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Da er  v i  godt i 
gang med 2018. 
Og sammen med 

Landsstyret er jeg klar for og gleder meg til å gripe fatt i dette 
nye året sammen med dere. Vi skal først og fremst fortsette det 
gode arbeidet vi har startet på, men vi har også mange spen-
nende oppgaver foran oss. Det skal blant annet arrangeres flere 
kurs i løpet av året og akkurat nå står lagenes årsmøter for tur. 
Som leder oppfordrer jeg dere alle til å delta på årsmøtene. Det 
er nemlig der dere kan påvirke veien videre for organisasjonen 
og det som skal skje lokalt.   

I denne utgaven av LEVE MED har vi en grundig oppsummering 
av det juridiske året vi nettopp har lagt bak oss. Selvsagt med 
fokus på de sakene som er viktige for våre interesser. Juss er og 
blir ett sentralt felt for forbundet! Det handler til syvende og sist 
om å ha lover og og presedens som gir gode rammebetingelser 
og dermed også fører til verdighet. 

Magasinet inneholder også flere artikler som omhandler 
forskning. Ny kunnskap er avgjørende for å gjøre forbedringer 
av både kvaliteten på rehabilitering og endring av hvordan 
forvaltningen operer.  

Til sist vil jeg oppfordre dere alle til å ta en ekstra titt lenger bak 
i bladet. Der er det tilbud om et foredrag med temaet å leve 
med konsentrasjonsvansker og redusert hukommelse. Det er 
også lurt å se på tilbudene vi har til feriedestinasjonen Bulgaria. 
Kanskje de er klare for familieleir i august?

Jeg ønsker dere dere alle en fortsatt fin vinter og håper på et 
godt samarbeid i 2018. Husk refleksen i vintermørket.

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Jeg oppfordrer alle til delta på årsmøte i sitt 
lag. For det er du som kan være med å påvirke 
utviklingen i organisasjonen.
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Erstatningsåret 2017

Et nytt erstatningsår er tilbakelagt, 
og det er tid for en oppsummering. 
Innen vårt felt, personskadeerstat-
ning, er det domstolene, og da først 
og fremst Høyesterett, som påvirker 
hvilke endringer som skjer. 

Lovgiver er sjelden involvert, og det 
har heller ikke skjedd i 2017. Det 
har ikke vært noen banebryten-
de rettsavgjørelser, i alle fall ikke 
i Høyesterett. Imidlertid har vi fått 
noen avgjørelser i underrettspraksis 
som muligens vil få betydning for 
erstatningsretten fremover. Det er 
også lovendringer på gang, som vi 
håper blir gjennomført i løpet av 
2018. 

TEKST:  Per Oretorp.  

ANSVARSGRUNNLAG 
Høyesterett har i 2017 behandlet en sak 
om grensene for bilansvarsloven. Hvis 
man blir skadet ved bruk av motorkjø-
retøy, og dette blir definert som en ren 
ulykke som ikke skyldes motorkjøretøyet, 
vil man ikke få erstatning overhodet.
Dette er en viktig grensedragning. Bak-

grunnen for det lovpålagte objektive 
erstatningsansvaret for bil er at den 
representerer en generell fare på grunn 
av hastighet, tyngde, etc. Det har vært 
noen dommer som har pålagt ansvar 
ved fall fra bil på grunn av høyde. Videre 
foreligger det en dom fra 2015 hvor en 
passasjer fikk en bakluke i hodet og ble 
skadet. Her fastslår Høyesterett at dette 
er innenfor bilansvarslovens deknings-
område. I en sak fra 2017 hadde skade-
lidte leid en kranbil som skulle frakte en 
konteiner. Konteineren var festet med 
kjettinger, og idet skadelidte skulle løsne 
disse, skled han ned og falt fra lastebilen. 
Spørsmålet var altså om denne type 
skade var innenfor de risikoområdene 
som bilansvarsloven skal dekke. Høy-
esterett kom her til at det ikke forelå 
ansvar under bilansvarsloven, da det 
var konteinerens høyde og ikke bilens 
høyde som var hovedårsaken til skaden. 

Høyesterett tok også inn til behandling 
en sak hvor man måtte ta standpunkt 
til beviskravet for at et dødsfall var et 
selvmord. Saken var her at en person, 
som etterlot seg samboer og et barn, falt 
ut fra et vindu. Det gjaldt et unntak fra 
forsikringsdekningen ved selvmord eller 
forsøk på dette. Lagmannsretten la til 
grunn av det var sannsynlighetsover-
vekt for selvmord, men at denne ikke 
var kvalifisert og at det måtte oppstilles 
som et skjerpet beviskrav i slike tilfeller. 
Høyesterett var ikke enige i dette og 
mente at det var tilstrekkelig med såkalt 

sannsynlighetsovervekt for at selvmord 
forelå. De etterlatte fikk altså ikke ut-
betalt noe under denne forsikringen. 

Høyesterett hadde også oppe til vurde-
ring et spørsmål om det forelå informa-
sjonssvikt fra lege. Skadelidte var en 47 
år gammel mann, som fikk hjerteinfarkt 
to og en halv måned etter at han hadde 
vært hos hjertespesialist. Hjertelegen 
mente at mannen bare hadde en ufarlig 
myalgi. Spørsmålet som Høyesterett 
måtte ta stilling til var om manglende 
informasjon om at symptom på myalgi 
også kunne være symptom på hjertein-
farkt, innebar erstatningsansvar. Man-
nen fikk ikke medhold da Høyesterett 
mente at det ikke foreligger noen gene-
rell informasjonsplikt om slik fremtidig 
risiko for sykdom. Her viser blant annet 
Høyesterett til at man i slike tilfeller ikke 
bør skape unødig engstelse før sykdom-
men har inntruffet. De sakkyndige var 
delte i synet på om mannen burde blitt 
gitt informasjon om denne forhøyede 
risikoen, mens Høyesterett viste til at 
det avgjørende var at det var svært 
liten risiko. 

Hålogaland lagmannsrett behandlet 
en sak hvor det var påvist en godartet 
svulst i hjernen som påvirket synet. Det 
ble gitt informasjon om behandlingsal-
ternativene. Det ble så gjennomført en 
stereotaktisk installasjon av en radio-
aktiv isotop med Yttrium-90. Svulsten 
vokste etter en tid og ble deretter fjernet 

FOTO:  Gunn Kvalsvik.



–  4  – –  5  –

Høyesterett behandlet også en sak om sjokk- 
skader for leirdeltakere på Utøya som var på 
landsiden da terrorhandlingene skjedde. 

med kirurgi. Etter dette inngrepet mis-
tet pasienten synet på begge øyne og 
fikk videre skadet evne til hormon- og 
temperaturregulering og kognitiv svikt. 
Pasientskadenemnda hadde opprinnelig 
godkjent skaden som erstatningsbe-
tingende, men ombestemte seg når 
pasienten fremmet sak i domstolene. 
Resultatet ble at lagmannsretten gav 
pasienten medhold i at skadefølgene 
skyldtes den aktuelle behandlingen, i 
samsvar med det opprinnelige vedtaket 
fra Pasientskadenemnda. 

Saken er et nytt eksempel på, etter vår 
oppfatning, en fordyrende og svært 
belastende praksis der Pasientskade-

nemnda ombestemmer seg når saken 
havner for domstolen. 

Agder lagmannsrett behandlet også en 
pasientskadesak hvor en 65-årig dame 
ble påført tarmskader under et kirurgisk 
inngrep mot urininkontinens. Som følge 
av skadene måtte hun legge ut tarmen. 
Spørsmålet var så om det var svikt i be-
handlingen eller om skaden var så stor 
og uventet at den lå utenfor den risikoen 
pasienten måtte akseptere. Det siste er 
en sikkerhetsventil, hvor man ikke stiller 
noen krav til feil ved den medisinske 
behandlingen. Lagmannsretten konklu-
derte med at det ikke var svikt i helse-
behandlingen, men at det var utenfor 

den risikoen pasienten måtte akseptere. 
Saken er sluppet inn for Høyesterett og 
vil bli behandlet i år. 

Høyesterett behandlet også en sak om 
sjokkskader for leirdeltakere på Utøya 
som var på landsiden da terrorhandlin-
gene skjedde. De tre deltakerne ble på-
ført omfattende psykiske skader selv om 
de ikke var i "faresonen". Utgangspunkt 
er at det kun er de direkte fornærmede 
som har krav på erstatning, men det-
te vilkåret kan oppheves for spesielle 
unntak. Som et utgangspunkt er det 
ikke tilstrekkelig å observere at noen blir 
skadet for selv å få erstatning for sjokk-
skade. I denne saken nådde de skadde 

GULATING LAGMANNSRETT BEHANDLET i fjor et erstatningskrav etter en sykkelulykke hvor skadelidte ble skadet i et sykkelfelt da skadevolder passerte henne i 
motgående retning i det samme sykkelfeltet. Illustrasjonsfoto.
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ikke frem og fikk avslag i Høyesterett.
En annen sjokkskade, behandlet av 
Frostating lagmannsrett, var en sak 
hvor sønnen til en kollega av A hadde 
vært utsatt for en alvorlig trafikkulyk-
ke. I forbindelse med at A snakket med 
en annen kollega om den aktuelle tra-
fikkulykken, ble vedkommende uvel og 
svimmel. Han besvimte etterpå og ble 
påført hjernerystelse og omfattende 
tannskader ved fallet. Dette ble godkjent 
som yrkesskade av NAV, men avslått 
av forsikringsselskapet. Spørsmålet 
var om dette var en arbeidsulykke og 
derfor ville være dekket under yrkesska-
deforsikringsloven. Lagmannsretten av-
viste dette. Begrunnelsen var at skaden 
manglet tilstrekkelig tilknytning til risi-
komomentet i arbeidssituasjonen. Saken 
ble forsøkt anket til Høyesterett, men 
ble nektet fremmet. 

Gulating lagmannsrett behandlet en 
lignende sak hvor daglig leder og med-
eier i et transportfirma reiste til ulykkes-
stedet hvor en kollega nettopp hadde 
blitt drept i en trafikkulykke. Daglig 
leder utviklet psykiske plager i etter-
kant, og spørsmålet var så om disse 
psykiske skadene kunne godkjennes 
som arbeidsulykke etter det såkalte 
avdempede arbeidsulykkesbegrepet 
(ekstraordinær belastning). Skaden ble 
godkjent som arbeidsulykke, både av 
tingrett og lagmannsrett. Det ble vist 
til den såkalte ambulansesjåførsaken, 
hvor man ikke nådde frem med at am-
bulansesjåførens psykiske plager etter 
stor mediedekning var en yrkesskade. 
Lagmannsretten begrunnet forskjellen 

med at skadelidte i nærværende sak var 
utsatt for et traume «der og da», som var 
tilstrekkelig til å utvikle psykiske plager. 

Gulating lagmannsrett behandlet i fjor 
et erstatningskrav etter en sykkelulykke 
hvor skadelidte ble skadet i et sykkel-
felt da skadevolder passerte henne i 
motgående retning i det samme syk-
kelfeltet. Spørsmålet var her hvorvidt 
skadevolder var uaktsom. Lagmanns-
retten konkluderte med at skadevolder 
må ha vært uoppmerksom da han ikke 
så at skadelidte kom syklende i mot-
satt retning. 

