stang og gå i 
labyrint. Til slutt ble de alle avlivet og 
undersøkt med obduksjon.

Funnen viste at rottene fikk en «per-
manent» hjerneskade som varte utover 
de fem ukene skadene pågikk, et helt 
år etter skadene var resultatene dårli-
gere for rottene med hodeskader. Når 
de ble obdusert viste det seg at rottene 
med hodeskade hadde betydelig svinn 

EN NY UNDERSØKELSE som nettopp er publisert i Journal of Trauma and Acute Care Surgery har også sett på rotter utsatt for hodeskader. Her fikk rotter narkose, 
og halvparten fikk slag mot hodet.
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 Konklusjonen er: pass på hodet – er du uheldig og 
slår hodet pass enda bedre på det fremover!

i hjernevevet. De fant også forandringer 
i rottenes gener etter hodeskade.

Forskerne foreslår at den tradisjonelle 
inndelingen i primær hodeskade (det 
som skjer i selve skadeøyeblikket) og 
sekundær hodeskade (følgene av ufri 
luftvei, hypoksi, hyperkapni og hypoper-
fusjon i timene etter skaden) suppleres 
med en ny kategori: tertiær hodeskade 
som er senere forandringer med inflam-
masjon og epigenetiske forandringer. 
Disse forandringene øker med flere små 
skader.

Hva betyr dette for mennesker? Det har 
det faktisk også vært forsket på i en del 
år. I boken Sports-Related Concussions 
in Youth: Improving the Science, Chan-
ging the Culture som er utgitt av det 
amerikanske Institute of Medicine i 2014, 
gjennomgås ulike sportsskader og deres 
risiko for senfølger. I fotball har hodespill 
vært mistenkt for å gi mulige langvarige 
følger på grunn av små hodeskader. De 
ulike studiene antyder fallende frekvens, 
kanskje fordi tidligere lærballer er byt-
tet med syntetiske baller som ikke blir 
tyngre hvis de blir våte. Dessuten er det 
generelt fokus på å redusere hodespill, 
men ikke noe forbud. 

Boksing, amerikansk fotball, rugby og 
hockey er sportsgrener med større risiko 
for hodeskade. Det er generelt tegn på 
kognitive forandringer relatert til antall 
hodeskader, også de lette, men studiene 
har begrenset materiale og funnene er 
ikke helt entydige.

I fotball finnes det en ny studie fra 
Skottland, publisert i New England 
Journal of Medicine, der man fant at 
fotballspillere levde lengre og hadde 
lavere risiko for å dø av hjerte- og kar-
sykdom enn befolkningen ellers, men 
fotballspillerne så ut til å ha vesentlig 
større risiko for å dø av sykdommer i 
sentralnervesystemet, bl.a. Alzheimers 
sykdom.

Up-to-Date er oppslagsverket mange 
går til for å få oppdatert og kunnskaps-
basert viten. I et avsnitt om «Return to 
play for athletes» står det at for tidlig 
gjenopptakelse av sport sannsynligvis 
øker risikoen for nye skader, og at en 
studie fant at en del av spillere med 
hjernerystelse fikk en ny skade med hjer-

nerystelse 1-2 uker etter første skade. 
Hver nye skade økte risikoen for ytterli-
gere skader. Spillere med tre hjernerys-
telser hadde tre ganger så høy risiko for 
nye hjernerystelser sammenlignet med 
spillere uten tidligere skade.

En undersøkelse gjort i Trondheim viser 
at etter en mild hodeskade er det økt 
risiko for hodepine de første tre måne-
dene, og at kvinner og pasienter med 
funn på CT eller MR har økt risiko.

Konklusjonen er: pass på hodet – er du 
uheldig og slår hodet pass enda bedre 
på det fremover!

Artikkelen er tidligere publisert på 
NKT-Traume sine hjemmesider. 

Torben WIsborg 

BOKSING, AMERIKANSK FOTBALL, rugby og hockey er sportsgrener med større risiko for hodeskade.
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Kraftig nedgang i 
arbeidsrelaterte dødsulykker
Heldigvis går statistikken som vi-
ser dødsulykker i arbeidslivet i rik-
tig retning. Det samme gjør antall 
skader. Personskadeforbundet LTN 
har snakket med Arbeidstilsynet og 
spurt hvorfor. 

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Det er god grunn til å rope hurra når man 
ser på tallene fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) som viser utviklingen i arbeids-
relaterte dødsulykker. Fra 2000 til 2019 
har nemlig antall dødsulykker gått ned 
fra 85 til 33 pr år, noe som tilsvarer en 
reduksjon på 52 dødsulykker eller over 
60 prosent i perioden.

Om vi brekker ned tallene ser vi at antall 
arbeidsulykker med dødelig utfall «på 
land» var 29 i fjor, noe som er en halvering 
fra 2000. «Til sjøs» var det kun tre døds-
ulykker i 2019. I Petroleumstilsynet og 
Luftfartstilsynet, som melder om ulykker 
i oljenæringen/petroleumsnæringen og i 

luften, var det henholdsvis null og kun én 
arbeidsulykke med dødelig utfall i 2019.

HVORFOR DØR SÅ FÅ? 
Grunnen til at dødsulykkesstatistikken er 
delt inn i «på land», «til sjøs», «i petrole-
umsnæringen» og «i luften» er at de er 
regulert under ulike tilsynsmyndigheter. 
Flest ulykker skjer på land, og det som 
skjer her er det Arbeidstilsynet som er 
ansvarlig for å overvåke. 

Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Stig 
Winge, sier det er flere forklaringer bak 
den positive nedgangen i antall arbeids-
relaterte dødsulykker og at trenden er 
tilsvarende i andre vestlige land. 

- Det er ikke gjennomført studier i Norge 
som har sammenfattet alle variablene 
og grunnene til at færre dør i arbeidsli-
vet. Vi observerer imidlertid at de nor-
ske tallene samsvarer med det vi ser i 
andre land, særlig i den vestlige delen 
av verden.

Reduksjonen, hevder han, er endel av en 
samfunns- og teknologiutvikling som 
blant annet har ført til bedre strukturer 
på flere felt i arbeidslivet. 

- Hovedgrunnen er en omfattende reduk-
sjon av farlige arbeidsoppgaver der maski-
ner og teknologi har overtatt. Særlig ser vi 
det innenfor anlegg- og industrinæringer, 
som gjennom mange år har blitt eksponert 
for massiv teknologiutvikling, sier Winge.  

REGULERINGER 
I tillegg til teknologiske nyvinninger, er 
det grunn til å anta at lovreguleringer og 
strengere krav til arbeidsgiver har påvir-
ket statistikken. I dag ligger for eksempel 
et større juridisk arbeidstakeransvar hos 
arbeidsgiver. 

- Strengere krav til arbeidsgiverrollen har 
ført til en generell bedring i HMS-arbeidet. 
Altså ivaretakelsen av de ansattes helse, 
miljø og sikkerhet. Jeg har sett filmer over 
tilstanden på arbeidsplasser fra 1970-tal-
let og blitt overrasket over hva som var 
tillatt da versus i dag, sier Winge. 

Arbeidstilsynets seniorrådgiver forteller 
om reguleringer som er gjort på grunn 
av endringer lov og regelverk. Myndig-
heter som har blitt mer ansvarlige, og om 
oppfølging av kontrollinstanser. I tillegg 
har vi også fått EU/EØS direktiver som 
vi har implementert. 

- Ofte kommer direktiver fra EU med et 
minstekrav, i Norge går vi stort sett len-
ger enn dette kravet. Det er mulig blant 

TABELLEN ER HENTET fra SSB.
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annet på grunn av trepartssamarbeidet. 
Når myndighetene, arbeidsgiver- og ar-
beidstakersiden står sammen i ønske om 
trygge arbeidsplasser, har en dialog om 
dette og strekker seg for å redusere farer 
ved arbeidsplasser skjer ting. 

SKADESTATISTIKKEN OG MENNESKER 
MED UTENLANDSK BAKGRUNN
Som i annen statistikk er vi flinke til å telle 
dødsfall grunnet arbeidsulykker, dårligere 
stilt er det med tall som skal fortelle oss 
om ulykker. Tallene som fremkommer 
når man skal se på skadestatistikken er 
nemlig upålitelige.  

- Dessverre er tallene pr i dag ikke ret-
te. Grunnen er skeivrapportering, un-
derrapportering og underregistrering. 
SSB-tallene er for eksempel basert på 
yrkesskademeldinger som arbeidsgiver 
sender til NAV, noe langt fra alle gjør. I 
tillegg handler det blant annet om en-
del tekniske problemer i systemet man 
registrerer i, forklarer Winge.  