Eidsivating lagmannsrett behandlet 
en rideulykke hvor rytteren ble kastet 
av hesten og pådro seg brudd i nakke, 
bryst og ryggvirvler. Hesten var leid for 
dagen fra en rideskole, og finanskla-
genemnda, som opprinnelig behandlet 
saken, la til grunn et objektivt ansvar for 
de skadene som skjedde som en del av 
rideskoleaktivitet. Som utgangspunkt 
foreligger det objektivt ansvar, det vil 
si at man ikke er avhengig av skyld fra 
noen part for å ilegge erstatningskrav 
ved rideulykker. Lagmannsretten vur-
derte så hvorvidt man har akseptert 
risikoen og om ansvaret i så fall faller 
bort. Lagmannsretten konkluderte med 
at den aktuelle hesten ikke representerte 
noen større risiko enn en normal hest. 
Skadelidte utsatte seg selv frivillig for 
risikoen ved å ri og at det implisitt derfor 
lå en aksept av risikoen for å bli kastet 
av hesten. Rytteren nådde derfor ikke 
frem. Saken er imidlertid sluppet inn til 
behandling i Høyesterett i år. 

ÅRSAKSSAMMENHENG
I løpet av 2017 har det også vært en 
del dommer i underrettspraksis når det 
gjelder årsakssammenheng. Eidsivating 
lagmannsrett behandlet en sak hvor 
en 29 år gammel kvinnelig sjåfør ble 
påkjørt fra siden, ble sykemeldt etter 
én måned og begynte fire år senere i 
80 % stilling i en kafé som var eid av 
ektemannen. Det var tvist om skadeev-
ne og det såkalte forenelighetsvilkåret 
samt om utmålingen. Retten påpekte 
at man skal være forsiktig med å sette 
opp kategoriske nedre grenser for has-
tighetsforandringen på bilene. Retten 
legger til grunn at man ikke kan utelukke 
at kollisjonen kunne forårsake skade. 
Det ble foretatt en konkret tolkning av 
journalnotater fra den førte måneden 
da hun ikke var sykemeldt. Skadelidte 
nådde frem med en erstatning på kr 
750 000, på tross av at den medisinske 
invaliditetsgraden kun var på 5 %. 

Frostating lagmannsrett behandlet en 
sak hvor en mann på 44 år ble påkjørt 
bakfra og hastighetsendringen mest 
sannsynligvis var 6-5 km pr. time. De 
sakkyndige mente at kreftene var for 
små til at man kunne konkludere med 
årsakssammenheng, noe retten sluttet 
seg til. Saksøkte ble idømt saksomkost-
ningene for begge instanser med totalt 
kr 370 000. 

Borgarting lagmannsrett behandlet 
også en ansvarssak hvor en 47 år gam-
mel mannlig sjåfør ble påkjørt av las-
tebil fra siden på motorveien og dyttet 
i autovernet flere ganger. Hastighet-
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Borgarting lagmannsrett behandlet også en sak 
hvor en jente på 12 år var utsatt for kollisjon med 
bil, som førte til bløtdelsskade i nakken.  

sendringen ble vurdert til 8,4 km pr. time. 
Mannen ble sykemeldt umiddelbart, 
men var også i en varig arbeidskonflikt 
både før og etter ulykken. Retten legger 
til grunn at sykdomsforløpet har vært 
uvanlig sett opp mot forventet forløp 
og mente at ulykken var et såpass uve-
sentlig element i årsaksrekken at det 
ikke var rimelig å knytte ansvar til den. 

Agder lagmannsrett behandlet en sak 
hvor en lærer fikk en pakke med tre halv-
liters brusflasker i hodet/nakken under 
en skoletur. Læreren oppsøkte lege da 
hun kom hjem fra turen, ca. en uke et-
terpå, der det ble konstatert traume mot 
hodet og hun fikk smertestillende. Hun 
arbeidet i full stilling resten av skoleåret, 
men ble etter hvert 60 % ufør. Retten 
konkluderte med at det var tilstrekkelig 

skadeevne og to av de sakkyndige, blant 
annet professor Lundar, som konkluderte 
med at det ikke forelå akuttsymptomer, 
ble avvist av retten. Det var ikke avgjø-
rende at skadelidte ikke hadde oppsøkt 
lege i tre måneder i sommerferien. Flere 
av de sakkyndige uttalte under ankefor-
handlingen at det ikke er uvanlig med 
60 % uførhetsgrad, selv med medisinsk 
invaliditetsgrad på 10 %. 

Borgarting lagmannsrett behandlet 
også en sak hvor en jente på 12 år var 
utsatt for kollisjon med bil, som førte til 
bløtdelsskade i nakken. Hun er i dag 27 
år, uføretrygdet og trenger bistand 24 
timer i døgnet. Lagmannsretten kon-
kluderte med årsakssammenheng og 
saken er sluppet inn for Høyesterett og 
skal behandles i mars i år. 

UTMÅLING
Underrettspraksis har også behand-
let en del saker om utmåling av selve 
erstatningsbeløpet. Blant annet be-
handlet Borgarting lagmannsrett en 
yrkesskadesak hvor en renholder på et 
sykehus og hjelpepleier på et sykehjem 
fikk påvist smitte av MRSA-bakterie. 
Hun fikk straks arbeidsnekt på begge 
arbeidsplasser og ble sykemeldt. Hun 
gikk etterhvert over på arbeidsavkla-
ringspenger og fikk betydelig økonomisk 
tap. Forsikringsselskapet aksepterte at 
dette var en yrkesskade og utbetalte 
grunnerstatning på kr 425 000. Spørs-
målet var så hvorvidt man kunne fravike 
standardiseringen i yrkesskadetilfellene 
for fremtidig inntektstap. Det var enighet 
mellom partene om at fremtidig inntekt-
stap, individuelt beregnet, utgjorde kr 

HØYESTERETT HADDE OGSÅ opp til vurdering et spørsmål om det forelå informasjonssvikt fra lege. Skadelidte var en 47 år gammel mann, som 
fikk hjerteinfarkt 2 1⁄2 måned etter at han hadde vært hos hjertespesialist. Illustrasjonsfoto.
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2,1 millioner. Lagmannsretten tilkjente 
tilleggserstatning basert på den indivi-
duelle beregningen av hennes tap. Saken 
ble forsøkt anket inn til Høyesterett, men 
slapp ikke inn. 

Denne dommen er nok den mest prin-
sipielle avgjørelsen i 2017 og åpner mu-
ligens for en mer individuell behandling 
av spesielle saker ved skader i arbeids-
forhold. 

Frostating lagmannsrett behandlet også 
en sak om dekning av ekstrautgifter 
etter pasientskade. Skadelidte hadde 
lammelser i gane og svelg og kunne ikke 
spise selv, hadde mekanisk pustehjelp 
på natten og hadde en invaliditetsgrad 
på 200 %. Lagmannsretten utmålte en 
årlig erstatning på kr 230 000 i pleie og 
omsorg, og i tillegg ble diverse utgifter 
tilkjent med ca. kr 30 000. Retten tok 
utgangspunkt i den såkalte Bråtane-sa-
ken fra 2002 og oppjusterte denne til 
dagens pengeverdi, vurdert til ca. kr 232 
000 i årlige utgifter. Her ble det altså kr 
260 000 pr. år. 

Også denne dommen har hatt stor be-
tydning for å vise at det er en rettsut-
vikling også på dette området. 

Eidsivating lagmannsrett har hatt til 
behandling en sak hvor en 8 år gammel 
gutt utviklet narkolepsi etter svineinflu-
ensavaksine. Her var spørsmålet hvilket 
erstatningsnivå som skulle tilkjennes for 
pleie- og omsorgskostnader. I tillegg var 
spørsmålet om den såkalte hjemme-
arbeidsinnsatsen skulle kompenseres, 

i tillegg til standardisert barneerstat-
ning. Retten satte pleie- og omsorgs-
erstatningen til kr 60 000 pr. år frem til 
2023 og etter dette kr 35 000. Det ble så 
tilkjent kr 14 500 pr. år i tapt hjemme- 
arbeidsevne. Pasientskadenemnda/ 
Helseklage har vært uenige i at det skal 
gis en tilleggserstatning ut over stan-
darderstatningen og har derfor anket 
saken inn for Høyesterett, hvor den skal 
behandles i løpet av inneværende år. 

Med unntak av de tre nevnte lagmanns-
rettsdommene, har det altså ikke skjedd 
så mye prinsipielt i rettspraksis i inne-
værende år. 

LOVARBEID
Når det gjelder lovarbeid så har dessver-
re endringene i barneerstatningsloven 
enda ikke kommet på plass. Endringene 
ble vedtatt av Stortinget i desember 
2015. Vi har det seneste året ved gjen-
tatte anledninger tilskrevet Justis- og 
beredskapsdepartementet og purret 
på gjennomføringen av lovendringen.
Justisministeren har nylig meddelt at 
han ønsker å møte oss vedrørende saken. 
Vi vil følge denne saken opp videre og 
håper at vi får gjennomslag i løpet av 
inneværende år. 

Personskadeforbundet har også kommet 
med innspill til Finansdepartementets 
høring om forslag til endring i bilan-
svarsloven, ved en høringsuttalelse av 
28. februar 2017. Dette gjelder først og 
fremst selvkjørende motorvogner og 
føreransvaret. Det er imidlertid vist til 
forsikringsplikt for biler som blir benyttet 

utenfor allmenn ferdsel eller er uregis-
trerte. Disse faller utenfor bilansvars-
loven pr. i dag. Imidlertid kom det en 
avgjørelse i EFTA-domstolen i 2014 som 
kom til et motsatt resultat og pålegger 
at også disse motorvognene skal være 
omfattet av en tvungen bilforsikring. 
Justisdepartementet har derfor sendt på 
høring en lovendring på dette feltet, som 
vi håper blir gjennomført i løpet av 2018. 
Som kjent har Personskadeforbundet 
tidligere bidratt til at det har blitt gjen-
nomført lovendringer etter EU-direktiver 
som har pålagt medlemmene i EU og 
EØS tvungne forsikringsordninger hvor 
norsk lov ikke har hatt dekning. 

Vi har også deltatt på høringer både i 
Justiskomiteen og Helse- og sosialko-
miteen på Stortinget, hvor vi særlig har 
påpekt manglende oppfølgning av å 
bedre erstatningsnivået for skadde barn. 

Med dette vil jeg takke alle våre med-
lemmer som har kommet med innspill 
i løpet av 2017 om saker som har vært 
nødvendige å prøve for domstolene og 
som også har vært grunnlag for å frem-
me forslag overfor Justisdepartementet. 
Vi er helt avhengige av innspill fra våre 
medlemmer og benytter også anled-
ningen til å takke våre samarbeidende 
advokater, som er helt nødvendige for 
videreutviklingen av erstatningsretten 
på dette viktige området. 

Med dette ønsker jeg alle et godt nytt 
erstatningsår i 2018! 
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Hvordan motiverer NAV 
veilederne de umotiverte?
I dagens aktiveringspolitikk er for-
ståelsen av arbeid som helsefrem-
mende grunnleggende. En av de 
viktigste oppgave for veilederne 
hos NAV er å motivere sine brukere 
for å arbeide.

Den nye studien «Opportunity Talk, Work 
Talk and Identity Talk: Motivating Stra-
tegies Used by the Norwegian Labour 
and Welfare Offices» publisert i Nordic 

Social Work Research viser hvordan vei-
lederne bruker dialog for å motivere sine 
umotiverte brukere. 

Artikkelen analyserer gruppemøter hvor 
veiledere diskuterer hvordan de arbeider 
med brukere med hodeskader. Tre stra-
tegier blir identifisert, og den første og 
dominerende strategien ‘mulighetspra-
ten’ fokuserer på å vise brukerne hva de 
fremdeles greier, og hva NAV kan tilby for 
å hjelpe dem med å komme seg i arbeid. 
Den andre, 'arbeidspraten', snakker om 

verdien av arbeid og aktivitet og hva det 
å jobbe gir brukerne, mens den tredje, 
'identitetspraten', fokuserer på hva den 
skadde ønsker å være i fremtiden. Fun-
nene viser hvordan en helsefremmende 
forståelse av arbeid ligger til grunn for 
disse tre strategiene brukt av veilederne. 
Resultatene peker på at veilederne har 
en nøkkelrolle i hvordan aktiveringspo-
litikken brukes i praksis. 

Studien er en del av et større prosjekt 
finansiert av Norges Forskningsråd 
«Transitions in rehabilitation: Bio-
graphical reconstruction, experiential 
knowledge and professional expertise» 
hvor deltagerne var både pasienter og 
fagfolk. 

Et brukerpanel var i tillegg involvert i 
studien. Brukerpanelets oppgave var 
å diskutere med forskere gjennom 
forskningsprosessen. Brukerpanelet 
bestod av brukerrepresentanter fra 
Personskadeforbundet LTN og Lands-
foreningen for ryggmargsskadde. 

Mer om "Transitions in rehabilitation"- 
prosjektet: 
http://www.hioa.no/Forskning-og-ut-
vikl ing/Hva-forsker-HiOA-paa/
Helse-omsorg-og-velferd- HOV/
Transitions-in-rehabilitation-Bio-
graphical-reconstruction-experienti-
al-knowledge-and- professional-exper-
tise 

RESULTATENE PEKER PÅ at veilederne har en nøkkelrolle 
i hvordan aktiveringspolitikken brukes i praksis. 
Illustrasjonfoto.
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Våren 2017 leverte jeg min master-
oppgave i Avansert Klinisk Syke-
pleie ved Lovisenberg Diakonale 
Høgskole. Jeg ønsket å fokusere 
på, og beskrive, familiemedlem-
mers behov når en av deres nær-
meste er innlagt på intensivavde-
ling etter en alvorlig og uventet 
skadehendelse. 

TEKST: Kristina Kjelland, master i Avansert 
Klinisk Sykepleie

Temaets aktualitet underbygges av at 
mange pårørende kommer i en slik situa-
sjon hvert år. Statistisk materiale viser at 
det årlig er ca. 16 000 personer innlagt på 
intensivavdeling (Nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitesregistre, 2016).

Pårørendes opplevelser når et nært fami-
liemedlem er innlagt på intensivavde-
ling har vært gjenstand for atskillige 
forskningsprosjekter over hele verden, 
men det er gjort få studier i Norge. I min 
studie intervjuet jeg seks pårørende. An-

tallet anses tilstrekkelig ut fra målet med 
studien om å gi en kvalitativt orientert 
beskrivelse av temaet. 

Gjennom en analyseprosess av det inn-
samlede datamaterialet, utkrystalliserte 
det seg tre behovskategorier: 

1) Behov for informasjon
2) Behov for nærhet
3) Behov for støtte

Referanser til tidligere forskningsartikler 
er satt inn i parenteser. 

Omsorg gir 
styrke til å stå nær
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INFORMASJONSBEHOV BASERT PÅ 
FRYKT OG KJÆRLIGHET
Pårørende i min studie beskrev behovet 
for informasjon om medisinsk status 
som svært viktig, og fremhevet behov 
for informasjon om skadeomfang, be-
handlingsforløp, informasjon før, under 
og etter operasjoner, forventet utfall og 
videre planer.

Selv om informasjonsflyten var tilfreds-
stillende, ønsket flere av de pårørende 
at helsepersonellet hadde benyttet et 
enklere språk. Manglende informasjons-
dekning har ofte sammenheng med at 
helsepersonellet ikke uttrykker seg slik at 
formidlingsformen tilpasses mottakerens 
individuelle forutsetninger. Særlig gjaldt 
det legenes ordbruk. Sykepleierne var 
enklere å forstå og tok seg mer tid til å 
lytte og forklare.

Et annet aspekt var at mangel på infor-
masjon ble opplevd som sterkt belasten-
de. Et tilbakevennende tema i samme 
retning var stressfaktoren som ligger i å 
måtte vente på informasjon. Dette kan 
forklares med at stress generelt endrer 
den subjektive tidsopplevelsen (Moes-
mand & Kjøllesdal, 2004, s. 250), og har 
sammenheng med den usikkerheten som 
er forbundet med venting i uavklarte si-
tuasjoner (Hytten, 2012, s. 85).

Et tredje aspekt var at informasjonen 
skulle være ærlig, samtidig som håpet 
skulle opprettholdes. Det er vanskelig å 
gi ærlig informasjon og samtidig opp-
rettholde håpet, når innholdet som skal 
formidles er negativt. Det er en fin ba-

lansegang mellom visjoner og realiteter  
(Lohne, 2009, s. 323). I litteraturen beskri-
ves to retninger med tanke på hvor langt 
helsepersonell bør gå i å realitetsorientere 
pårørende. Den ene retningen fremhever 
betydningen av å gi realistiske håp for å 
unngå negative etterreaksjoner  (Farran, 
Herth, & Popovich, 1995), mens den andre 
i større grad påpeker at også «falske» 
håp kan ha positive effekter ved å lindre 
smerte og redusere presset i en sårbar 
periode (Ersek, 1992).

Alle de pårørende i min studie fremhevet 
flere ganger viktigheten av å bevare hå-
pet. I alle samtaler og i alt de observerte 
hos pasienten lå det et håp om bedring. 
Alle var enige om at håpet skulle holdes 
på et så realistisk plan som mulig, men 
uten at håpet skulle fratas dem. Flere sa 
også at den beste grunnen til å fokusere 
på håpet, var at sorgen kom uansett hvis 
det gikk helt galt.

Det å legge bevisste strategier for ærlige 
samtaler med pårørende under vinklingen 
«håpe på det beste – forberede seg på 
det verste», kan åpne for at helsepersonell 
kan gi en stemme til pårørendes frykt. 
Når leger og sykepleiere håper sammen 
med pasienten, er det enklere å få til åpen 
og ærlig kommunikasjon (Norton, Til-
den, Tolle, Nelson, & Eggman, 2003,  s. 
550–551). En slik åpenhet kan lette på 
trykket og forenkle situasjonen både for 
helsepersonell og pårørende.

NÆRHETSBEHOV KREVER GODE 
PRAKTISKE LØSNINGER
Familien er samfunnets grunnenhet. Det 

karakteristiske ved en familie er at med-
lemmene bryr seg om hverandre og tar 
del i hverandres liv. Dette fremkommer 
også i det gjensidige avhengighets- og 
kontaktforholdet mellom pasient og på-
rørende (Moesmand, 2004, s. 153), hvor 
omsorg og kjærlighet er grunnleggende 
behov som dekkes gjennom familien. 
Familien som trygghetsskapende institu-
sjon ble også vektlagt av de pårørende i 
min studie. De fortalte at pasientnærhet 
skapte trygghet, ved at de enkelt og ofte 
selv kunne se hvordan pasienten hadde 
det, og at det som kunne gjøres av be-
handling og omsorg ble gjort.

Alle pårørende i min studie hadde et 
sterkt behov for å kunne oppholde seg 
i nærheten av sin kjære uansett tid på 
døgnet. Det medfører ulike typer praktis-
ke behov, som å kunne bo i nærheten av 
avdelingen, ha tilgang på mat og drik-
ke i nærheten av pasientrommet, ha en 
ventesone når de måtte gå ut fra pasi-
entrommet og mulighet til å ha alenetid 
uten å være fysisk langt fra pasienten. 

Enkelte av de pårørende fortalte om be-
hov for å beskytte sin kjære for dårlige 
medisinske nyheter i perioder der utfallet 
fortsatt var usikkert. Beskyttelsen kunne 
i tillegg bestå av andre typer «filtrering» 
overfor pasienten, slik som å instruere 
besøkende i å opptre positivt. Dette er 
kjent fra tidligere forskning, og beskrevet 
som at pårørende har behov for å kunne 
fungere som en «gatekeeper», som kan 
oversettes med en type portvakt (Burr, 
1998, s. 168; Davidson, 2009, s. 31).

Alle de pårørende i min studie fremhevet flere ganger 
viktigheten av å bevare håpet. I alle samtaler og i 
alt de observerte hos pasienten lå det et håp om 
bedring. 
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Når pårørende ikke var inne på pasien-
trommet, hadde de behov for et vente-
rom. Ingen opplevde ventesonen som 
komfortabel. En av informantene nevnte 
at det heller ikke var der helsevesenet 
burde bruke penger. Midlene burde heller 
brukes på pasienter og medisinsk-teknisk 
utstyr. Andre sa de ikke ville hatt ro til å 
sitte stille lenge av gangen, selv om det 
hadde vært bedre stoler og sofaer.

Samtlige pårørende i min studie ønsket 
å bidra med praktiske gjøremål, som er 
det Frivold og medarbeidere kaller «del-
takerrollen» (Frivold, Dale, & Slettebø, 
2015). Det å inkludere familien i omsorgen 
vil gi dem en følelse av å ha gjort noe 
for pasienten, og det fysiske arbeidet 
kan også bidra til å redusere angstfulle 
tanker hos pårørende. Det å bidra kan 
eksempelvis være å justere sengen, vaske 
pasienten og sørge for at pasienten får 
spist. Sykepleierne la godt til rette for at 
pårørende fikk delta så mye som de selv 
og pasienten ønsket og veiledet pårøren-
de i hva de kunne bidra med.

De pårørende hadde et sterkt behov 
for et sted å være alene i nærheten av 
pasienten. De begrunnet det med at de 
trengte ro for å ordne tanke sine i blant, 
og ha et sted hvor følelsene kunne få fritt 
utløp uten å ta hensyn til omgivelsene. 

STØTTEBEHOV SOM FØLGE AV 
RINGER I VANNET
Dette punktet omhandler pårørendes 
eget behov for støttetiltak, i form av 
behov for hjelp til å håndtere egne fø-
lelsesmessige reaksjoner og andre typer 

støttebehov. Sterkt sammenfattet viser 
min studie behov for å «bli sett», bli vist 
forståelse for å kunne uttrykke følelser, 
og å bli akseptert av helsepersonellet. 
Disse behovene ble formulert av alle 
pårørende.