- Både i skade- og dødsstatistikken 
fremkommer det at mange som blir 
rammet er arbeidsinnvandrere. Hvorfor 
er det sånn?

- Denne utviklingen kom parallelt med 
åpningen av arbeidsmarkedet gjennom 
EØS-avtalen. Skadene oppstår fordi 
mange besitter yrker som har større 
ulykkesfrekvens. Altså at de har fysisk 
farligere jobber.
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Landet rundt

Refleksens dag – 15. oktober 
I Personskadeforbundet LTN elsker 
vi reflekser. Rett og slett fordi vi vet 
hvor viktig det er for å forebygge 
skader i trafikken. Det er derfor gøy 
når lag velger å markere «refleksens 
dag», selv under koronaen. 

I en epost skriver Hilde Bostad Norøm 
følgende: 

I dag har vi stått på stand i anledning  
refleksens dag på Nordbyen kjøpesenter 
i Larvik. 

Vi har delt ut 300 refleksbånd, diverse an-
dre reflekser og Selius-seler, pluss mange 
brosjyrer som folk gjerne ville lese.

Responsen var stor, og det var hyggelig å 

komme litt tilbake blant folk i disse koro-
natider.

De som deltok på arrangementet var Erik 
Norøm, Ola Akre, Jon Atle Korslund, Grethe 
Nilsen, Tom Sundnes, Christina Green og 
Hilde Bostad Norøm deltok på arrange-
mentet og de gjorde en strålende jobb! 
Vi unnet oss en vaffel og kaffe etterpå.
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Julebord i Steinkjer og Namsos lokallag
Den 20. november, kunne Steinkjer 
og Namsos lokallag avslutte året 
med julebord.                                                    

TEKST: Eli Eikelid 

Vi i styret hadde lagt alt på is, men med-
lemmene tok kontakt og lurte på om det 
kunne gjennomføres. Vi sendte derfor 
ut invitasjon, og påmeldingene kom på  
løpende bånd. 

Det ble snakket med kommuneoverlegen 
om det var mulig for  oss å gjennomføre 
julebordet. Noe som var mulig, bare vi 
ikke ble flere enn 20 personer, sa hun. Vi 
var 18 personer.

Det ble servert julemat med tilbehør og 
det ble litt allsang sammen med "Trekk-
spællKari" (en lokal standup-komiker.  
Vi hadde noen spesielle damer som stakk 
innom. Som vi ser på bildet er mam-

malukk på moten igjen.    

Vi avsluttet kvelden med en Quiz, med 
fine premier.

Steinkjer og Namsos lokallag ønsker alle 
en GOD JUL og et GODT NYTTÅR. 

Ta godt vare på hverandre.
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
10. januar 2021