Behovet for støtte setter pårørende i det 
Frivold og medarbeidere betegner som 
«mottaker-rollen» (Frivold et al., 2015). Fle-
re opplevde at helsepersonellet trakk seg 
unna, spesielt når gråteanfall var kraftige. 
At de pårørendes følelsesutbrudd ikke blir 
tilstrekkelig ivaretatt av helsepersonell, 
kan gi uheldige virkninger. Dersom de 
pårørende har et høyt psykologisk stres-
snivå, vil de ikke være i stand til å støtte 
sin nære og kjære. Resultatet kan bli at 
de i stedet overfører sitt stress til pasien-
ten og forverrer situasjonen. Moesmand 
(2004) beskriver dette som uheldig ved at 
pasienten da kan bruke pårørende som 
et «barometer» for hvordan det kommer 
til å gå med seg selv (s. 157).

I eksisterende utenlandsk forskning er 
det foreslått ulike tiltak for å bedre på-
rørendes behov. Én mulighet er å utarbei-
de «verktøykasser» på avdelingen, som 
inneholder oppskrifter og rutiner for å 
hjelpe pårørende (Nelson, Walker, Luhrs, 
Cortez, & Pronovost, 2009, p. 10). Flere av 
de pårørende i min studie fortalte om 
behov for hjelp til å få medikamenter. 
Det er i samsvar med tidligere forskning 
om pårørendebehov (Azoulay et al., 2001; 
Bijttebier et al., 2000; Rukholm, Bailey, & 
Coutu-Wakulczyk, 1991). Også Myhren 
og medarbeidere (2004) beskriver et økt 
behov for medikamentell behandling i 

form av angstdempende medikamenter 
og sovemedisiner, men sier ikke noe om 
hvem som foreskriver disse legemidlene 
til de pårørende (s. 1795). De pårørende i 
min studie måtte hjem til egen lege for 
å få resept på medikamenter de hadde 
behov for i situasjonen, selv om de befant 
seg i et medisinsk miljø og avstanden til 
hjemmet var lang. 

Alle pårørende i min studie beskrev følel-
sesmessige reaksjoner, men ingen følte 
seg sett, hørt eller forstått. Det var ingen 
mestringshjelp å få, verken fra legene eller 
sykepleierne på intensivavdelingen. Til-
bud om psykologhjelp ble først fremsatt 
etter kraftige følelsesutbrudd, og møtet 
med psykolog var mer pasientrettet enn 
rettet mot å ivareta pårørendes egne be-
hov. Flere studier har påvist at pårørende 
til intensivpasienter har høyere forekomst 
av depresjon og angst enn pårørende til 
pasienter på andre avdelinger (Auerbach 
et al., 2005, s. 203; Davidson, 2009, s. 31). 
Etter akuttfasen utvikler mange pårøren-
de posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 
En forløper til PTSD er akutt stresslidelse 
(ADS), som opptrer fra to dager til fire 
uker etter traumer (Auerbach et al., 2005, 
s. 203).

Mange etterlyste hjelp fra et kriseteam, 
og sa de hadde like stort behov for slik 
ekspertise som pårørende etter en større 
ulykke. Det ble benyttet formuleringer 
som at man er like liten og sårbar i de 
enkeltstående tilfellene, og kanskje enda 
mer ensom siden det bare er den ene – 
din kjære – det gjelder.
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Forskningen tydeliggjør at ivaretakelse av 
støttebehov er viktig både på individnivå 
og systemnivå, så vel for avgivere som 
mottakere av helsetjenester ved at det 
involverer tre persongrupper: 1. pårøren-
de og deres livskvalitet (Auerbach et al., 
2005; Davidson, 2009), 2. pasienten selv, 
som normalt har en bedre rehabiliterings-
prosess ved støtte fra sine nærstående 
(Hupcey & Morse, 1995; Medina, 2005; 
Vandall-Walker, Jensen, & Oberle, 2007) 
og 3. helsepersonellet, ved den avlastnin-
gen som ligger i at pårørende har krefter 
og styrke til å være en ressurs som tar del 

i omsorgen (Duhamel, Dupuis, & Wright, 
2009).

OPPSUMMERENDE ORD
Min studie viser et bredt spekter av 
komplekse og individuelle behov som 
må imøtekommes på høyt faglig nivå 
for at pårørende skal få styrke til å stå 
nær. Behovene er relatert til medisinsk 
informasjon om pasienten, nærhet til 
pasienten og ulike støttetiltak for på-
rørende. Dette samsvarer med tidligere 
forskning om pårørendes behov, men min 
studie fremhever i sterkere grad behovet 

for å bevare håpet, behovet for alenetid 
i nærheten av pasienten og behovet for 
hjelp til å mestre egne følelser. Studien 
viser også at det savnes et omsorgsledd 
til hjelp for pårørende både i deres rolle 
som mottakere og deltakere. Studien 
støtter at avanserte kliniske sykepleiere 
kan ha en sentral og selvstendig rolle i 
ivaretakelsen av disse behovene, som 
ledd i å yte helhetlig omsorg og bidra til 
økt tilfredshet og mer effektiv respons i 
akuttsituasjoner (Ludvigsen & Danielsen, 
2014, s. 81; Mastad et al., 2016, s. 8).
 

Litteratur
Auerbach, S. M., Kiesler, D. J., Wartella, J., Rausch, S., Ward, K. R., & Ivatury, R. 
(2005). Optimism, satisfaction with needs met, interpersonal perceptions of 
the healthcare team, and emotional distress in patients' family members 
during critical care hospitalization. Am J Crit Care, 14(3), 202-210. 
Azoulay, E., Pochard, F., Chevret, S., Lemaire, F., Mokhtari, M., Le Gall, J. R., . . . 
French, F. G. (2001). Meeting the needs of intensive care unit patient families: 
a multicenter study. Am J Respir Crit Care Med, 163(1), 135-139. doi:10.1164/
ajrccm.163.1.2005117
Bijttebier, P., Delva, D., Vanoost, S., Bobbaers, H., Lauwers, P., & Vertommen, H. 
(2000). Reliability and validity of the Critical Care Family Needs Inventory in 
a Dutch-speaking Belgian sample. Heart Lung, 29(4), 278-286. doi:10.1067/
mhl.2000.107918
Burr, G. (1998). Contextualizing critical care family needs through triangula-
tion: an Australian study. Intensive and Critical Care Nursing, 14(4), 161-169. 
doi:10.1016/s0964-3397(98)80473-4
Davidson, J. E. (2009). Family-centered care: meeting the needs of patients' 
families and helping families adapt to critical illness. Crit Care Nurse, 29(3), 
28-34; quiz 35. doi:10.4037/ccn2009611
Duhamel, F., Dupuis, F., & Wright, L. (2009). Families' and nurses' respon-
ses to the "One Question Question": reflections for clinical practice, 
education, and research in family nursing. J Fam Nurs, 15(4), 461–485. 
doi:10.1177/1074840709350606
Ersek, M. (1992). Examining the Process and Dilemmas of Reality Ne-
gotiation. Image: the Journal of Nursing Scholarship, 24(1), 19–26. 
doi:10.1111/j.1547-5069.1992.tb00694.x
Farran, C. J., Herth, K. A., & Popovich, J. M. (1995). Hope and hopelessness: 
Critical clinical constructs: Sage Publications, Inc.
Frivold, G., Dale, B., & Slettebø, Å. (2015). Family members' experiences of 
being cared for by nurses and physicians in Norwegian intensive care units: 
A phenomenological hermeneutical study. Intensive Crit. Care Nurs., 31(4), 
232–240. doi:10.1016/j.iccn.2015.01.006
Hupcey, J. E., & Morse, J. M. (1995). Family and social support. Journal of  
Family Nursing, 1, 157–280. 
Hytten, M. (2012). Tid i varetekt: en undersøkelse av varetektsinnsattes tids-
opplevelse. Universitetet i Oslo, Oslo.   
Lohne, V. (2009). Håb og håbløshed. In S. Pedersen (Ed.), Sygeplejebogen 1 (pp. 
309–326). København: Gads Forlag.

Ludvigsen, K., & Danielsen, H. (2014). Ny oppgavefordeling mellom perso-
nellgrupper i helse- og omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas 
velferdstjenester? Retrieved from Stein Rokkansenter for flerfaglige sam-
funnsstudier: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/
ny-mappe/ny-oppgavefordeling-mellom-personellgrupper-i-helse-og-om-
sorgssektoren.pdf
Mastad, V., Hestetun, M., Samstad, G., Sunnevåg, K., Sandnes, L., & Kirkevold, 
M. (2016). Merverdien av master i sykepleie Universitets og høgskolerådet 
(Ed.) Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt profesjonsråd for 
utdanning og forskning innen sykepleie  Retrieved from http://www.uhr.no/
documents/Merverdi_master.pdf 
Medina, J. (2005). A natural synergy in creating a patient-focused care 
environment: the Critical Care Family Assistance Program and critical care 
nursing. Chest, 128(3 Suppl), 99–102. doi:10.1378/chest.128.3_suppl.99S
Moesmand, A. M. (2004). Pårørende til akutt kritisk syke. In A. M. Moesmand & 
A. Kjøllesdal (Eds.), Å være akutt kritisk syk: om pasientenes og de pårørendes 
psykososiale reaksjoner og behov (pp. 144–206). Oslo: Gyldendal akademisk.
Moesmand, A. M., & Kjøllesdal, A. (2004). Psykososiale reaksjoner og behov – 
konsekvenser for sykepleien. In A. M. Moesmand & A. Kjøllesdal (Eds.), Å være 
akutt kritisk syk: om pasientenes og de pårørendes psykososiale reaksjoner 
og behov (pp. 237–286). Oslo: Gyldendal akademisk.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitesregistre. (2016). Norsk register 
for skade, intensivbehandling og beredskap (Nsib). 
Nelson, J. E., Walker, A. S., Luhrs, C. A., Cortez, T. B., & Pronovost, P. J. (2009). 
Family meetings made simpler: A toolkit for the intensive care unit. Journal 
of Critical Care, 24(4), 626.e627–626.e614. doi:10.1016/j.jcrc.2009.02.007
Norton, S. A., Tilden, V. P., Tolle, S. W., Nelson, C. A., & Eggman, S. T. (2003). Life 
support withdrawal: communication and conflict. American journal of critical 
care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses, 
12(6), 548. 
Rukholm, E. E., Bailey, P. H., & Coutu-Wakulczyk, G. (1991). Family needs and 
anxiety in ICU: cultural differences in northeastern Ontario. Can J Nurs Res, 
23(3), 67–81. 
Vandall-Walker, V., Jensen, L., & Oberle, K. (2007). Nursing support for 
family members of critically ill adults. Qual Health Res, 17(9), 1207-1218. 
doi:10.1177/1049732307308974



–  14  –

Smått & Viktig

Medlemssystemet i fokus 
Landsstyret og ledere fra lokallag 
møttes i november til ledermøte på 
Gardermoen. Målet var å lære hvor-
dan man, både som enkeltmedlem 
og som lag, tar i bruk funksjonene i 
det nye medlemssystemet. 