Løsning på forrige kryss var:
REFLEKSTID  

Arne Hannisdahl, Oslo

Ann-Marie Laukslett, Tromsø

Svein Engmann, Melsomvik

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

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

EN - 
GELSK

BY
FUGL SETER - 

HUS
TRÅKLE
TEVLING

INSEK - 
TER

VASKE
LEVERE

HULE
PARTI

BYGE BY  I
ASIA

DYR
VENDER

SIDER
1000 ØY HOLDER

MUNN
SKJE

TEMPO

GLOSE LIKEVEL
GUDINNE

HANN - 
DYR

SAGN
NYSE - 

LYD
SIVBÅT

JULE - 
MAT
SLIK

GRESK
BOK - 
STAV

PRO - 
NOMEN

RÅTTEN
MÅL

GRØNN - 
SAK
GUD

BAK - 
ENDE

FØDE

EGGER
HODE - 
PLAGG - 

ENE

JULE - 
GODT

HELLIG - 
DOM
TVIL

KORN - 
BAND

KA - 
STRERT

HEST
TÅKE

SAMT - 
LIGE
PLOG

IKKE
KLOVN

TRE OFRE
FRISK

PIKE - 
NAVN

LIKE PLAGG
TÅKE

RED - 
SKAP

FUGL
DYR

GÅRDS - 
BYGNING

PIKE - 
NAVN

GAVEN

SELV - 
NYTER

TO KIKKE KLARER

FOLKE - 
VISE

PUST
VEIDE - 
MANN

BEHAND-
LINGS - 
FORM

TIDLI - 
GERE
MYNT

VEKST RASK
IKKE

GAMMEL
ASPIK

BUSKER
PELS - 
VERK

PIKE - 
NAVN

UTROP FISK PIKE - 
NAVN

RADENE FIKSER
VALØR

TONE
LIK

PARTI
PASSER

TJE - 
NERE

KRAN DYR
NOEN

HELLIG
PLUGG

PARTI
DYR

NY - 
NORSK
PRO - 

NOMEN

MISTER
HAST

AVIS
FASE

BLITS GLØD FORME

INSEK - 
TER

SPESI - 
ELT

FOR - 
SKJEL - 

LIG

FORBOK-
STAV - 

ENE
HISSIG TIDLI - 

GERE
OM

SIVBÅT
DEN

YNGRE

NEVNE
YRKES - 
TITTEL

MYNT - 
ENHET

PART PINE YNDER
FOTDEL

ASTAT VØRER
SANN

BE - 
SKYTTE

FOT - 
TØYET

SNUTE
VEK - 
STER
DRIVE

FLYSEL-
SKAP

SPRÅK

DAN - 
MARK

NASKER

SNEV
SUR
VIND

SKAPTE
FORE - 
NINGEN

EK - 
STERN

HIVER
KRY

GUDINNE

OVERTA DANS HODE DRIKK

MINI - 
MALE

BRUK - 
BARE

ORD - 
KLASSE

ROCKE - 
OPERA

GATE - 
HJØRNE

KANT UT - 
TALER

STJÅ - 
LET

KEISER TAK

PIKE - 
NAVN

KURVE
BELEGG

PÅ EGEN 
HÅND

ÅRE BE - 
SEIRE

BØNN

REDU - 
SERER

BIL - 
BRUKEN

MYNTER
FOR - 

FEDRE
LAKKE

TRAU

PIKE - 
NAVN

ARTIK - 
KEL

FØR EU TALL
SKÅTE

HESTE - 
KRAFT

BOL
TALL

STÅKER
SKJØT

DYR MAN DRÅPE GAMMEL HERO - 
ENE

SVÆRE

PULVER OVER - 
JORDISK

OMSORG TVILE TIDSROM
INTER - 

JEK - 
SJON

Eve
Bergli

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
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Selius & kidza

Jól – Vikingversjonen 
av julefeiring
Den moderne julefeiringen er faktisk 
veldig lik vikingenes jól eller vinter-
solvervsfest. 

Tanken om en feiring midtvinters, når 
solen snur og det går mot lysere tider, 
er ikke unik. 

Mange elementer i vikingenes jól min-
ner om vår moderne jul. Vikingenes jól 
startet den 21.  desember og varte i 12 
dager, altså tidsmessig ganske likt vår 
julefeiring. De hadde også både juletre, 
nisse og de pyntet med kristtorn. 

JULETRE
De eviggrønne trærne i de skandinavis-
ke skogene var et potent livssymbol for 
vikingene. For vikingene representerte 
de et løfte om liv, selv på den mørkeste 
og kaldeste årstiden.

Til jól ble de dekorert med små utskjærin-
ger og gaver - for å glede åndene slik at 
de ville komme tilbake og starte en ny vår.

Å dekorere eviggrønne trær stoppet 
ikke med vikingene, deres germanske 
etterkommer brakte tradisjonen videre til 
England og USA - og til resten av verden. 

SOLHJULET
Vikingene lagde runde kranser av krist-
tornblader og bær. Kransene dekorerte 
husene under jólablót feiringen. Kristtorn 
representerte fortsettelsen på livet, og 
den runde formen illustrerte den årlige 
syklusen, - vinter blir til sommer og til-
bake til vinter igjen.

Solhjulet var et svært kraftig og liv- 
givende symbol under de mørke og kalde 
nordiske vinternettene. 

JULENISSEN
Mye peker på at ideen om julenissen 
kommer fra vikingtiden med referanse 
til selveste Odin. Deres mytiske figur var 
en stor mann med masse skjegg som bor 
en plass i det kalde nord. Nissen omgir 
seg, ifølge sagn, med en armé av alver 
som fyller skotøy med presanger til barna 
på slutten av feiringen. 

Under jól måtte derfor vikingbarna sette 
en støvel full av strå i hjertet av huset 
for Odins åttebeinte hest Sleipnir. Som 
takk ville Odin fylle støvelen med leker 
og godteri, småkaker og frukt. 

DEN SKJØNNESTE TIDEN PÅ ÅRET
For vikingene var jól en av de definitivt 
største feiringene. Tolv dager med fest og 
drikke var nok til å teste utholdenheten 
til selv den tøffeste vikingkriger! 

Jól var også en sjelden anledning til å 
samles i vintermånedene. Mye moro 
kombinert med konkurranser, mat, drikke 
og gode samtaler. 



–  27  –

Hvorfor skip 
har runde 
vinduer

Hva skjedde?

1

6

7

2

5

4

3

Du trenger

Gjør dette

• Aluminiumsfolie

   • Tusj

   • Skarp saks

  • Kartong

   • Teip

Neste gang du ser et 
nærbilde av et skip, legg 
merke til at alle vinduene 
er runde og at dørene har 
runde hjørner. Her er 
grunnen:

Riv tre like store biter av 
folien 

Tegn en firkant midt på en av bitene, 
en firkant med runde hjørner på den 
neste og en sirkel  på den siste

Lag seks 
kartong-

remser og 
lim dem til 

foliesidene

Hold den første foliebiten 
flatt på bordet og dra kartong-
remsene cirka 2 cm opp og ned 
20 ganger 

Pass på at du klipper jevnt rundt og 
at klippekanten er ikke er hakkete

• Hjørnene i det firkantede 
hullet vil etter hvert revne
• Folien revner ikke like mye 
rundt de avrundete hullene

• Et skip er en stor, bøyelig 
metallkasse som vrir og 
vrenger på seg når det 
seiler på vannet
• Hadde vinduene hatt 
firkantede hjørner, ville 
sprekker oppstå her 
og vokse

         Ved å lage runde vinduer, 
hindrer man at sprekker oppstår

Klipp ut formene med saks

Gjør det 
samme 
med den 
andre og 
den tredje 
foliebiten

Ser du 
ingen 
endringer 
i folien, 
gjenta 
trinn 
5 og 6

© MCT/Bulls
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT 
LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har 
Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere 
deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du 
nå snakke med en av våre likepersoner. 

Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del 
av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig 
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likeperson- 
telefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger 
det fritt kan ringe. 

OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en 
erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles 
likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-
faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs 
og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig 
basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02
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Kanalgata 3, 3263 LARVIK
Tlf. 478 09 060

Stryn Bilverksted
Grandevegen 4
6783 STRYN

Tlf. 481 95 555

Grøtting
Dyretransport AS
Sørskogbygdvegen 153

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Vy Buss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Flisa Taxi DA
Negardssvingen 8

2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN

Tlf. 67 80 06 00
¨

Rognan
Fargehandel

Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Torvet 8
9405 HARSTAD
Tlf. 77 06 25 50

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Enter
Kompetanse AS

Tømmerkrana 20
3048 DRAMMEN
Tlf. 32 27 61 00

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Norvest
trafikkskole AS
Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Lars Tore Hulinder
Johannessen

Jørstad
7760 SNÅSA

Tlf. 908 83 358

EiendomsMegler 1
Modum

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND

Tlf. 32 78 76 65

Franzefoss
Gjenvinning AS

Hareid
Brandalsvegen 204

6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

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

Bergan Smie
og Verksted

Strandgata 24
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 41 09

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

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66

2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Mix Go'biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Hafs Betongbygg
6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 906 21 968

Haugesgate 9
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

Geithusveien 69
3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 77 99

Auto E-14 AS
Moksnes

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

Midt i Veien
Transportservice AS

Tyrihjellveien 92
1960 LØKEN

Tlf. 456 70 390

Rs Bilservice AS
Sørbyveien 603

3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

Amajo AS
Hellinga 16 D
1481 HAGAN

Tlf. 67 07 43 40

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Byggmester
Madsen & Giseth AS

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL

Tlf. 905 57 693

3322 FISKUM
Tlf. 907 82 676

Helle og Jonsson AS
Navarhaugen 3
3475 SÆTRE

Tlf. 917 29 735

Os Gravferdsbyrå AS
Brugata 50
5200 OS

Tlf. 56 57 49 50

Melhusvegen 417
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Follummoveien 64
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 01 60