De 55 deltakerne møttes til et tettpakket 
program på fredag etter lunsj, og samlin-
gen ble avsluttet søndag midt på dagen. 
Tidspunktene ble valgt fordi folk skal 
befraktes fra nord, syd, øst og vest. 

Som vanlig var det hyggelig å treffe gam-

le venner, bekjente samt å hilse på nye. 
Stemningen var upåklagelig.

- Det viktigste med denne ledersamlin-
gen og helgen var å lære mer om det 
nye medlemssystemet og hvordan dette 
blant annet kan brukes for å gjøre lokal-
lagenes arbeid lettere, fastslår styreleder 
i Personskadeforbundet  LTN, Eli Eiklid. 

I løpet av helgen lærte deltakerne med-
lemssystemets mange finesser. Det var 
Frank Gjelsøy og Christina Thanger fra 
sekretariatet som stod for innføringen. 

De har begge vært aktive i utviklingen 
av systemet og har derfor mye kunnskap 
om muligheter og begrensninger. 
 
På søndag var det fokus på roller og opp-
gavefordeling i styrene. Kunnskap som 
alle som har innehatt verv vet er sentral 
for å påse at arbeid blir jevnt fordelt. 

Du kan: * Sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet, 
  til lagets e-post seneste 4 uker før årsmøtet
 * Komme på årsmøtet og være med å bestemme! (Valgkomiteen er ferdig 
  med sitt arbeid før møtet, så det er ingen fare for at du blir valgt inn i styret.)
Sett av datoen allerede nå! 

Bli med og påvirk hva Personskadeforbundet LTN lokalt skal jobbe med i 2018!

Lag i Personskade-
forbundet LTN:

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

Asker og Bærum lokallag 05.04.18 Kommunegården i Sandvika, kl 18:30 Hilde Bestvold, tlf. 482 05 876 
askerogbarum@personskadeforbundet.no

Finnmark fylkeslag 05.04.18 Storengveien 15A (Driftsbasens  
møterom), kl 19:00

Rigmor Endresen, tlf. 901 49 925
finnmark@personskadeforbundet.no

Lillehammer og omegn lokallag 09.04.18 Brukerkontoret, kl 18:30 Espen Andreassen, tlf. 930 39 816 
lillehammeromegn@personskadeforbundet.no

Midt-Troms lokallag 15.04.18 Bardufosstun, kl 16:00 Carina Simonsen, tlf. 934 09 561 
midttroms@personskadeforbundet.no

Nord/Vest Buskerud lokallag 22.03.18 ¨K¨ kaffebar, Kongsberg, kl 18:30 Marianne Nyland, tlf. 917 35 791 
buskerud@personskadeforbundet.no

Rana og omegn lokallag 05.04.18 Bimbo veikro, kl 18:00 Elin Hestnes, tlf. 994 83 825 
ranaomegn@personskadeforbundet.no 

Rogaland fylkeslag 11.04.18 Austmannavg. 11 (2. etasje) John B. Ottøy, tlf. 
rogaland@personskadeforbundet.no

Søre Sunnmøre lokallag Ny dato 
05.04.18

Fosnavåg Brygge, kl 19:00 Sissel Blomvik, tlf. 959 12 726 
soresunnmore@personskadeforbundet.no 

Vesterålen lokallag 25.03.18 Røde Korshuset, 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.
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Å LEVE MED KONSENTRASJONSVANSKER OG REDUSERT HUKOMMELSE 
I HVERDAGEN ETTER SKADE ELLER SYKDOM

PERSONSKADEFORBUNDET LTN I 
VESTFOLD ØNSKER VELKOMMEN 
TIL KURS

F o r e d r a g s -
holder Martin 
Berg deler sine 
erfaringer og sin 
kunnskap. Berg 
sitter i Person-
skadeforbun-
dets kognitive 
utvalg og vil 
gjennom fore-

draget gi innsikt og gode ideer for veien 
tilbake til det gode liv.

Stikkord for foredraget er: Symptomer, 
utfordringer og mulige følgeskader 
ved kognitiv svikt samt praktiske råd 
og tips til en bedre hverdag. Det gis 
anledning til å stille spørsmål under 
foredraget.

Hjernen er vårt mest fascinerende og 
komplekse organ, ansvarlig for person-
lighet og selvbevissthet og alt det som 
kjennetegner mennesket. Vår kognitive 
kapasitet kan utvikles både generelt og 
spesielt etter en skade på eller sykdom 
i hjernen. Med god rehabilitering og 
tilpasning går livet videre.

Kurset er åpent både for de som lever 
med konsentrasjons- og hukommel-
sesproblemer og for pårørende.
•  Sted: Sandefjord Motorhotell på 
 Fokserød (rett ved Shellstasjonen 
 ved E-18. Avkjøring fra E-18 til Torp).
•  Tid: Torsdag 19. mars kl. 18:00 
•  Påmelding gjennom sms til:   
 975 70 301, Grete Nilsen

Kurset er gratis.

Velkommen til et nyttig foredrag, som 
gir kunnskap og bidrar til økt mestring 
og kontroll!

 19. MARS TØNSBERG/SANDEFJORD

VI MESTRER EN  FERIE - FAMILIE MED EN UTFORDRING!

Familieleiren har som tidligere år avgang 
fra Oslo Lufthavn, Gardermoen. Her 
samles alle deltagerne før flyturen for 
å bli kjent og få billetter. Vi ønsker tilby 
gode rammer slik at flere familier skal 
få gleden av å oppleve ferie sammen i 
et annet land. Familier som har opplevd 
ulykker og skader kan av ulike grunner 
finne det vanskelig å reise på ferie. Det 
kan være økonomi, usikkerhet rundt det 
å reise til et nytt sted eller rett og slett 
utrygghet i reisesituasjonen.

Personskadeforbundet LTN tilbyr 
plasser på vår familieleir i 2018 til 
våre leiligheter i Panorama Dreams i 
Bulgaria hvor dere kan være en uke 

sammen med andre familier i forbun-
det. Egenandel er kr 1 500 per person og 
inkluderer reisen, opphold og eventuelt 
tilknytningsfly.

Familiene må være selvhjulpne siden 
reiseledere ikke skal fungere som as-
sistenter. Vi har lei-
ligheter som er fullt 
tilrettelagt og an-
legget passer godt 
for funksjonshem-
mede.

Familier som vil være med på dette må 
sende en enkel søknad om deltagelse 
og melde seg på til Familie- og ung-
domsutvalget gjennom Min side.  Mer 
informasjon får dere ved å henvende 
dere til Frank på post@personskade-
forbundet.no eller telefon 22 35 71 00.

7.-14.
 

AUGUST FAMILIELEIR BULGARIA
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Medisinsk Cannabis som 
smertestillende? 
Da jeg var 18 år satt jeg bakpå motorsykkelen til barndomsvennen min. 
Farten var altfor høy, og før noen visste ordet av det havnet vi i en al-
vorlig ulykke. Vennen min døde momentant og jeg falt i koma. Jeg fikk 
hodeskade, indre skader og den ene armen ble lam. Jeg har i dag kommet 
meg ganske godt videre fra den fatale dagen, men jeg har fått senskader i 
form av nervesmerter i armen som ikke virker. Det kan sammenlignes med 
brennende og skjærende nålestikk. Noen ganger kjennes det ut som hele 
armen ligger i kokende vann. 

I min søken på noe som tar bort smer-
tene, har veien vært lang. Jeg har prøvd 
det meste. Smertestillende piller som 
inneholder morfin, som legen må skrive 
ut på resept, samt fysioterapi som jeg går 
til fast for et minimum av behandling og 
vedlikehold. Jeg har prøvd strømmaskin 
mot nervesmertene, magnetiske arm-
bånd, kremer/oljer, håndspåleggelse av 

healere - ja, you name it. Jeg vet at alle 
har hatt de beste intensjoner, men in-
genting har klart å gjøre meg smertefri.  

Smerte er en opplevelse i hjernen. Det 
viser forskningen. Nervene i mitt tilfelle 
sender feil signaler til hjernen, som igjen 
gir seg utslag i form av smerter.  

En bieffekt når du lever med smerter er 
at hverdagslivet blir ganske annerledes.  
En særlig sosial person klarer jeg ikke 
være, fordi smerten tar alt fokuset. Jeg 
trekker opp skuldrene, en automatisk 
refleks for å dempe på smertene og jeg 
puster dårligere, som også skjer auto-
matisk for å holde det intense ubehaget 
unna. Dette fører til vond nakke, vonde 
skuldre og hodepine. Jeg blir også veldig 
tung i kroppen. Å bære armen er i seg 
selv også ganske tungt. 

Hverdagen min kan bestå av mange 
timer i sengen i et mørkt rom. Det er en 
form for migrene kroppen min har reagert 
med.  Ingen av disse tilstandene hadde 
jeg før ulykken.  
 
For mange vil nok cannabis fortsatt 

assosieres med en illegal rusnytelse; en 
substans man bruker for å flykte unna 
hverdagen. Men nyere forskning på dette 
feltet viser en helt annen sannhet. Per-
soner med ADD og ADHD, Alzheimers, 
Parkinson, kroniske smerter som nerves-
merter, MS, kramper ved premenstruelt 
syndrom, depresjon, posttraumatisk 
stresslidelse, kramper ved epilepsi og 
tourettes syndrom har alle fått påvist 
bedring etter å ha brukt cannabis. Mi-

Tone Knudsen er medlem i Per-
sonskadeforbundet LTN og aktiv 
i Oslo-laget.  Hun jobber freelance 
for LEVE MED og har en egen 
spalte som heter Tones blikk på 
frivilligheten. 

TONES BLIKK PÅ
FRIVILLIGHETEN
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grene, grønn stær og visse krefttyper sies 
det også at cannabis kan hjelpe mot.   

Disse positive reaksjonene jeg beskriver, 
er det også andre brukere av cannabis 
eller medisinsk cannabis som opplever.   

Hamp er i familie med cannabis og har 
vært brukt av mennesker i over 10 000 
år. Det er en robust og slitesterk plante. 
Viktige områder der hamp har nyttiggjort 

seg er i tekstiler, mat og medisin. Life 
Coach og terapeut John Opsahl skriver i 
boken SUPERMAT om Hamp: ”Frøene har 
et bredt sammensatt næringsinnhold. De 
inneholder viktige vitaminer, mineraler og 
fiber, har alle de essensielle aminosyrene 
og er rike på flerumettede fettsyrer” 

” Frøene har over 20 % uløselig fiber, som 
betyr at den er særlig gunstig for fordøy-
elsen, blodsukkeret og vektregulering, og 

kan forebygge ulike livsstilsykdommer”. 
Han skriver at hampfrø fra mathamp 
inneholder svært lite av den psykoaktive 
komponenten i marihuana THC, så det 
er viktig å få fram. Jeg vil bare belyse 
de viktige egenskapene som finnes i 
cannabisfamilien. Videre skriver han: 
”Frøet til hampplanten inneholder den 
mest balanserte oljen vi kjenner til i dag.” 
”Omega 6-fettsyren gammalinolensyre 
(GLA) er en viktig fettsyre som kroppen 
trenger til flere formål. GLA inngår både 
som byggekloss for å lage de langkjede 
fettsyrene som er nødvendig for hjernen 
og nervesystemet og for å lage signal-
stoffer som virker betennelseshemmende, 
sykdomsforebyggende og balanserende 
på immunsystemet”.  

”Produkter av hampplanten kalles ofte 
naturens perfekte føde for menneske-
kroppen.”  

Når så mange bra verdier finnes i canna-
bisfamilien er det ikke rart at cannabis 
blir brukt som medisin.  

SÅ HVILKE TYPER MEDISINSK 
CANNABIS FINNES DET?  
CBD er en olje du skal dryppe under tun-
gen. I Sverige selges denne oljen lovlig på 
helsekosten. CBD-olje inneholder ingen 
psykoaktive stoffer og har flere farma-
kologiske egenskaper.

CBD inneholder ikke CB1-reseptorer som 
det finnes naturlig av i hjernen. Det er den-
ne CB1-reseptorens reaksjon med THC som 
gjør at du får en rus. Så du blir ikke ”høy” 
av CBD siden CB1-reseptoren ikke finnes.

EN BIEFFEKT NÅR du lever med smerter er at hverdagslivet blir ganske annerledes.
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Sativex har vært lovlig i Norge siden 2012. 
Det er i hovedsak MS-pasienter som får 
tilbud om denne medisinen. Sativex er 
en munnspray som inneholder to ek-
strakter fra cannabisplanten, THC og 
CBD. Medisinen sprayes under tungen og 
i munnhulen. I 2015 var det 340 personer 
i Norge som fikk Sativex.  

Bedrocan er et Nederlandsk firma som 
framstiller medisinsk cannabis, altså ma-
rihuana. De er den største produsenten i 
verden med lengst erfaring innen fram-
stilling av medisinsk cannabis. De fører 
en sterk kontroll over firmaet, og er en 
meget seriøs bedrift. 

Bedrocan produserer fem forskjellige 
typer medisinsk cannabis med ulikt vir-
kestoff. Man inntar stoffet i en såkalt 
vaporizers.  

Bedrocan har vært tillatt i Norge siden 
november 2016.  
 
Effekten av medisinsk cannabis kan 
blant annet være en mer aktiv hjerne, 
viser en pilotstudie gjort i Nord-Amerika.
Studiet ble lagt fram tidligere i år i det 
danske magasinet ”Vitenskab”. Hjerne-
skanninger viste at forsøkspersonene 
hadde mer aktivitet i pannelappen - det 
området i hjernen som henger sammen 
med kognisjon, reflektert handling og 
forståelse. Da hadde de tatt medisinsk 
cannabis i tre måneder. Forsøksgruppen 
sa også at de følte seg bedre, hadde min-
dre smerter og tenkte klarere.  

VG skrev i sommer om en jente på 1 

år med kraftige epilepsianfall grunnet 
en sykdom. Familien hadde forsøkt alt 
av medisiner og det var ingenting som 
hjalp. Tilslutt fikk de råd om å prøve ut 
CBD-olje. De kjørte bilen over til Sverige 
og kjøpte den anbefalte oljen. Etter å ha 
brukt CBD fikk jenta endelig ro fra de 
hyppige anfallene og familien var over-
lykkelig. Dessverre dukket politiet opp 
på døren til den lille familien og tok med 
seg alt. Det må sies at i denne noe triste 
historien, endte det litt godt. Familien 
forklarte ovenfor politiet at det kunne 
være veldig uheldig å bråstoppe med 
CBD og de fikk tilbake en flaske for å 
trappe ned.  
 
Der jeg bor var de på apoteket så greie 
at de skrev ut de rettighetene jeg som 
smertepasient har, når det gjelder kravene 
til medisinsk cannabis. Det er Statens 
legemiddelverk som har gitt ut infor-
masjonen.  

Jeg siterer: "En liten gruppe alvorlig syke 
pasienter kan ha nytte av behandling 
med medisinsk cannabis. Innenfor dagens 
regelverk er det allerede åpning for bru-
ken. Dette kan for eksempel gjelde pa-
sienter med alvorlig kreftsykdom eller 
pasienter med sterke smerter som ikke 
får tilstrekkelig lindring av godkjente 
legemidler".  

For min egen del har jeg søkt om be-
drocan via fastlegen og en spesialist.
Jeg ser virkelig fram til å begynne med 
medisinsk cannabis, og troen er stor på 
at jeg vil få søknaden innvilget. Jeg tror 
livet mitt da vil bli ganske annerledes. 

Da kan jeg endelig få et overskudd og 
glede i hverdagen, og mest av alt slippe 
å bli dårlig.  

Jeg har også blitt spurt om å være med 
i en undersøkelse på Ullevål Sykehus der 
de skal måle hvordan jeg reagerer på 
medisinsk cannabis, fordi det ikke er gjort 
noen studier på bruken i Norge. Jeg håper 
å være en brobygger og hjelp for andre 
med smerter, eller de som har fått livs-
kvaliteten redusert av annet.     

NB: Før bruk av cannabis, medisinsk ca-
nnabis, hampolje eller hampfrø må man 
rådføre seg med fastlegen.  

Denne artikkelen er et leserinnlegg fra 
et medlem. 
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Fagfolk setter pris på åpen, jevnlig 
dialog med pasienter som bruker-
medvirkere i egen rehabiliterings-
prosess. En ny studie publisert i BMC 
Health Services Research viser at 
det er nettopp det fagfolk oppfatter 
som autentisk (ekte) brukermed-
virkning på sykehus. Fagfolk opp-
lever at formell brukermedvirkning 
(f.eks. samtykkeskjemaer) ikke fører 
til økt medvirkning i pasientenes 
egen rehabiliteringsprosess.  

Studien ble gjennomført ved to rehabili-
teringssykehus i Helse Sør-Øst. Forskerne 
observerte tverrfaglige møter og inter-
vjuet fagfolk som jobbet med pasienter 
som hadde fått traumatisk hjerneskade 
og multitraume skade. Studien var en 
del av et større prosjekt finansiert av 
Norges Forskningsråd ‘’Transitions in 
rehabilitation’’ (‘’Overganger i rehabili-
tering’’). Deltakere var både pasienter 
og fagfolk. I tillegg var et brukerpanel 
inkludert i studien. I brukerpanelet dis-
kuterte forskere og brukerrepresentanter 
fra Personskadeforbundet LTN og Lands-
foreningen for ryggmargsskadde alle steg 
i forskningsprosessen fra spørreskjema 
og intervjuguider til dataanalyse og funn 
i studien. Fagfolkene vi intervjuet opplev-
de autentisk brukermedvirkning som en 
måte å forstå pasienten og pasientens liv 
før og etter skaden på. Denne forståelsen 
forbedret samarbeidet mellom fagfolk og 
pasienten, og kunne forbedre organise-
ring av individuelle rehabiliteringsforløp 
for den enkelte pasient. 

Resultatene fra studien presentert her 
peker mot et behov for bedre forståelse 
for prosessene som fører til autentisk 
brukermedvirkning i kontakt og samar-
beid med pasienter. Videre er det viktig å 
ivareta kunnskap fra praksis i utforming 
av politikk tilknyttet brukermedvirkning. 

Mer om studien ‘’User involvement and 
experiential knowledge in interprofessi-
onal rehabilitation: a grounded theory 
study’’: http://bmchealthservres.biom-
edcentral.com/articles/10.1186/s12913-
016-1808-5 

Mer om ‘’Transitions in rehabilitation: 
Biographical reconstruction, experien-
tial knowledge and professional exper-
tise’’-prosjektet:  
http://www.hioa.no/Forskning-og-ut-
vikl ing/Hva-forsker-HiOA-paa/
Helse-omsorg-og-vel ferdHOV/
Transitions-in-rehabilitation-Biographi-
cal-reconstruction-experiential-knowled-
ge-andprofessional-expertise 
 

Det er dialog og personlig engasjement som gjelder – 
Fagfolks syn på brukermedvirkning

RESULTATENE FRA STUDIEN peker mot et behov for bedre forståelse for prosessene 
som fører til autentisk brukermedvirkning i kontakt og samarbeid med pasienter. 
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Logg deg inn på Min side 
og vinn 3 000 kroner 
For å få flere til å bruke det nye med-
lemssystemet vårt, Choo, har vi la-
get en konkurranse. Premien er på 
3000,-. Det eneste du trenger å gjøre 
for å delta er å logge deg inn på Min 
side via våre hjemmesider. Deretter 
klikker deg inn på kurs/aktiviteter 
og melder deg på. 

- Vi har ca. 3 500 medlemmer så oddsen 
din for å vinne disse 3 000 kronene er mye 
bedre enn å spille Lotto! For å øke vinner-
mulighetene kan alle i ditt familiemedlem-

skap logge inn å delta på konkurransen. 
Vinneren av konkurransen blir trukket 15. 
april, sier Frank Gjelsøy i Personskade-
forbundet LTNs sekretariat fornøyd. 

Han forteller at bakgrunnen for konkur-
ransen er besparelsene lagene vil få der-
som de kommuniserer med medlemmene 
sine gjennom medlemssystemet. 

- Laget vil spare penger, tid og få en mye 
bedre oversikt over arrangementer og 
aktiviteter ved å bruke Min side. Du som 
medlem vil også få store fordeler når du 
tar i bruk Min side for å få mer ut av ditt 

medlemskap, understerker Gjelsøy. 

For å kunne logge inn på Min side må 
du ha en epostadresse du har tilgang 
til registrert i medlemssystemet. Hvis 
du skal legge til familiemedlemmer eller 
usikker på om eposten er registret eller 
annet kan du sende en epost til medlem-
mer@personskadeforbundet.no eller ringe 
sekretariatet på 22 35 71 00. Har du riktig 
epost registret kan du bruke funksjonen 
Nytt/glemt passord på innloggingen på 
Min side.  Innloggingen til Min Side finner 
du på www.personskadeforbundet.no 
markert med rødt på høyre side.

FORDELENE MED Å BRUKE MIN SIDE

På Min side kan du administrere ditt 
medlemskap. Ved noen få klikk kan du 
selv endre kontaktinformasjon, verve 
eller delta på kampanjer og konkurran-
ser. I tillegg har du oversikt over betal-
te og ubetalte fakturaer. Vi oppfordrer 
medlemmene til å legge inn bildet på 
profilen slik at det er enkelt for leder i 
laget å kjenne igjen sine medlemmer.

AKTIVITETER
En annen funksjon på Min side er over-
sikten over kurs og aktiviteter samt mu-
lighet til påmelding og deltagelse på 
konkurranser og kurs. På siden vil du 
se både lokale og sentrale tilbud, og du 
vil ha en ryddig oversikt over dine egne 
påmeldinger. Du får også en oversikt 
over aktiviteter du har deltatt på.

INNBOKS
Min Side har en digital meldingsboks, 
der du får både e-post og meldinger fra 
lokallaget og sentralt. E-postene kom-
mer også i inni den vanlige e-postinn-
boksen din, så du trenger ikke å gå inn 
dersom du venter e-post. Fordelen er 
at på Min side har du alt samlet som 
i et arkiv. 

VERVEFUNKSJON
I systemet er også en praktisk verve-
funksjon. Det betyr at dersom du har 
noen du tenker at burde melde seg inn, 
så kan du sende en oppfordring til å 
melde seg inn via Min side. Personen 
får da en ferdig laget epost om Person-
skadeforbundet LTN og medlemskap. 

BISTANDSSKJEMA – HJELP TIL 
VALG AV ADVOKAT
En annen viktig del av Min side er til-
gangen til bistandsskjemaet hvor du 
kan søke om å få vurdert saken din 
av en rådgiver eller mulighet til å søke 
advokatbistand.

Medlemsfordelene er samlet på Min 
side og gjort tilgjengelig med lin-
ker videre til den eller de tjenestene 
medlemmet ønsker.

FORUM
Når du logger inn på min side får du 
tilgang på vårt eget forum som er 
tilgjengelig kun for medlemmer. Her 
kan vi diskutere alt fra behandlings-
opplegg til kakeoppskrifter. 

Vi håper du derfor tar oppfordringen 
og blir med på konkurransen!
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Gode tilbud til medlemmer i 
Bulgaria 
Personskadeforbundet LTN eier 
åtte leiligheter på vakre Panorama 
Dreams  i St. Vlas (Sveti Vlas), som 
ligger ca. 2 kilometer fra områdets 
største badeby Sunny Beach. Der 
har medlemmer muligheter til en 
rimelig ferie i et godt klima og med 
mye vakker natur.

LEIE AV LEILIGHETENE FOR 
MEDLEMMER
Bulgaria er kjent for en vakker kystlinje, 
flotte skoger og fjell. Og med muligheter 
til mange forskjellige opplevelser. To av 
leilighetene er tilrettelagt for rullestol-
brukere, og du kan lese beskrivelse av 
alle leilighetene her.

Som medlem i Personskadeforbundet 
LTN kan du leie leilighet til en rimelig 
pris med en leilighet per medlemskap. 
Dersom du som medlem er interessert, 
send en e-post til: post@personskade-
forbundet.no

SENIORUKER I BULGARIA
Vi gjentar vårt tilbud for våre seniormed-
lemmer og vi har reservert leilighetene 

på Panorama Dreams til dette formålet 
til våren. 

Tilbudet til seniorer gjelder i uke 20 og 
uke 21, altså i perioden fra den 14. mai 
til den 27. mai. Målet med ukene er at 
flere i samme aldergruppe kan bli kjent 
med hverandre og å gi seniorer reservert 
tilgang på tilrettelagte leiligheter.

Det bør også legges til at mange mener 
at våren, som ikke akkurat er høyssesong, 
er den vakreste årstiden ved Svartehavet.
– Det er en perfekt reise for deg som både 
ønsker å være litt alene, men som også vil ha 
muligheten til å bli kjent med andre i sam-
me situasjon. Aldersmessig har vi definert 
seniorer som personer fra 55 år og oppover, 
og tilbudet gjelder både single og par.

FAMILIELEIR 2018, 7.-14. AUGUST 2018
Familieleiren har som tidligere år avgang 
fra Oslo Lufthavn, Gardermoen. Her sam-
les alle deltagerne før flyturen for å bli 
kjent og få billetter. Vi ønsker tilby gode 
rammer slik at flere familier skal få gleden 
av å oppleve ferie sammen i et annet 
land. Familier som har opplevd ulykker 

og skader kan av ulike grunner finne det 
vanskelig å reise på ferie. Det kan være 
økonomi, usikkerhet rundt det å reise til 
et nytt sted eller rett og slett utrygghet 
i reisesituasjonen.

Personskadeforbundet LTN tilbyr plasser 
på vår familieleir i 2018 til våre leiligheter 
i Panorama Dreams i Bulgaria hvor dere 
kan være en uke sammen med andre 
familier i forbundet. Egenandel er kr 1 500 
per person og inkluderer reisen, opphold 
og eventuelt tilknytningsfly.

Familiene må være selvhjulpne siden 
reiseledere ikke skal fungere som as-
sistenter. Vi har leiligheter som er fullt 
tilrettelagt og anlegget passer godt for 
funksjonshemmede.

Familier som vil vare med på dette må
sende en enkel soknad om deltagelse og 
melde seg på til Familie- og ungdomsut-
valget gjennom Min side.  Mer informa-
sjon får dere ved a henvende dere til 
Frank på post@personskadeforbundet.no 
eller telefon 22 35 71 00.
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Kryss meg på krykka

Sett sammen bokstave-
ne i de fargede rutene (i 
rekkefølge fra toppen og 
ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. februar

Løsning på forrige kryss 
var:
DESEMBER ER EN 
TRAVEL MÅNED

Åse B. Welde, Kristiansand

Jens-Bjørn Jensen, Kløfta

Mariann Notøy, Gursken

OPPGAVE VINNERE

STATER TYNER
LØFTE

HOLDT
SEG

STABIL
SJEL FISK NEDBØR EIME ROMS - 
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GEN - 
STOFF
ABER

BERGE

LAUGE REDDER
LIV

HÅND - 
VERKER
STAT  I
ASIA

NES
HAR FN 

INN - 
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YRKET EKSI - 
STERER

ARTIK - 
KEL

SILI - 
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ASIA

KLOK - 
KENE

TREK - 
KER

SKUE
FARGE

BOT PAPPA
BOL

ER LIKE-
PERSON-
TJENES - 

TEN

ELTER
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MOT - 
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MO - 

DERNE

BLITS

UKJENT FUGLE - 
LÅT

TVILE
RANGLE GLANS
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STAT  I
EUROPA

UTROP
MERKE SPRÅK

LIND - 
GREN - 
FIGUR

FJÆR - 
KRE
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STÅKER KORT
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NOMEN
SMER - 

TER

LEK - 
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VULKAN-
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3,14
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STYKKE
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HODE - 
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DRIKK
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SKANSE
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KLO
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TRIUMF FRI  FOR 
PRØVER KLINGE PLUGG

MINE

LIKE NOBEL
HISTO - 
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FASE UTETTE
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NOTA
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LET
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Thor  Arne
Solberg

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

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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Landet rundt

Julebord i Asker og Bærum lokallag 
Tradisjonen tro var vi samlet på Thon hotell Oslofjord i Sandvika. Dessverre ble flere av de som hadde meldt 
seg på syke, men vi som var samlet hadde en flott kveld.

TEKST:  Kristin Levinsen Sporild

Vi ble godt tatt imot på hotellet og de visste ikke hva godt 
de kunne gjøre for oss. Det ble en kveld med nydelig musikk, 
fantastisk mat, nære samtaler, diktlesing, humor og julesan-
ger. Det var også moro med loddsalg og gevinster til alle, en 
kveld hvor alle kunne legge "vekk" bekymringer, smerter og 
vanskelige ting for noen timer.

Vi avsluttet med sangen Deilig er jorden. Det var godt å være 
sammen, og etter smilene på ansiktene å dømme og ordene 
som ble sagt, så var det en fornøyd gjeng som reiste hjem.

Follolaget på julemarkedet på Youngstorget
I år hev vi på en ekstra aktivitet i de-
sember i tillegg til julemiddagen som 
også i år var vellykket med nesten 
20 deltakere.

TEKST OG FOTO:  Leif Gunnar Hombrekk

Vi møttes ved Tigern på Jernbanetorget 
og ruslet opp til julemarkedet på Young-
storget som i år var lagt opp på en litt 
annen måte enn tidligere.  Mange store 
lavvoer var satt opp som et enormt telt 
og det var salgsboder inne.  Noen ble litt 
skuffet, siden det var mer klær og pynt 
enn tidligere mens matprodusentene 
stort sett var fraværende.  

Derfor ble det ikke så lenge vi var der; kursen 
gikk fort opp til Fyret for lunsj. God mat i 
et spennende lokale, minnet litt om steder 
i København, før flere av oss satt kursen 
mot Spikersuppa.  Her var det overfylt av 
både barn og voksne, så vi mistet hverandre 
nesten med en gang.  Men her var det flere 
matprodusenter så de fleste fikk vel dekket 
behovet for julemat fra småprodusenter.

Styret i Follo-laget ser frem til et nytt år 
med mange spennende aktiviteter for 
en stadig økende aktiv del av laget, så 
bare følg med på den informasjonen vi 
sender ut.  Det er bare kjempegøy å være 
med på denne oppturen!
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Vellykket dag i Vest-Agder
Vi har igjen hatt en vellykket kveld 
på Dolly Dimples på fiskebrygga i 
Kristiansand 30.11.17. 

TEKST: Marianne Trydal Skeie 

Vi var 12 personer som møtte opp og vi 
hadde en hyggekveld med lotteri. Vi har 
fått lotterigevinster av Color Line, Brynje, 
Søgne Blomster, Hegne og fra deltakerne. 
Mye latter og kos. 

ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

Send melding til post@personskadeforbundet.no eller ring 22 35 71 00
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Lovendringer styrker barns 
rettigheter

Selius & kidza

Med virkning fra 1. januar 2018 trer 
en rekke endringer for å styrke og 
tydeliggjøre barns rettigheter i pa-
sient- og brukerrettighetsloven og 
helsepersonelloven i kraft. 

Blant annet er barns rett til å få informa-
sjon og bli hørt når de får behandling tatt 
inn i pasient- og brukerrettighetsloven. 
Det er også innført et snevert unntak 
fra helsepersonells plikt til å informere 
foreldrene eller andre som har foreldrean-
svaret når tungtveiende hensyn til barnet 
taler mot å informere dem. Unntaket vil 
gjelde uavhengig av barnets alder og 
også når barnet er under 12 år. Dette 

unntaket kan for eksempel hjelpe barn 
som i dag vegrer seg for å fortelle om 
vold og overgrep fordi de frykter straff 
fra foreldre.

Barns rett til å bli hørt når andre samtyk-
ker til helsehjelp på deres vegne blir også 
tydeliggjort. Det fremgår nå av loven 
at barn skal bli hørt fra de er i stand til 
å danne seg egne meninger om helse-
hjelpen. Dette skal gjelde senest fra barn 
fyller sju år. Når barn har fylt 12 år skal 
det legges stor vekt på hva de mener.
 
I dag har helsepersonell plikt til å ivareta  
mindreårige barn til foreldre med alvorlige 
helseproblemer. Nå utvides denne plikten 
slik at  helsepersonell også skal ivareta 

mindreårige søsken til pasienter med 
alvorlige helseproblemer. De får også 
plikt til å ivareta mindreårige barn som 
etterlatte etter foreldre og søsken. 

Loven endres også slik at det fremgår 
direkte av lovteksten at det er tilstrekkelig 
at kun én forelder med foreldreansvar 
samtykker til vaksinasjon som inngår i 
barnevaksinasjonsprogrammet. 

Mer informasjon om lovverket finn du 
helsedirektoratet sine hjemmesider. De 
ulike leddene i helsetjenesten skal også 
vite innholdet i den nye loven. 
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Lavere 
lufttrykk på 

utsiden

Lufttrykk 
med trøkk i

Hva skjedde?

1

4

3

2

Du trenger

Gjør dette

Har du et papir 
liggende løst i 
en bil når du 
åpner vinduet 
i fart, kan det 
bli sugd ut. 
Her får du 
vite hvorfor:

• Rund bit av ostepop 

eller isopor

• Bøyelig plastsugerør

Bøy sugerøret til 
en «L»

Trekkk inn så 
mye luft du kan

Blås forsiktig 
gjennom sugerøret 
og fortsett så lenge 
du klarer 

Sett kulen på 
enden av sugerøret

Når du åpner vinduet 
i en bil i fart:

Luft i 
bevegelse 
skaper lavt 
trykk over 
vingen. Høyere 
trykk under vingen 
presser den opp

Dette skjer også med et fly i luften:

• Kulen henger i luftstrømmen over 
enden av sugerøret
• Hvis kulen beveger seg mot luften 
med høyere trykk, trekker luftstrøm-
men med lavere trykk den tilbake
• Det er fordi luften som strømmer 
ut av sugerøret har lavere trykk enn 
luften rundt seg
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Dette presset 
oppover kalles 

«oppdrift»

Høyere 
lufttrykk 
på inn-
siden

© MCT/Bulls
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Snap Drive Lørenskog
Solheimsveien 54, 1473 LØRENSKOG

Tlf. 03 010 / 977 03 010
tidligere Lørenskog Bil og Caravan Service AS

Trygt på skoleveiene

Søndre Land
kommune

sondre-land.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
hoylandet.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
afjord.kommune.no

Sauherad
kommune

sauherad.kommune.no

hamar.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
vinje.kommune.no sarpsborg.com

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Øyer
kommune

oyer.kommune.no

Ringebu
kommune

ringebu.kommune.no

Randaberg
kommune

randaberg.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

iveland.kommune.no

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune

www.kautokeino.kommune.no

Gjerstad
kommune

gjerstad.kommune.no

froya.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no sor-varanger .kommune.no

steinkjer.kommune.notime.kommune.no

1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianovasystems.no

Kongensgate 33, 3701 SKIEN
Tlf. 35 90 47 00 - www.borgestadklinikken.no

2302 HAMAR - 915 07 040 - www.sparebank1.no

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Solheimsgata 1, 2000 LILLESTRØM
Tlf. 415 42 320 - www.aov.as

Øra Auto & bilpleie AS
Asbjørnsens gate 8

7650 VERDAL
Tlf. 415 27 034

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardt ranspor t .no -  www.midtgaardt ranspor t .no

Flytt ing - Termotransport - Stykkgodstransport - Flistransport

Karma
Marit Meløy AS

Kongegata 22, 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med
veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

Aurskog-Høland
kommune

aurskog-holand.kommune.no
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MØRE OG ROMSDAL
ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND....................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

ROGALAND
SKAGEN Trafikkskole AS
Kannikgata 22, 4008 STAVANGER..................................Tlf. 51 56 73 10
E-post: kontor@skagentrafikkskole.no
www.skagentrafikkskole.no

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

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

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.

Fylkeshuset
6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00
www.mrfylke.no

www.viva-iks.no

www.lier.kommune.no
3412 LIERSTRANDA

Tlf. 32 22 58 00

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK

Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Sortland
Entreprenør AS

Markveien 18
8402 SORTLAND
Tlf. 951 94 950
www.s-ent.no
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Raset 63, 3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00 - www.grenlandantirust.no

FLK BIL AS GLESVÆR
BILSKADER TAKSTMANN EU KONTROLL.

SALG OG OMLEGGING
 AV DEKK. TLF 56 33 77 40

Biv. 21, 1658 TORP - Tlf. 69 34 53 35

Frode Utsi AS
Grendeveien 18, 9845 TANA

Tlf. 78 92 52 50

Valter Jensen & Sønn A/S
Valter Jensen Eiendom ANS

PB 3060  Elisenberg, 0207 OSLO
Tlf. 22 12 46 60

Nedre veg 4, 3658 MILAND
Tlf. 35 09 05 85 - Mobil 996 25 400

Autobjørn A/S
Cecilie Thoresens v 7

1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Svaddeveien 119
3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI

Tlf. 71 52 30 54

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

bilskadesenteret.no

Rennesøy
Bilsenter AS
Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY

Tlf. 478 21 212

Kvavik Auto AS
Åneveien 4

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 15 00

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Fjordveien 3
1363 HØVIK

Tlf. 67 59 10 09

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Auto Service
Lillestrøm AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 08 00
Alt innen service,

reparasjner og EU-kontroll

Stange
Taxisentral
Jernbanegata 2
2335 STANGE

Tlf. 62 57 17 18

Automobil Bø AS
Gvarvvegen 83

3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

Leikanger
Auto AS
Hanahaug 10

6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

Tollbodbryggen
Flekkefjord
Kirkegaten 50

4400 FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 80 00

Krabyskogen
Storbilsenter AS

Industrivegen 15
2850 LENA

Tlf. 61 14 30 80

Bilsenteret
Bjugn AS

 Botngård, 7160 BJUGN
Tlf. 72 52 05 30

Nils Bjørkens
Bjørknes 45
1870 ØRJE

Tlf. 900 12 555

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Bergtunvegen 1
4120 TAU

Tlf. 51 74 95 00

Mohaugen
Transport AS
Orrhanevegen 21

2032 MAURA
Tlf. 906 82 644

Bojavegen 191
5582 ØLENSVÅG
Tlf. 53 77 52 00

www.olenbetong.no

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Kiwi Hånes
Hånesveien 61

4635 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 37 05

Austad
Transport AS

Staurset
7203 VINJEØRA
Tlf. 406 76 663

JA Rør AS
 Venneslavegen 314

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 78 00

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

TS Bygg
Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 926 94 743

Nettec AS
Kolbotnv 14

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

Oslo
Varmepumpe AS
Gamle Enebakkvei 28

1188 OSLO
Tlf. 22 28 04 50

Klippotequet L
Farmandstredet
Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Steinar Leistad
Sandøybotn

9664 SANDØYBOTN
Tlf. 959 32 704

Bilbyen
Bilpleie AS
Vassbotnen 13

4313 SANDNES
Tlf. 51 57 95 32

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Sentrumsvegen 15, 2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 01 14
www.odal-regnskap.no

ANONYM
STØTTE

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

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM
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Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

 Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER

Tlf. 57 71 32 77

Vinstra
Karosseri AS

Lomovegen 2, Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 21 60 60

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Krog Transport
Moserudveien 8

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Jan Kjønnås
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Vi utfører:
Rørinspeksjon - Kosting

- Høytrykksspyling
- Slamsuging

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Gulvlegger
Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Osloveien
Osloveien 10

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 92 50

Møller Bil Rud
Skoda

1351 RUD
Tlf. 24 03 22 70

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

XL-Bygg Uvdal
Trelast A/S
3632 UVDAL

Tlf. 32 74 31 00

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Fossli AS
Nordbygda

7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Bil-Spesialisten AS
 Bakkane 4

6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Apotek 1 Askim
Eidsbergveien 7

1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

www. jarenspor tssenter .no

Vålaugsvegen 138
2032 MAURA
lf. 63 99 77 90
www.anbygg.no

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

1788 HALDEN
Tlf. 69 21 19 20

Terminalservice AS
Isebakkeveien 25

1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

Statsveien 637
8314 GIMSØYSAND

Tlf. 480 11 981

AB Maskin
Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

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

Rose
Trafikkskole A/S
Nedre Tyholmsv. 9 D

4800 ARENDAL
Tlf. 37 02 24 44

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

JPT Transport AS
Parkvegen 27 C

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 917 02 556

Borgar Kittilsen
Verksted AS

Hother Bøttgers g 16
3725 SKIEN

Tlf. 35 90 57 57

Vegard Kirkestuen
Transport

Elvebakken 25
3420 LIERSKOGEN

Tlf. 928 49 080

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 415 14 082

Mekonomen Bilverksted
Servicesenteret

Finnsnes AS
Storgata 49

9300 FINNSNES
Tlf. 911 19 515

Veggli Bil
og Maskin AS

3628 VEGGLI
Tlf. 922 93 142

Lørenfaret 1 B
0580  OSLO

Tlf. 23 18 08 80

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Ørsvågvær
Drift AS
 Ørsvågvær

8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Strandgata 9
4790 LILLESAND
Tlf. 37 27 22 10

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

HV service AS
Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Manndalen Bil
og Karosseri AS

Garver Hansensveg 3 etg
 9144 SAMUELSBERG

Tlf. 77 71 63 89

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Teglverksveien 67
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 60 60

Lenagata 62
2850 LENA

Tlf. 61 14 36 00

Trosvikstranda 46/48
1608 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 38 30 00

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Eiker Tak &
Membran AS
Hellebekkveien 4

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 918 65 715

Dagali VVS AS
Bygdevegen 112

3588 DAGALI
Tlf. 32 09 37 86
Mobil 911 19 042

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA

Tlf. 32 23 23 00

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Apex Fysioterapi
Helsesenteret

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Myken
Skipsekspedisjon ANS

Myken, 8181 MYKEN
Tlf. 993 49 117

Motorsenteret
Heidal AS
Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Rønnings
Bilverksted A/S

Otnes
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Lund
Regnskap AS

Langliveien 69
1816 SKIPTVET
Tlf. 413 29 193

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00

hansenprotection.no

Fruene
Haugestad AS
Haugestadbakken 7

3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA

Tlf. 948 34 929

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 06 11 50

Leif Gromstads
Auto A/S
Vesterv 56

4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Ramsøy
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30Trondheimsveien 82

2050 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 48

Specsavers Optikk
Hønefoss

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 21 85

Flatanger
Motor AS

Storlavika
7770 FLATANGER

Tlf. 74 28 97 45

H Hannevold
Transport AS
Hvittingfossv. 420

3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 33 05 78 83
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

som inspirerte deg. 

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

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

Send inn til levemed@personskadeforbundet.no. 

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

•	 Skadelidtes	medvirkning	
	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Universitetsgata	8,	0164	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

Lillestrøm:
Bjørnsonsgate	34
2003	Lillestrøm
Tlf.:	63	89	20	20

Haugesund:
Strandgata	94
5528	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

Tromsø:
Seminarbakken	4
9008	Tromsø
Tlf.:	77	66	73	30

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN	er	et	av	landets	ledende	
firmaer	innen	erstatnings-	og	
forsikringsrett.

Firmaet	består	av	fem	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

Vi	har	prosedert	en	rekke	prinsipielle	saker	
for	norske	og	internasjonale	domstoler	og	
bistår	skadelidte	i	hele	landet	i	saker	om	
erstatning.	I	tillegg	kan	vi	bl.a.	tilby	bistand	
innenfor	følgende	rettsområder:

Fast	eiendoms	rettsforhold,	familie-	og	
arverett,	og	strafferett,	herunder	oppdrag	
som	bistandsadvokat.

Ta kontakt for en gratis 
samtale om din sak!