Rua bygg & Takst
Nordre Ruavei 7

3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669

www.ruabyggogtakst.no

Fjellgutta AS
Høyfjellssenteret

Fageråsen
2420 TRYSIL

Tlf. 416 56 942

Flanderborg
Rammer og Kunst

Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Vatnesenteret AS
Sentrum, 6265 VATNE

Tlf. 70 21 31 01

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Nonslid
Bilservice AS

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

ANONYM
STØTTE
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MØRE og ROMSDAL

Furene 29, 6105 VOLDA...............................................Tlf. 70 07 44 30
E-post: postmaster@aam-trafikkskule.no
www.aam-trafikkskule.no

VIKEN

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

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

Telemark
Dekksenter AS

Moen 17
3948 PORSGRUNN

Tlf. 35 93 35 50

Lier
Industrimontasje AS

Spireaveien 9
3408 TRANBY
Tlf. 911 60 940

Mjøndalen apotek AS
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 99 11 60

Vinterroveien 34 B
3517 HØNEFOSS

Tlf. 918 24 649

Hellestad
Maskin AS

Kjøp og salg av brukte
anleggs maskiner

i hele landet.
Odd Arme: 976 50 223

Svendsen
Maskin AS

Brøstadbakken 51
9311 BRØSTADBOTN

Tlf. 917 27 778

Bø
Lundevegen 11

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Frodes Karosseri
og Lakk AS
Kometvegen 5
6419 MOLDE

Tlf. 71 21 83 33

Wiik
Fjellsprenging

Kjerran 15
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 415 14 082

Elite Bil AS
Storgata 79

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Bavaria Vest AS
Avd. Stavanger

Fabrikkveien 38
4033 STAVANGER

Tlf. 51 96 50 00

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Lundedalslia 19
3940 PORSGRUNN

Tlf. 930 45 353

Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Johanssons
Auto AS

Gistads vei 10
3511 HØNEFOSS

Tlf. 934 84 919

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Toyota
Romerike AS

2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Siffer
Økonomi AS
Busterudgata 11
1776 HALDEN
Tlf. 69 21 17 50

OPS Mekanisk AS
Buråsen 20

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 977 17 400

Elektro - Sør A/S
Mikkeslmyrveien 4

4515 MANDAL
Tlf. 38 27 13 90

Nils Bjørkens
Bjørknes 45
1870 ØRJE

Tlf. 900 12 555

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND

Tlf. 880 01 818

avd. Finnsnes
Botnhågen

Tlf. 77 85 23 10

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN

Tlf. 400 05 939

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit

Drangedalsveien 1260
3760 NESLANDSVATN

Tlf. 958 15 445

Reddalsveien 47
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

Terje Rustand
Transport AS

Seterv 11
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Jevnaker
Elektriske

Forretning A/S
Storg. 21

3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

ANONYM
STØTTE

Jevnaker Bilverksted AS
Glassverkvegen 25 A

3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07
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Trygt på skoleveiene

Oslo kommune
Fri Rettshjelp

Åpningstid: Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900

Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

Kviteseid
kommune

kviteseid.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.no

Fitjar
kommune

fitjar.kommune.no

Halden
kommune

halden.kommune.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Vormsund Auto AS
Kjølstadv 1, 2160 VORMSUND

Tlf. 982 02 334
www.vikorsta.no

5585 SANDEID  -  Tlf. 52 76 49 00

Gullhagen, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 50 - www.aalhytta.no

Høgskolevegen 1, 7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980 - www.toyota.bilia.no

Nyland Maskin AS
 Gamlevegen 1, 6826 BYRKJELO

Tlf. 957 06 000

Ørland Bil AS
Toyota

Fjæraveien 2, 7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

Gneisveien 12, 2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 25 75 03 - www.logistikkfag.no

Fossegrenda 7, 7038 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 - www.sivingamundsen.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

Gudbrandsdal Frakt AS
Dahlemoen 39, 2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29 - www.gdfas.no

Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80

www.atl.no

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

flesberg.kommune.no

Marianne Feydt
Haugesgate 3-7, 3019 DRAMMEN

Tlf. 957 35 753
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BAKSIDEN

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

Telefon: 776 00 210 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Nord-Norges ledende advokatfirma 
innenfor behandling av personskader, 

med kontorer i Tromsø og Oslo.  
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene


