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Målet er selvsagt å møtes og å bygge nettverk, men også å få
faglig påfyll. De to første arrangementene var begge omtalt som
suksesser. Mens det første møtet i hovedsak var sosialt, var det
andre møtet også faglig da det baserte seg på et foredrag. Flere
av medlemmene logget seg på og deltok, - og tilbakemeldingene
fra de som var til stede var (utelukkende?) gode.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Godt nytt år – til alle dere fine
medlemmer
av Personskadeforbundet LTN.
Dette blir et
spennende år,
og jeg gleder meg stort til å kunne møtes fysisk igjen. Når vet
vi ikke helt, men mye tyder på at vi over sommeren er over det
verste. Hipp hurra!

Som resten av verden har Personskadeforbundet LTN gjort digitale kvantesprang. I styret møtes vi kun digitalt, men faktisk
oftere enn vanlig. Dette grunnet at vi er i unntakssituasjon, men
også fordi det er enklere å møtes når vi ikke fysisk trenger å flytte på oss. Sekretariatet har selvsagt også fulgt smitterådene
og er kun unntaksvis på kontoret, men jobber på nesten som
vanlig. Lagene, som er det leddet i organisasjonen som er tettest på, er kanskje de som har hatt den vanskeligste jobben.
Hvordan få til treff uten å treffes? Noen har fått det til fordi de
har ressurspersoner, eller har vært modige. Andre er i farta nå
fordi de skal ha årsmøter.

Vi håper selvsagt det snart er over, men frem til da fortsetter
vi vår digitale reise. Neste tilsiget er faglige og sosiale digitale
temakvelder. Vi er faktisk allerede i gang. I desember inviterte
vi til førjulstreff og i januar hadde vi et foredrag om brukermedvirkning.
Målet er selvsagt å møtes og å bygge nettverk, men også å få
faglig påfyll. De to første arrangementene var begge omtalt
som suksesser. Mens det første møtet i hovedsak var sosialt, var
det andre også faglig da det baserte seg på et foredrag. Flere av
medlemmene logget seg på og deltok, - og tilbakemeldingene
fra de som var til stede var gode.
De digitale temakveldene blir ledet av en redaksjon og det er
faktisk planlagt møter hver måned frem til sommeren. Neste temakveld, i februar, er om NAV. I mars er temaet erstatning, og i
april står styremedlemskap på agendaen.
Hvorvidt det blir temakvelder også etter at «verden åpner opp
igjen», gjenstår å se. Men da tenker jeg primært som et supplement – heller enn en erstatning for slik vi hadde det før.
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Erstatningsåret
2020
Et nytt år er tilbakelagt, og det er tid
for en oppsummering.
TEKST: Per Oretorp

1. ANSVARSGRUNNLAG

ville forhindret slaget, men ville redu-

For å fremme et krav om erstatning må

sert omfanget. Spørsmålet var derfor

man først få fastslått et grunnlag for an-

for det første hvorvidt pasienten burde

svar. For personskade i trafikken er dette

fått informasjon om at behandling med

for eksempel fastslått i bilansvarsloven

blodfortynnende var et alternativ og for

Utviklingen av erstatningsretten skjer

og for pasientskader i pasientskadeer-

det andre om det var såkalt adekvat

hovedsakelig via prinsipielle uttalelser fra

statningsloven.

årsakssammenheng mellom informa-

domstolene, og da spesielt fra Høyeste-

sjonssvikten og skaden.

rett. Lovgiver har i liten grad detaljregulert

I 2020 behandlet Høyesterett en sak

erstatningsretten på vårt område, og vi

under pasientskadeloven for en 50 år

En samlet Høyesterett kom frem til at

er derfor avhengig av at saker prøves for

gammel mann som var innlagt for hjer-

det forelå informasjonssvikt, men kom

domstolene.

teflimmer. Han hadde tidligere hatt høyt

under dissens 3-2 til at det ikke var ade-

blodtrykk, men ble ikke tilbudt behand-

kvat årsakssammenheng. Formålet med

I 2020 var det få saker som slapp inn for

ling med blodfortynnende medikament.

informasjonsplikten er at pasienten skal

Høyesterett, da det i hovedsak er saker

Seks måneder senere fikk han hjerneslag.

ha et grunnlag for å gi samtykke, men

av prinsipiell karakter som blir behand-

Slaget skyldtes en rift i halspulsåren

også en generell medvirkning i behandlin-

let der. Jeg vil derfor også ta for meg

og ikke hjerteflimmer. Det er på det

gen. Når det gjelder årsakssammenheng,

noen sentrale lagmannsrettsdommer.

rene at blodfortynnende medisin ikke

kom flertallet frem til at det må stilles
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selv om det ikke foreligger noen svikt fra

Borgarting lagmannsrett behandlet

helsevesenet. Lagmannsretten kom her

også en sak hvor en bilbrann utenfor et

under dissens til at det forelå en ekstra-

bolighus forårsaket brann i selve huset.

ordinær skade, og tilkjente erstatning.

Spørsmålet var her om huseiers forsikringsselskap kunne kreve erstatning av

Høyesterett behandlet en sak om såkalt

bilens forsikringsselskap. Som kjent er

lisensforsikring. Her var det en arbeidsta-

det et såkalt objektivt ansvar for skade

ker i en offshorebedrift som hadde hatt

som bil gjør, og spørsmålet var her om en

en sykdom i flere år og ble langtidssy-

slik brannskade på en bolig omfattes av

kemeldt. Før siste sykemelding ble han

dette ansvaret. Her viser lagmannsretten

oppsagt på grunn av nedbemanning.

til motorvogndirektivene i EØS-avtalen

Syv måneder etter dette ble helseattes-

og kom fram til ansvar. Saken er anket til

ten trukket tilbake på grunn av sykdom

Høyesterett og skal behandles i mars i år.

oppstått mens arbeidsforholdet bestod.
Spørsmålet var om han var omfattet av

Borgarting lagmannsrett behandlet vi-

lisensforsikringen. Her la Høyesterett til

dere en sak om personskade som følge

grunn at forsikringsavtalen utløp tidligst

av ulykke med tilhenger til en trekkvogn.

to måneder etter at arbeidsforholdet ble

Ulykken skjedde da en flyttbar skillevegg

avsluttet. Høyesterett la til grunn at be-

i tilhengeren falt ned mens kjøretøyet

grepet «tidlig» må forstås slik at partene

hadde stanset kortvarig. Ulykken skyldtes

kan avtale et senere utløp. Hvis ikke det

feil på skinner i taket, fordi det ikke var

er gjort, kan man ikke legge til grunn en

montert stoppere i enden. Lagmanns-

krav om nærhet til ansvarsgrunnlaget

lengre virkningstid enn lovens minimum.

retten kom her til at også denne skaden

og at blodfortynnende medisin ville være

Han ble ikke gitt medhold av Høyesterett.

kom inn under bilansvaret. Tilhengeren

behandling mot slag på grunn av hjer-

er en del av kjøretøyets innretning og

teflimmer, og ikke slag på grunn av rift

Borgarting lagmannsrett behandlet

skaden skjedde som en følge av feil på

i halspulsåren.

en sak som gjaldt en pilot som hadde

denne innretningen.

mistet helseattesten som flyger som
Gulating lagmannsrett behandlet en

følge av gallestenanfall. Da han krevde

Hålogaland lagmannsrett behandlet en

pasientskade etter at en kvinne fikk en

dekning under lisensforsikringen, påla

ansvarssak under yrkesskadeforsikrings-

skade i bekkenområdet etter et inngrep

forsikringsselskapet piloten å operere

loven. Her var det en skadelidt som var

for å fjerne livmor. Skaden påførte henne

bort galleblæren, noe som ville medføre

ansatt i kommunen og som avsluttet

betydelige smerter, vannlatingsproblemer,

at gallestensanfallene ville opphørt. Dette

en middag etter arbeidstid med en øl

etc. Spørsmålet var om skaden kunne

ønsket ikke piloten, blant annet på grunn

på arbeidsstedet. Skadelidte sovnet og

regnes som en ekstraordinær skade, noe

av frykt for narkose og komplikasjoner.

våknet av at overordnet utførte seksuelle

som kan gi grunnlag for erstatning selv

Lagmannsretten kom her til at det forelå

overgrep på han. Spørsmålet var så om

om det ikke foreligger svikt. I pasientska-

en såkalt operasjonsplikt og at han derfor

dette er en yrkesskade i lovens forstand.

deerstatningsloven er det en bestemmel-

ikke hadde krav på utbetaling av forsik-

Lagmannsretten konkluderte med at

se som gir adgang til å få erstatning hvis

ringen. Denne saken skal behandles av

det ikke var tilstrekkelig nærhet til ar-

skadekonsekvensene er ekstraordinære,

høyesterett i løpet av året.

beidsoppgavene eller et arrangement i
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arbeidsgivers regi, og avviste erstatnings-

4. ÅRSAKSSAMMENHENG VED

5. KAPITALISERINGSRENTEN

ansvar etter yrkesskadeerstatningsloven.

NAKKESLENG

Utmåling av fremtidig inntektstap ba-

Her har det vært elleve saker i lag-

seres på en engangsutbetaling, noe som

2. MEDVIRKNING

mannsretten, hvor én ga skadelidte

innebærer at man får erstattet fremtidig

Dette er et sentralt tema og gjelder der

medhold og de øvrige ga medhold til

tap langt tidligere enn tapet oppstår.

skadelidte har opptrådt uaktsomt og kan

forsikringsselskapene. Avslagsgrunn-

Dette betyr at man kapitaliserer be-

bli møtt med krav om redusert erstatning

lagene var varierende. Blant annet ble

løpet til dags verdi og legger til grunn

på grunn av egen adferd.

det vist til at de sakkyndige ikke had-

at det som blir utbetalt av erstatning

de vektlagt tidligere plager i stor nok

med tillegg av renter av erstatningen

Borgarting lagmannsretten behandlet

grad, manglende skadeevne, manglen-

til sammen skal gi full kompensasjon.

en slik sak, hvor skadelidtes bil kom over

de dokumentasjon/sannsynlighet for

Kapitaliseringsrenten ble i desember 2014

i motgående kjørefelt og kolliderte med

brosymptomer, mangel på sykemel-

fastsatt av Høyesterett til 4 % etter in-

motgående kjøretøy. Skadelidte ble på-

dinger og konkrete journalnotater fra

flasjon. Det vil si at skadelidte forventes

ført en ryggskade og erklært 100 % ufør.

sykehuset talte mot akuttsymptomer .

å ha en avkastning av erstatningen på

Det ble tatt blodprøver av skadelidte som

Det var også et tilfelle hvor skadelidte

6-7 % nominell rente.

tilsa en promille på 1-1,5. Ulykken skjedde

hadde vært i arbeid i lengre periode etter

i april 2013 og forsikringsselskapet ori-

ulykken og derfor ikke nådde frem med

Personskadeforbundet har tatt opp dette

enterte i juni 2013 at avkortning ville bli

årsakssammenheng.

spørsmålet med både justis- og finans-

vurdert. Forsikringsselskapet utbetalte

departementet i mange år, første gang

flere a-konto-beløp på til sammen 1 mil-

Det ser altså ut til å ha vært denne type

i 1990. I 2019 sendte justisdepartemen-

lion kroner, men varslet 100 % avkortning

konkrete begrunnelser for avslagene og

tet på høring et forslag om å fastsette

i februar 2017. Forsikringsselskapet er

ikke noe nytt prinsipielt i disse dommene.

kapitaliseringsrenten i forskrift. Person-

pålagt å varsle innsigelser så snart de er

skadeforbundet har inngitt høringsut-

klar over faktum. Hvis så ikke skjer, taper

talelse til forslaget og venter fremdeles

de rett til sin innsigelse på grunn av pas-

på behandlingen. I et intervju med Af-

sivitet. Lagmannsretten la her til grunn

tenposten i desember i fjor uttalte de-

at så var tilfelle og tilkjente erstatning.

partementet at de nå vil arbeide videre

uten avkortning.

med dette forslaget og gi en tilbakemelding i løpet av våren i år. Vi er veldige

3. ÅRSAKSSAMMENHENG

spente på utfallet og håper at vi nå får

Borgarting lagmannsrett fant at det var

en vesentlig lavere kapitaliseringsrente

årsakssammenheng mellom en trailersjå-

enn 4 %. Politikerne som ble intervjuet

før sine psykiske problemer, ervervsufør-

i Aftenposten ga alle sammen uttrykk

het og en bilulykke i 2000. Domstolen la

for at det stilles altfor store krav til hvor

i denne forbindelse vekt på ny bevisning

stor avkastning skadelidte skal makte

blant annet morens dagboksnotater og

å oppnå med erstatningen, når det er

fastlegens forklaring. På tross av manglen-

krav om 4 %. For unge skadelidte vil en

de nedtegnelser av symptomer den første

reduksjon i kapitaliseringsrenten, på for

tiden ble mente retten at både årsakssammenheng og adekvans var sannsynliggjort.

eksempel 1 %, gi svært stort utslag på
ÅRSAKSSAMMENHENG VED NAKKESLENG
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erstatningssummen.

Kapitaliseringsrenten ble i desember 2014 fastsatt
av Høyesterett til 4 % etter inflasjon. Det vil si at
skadelidte forventes å ha en avkastning av erstatningen på 6-7 % nominell rente.

NORSK PASIENTSKADEERSTATNING HAR fremmet forslag om en særskilt forskrift om menerstatning, noe som vi har hatt store innsigelser til.

6. HØRINGER

at en revisjon av allerede eksisterende

kampen ved å gå i domstolene og som

Personskadeforbundet har i vanlig or-

invalidtetstabell hadde vært en langt

utfordrer de spørsmålene som fremdeles

den deltatt i stortingskomitéhøringer

bedre løsning. Vi har hatt møter med

er uavklart. Vi er helt avhengig av at både

og levert høringsuttalelser til departe-

Norsk Pasientskadeerstatning og inngitt

skadelidte og advokater tør å prøve saken

ment og direktorater hvor vi har tatt opp

høringsuttalelse, muntlig og skriftlig, på

overfor domstolene. Derfor skal forbun-

problemstillinger knyttet til områder av

forslaget. På tross av bred enighet blant

det fortsette med å styrke samarbeidet

betydning for våre medlemmer. Her viser

brukerorganisasjonene har Stortinget

med juridiske aktører som ikke bare har

jeg til vår hjemmeside.

vedtatt forskriften som i henhold til hel-

nødvendig kompetanse på personska-

se- og sosialdepartementet vil tre i kraft

deerstatningsområdet, men som også

i løpet av våren 2021.

har økonomiske muskler og en interesse

7. PASIENTSKADEERSTATNING
Norsk Pasientskadeerstatning har frem-

av å utfordre juridisk praksis. Vi minner

met forslag om en særskilt forskrift om

Jeg benytter anledningen til å takke for

om forbundets rettssikkerhetsfond som i

menerstatning, noe som vi har hatt store

alle innspill vi har fått i løpet av det sis-

enkelte prinsipielle saker vil kunne bære

innsigelser til. Vi mener at det er uhen-

te året og særlig vil jeg takke alle dere

noe av den økonomiske risikoen.

siktsmessig og kompliserende med for-

som tar kontakt og deler med dere av

skjellige invaliditetstabeller for forskjellige

deres erfaringer. Forbundet og jeg er

Med dette ønsker jeg alle et riktig godt

ansvarsgrunnlag. Det er åpenbart slik

full av respekt for alle dere som har tatt

nytt erstatningsår.
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Schankes medisin
Det å bety noe for noen og være en del av et fellesskap er noe av det viktigste for å ha et godt liv, ifølge professor
emeritus Anne-Kristine Schanke.
TEKST: FFO

- I vår kultur er det utrolig mye vekt på

Å BETY NOE FOR NOEN:- Det å bety

LYKKEFAKTORER

selvrealisering, enten det er gjennom

noe for noen og inngå i et fellesskap,

FFO har denne høsten gjort en undersø-

ansiktsløft eller mindfulness. Men noe

det er kanskje det viktigste livsinnholdet

kelse der vi har spurt funksjonshemmede

av det viktigste for folk flest er å være en

vi mennesker har. Å gjøre noe som har

og kronisk syke om hva som er viktig for

del av et fellesskap. Det å være til nytte

verdi, sier Schanke.

at de skal ha et godt liv til tross for sin

eller bety noe for noen, har vi mennesker
kanskje mest glede av, sier Schanke.

funksjonshemming eller kroniske sykdom.
- På Sunnaas har jeg møtt mennesker med

Svarene er relativt entydige: I tillegg til

de største skader det er mulig å overleve,

gode rammebetingelser, som arbeid,

Schanke vet hva hun snakker om. I hele

sier Schanke. Men det er ikke slik at alvor-

bolig, økonomi, er gode relasjoner det

27 år har hun vært sjefpsykolog på Sun-

lighetsgraden på funksjonshemmingen

viktigste for de aller fleste.

naas, og møtt mennesker som har stått

eller sykdommen alene påvirker livskva-

i ekstreme omstillingssituasjoner etter

liteten din. Mange andre forhold spiller inn.

store skader eller som lever med funk-

- Før trodde vi at personlige egenskaper
alene var avgjørende for hvordan man

sjonshemminger og kroniske sykdommer.

MER ENN BARE FUNKSJONSHEMMET

håndterer påkjenninger, det vi kaller re-

I fjor fikk hun Kongens fortjenestmedalje

Mye forskning er gjort på de negative

siliens eller motstandskraft. Det tror vi

for sitt virke som psykolog og forsker. Hun

følgene av å leve med funksjonshem-

ikke lenger.

har hatt stor betydningen for utformingen

ming eller kronisk sykdom. Det har fått

av et moderne rehabiliteringsfag og for

konsekvenser.

Schanke sier forskningen i dag vektlegger
tre faktorer som avgjørende:

å heve kunnskapen om rehabiliteringspsykologi og nevropsykologi i Norge. I

- Den negative forskningen, med fokus

dag er hun 70 år og pensjonist, og bruker

på svikttegn, har påvirket vårt bilde av

tiden til å gjøre ferdig artikler. Hun har på

funksjonshemmede og funksjonshem-

2. Tilgang på nære relasjoner

ingen måte snakket ferdig.

medes bilde av seg selv. Det negative

3. De ytre rammebetingelser vi lever

bildet internaliseres, sier Schanke.

1. Personlige egenskaper, som optimisme,
omstillingsevne og fleksibilitet

under

- Hvordan man ser på seg selv, er veldig

GODE RELASJONER

viktig. Hvordan man ser på seg selv på-

- Helsevesenet klarer ikke å gjøre så mye

virker måten man blir sett på av andre. Vi

med relasjonene dine, men evnen til å

har alle flere identiteter. Du er kanskje både

bygge relasjoner og ha kontakt med be-

yrkesperson, venn, mamma og ektefelle.

tydningsfulle andre, er alfa og omega.

Alt står og faller ikke på én identitet. Både

Likevel kan helsepersonell bli flinkere til

funksjonshemmede og andre minorite-

å involvere pårørende og nære venner

ter er også bikulturelle. De er både helt

slik at de både blir ivaretatt og blir bedre

vanlige mennesker, men også noe helt

lagspillere. For det er i hverdagene livet

annet i tillegg. Noen ganger tar det helt

leves.

vanlige mennesket mye større plass enn
«den funksjonshemmede».
PROFESSOR EMERITUS Anne-Kristine Schanke.
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Ikke alle har et like godt utgangspunkt.

Å BETY NOE FOR NOEN:- Det å bety noe for noen og inngå i et fellesskap, det er kanskje det viktigste livsinnholdet
vi mennesker har. Å gjøre noe som har verdi, sier Schanke.

Hvis man ikke har gode relasjoner med
familie og venner, hva gjør man da?
- Spørsmålet blir hvordan man kan finne
noen som man kan være nær.
Hvor kan jeg finne noen som betyr noe
for meg? Er det innenfor foreninger, likemannsarbeid, hobbyer eller på nettet?
Er det å få en støttekontakt? Kanskje
man må gå i behandling for å forstå hva
som butter hvis man ikke klarer å åpne
seg for andre. Det er ikke ett svar på det
spørsmålet.
Schanke er ydmyk overfor de medmennesker hun har møtt på Sunnaas. Etter mange
år i feltet, er hennes respekt for hvordan
folk håndterer påkjenninger stor:
- Noen blir ulykkelige, andre reiser seg,
men livet kan likevel stabilisere seg over
tid. De som har noen rundt seg, en heiagjeng, har en drivkraft. Det er vanskeligere
å reise seg hvis man står alene, og har
rusproblemer eller psykiske vansker i tillegg. Skader som gir kognitive problemer
er også en stor utfordring. Så det gjelder
for helsevesenet å møte dem med empati
og profesjonalitet. Jeg pleier å tenke i
møte med pasienter; hvordan ville jeg selv
og mine håndtert dette? For pasienter vi
møter er bare litt foran oss i løypa. Ingen
mennesker går gjennom livet uten arr og
tap, og mange av oss og våre nærmeste
vil en eller annen gang oppleve alvorlig
sykdom og nedsatt funksjon.
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GODE RAMMER
FFO, og flere med oss, kjemper for å

SCHANKES 10 BUD FOR GOD LIVSKVALITET

bedre rammevilkårene for funksjonshemmede og kronisk syke. Mange

(Like relevante om man er funksjons-

5. Søk hjelp og støtte, tro på at det fin-

opplever at arenaer som gir livskvali-

hemmet, kronisk syk eller ingen av

nes andre mennesker som kan forstå

tet for andre er stengt, eller vanskelig

delene)

deg. Du er ikke alene.

funksjonshemmede ønsker å jobbe,

1. Let ikke etter mening når ulykker

6. Konfronter utfordringer, ikke vik

men slipper ikke til på arbeidsmarke-

rammer. Finner du ikke mening fort,

unna.

det. Frafallsprosenten i videregående

kommer den sjeldent.

tilgjengelig, for dem. Flere enn 100 000

opplæring er på hele 64 prosent for

7. Hold oppe dagliglivet, finn en rytme

funksjonshemmede. Ytelser som AAP,

2. Motstandsdyktige (resiliente) perso-

og gjøremål som skaper innhold i livet.

strammes inn og gir usikker økonomi.

ner sier til seg selv: Jeg bruker ikke tid

Mange får ikke de lovfestede rettighe-

på å gruble over hva som kunne vært

8. Still krav til deg selv, og gjennomfør

tene som de har krav på, eller bruker

annerledes. Jeg og mine må gjøre det

aktiviteter som gir deg en mestrings-

uforholdsmessig mye ressurser på å

beste ut fra det som er her og nå.

opplevelse.

de i utgangspunktet har rett på. Dette

3. Fokuser på gode minner, ikke de

9. Prøv å være romslig ovenfor deg

påvirker livskvaliteten direkte.

dårlige.

selv. Egenomsorg er avgjørende for

få innvilget tjenester og ytelser som

psykisk helse.
- Når noen arenaer er stengt, gjelder det å

4. Ikke sammenlign med det som var,

finne andre arenaer. Hvor kan du oppleve

men fokuser på det som gir håp for

10. Prøv å sette deg selv inn i en større

det som andre opplever gir mening, og

fremtiden.

sammenheng, det tilfører livet per-

finne det fellesskapet du trenger? Har du

spektiver, mening og innhold.

ikke noe trivsel i hverdagen, tenk gjennom
hvordan du kan gjøre ting som skaper
opplevelser. Det er det som har betydning

Hun er opptatt av at også funksjonshem-

har også en personlig side. Jeg sier til

for hvordan du har det i livet, og det er

mede og kronisk syke skal tillate seg å

mennesker jeg møter på Sunnaas – det

disse faktorene du skal se på for å prøve

si at de har det skitt av og til.

er lov å ha empati med deg som med

å få det bedre.

alle andre! Det bør være greit å si at
- Mange funksjonshemmede er livredde

man er nede fordi man er frustrert og lei

DET ER LOV Å SI AT MAN HAR

for å bli syntes synd på og sett ned på.

seg fordi forholdene i livet er vanskelige.

DET SKITT

Medlidenhet reflekterer ikke et likever-

De fleste mennesker har vanskelige

- Men det er klart, hvilken kontekst du

dig forhold. Empati er noe annet enn

perioder i livet, men funksjonshemmede

lever i påvirker livskvaliteten. Har du dår-

medlidenhet. En periode var man veldig

har mange reelle barrierer i tillegg.

lig økonomi, dårlige boforhold og sliter

opptatt av at funksjonshemminger

med å få tilgang til de tjenestene du

ble skapt av samfunnet. Det er viktig,

Denne artikkelen har tidligere blitt

trenger, er det vanskelig, sier Schanke,

mangel på tilgjengelighet og universell

publisert på FFO.no sine hjemmesider.

og dette øker belastningen for funksjons

utforming kan forsterke funksjonshem-

hemmede.

mingen. Men en funksjonshemming
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Bulgaria og Sveti Vlas sommeren 2021
Vi har, som resten av verden, satt
mye på vent i år. Nå handler det
om dugnad og om å få slutt på
Covid-19-virusets skadevirkninger.
Derfor har vi også utsatt åpningen av de flotte leilighetene vi har
i Bulgaria i påvente av endringer i
myndighetenes reiseråd.

Vi håper derfor at vi kan tilby dette så snart
som mulig. Men det viktigste for oss er at
vi først gjør det når det er trygt å reise, og
vi håper dere føler det samme.
Om dere ønsker å skrive dere inn på en
venteliste, i tilfelle verden åpnes opp og
pandemien blir under kontroll, er dere velkommen til å gjøre det. Send en e-post til

Vi vet at dette er et kjært tilbud for med-

Frank Gjelsøy i sekretariatet, adressen er

lemmer, og mange har gode minner fra

frank@personskadeforbundet.no.

fine opplevelser og sommerferier her langs

Vi anbefaler uansett at ingen å bestille flybilletter før dere har fått en
bekreftelse fra oss om at leilighetene
er åpnet. Hvis dere vil lese mer, og
drømme om en sommer i Bulgaria,
anbefaler vi å gå på hjemmesidene
våre www.personskadeforbundet.
no. Der finner dere mer informasjon
om stedet Sveti Vlas og leilighetene.
Flere av boenhetene er tilrettelagte
for folk med ulike former for funksjonsnedsettelse.

Svartehavet.
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Smått & Viktig
Med brukere i sentrum
Den 13. november arrangerte FFO sitt
70-års jubileum. Digitalt selvfølgelig.
Temaet var brukere og brukernes
rolle. Et av målene var å rekruttere
flere brukere.

skapsproduksjon blir bedre dersom erfa-

er del av FFO, sliter man med å rekruttere

ringskunnskap tas med har virket. I dag

brukere.

På seminaret, som hadde en tidsram-

TRENGER FLERE BRUKERE

ikke helt vet hva det betyr å være bruker.

me på 90 minutter, deltok blant andre

Det har heldigvis skjedd mye på 70 år,

Vi mener imidlertid at erfaringene våre

NAV-direktør Hans Christian Holte, hel-

og brukerinvolvering er et ord som gir

medlemmer sitter på er viktig og nyttig

sedirektoratets divisjonsdirektør Linda

positiv gjenklang og finnes på mange

i både forvaltning og forskning, sier ge-

Granlund og Bufdir-direktør Mari Tromm-

forvaltningsnivåer. Særlig innenfor hel-

neralsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad,

ald. I tillegg ble flere brukerrepresentanter

sefeltet. Likevel fungerer ikke alltid dette

og legger til:

intervjuet.

like perfekt, fordi man innimellom sliter

er brukermedvirkning ikke bare noe man
snakker om, det er også implementert

- Svært mange vegrer seg for å innta

mange steder.

brukerrollen, enkelte fordi de har nok med
livet som det er – men noen også fordi de

med å få endret kulturen og dermed gi

- Det er gledelig at Helse Sør-Øst har

Den røde tråden var en referanse til FFOs

brukerne nok «makt» og «plass». En an-

laget et opplæringskurs for brukerrepre-

utrettelige jobb for å få flere brukere inn

nen begrensing er tilgangen på brukere.

sentanter på systemnivå. Kurset er gratis

i utviklingen av tjenester. En 70 år lang

Altså folk som ønsker å innta slike verv.

og åpent for alle. Kanskje en gjennom-

og kontinuerlig terping på at tjenester,
tilrettelegging, prioriteringer og kunn-

gang vil gjøre at flere «tørr» å prøve seg
Også i Personskadeforbundet LTN, som

– 12 –

som brukere?

Likepersontelefonen er et tilbud til de som er rammet av en
skade, er pårørende eller etterlatt. Og har behov for å snakke
med noen som virkelig forstår situasjonen. Vi snakker ikke om
fagkompetanse, men erfaringskompetanse.

Personskadeforbundet LTNs
likepersontelefon
Kriteriet for å bli likeperson er at vedkommende innehar erfaringskunnskap,
har gjennomgått forbundets kurs og er
godkjent av sine lag. Likepersonene har
taushetsplikt og er hjelpere på frivillig
basis.
En som har valgt å være likeperson og
å betjene likepersontelefonen er Arne
Magne Andreassen. Han ble selv rammet
av en skade tidlig på 2000-tallet.
- Jeg har vært medlem i Personskadeforbundet LTN i mange år og i flere av
disse årene har jeg vært likeperson, sier
han.
- Hvorfor stilte du opp som frivillig på

Da pandemien rammet oss, måtte forbundet tenke nytt. Et av de tiltakene
vi satte i gang var å starte en likepersontelefon. Nå har telefonen vært
åpen hver tirsdag og torsdag mellom 1700 og 1900, i flere måneder.

vaktlista til likepersontelefonen?
- Jeg ønsker å hjelpe til der jeg kan hjelpe
til. Derfor sa jeg ja.

Likepersontelefonen er et tilbud til de som

sontjeneste som en del av forbundets

er rammet av en skade, er pårørende eller

arbeid i svært mange år, er vi stolte av

Arne Magne Andreassen forteller at han

etterlatt. Og har behov for å snakke med

å kunne tilby tjenesten også som en fast

til nå har hatt fire-fem vakter, inkludert

noen som virkelig forstår situasjonen. Vi

telefontjeneste. Tidligere var dette tilbu-

nyttårsaften. Han tror behovet er til stede,

snakker ikke om fagkompetanse, men

det kun basert på avtalte møter, enten

men at tjenesten må bli bedre kjent.

erfaringskompetanse.

fysisk eller per telefon. Å ta en telefon

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær

når man kjenner på det, der å da, er et

- Det er ganske stille på telefonvaktene.

supplerende tilbud, forklarer Dahl-Hilstad.

Særlig trodde jeg at Gjerdrum-skredet

i Personskadeforbundet LTN, sier at det

ville skape behov for å snakke med noen.

ligger mye erfaring, men også kursing

HVEM SVARER?

Personlig tror jeg ikke det handler om

bak de som betjener telefonen.

Likepersontjenesten tilbyr altså medlem-

at folk ikke trenger noen å snakke med,

mer samtaler med en erfaren og trent

men at folk ikke har likepersontelefonen

samtalepartner. De kalles likepersoner.

under huden ennå.

- Etter å ha utdannet og hatt likeper-
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Skaderisikoen for unge bilførere
ned 40 prosent på 5 år
En rapport produsert av Transportøkonomisk institutt (TØI) forteller
om en drastisk nedgang i skaderisikoen for unge bilførere. De mener
blant annet at det skyldes en stadig
sikrere bilpark samt prikkesystemet,
men også at trender og sosiale medier påvirker positivt.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Nedenfor kan du lese hovedfunnene fra

- Fra 2010 til 2014 ble antall unge bilførere

TØI-rapporten.

innblandet i personskadeulykker natt til
søndag bortimot halvert fra 103 til 56.

SIKRERE BILER OG PRIKKESYSTEMET

Fra 2014 til 2018 ble antallet igjen nesten

I TØI-rapporten kommer det frem at ned-

halvert til 29 tilfeller. Fra 2010 til 2018 er

gangen i skaderisikoen skyldes bedre

nedgangen på hele 72 %. En viktig meka-

sikkerhetssystemer i nyere biler. Dette

nisme bak denne gunstige utviklingen kan

gir seg nå utslag også blant noe eldre

være at ungdom nå avtaler kjøring på for-

biler som ofte kommer ungdom til gode,

hånd på sosiale medier, og at det dermed

siden denne gruppen sjelden kjøper helt

er mindre promillekjøring enn tidligere,, og

nye biler, og også låner foreldrenes bil.

at det dermed er mindre promillekjøring

- Den gunstige utviklingen blant unge

Trolig bruker også ungdom i større grad

enn tidligere, fastslår Bjørnskau.

bilførere skyldes først og fremst at vi

enn før dele- og leiebilordninger og får

har fått en stadig sikrere bilpark, men

dermed nytte av nye bilers gode passive

En mer generell samfunnstrend som også

prikkbelastningssystemet har trolig også

sikkerhet.

kan forklare den gode utviklingen er at

bidratt, sier forskningsleder Torkel Bjørn-

ungdom er blitt mer lovlydige og «skik-

skau i en kommentar til rapporten på

Prikkbelastningssystemet som er spesielt

kelige» over tid. Dette er dokumentert i

TØIs hjemmesider.

strengt for unge førere, har en klart do-

mye annen sammenlignbar forskning,

kumentert effekt. Etter at systemet ble

som Ungdata og IRIS.

Blant de andre trafikantgruppene er også

revidert i 2011 får ferske bilførere dobbelt

statistikken meget positiv. Risikoen for

opp med prikker de to første årene etter

MENN MÅ SKJERPE SEG

skade, ulykke og død for alle trafikant-

avlagt førerprøve. I 2019 ble ordningen

Ser man på risikofordeling over alder har

gruppene er nærmest halvert de siste

ytterligere utvidet til også gjelde bruk

unge (og eldre) fortsatt høyest risiko, men

ti årene.

av håndholdt mobiltelefon, som straffes

tendensen for unge har blitt sterkt redu-

med to prikker i førerkortet.

sert over tid.

for å redusere trafikkrisiko, så resultatet

KRAFTIG NEDGANG I PERSON-

- Mannlige bilførere har høyere risiko for å

som presenteres i TØI-rapporten er som

SKADEULYKKER I HELGENE

bli drept enn kvinnelige og en viktig årsak

musikk i våre ører. Rett og slett en flott

Et annet interessant funn i rapporten er

er trolig at ulykker med mannlige sjåfører

julegave, sier Per Oretorp i Personskade-

at risikoen for bilulykker, som tradisjo-

skjer i høyere hastigheter. Mange døds-

forbundet LTN.

nelt sett har vært høyere om nettene,

ulykker involverer dessuten en mannlig

er kraftig redusert. Mens man tidligere

fører som har kjørt i ruspåvirket tilstand.

Han presiserer at tallene ikke er ukjente

målte at risikoen 11-doblet seg natten

Når det gjelder risikoen for å bli skadet

for forbundet som gjennom årene har

mellom lørdag og søndag, er denne rela-

bak rattet er risikoen større for kvinner

jobbet kontinuerlig for å sikre trafikanter,

tivt lik på normalen. En mulig forklaring,

enn for menn, sier Bjørnskau.

men at det likevel er hyggelig å lese status

sier de i rapporten, er at ungdom avtaler,

«svart på hvitt».

administrerer og planlegger kjøring på

De eldste bilførerne har fortsatt høyere

sosiale medier.

risiko enn andre grupper både når det

- Vi er et forbund som ble stiftet nettopp
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gjelder de mest alvorlige ulykkene med

omkjøringsveier rundt byer og tettsteder

drepte eller hardt skadde, og i de minst

og, fotgjengere og syklister blir stadig

alvorlige ulykkene med kun materielle

bedre skjermet fra annen trafikk. Farten

skader. Eldre er mindre fysisk sterke og

på veiene har også gått ned de senere år.

blir mer alvorlig skadet i ulykkene de er
involvert i, og de har flere småkollisjoner i

En eldre bilførerpopulasjon, effekter av

forbindelse med rygging, på parkerings-

trafikkontroller og prikkbelastning av

plasser, osv.

førerkort er viktige årsaker, men også
holdningsendringer blant trafikanter. Un-

TUNG MOTORSYKKEL STØRST

dersøkelser av trafikanters holdninger og

RISIKONEDGANG OVER TID

atferd viser at flere aksepterer sikkerhets-

Den største risikonedgangen over tid

restriksjoner i trafikken og flere benytter

finner man blant tunge motorsyklister

sikkerhetsutstyr. Det kan tyde på at vi er

- trafikantgruppen som tidligere var ver-

i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur

stinger i risikostatistikken. På 1980-tal-

i trafikken i Norge. Vi har også fått en

let var gjerne den typiske eieren av tung

stadig bedre akuttmedisin og varsling

motorsykkel i tjueårene, mens i dag er

av ambulanse ved ulykker skjer raskere

gjennomsnittsalderen trolig rundt 50 år.

enn tidligere.

EN RAPPORT PRODUSERT av Transportøkonomisk
institutt (TØI) forteller om en drastisk nedgang i skaderisikoen for unge bilførere. De mener blant annet at det

Endringen i hvilke aldersgrupper som

Prosjektet som rapporten er basert på er

kjører tung motorsykkel er trolig én av

finansiert av Statens vegvesen og Vegdi-

hovedforklaringene på den store risi-

rektoratet. Om du ønsker å lese rapporten,

konedgangen som har skjedd i perio-

finner du den ved å gå inn på toi.no.

den 1985-2018. Men det har også vært
gjort mye godt trafikksikkerhetsarbeid
i MC-miljøene.

STATISTISK OVER ULYKKER, drepte og skadde.

Nå er det lett motorsyklene som har høyest risiko. Lett motorsykkel kan kjøres fra
man er 16 år, og mange førere av lett MC
er unge og dermed risikoutsatte.
BEDRE SIKKERHETSKULTUR I
FRAMMARSJ
Den generelle risikoreduksjonen på norske
veier skyldes i stor grad myndighetenes
systematiske arbeid med å forbedre veinettet. Det anlegges nye og sikrere veier
med fysisk separering av trafikk, kryss
bygges om til rundkjøringer, man bygger
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skyldes en stadig sikrere bilpark samt prikkesystemet,
men også at trender og sosiale medier påvirker positivt.

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

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.

Lag i Personskadeforbundet LTN:

Årsmøtedato
Sted/klokkeslett

Kontaktperson/tlf./e-post

Asker og Bærum lokallag

04.03.2021 Digitalt

Julie Kvamme, tlf. 412 10 288
askerogbarum@personskadeforbundet.no

Aust-Agder fylkeslag

12.04.2021 Formannsgt. 1, Eydehavn, kl 19:00

Målfrid Helle, tlf. 907 80 830
austagder@personskadeforbundet.no

Drammen og omegn lokallag

23.03.2021 kl 18:30

Kjell-Ivar Skogmo, tlf. 997 17 290
drammenomegn@personskadeforbundet.no

Lofoten lokallag

08.04.2021

Midt- og Nord-Hedmark lokallag

NY DATO
12.04.2021 OBS!
Myklegard kro, Løten, kl 18:30

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

Midt-Troms lokallag

11.04.2021

Remi Opsett, tlf. 415 12 045
midttroms@personskadeforbundet.no

Solør/Odal og omegn lokallag

27.03.2021 Biblioteket på Kongsvinger, kl 13:00

Lennart Karlsson, tlf. 413 30 740
solorodalomegn@personskadeforbundet.no

Sortland og Andøy lokallag

11.04.2021

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

Stjør- og Verdal lokallag

08.04.2021 Verdal Røde kors, kl 18:30

Toralf Hjelde, tlf. 957 12 569
stjorverdal@personskadeforbundet.no

Sør-Trøndelag lokallag

23.03.2021 Olavsgården, Trondheim, kl 18:00

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

Østfold fylkeslag

16.03.2021 Scandic hotel Brennemoen, kl 18:00

Hege Hansen, tlf. 415 43 110
ostfold@personskadeforbundet.no

Klubbhuset, Skoleveien 2,
Gravdal, kl 18:00

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

Under 100 døde
i trafikken i 2020
For første gang siden 1947 er antall
døde i trafikken på ett år mindre
enn hundre personer. - Et tapt liv er
uansett for mye, sier Adelheid Bøen
fra Personskadeforbundet LTNs lokallag Nordre Vestfold. Hun sitter i
arbeidsgruppa til Lys til ettertanke,
som for 27ende gang ble markert
den første søndagen i januar.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er mange grunner til at statistikken

• Det har vært flere MC-ulykker i år
enn i fjor

For ikke-innvidde er Lys til ettertanke
en markering for å synliggjøre det store

• I én tredjedel av ulykkene er tunge
kjøretøy eller busser involvert
• Nesten ingen barn dør i bilulykker – to
i år, ingen i fjor

omfanget av dødsulykker og skadde i
trafikken. Bak arrangementet står fylkets
trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen,
Trygg trafikk, Personskadeforbundet LTN
og Tunsberg bispedømme.

Samtidig viser statistikken at antall ulykker på hovedveiene, altså riksveier og

I arrangementskomiteen sitter også Per-

europaveier, nesten er halvert fra i fjor.

sonskadeforbundet LTNs Adelheid Bøen.

De fleste alvorlige ulykker skjer ikke på
de store veiene, men på fylkesveier eller

- Det er en del jobb siden det er et re-

kommunale veier.

lativt omfattende arrangement, men

over dødsulykker har gått ned de senere

rutiner er på plass etter at vi har gjort

årene. Sikrere kjøretøy og veier, målrettet

Det er møteulykkene og utforkjøringene

dette hele 27 ganger. I år ble det likevel

trafikkovervåkning og kontroller er viktige

som oftest har dødelig utfall.

mye ekstra, og mange teamsmøter, på

variabler, men endringer i trafikkultur bør

grunn av pandemien, sier hun.

også nevnes, sier Per Oretorp i Person-

Rent geografisk har det vært størst ned-

skadeforbundet LTN.

gang i ulykker med dødelig utfall i fylkene

Bøen forklarer at det var Personskade-

Agder, Vestland, Møre og Romsdal og

forbundet LTN som i sin tid var pådriveren

Han er svært glad for den positive ut-

Trøndelag. De fire fylkene hadde i fjor

bak markeringen.

viklingen, men presiserer at forbundet

til sammen 40 trafikkdrepte, mens det i

fortsatt jobber for å nå nullmålet – altså

år har vært 18.

- Det var Liv Akre i Vestfold-laget som

ingen dødsfall i trafikken.

tok kontakt med Mette Magnussen i
Og mens færre kvinner altså har dødd

Trygg Trafikk, og foreslo å gjøre noe

FORSKJELLER FRA TIDLIGERE

i trafikken i år, er det omtrent like man-

sammen for å markere dødsfallene og

Ifølge Statens vegvesen er det er noen ty-

ge menn som drepes i trafikken nå som

skadde i trafikken. Den gangen det

delige forskjeller på dødsstatistikken i år,

tidligere.

startet var E 18 omtalt som en dødsvei

sammenlignet med i fjor og året før der.

gjennom Vestfold. Tallet på trafikkuhell
77 av de 94 drepte i år er menn.

• Færre kvinner har omkommet i trafikken i år – 16, mot 30 i fjor
• Færre eldre over 65 år har mistet livet
– 21, mot 31 i fjor og året før
• Færre personbiler har vært involvert i
dødsulykker enn foregående år

gikk heldigvis fort ned etter at det ble
motorvei gjennom fylket

LYS TIL ETTERTANKE
Den 3. januar ble det, tradisjonen tro,

Som tidligere år foregikk årets Lys til

arrangert Lys til ettertanke. Arrange-

ettertanke i form av en kirkeseremoni

mentet var lagt til Skjee kirke i Sandefjord

der navn på de omkomne ble lest opp –

kommune.

i tillegg var både inne- og uteområdet
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- Det var Liv Akre i Vestfold-laget som tok kontakt med Mette Magnussen
i Trygg Trafikk, og foreslo å gjøre noe sammen for å markere dødsfallene
og skadde i trafikken. Den gangen det startet var E 18 omtalt som en
dødsvei gjennom Vestfold. Tallet på trafikkuhell gikk heldigvis fort ned
etter at det ble motorvei gjennom fylket.
Adelheid Bøen

SOM TIDLIGERE ÅR foregikk årets Lys til ettertanke i form av en kirkeseremoni der navn på de omkomne ble lest opp – i tillegg var både inne- og uteområdet.

opplyst av levende lys og fakler. Både

nedsettelse til 30 km/t langs E 18 under

son. Det pleier å være avslutning med

politikere, i år også samferdselsminister

arrangementet. Samt fakkeltog, og om

bevertning på Skjeestua som ligger ved

Hareide, og de store mediehusene var

en fin lyssetting av kirken. Dette gjorde at

kirken, dette kunne vi dessverre ikke få

på plass

mange flere enn de som fysisk var til ste-

til i år, avslutter Bøen.

de ble oppmerksomme på markeringen.
Arrangementet ble filmet og du kan se

- Det ble en flott og verdig markering til
tross begrensinger på hvor mange som

- Alt rundt, ute og i kirken, ble arrangert

det i sin helhet her: https://www.youtube.

fysisk kunne delta, sier Bøen.

i henhold til smittevernsreglene. Det var

com/watch?v=UykX3_ZsJaA

også en åpen cafe der etterlatte kunne
Hun forteller om 1100 fakler, og farts-

snakke med politi, diakon og en likeper-
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Åtte myter om hjernen
Det er faktisk ikke slik at vi bare bruker 10–20 prosent av hjernen vår. Heller
ikke at venstrehendte er mer kreative. I denne saken knuser hjerneforsker
Fride Flobakk-Sitter flere myter om hjernen.
TEKST: Wenche Margrethe Kulmo, kommunikasjonsrådgiver NTNU

Hjernen er populær som aldri før, og det

vi har en stor og «ubrukt» hjernekapasitet

har blitt kult å være smart. Men hvor mye

som potensielt kan få oss til å bli enda

kan vi egentlig om hvordan vår egen hjer-

smartere. Men dette er feil. Vi bruker hele

ne fungerer?

hjernen, fastslår forskeren.

NTNU-forsker Fride Flobakk-Sitter har

Hjernen er det organet i kroppen som

nylig gitt ut boken Pedagogikk og hjer-

krever mest energi. Den er også begren-

nen. Her tar hun for seg våre vanlige

set i omfang på grunn av hodeskallen,

misoppfatninger om hjernen.

ergo gjelder det å utnytte ressursene
best mulig.

Til daglig forsker Flobakk på koblingen
mellom pedagogikk, kognitiv psykologi

– Ideen om at vi har rundt 80–90 pro-

og hjerneforskning.

sent ubrukt kapasitet i hjernen blir helt
absurd på bakgrunn av det vi i dag vet

Her følger åtte vanlige myter om den

om hjernen, sier forskeren.

menneskelige hjerne.
MYTE 2: HJERNEN UTVIKLES KUN I
MYTE 1: VI BRUKER BARE EN LITEN

DE FØRSTE LEVEÅRENE

DEL AV HJERNEN

Det har vært en vanlig antakelse at hjer-

Ideen om at vi bare bruker rundt 10–20

nen forandrer seg mye i barnets første

prosent av hjernen vår er en klassisk hjer-

leveår, men at utviklingen stopper på et

nemyte, ifølge Flobakk-Sitter.

tidspunkt. Nyere forskning motbeviser

Hun forklarer at hjernen har helgardert

dette. Hjernen er nemlig plastisk og for-

seg ved å ha mange koblinger fra fødse-

anderlig gjennom hele livsløpet.

len av. Deretter bestemmer miljøet hva

– Det er noe forlokkende ved tanken på at

som trengs og ikke trengs. Koblingene
– Strukturene og nervekoblingene kan

som ikke blir brukt, svekkes.

forandre seg gjennom hele livet, sier Flobakk-Sitter og utdyper:

Som små barn kan vi for eksempel skille
mellom fonologiske lyder i alle språk, men

– Som spedbarn har vi veldig mange flere

lyder vi ikke møter i vårt eget miljø, vil

koblinger i hjernen, vi er skapt med man-

vi etter hvert miste evnen til å oppfatte.

ge synapser. I løpet av de første leveårene

Derfor klarer eldre japanere ikke å skil-

reduseres antallet slike nervekoblinger

le mellom lydene r og l, mens japanske

drastisk.

småbarn hører forskjellen.

NTNU-FORSKER Fride Flobakk-Sitter
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SOM SMÅ BARN kan vi for eksempel skille mellom fonologiske lyder i alle språk, men lyder vi ikke møter i vårt eget miljø,
vil vi etter hvert miste evnen til å oppfatte. Foto: Unsplash.

MYTE 4: DU HAR DEN HJERNEN DU
ER FØDT MED
En vanlig antakelse er at vår hjernekapasitet og evne til læring bare er påvirket
av arv og genetikk. I tråd med denne
myten er det genene som bestemmer
hvor smarte eller dumme vi er.
Dette er også feil, ifølge forskeren.
– Både arv og miljø har stor påvirkning
på læringsevnen. Man arver noe fra sine
foreldre, noe som man er predisponert
for, men miljøet spiller også stor rolle.
Hun viser til en studie gjort blant taxisjåfører i London som viste at erfaringen
med å navigere gjennom storbyens gater,
førte til strukturelle endringer i den delen
av sjåførenes hjerne som er knyttet til
rom- og stedshukommelse.
– Vår interaksjon med miljøet spiller en
viktig rolle i hvordan hjernen utvikles.
Våre gener bidrar, for eksempel ved å
danne grunnlaget for hvordan nervecellene kommuniserer med hverandre.
MYTE 3: HVIS DU MISTER EN NERVE-

Men genene definerer ikke hvem vi er,

at vi må opprettholde disse koblingene.

KOBLING, FÅR DU DEN ALDRI TILBAKE

sier forskeren.

Men det er en myte, sier forskeren og

Det er altså ikke sånn at en nervekobling

sammenligner hjernen med en data-

du har mistet, ikke kan komme tilbake.

MYTE 5: KREATIVE HAR EN DOMINE-

maskin:– Hvis vi har alle programmene

Deaktiverte nervekoblinger kan både

RENDE HØYRE HJERNEHALVDEL

på datamaskinen oppe, vil den jobbe

gjenopprettes og videreutvikles.

Ideen bak denne antakelsen er at vi enten

– Mange tenker at det er negativt og

tregere. Hvis hjernen skulle opprettholdt

har en dominerende høyre eller venstre

veldig mange nettverk som ikke brukes,

– Det er kun noen svært få koblinger

hjernehalvdel og at dette vil definere sen-

vil den bruke mye energi unødig.

som ikke lar seg gjenopprette, fastslår

trale egenskaper ved oss som mennesker.

Flobakk-Sitter.
Det er med andre ord bra at hjernen spa-

Venstre hjernehalvdel forbindes ofte med

rer på kreftene ved å legge ned «veiene»

Vi har med andre ord store muligheter

logikk, rasjonalitet, språk og mer akade-

som ikke er i bruk.

for å lære noe nytt også når vi blir gamle.

miske ferdigheter. Høyre hjernehalvdel
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Ideen om at de trenger såkalt berikede læringsmiljø henger ifølge
forskeren sammen med et rotteforsøk hvor man oppdaget at rotter plassert alene i tomme bur, hadde dårligere kognitiv utvikling
enn rotter som ble plassert i store bur med mange stimuli, som
løpehjul, klatrepinner og andre rotter.
NTNU-forsker Fride Flobakk-Sitter

knyttes til kreativitet, emosjoner, fantasi

forskeren. Noe som igjen har ført til ideer

– Studien ble feilformidlet i en rekke fora

og kunstneriske egenskaper.

om ulike læringsstiler.

utenfor akademia. Forskeren påpeker at

– Dette er en klassisk og relativt seiglivet

– Friske personer har generelt ikke domi-

et beriket læringsmiljø, kun om rotters

hjernemyte, kommenterer forskeren og

nerende sanser, slår forskeren fast.

reaksjon på et frarøvet, altså fattigere,

den ikke sier noe om barns reaksjon på

utdyper:

læringsmiljø.
Den såkalte VAK-læringsstiler bygger på

– Selv om hjernen vår anatomisk sett kan

myten om at noen lærer ved å se (visuelt),

– Det har skapt en misforståelse av hva

deles i en venstre og høyre hjernehalv-

noen ved å lytte (auditivt) og noen ved

slags stimuli som trengs. Ideen om berike-

del, og selv om noen funksjoner ligger

å berøre (kinestetisk).

de læringsmiljø har ført til et marked for

i én hjernehalvdel, kan vi ikke snakke

såkalte «hjernestimulerende» leker som

om en høyre- eller venstre-hemisfærisk

I USA har det visse steder gått så langt

dominans hos friske personer, sier Flo-

at skoler har delt elevene inn i grupper

bakk-Sitter.

etter hvilken læringsstil de har. Elevene

skal gjøre barnet ditt smartere.
Dette mener forskeren helt unødvendig.

får gjerne gå med skilt eller t-skjorter som
Vi bruker ulike nettverk og flere deler av

viser hvilken gruppe de tilhører.

hjernen hver gang vi utfører en oppgave.

– Barn er veldig lærenemme og dyktige.
Men det betyr ikke at vi foreldre må være

– Å fokusere veldig på bare én måte å

helt hysteriske med å gi barna de rikti-

– Noen kognitive oppgaver kan riktig-

lære på, er å gjøre barna en stor bjør-

ge «hjernelekene», eller begynne å lære

nok aktivere den ene hjernehalvdelen

netjeneste, sier Flobakk-Sitter.

dem japansk når de er små. Sannheten

mer enn den andre, men det er likevel

er at barn som vokser opp under normale

ingen grunn til å anta at personer er

– Det er viktig å styrke ulike hjernekrets-

forhold, vil møte de stimuli de trenger for

markant forskjellige etter hvilken side

løp, og læring skjer best når barnet bruker

normal læring og utvikling.

av hjernen som «dominerer» i ulike læ-

ulike måter å tilegne seg kunnskap på. At

ringsaktiviteter.

det både får lytte, se og fikle med ting.

MYTE 8: DU KAN TRENE HJERNEN DIN
SMARTERE

– Så dette med at venstrehendte er mer

MYTE 7: BARN TRENGER BERIKEDE

At det er blitt kult å være smart har

kreative stemmer heller ikke?

LÆRINGSMILJØ

skapt et marked for bøker, programmer

En annen feiloppfatning er at barn tren-

og applikasjoner som skal hjelpe oss å

– Nei, det er en del av den samme my-

ger spesielle leker og aktiviteter beregnet

trene hjernen.

ten. Hvis du er veldig kreativ og liker å

på å stimulere hjernen.

tegne, bruker du både høyre og venstre

– Hjernetrening har blitt et populært pa-

hjernehalvdel. Store nettverk i hele hjer-

Ideen om at de trenger såkalt berike-

raplybegrep for ulike kognitive oppgaver.

nen er i sving.

de læringsmiljø henger ifølge forskeren

Du har hjernetreningsprogrammer, bøker,

sammen med et rotteforsøk hvor man

ulike matteoppgaver og hjernetrening

MYTE 6: VI LÆRER BEST VED Å BRUKE

oppdaget at rotter plassert alene i tom-

som handler om kroppslige bevegelser.

VÅRE DOMINERENDE SANSER

me bur, hadde dårligere kognitiv utvikling

Men at du kan trene hjernen din smartere

Forestillingene om en dominerende hjer-

enn rotter som ble plassert i store bur

er jo en sannhet med modifikasjoner.

nehalvdel og dominerende sanser har

med mange stimuli, som løpehjul, kla-

fått et visst fotfeste blant lærere, ifølge

trepinner og andre rotter.
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– Det er bra å holde hjernen sin i gang.

AT DET ER BLITT kult å være smart har skapt et marked for bøker, programmer og applikasjoner som skal hjelpe oss å trene hjernen.

Men å betale i dyre dommer for å løse

smart. Både smartpiller, såkalt akade-

bygd på at hjernecellene kommuniserer

de riktige hjerneoppgavene, gir deg ikke

misk dop, og tilførsel av elektrisk strøm

med hverandre med elektriske impulser.

generelt høyere intelligens. Hvis du er flink

til hjernen, er et par tvilsomme metoder

til å løse Rubiks kube, er du ikke nødven-

som ifølge forskeren er mer utbredt enn

– Tanken er at hvis du sender elektrisk

digvis flink til å løse matteoppgaver eller

man skulle tro.

strøm gjennom hjernen, vil hjernecellene

snakke fransk, sier Flobakk-Sitter.

fyre av raskere. Dette er skummelt. BivirkI kategorien smartdop er medisin be-

ningene er ukjente, og sannsynligheten

Hun oppfordrer til å tenke på om tre-

regnet på pasienter med for eksempel

for at det blir en positiv langtidseffekt av

ningsoppgavene har overføringsverdi og

ADHD, narkolepsi eller Alzheimers. Mange

dette er veldig liten. Hvis du prøver dette

langtidseffekt, og minner om at hjernetre-

av disse er klassifisert som narkotika, og

hjemme, er du ikke smartere et halvt år

ning ikke nødvendigvis gjør deg smartere.

de skal ikke brukes av friske.

frem i tid. Men du kan få brannskader,
slag eller andre langtidsskader på hjernen.

– Men går det ikke an å trene hjernen?

– Vi vet lite om de ulike smartpillenes

Feil bruk av tDCS-teknologien er direkte

effekt på en persons læringsprestasjoner

farlig, sier Fride Flobakk-Sitter.

– Det gjør vi jo egentlig hver dag. Du bruker

på lang sikt. En «quick fix» som smartpil-

hjernen hver dag, det gjør du fint uten å

ler gir ingen garanti for dypere forståelse

REFERANSE:

kjøpe disse dyre programmene. Du kan like

og læring av akademiske emner. Det kan

Fride Flobakk-Sitter: Pedagogikk og hjer-

gjerne lære deg å strikke eller spille fotball

dessuten være farlig. Og det er også ue-

nen. En introduksjon til fagfeltet peda-

hvis du ikke har gjort det før. Å lære noe

tisk, sier forskeren.

gogisk nevrovitenskap. Fagbokforlaget.
2018. ISBN:9788245021462.

nytt og å bryte rutinen, er bra for hjernen.
STRØM TIL HJERNEN
AKADEMISK DOPING

Når det gjelder å tilføre små elektriske

Fride Flobakk-Sitter er forsker ved Insti-

Noen går enda hardere til verks i håp

impulser til hodet, såkalt transcranial

tutt for pedagogikk og livslang læring

om å bli smartere. Det er ikke alltid så

direct currentstimulation (tDCS), er det

på NTNU. (Foto: NTNU)
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Landet rundt
Personskadeforbundets nisser
besøkte barnehage
Solør-Nissen og nissemor hjalp Solør/Odal Person
skadeforbundet LTN med å dele ut julegaver i Kjellmyra
barnehage.
Barna og de ansatte fikk gaver fra både nissen og nissemor,
så nå ser vi dem godt, også i mørket.
Vi var ute på grunn av Corona-smitten – men heldigvis var
det ikke noe problem for barna.

Med ønske om et mye bedre nytt år
Veldig leit at 2020 ikke på langt nær ble det året vi hadde sett for oss.
Men vi får bare håpe ting roer seg etter hvert. Ser frem til et fint 2021 med dere alle.
Alt godt fra Solør/Odal lokallag
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
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Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no
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OPPGAVE
Sett sammen bokstavene
i de fargede rutene (i rekkefølge ovenfra og ned).
Dette blir løsningen som
du kan sende inn.

EKSI STERER

HAST

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.
Svarfrist: 10. februar

Løsning på forrige kryss
var:

SOM JULEKVELDEN
PÅ KJERRINGA

Oddbjørg Gunderstad, Kopervik
Julie Steinsveen, Hønefoss
Lill Iversen, Drammen

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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Selius & kidza
Gode tips til hva
du kan finne på hjemme –
tips fra Instagram
Ung.no spurte på sin Instagram hva du gjør for at det ikke skal bli kjedelig
hjemme. Les de gode forslagene her.

•

Spille gitar

•

Facetime venner

•

Snakke med venner på Discord

Det siste året har det vært perioder med mindre sosialisering og mer tid hjemme

•

Bake

enn mange er vant til. Opplever du at det blir mer hjemmetid, og har litt tid du må

•

Lage mat som tar litt tid

fylle med noe?

•

Gjøre lekser

•

Hjelpe med husarbeid

Vi håper denne listen gir deg noen gode ideer til hva du kan finne på nå som hver-

•

Jogge og trene

dagen er litt annerledes.

•

Høre på musikk

•

Tegne eller skrive

•

Spille playstation

•

Sy

•

Lese bøker

•

Leke med kjæledyr

•

Fikse ting som er ødelagt

•

Rydde rommet

•

Spille spill med søsken eller
foreldre

•

Se film/Youtube/Netflix

•

Øvelseskjøre (hvis du er 16 år)

•

Og sist, men ikke minst:
Planlegge fremtiden eller tenke
på store ting

Sjekk ut ung.no sin instagram-konto –
og bli inspirert. Her er adressen:
https://www.instagram.com/ung.no/
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Tundra

Kryssord

Tiger
Soduko
Modell
av et
øye
Slik lager du en
modell av øyet ditt,
som fungerer som
et lite kamera.

Du
trenger
eger
appb
Lite p isopor)
(ikke
papir
Voks
k
Strik
l
å
N
ig lys
Kraft

Hva skjedde?

Gjør dette
1

Fest et stykke vokspapir
til toppen av begeret
med strikken

2

Stikk et hull midt i
bunnen av begeret
med nålen

3

Skru av lyset i rommet og rett
bunnen av begeret mot lyset

4

Stå omtrent på armlengdes avstand fra
lyset og beveg begeret langsomt mot lyset

5

På en viss avstand vil du se et bilde av
lampen på vokspapiret

4

3

Når du holder
begeret på riktig
avstand fra lampen,
kan du på vokspapiret se et bilde
av lampen opp ned

2

Bruk nålen til å lage hullet
større. Gjør det bildet
skarpere?

I øyet ditt
fokuserer en
liten linse lys
mot øyeeplets
Linse Bilde
bakvegg, noe
som skaper et
bilde som står
på hodet.
Hjernen tolker
bildet så det
Øyeeple
synes rettvendt for deg
Når du gjør hullet i begeret større, blir
bildet litt klarere, men ikke like skarpt
og fokusert
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Hamar
Pukk og Grus AS

Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO
Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

3322 FISKUM
Tlf. 907 82 676

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

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Lierstranda

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Bjørgedalsvegen 875
2323 INGEBERG
Tlf. 62 53 69 70

Klemmetsrudveien 24B
3440 RØYKEN
Tlf. 958 74 499

Eid
Servicesenter AS

Oslo Bilsenter

6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 13 13

Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Grøtting
Dyretransport AS

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Bil-SpesialistenAS

Jostein Lobben
Kran og Transport

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Øyane 12
6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 47 60

Rosholt
4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 25 50

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Dahlemoen 39
2670 OTTA
Tlf. 61 23 10 29
www.gdfas.no

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

NorthSea
Terminal AS

Bogøy Dagligvare
Bunnpris

Gudbrandsdal
Frakt AS

Norvest
trafikkskole AS

Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 958 35 848

Åsterudveien 154
3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Lia Sagbruk AS
Versvikvegn 5
3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS
Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Johansen
Maskin og Tjenester
Bruflot 44
3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Jernbaneveien 8
4821 RYKENE
Tlf. 482 37 119

3629 NORE
Tlf. 992 67 920

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

Trygt på skoleveiene
Vestvågøy
kommune
aurskog-holand.kommune.no

lillestrom.kommune.no

Hustadvika
kommune
hustadvika.kommune.no

eidfjord.kommune.no

Fitjar
kommune
fitjar.kommune.no

vestvagoy.kommune.no

Herøy
kommune
heroy.kommune.no

sarpsborg.com

amli.kommune.no

froya.kommune.no

solund.kommune.no

halden.kommune.no

kvinnherad.kommune.no

valle.kommune.no

sveio.kommune.no

1

Vardø
kommune
vardo.kommune.no

Aure
kommune
aure.kommune.no

bjerkreim.kommune.no
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flesberg.kommune.no

Sveio
kommune

Masfjorden
kommune
masfjorden.kommune.no

hyllestad.kommune.no

Kvinnherad
kommune

Halden
kommune

Åmli
kommune
valer-of.kommune.no

as.kommune.no

13.01.2021, 11:43

Bilskadesenteret
Namsos AS

Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33
www.bilskadesenteret.no

K. M. Brøderud
1501 MOSS
Tlf. 69 00 13 00
hansenprotection.no

Brattbakkvegen 21
2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Trosby Båt og
Motor Trosby
Motorverksted

ANONYM
STØTTE

Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

EiendomsMegler 1
Modum
Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Brødrene
Henriksen
Transport AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

Sør-Varanger
Bilteknikk AS

E. K. Andersonsv 1
9912 HESSENG
Tlf. 78 99 33 58

Terje Markussen
Transport

Krokstadjordet 8
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Langestrand
Fysioterapi
Vestreg. 28
3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA
Tlf. 61 32 49 00

Liv Veikleenget
Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Roligheden
4818 FÆRVIK
Tlf. 980 35 023

Rjukan bil AS

Boots Apotek
Kvaløysletta

Manetv 2
9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Ing. H. Asmyhr A.S

- Sjekkpunkt
Mælandsgata 13
3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 90 90

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Tlf. 74 08 98 87

Gamle Bæreiavegen 23 B
2208 KONGSVINGER
Tlf. 488 84 200

Taxi Sør AS

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Klokkarstua

Doneheia 138
4516 MANDAL
Tlf. 38 28 95 00

Vadheimsvegen 1

6973 SANDE I SUNNFJORD

Tlf. 400 56 536

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Åsgreina
Byggassistanse AS

Vinstra
Karosseri AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Autobjørn A/S

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

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

Tollbugata 105
3041 DRAMMEN
Tlf. 982 63 849

Gulvlegger

Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

Norheimsund
Servicesenter AS

Sand Gård
Storengene 2/4
3483 KANA
Tlf. 924 88 904

Hardangerfjordvegen 63
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 907 84 005

Teglverksveien 9 B
3413 LIER
Tlf. 32 24 41 80

Søren Øvretveits veg 9
4350 KLEPPE
Tlf. 51 78 51 00

Birger N. Haug AS
Drammen

Austad
Elektro AS

Matkroken
Nordnesøy

Strandgata 18
3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

Langøen
Bilverksted
Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Eiksenteret
Målselv

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

2

6993 HØYANGER
Tlf. 57 71 45 00

Bø

Lundevegen 11
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Gudbrandsdal
Frakt AS
Dahlemoen 39
2670 OTTA
Tlf. 61 23 10 29

Fjellgutta AS

Høyfjellssenteret
Fageråsen
2420 TRYSIL
Tlf. 416 56 942

Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Storgata 4
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

Toyota
Romerike AS
2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00
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Per A. Øren
Transport AS

Kjemprud AS
Arkitektkontoret 4B AS
Trolladalen 30
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 77 50

Sundbrei
Transport AS
Tiltaksvegen 821
3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Jørstad
7760 SNÅSA
Tlf. 908 83 358

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Kulelagerhuset AS

Cecilie Thoresens v 7
1153 OSLO
Tlf. 23 03 10 20

Lars Tore Hulinder
Johannessen

Kometvegen 5
6419 MOLDE
Tlf. 71 21 83 33

Langebakk 25
4596 EIKEN
Tlf. 909 28 817

Vest Bygg
og Anlegg AS

Trommedalsvegen 6
3739 SKIEN
Tlf. 995 05 212

Frodes Karosseri
og Lakk AS

Tt- Invest AS

Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Frank Kjosbakken AS

Vinstra
Begravelsesbyrå

Flisa Taxi DA
Negardssvingen 8
2270 FLISA
Tlf. 62 95 00 99

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

Rongved
Mekaniske AS

Grenland
Dyrepensjonat
Magne Henne

13.01.2021, 11:43

Mix Go`biten Kiosk
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

SB Transport AS
Stormyrveien 3
8008 BODØ
Tlf. 468 03 523

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 06 00

Malermestrene
BMV AS
Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Hertz Kongsberg Kongsberg Bilutleie

Bjørn Berge
Bensinstasjon AS

Fjellheim
Brønnboring AS

Helle Ravnsborg

Tromøy PitStop.dekk
og Hengerservice
Rune Svendsen

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Sportsveien 13
3615 KONGSBERG
Tlf. 32 28 93 10

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

ANONYM
STØTTE

Sam Eydesgt 55
3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 04 86

Selåsveien 9
4818 FÆRVIK
Tlf. 37 03 20 21

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20
3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Stian Røyset
Transport AS

Snopenesvegen 25
6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Haugesgate 9
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

Amajo AS

Hellinga 16 D
1481 HAGAN
Tlf. 67 07 43 40

Lørdalsv 19 A
3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 977 70 798

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Auto Øst AS
Bedriftsveien 10
0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Avd. Stavanger
Fabrikkveien 38
4033 STAVANGER
Tlf. 51 96 50 00

Busterudgata 11
1776 HALDEN
Tlf. 69 21 17 50

Telemark
Dekksenter AS
Moen 17
3948 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Johanssons
Auto AS

Gistads vei 10
3511 HØNEFOSS
Tlf. 934 84 919

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Seterv 11
3623 LAMPELAND
Tlf. 902 09 822

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410

1684 VESTERØY
Tlf. 911 32 774

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit

Langestrand
Fysioterapi
Vestreg. 28
3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS
Kolltjernvegen 12
2316 HAMAR
Tlf. 951 10 387

Sanderplassen 4
6813 FØRDE
Tlf. 916 45 340

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Tromsnesvegen 79
2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Vallermyrvegen 36
3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 50 50 00

Bilskadesenteret
Sortland AS

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Pilaro AS

Grindegården, Alfheim 7
1384 ASKER
Tlf. 66 90 80 00

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Vemmelsvikvegen 47
6713 ALMENNINGEN
Tlf. 400 05 939

Drangedalsveien 1260
3760 NESLANDSVATN
Tlf. 958 15 445

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Autostrada
Jorkjend AS

Helle og Jonsson AS
Navarhaugen 3
3475 SÆTRE
Tlf. 917 29 735

Torvgata 2
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 10
www.kragero-bbl.no

Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA

Terje Rustand
Transport AS

Aktiv
Eiendomsmegling Bø
Folkestadvegen 1
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 41 11

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Bavaria Vest AS

Siffer
Økonomi AS

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Lausgardsvegen 40
2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

Os
Gravferdsbyrå AS
Brugata 50
5200 OS
Tlf. 56 57 49 50

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

Vesterålsgata 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 45

Rognan
Fargehandel
Strandgata 11
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 06 50

Støttumveien 7, 1540 VESTBY
Tlf. 64 95 63 80

Bygg og
Tømermester

Hans Petter Krane
Falkeveien 19
3475 SÆTRE
Tlf. 970 98 482

Fineide
Transport AS

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Human Care AS
www.humananorge.no

Aven
Holmestrand AS
avd Thingstad

Floodmyrveien 17
3946 HOLMESTRAND
Tlf. 35 55 55 76

Kjell-Magne Brøderud
K M Brøderud
Odals Verk-vegen
2116 SANDER
Tlf. 932 92 804
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2019 SKEDSMOKORSET - Tlf. 64 83 62 62
www.honsen.no

TRAFIKKFORUM AS:

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

Furnes Anlegg
og Transport ANS
Geilevika
6055 GODØY
Tlf. 905 52 438

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

Karma Marit Meløy AS

Billitsvegen 32
2848 SKREIA
Tlf. 414 00 490

Ole M. Almeli AS

Kongegata 22, 3256 LARVIK
Tlf. 33 13 16 20

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

Tømrer

Kjell Arne Olsby

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

Bølervegen 71
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

avd. Finnsnes
Botnhågen
Tlf. 77 85 23 10

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

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

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

Skippergata 18 B, 9008 TROMSØ.....................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

TRØNDELAG
Tlf. 63 87 05 50 - www.bilopphogging.no

Skoleveien 12-14
9407 HARSTAD
Tlf. 77 00 05 80
www.hoklandmarina.no

RØDSJØ Trafikkskole AS

Grindabakken 2, 7120 LEKSVIK.................................Telefon: 941 01 200
E-post: post@rodsjotrafikkskole.no
www.rodsjotrafikkskole.no

VIKEN
Stangnesterminalen 1A, 9409 HARSTAD
Tlf. 480 57 777 - www.harstadmaskin.no

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

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Samferdselsavd.
Fylkeshuset
6404 MOLDE
Tlf. 71 28 00 00
www.mrfylke.no

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!
PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

likepersoner. Kort fortalt er dette er personer som har er-

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du

og er godkjente av sine lag.

nå snakke med en av våre likepersoner.
Likepersonene har taushetsEtter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del

plikt og er hjelpere på

av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig

frivillig basis.

Telefonnummeret er:

et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likeperson-

21 40 32 02

telefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger
det fritt kan ringe.
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

et navn til:

ning,
lik

strøm:
egt. 11
Lillestrøm
63 89 20 20
: 23 29 90 01

Spesialområder:
NESS LUNDIN
LUNDIN er
NESS
er et
et av
avlanlandets ledende
dets ledende
innen og
firmaer
innenfirmaer
erstatningsforsikringsrett.
erstatnings- og forsikringsrett.
Firmaet består av 4 partnere,
Firmaet har 13 ansatte, hvorav 9 advokater
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud,
og 1 advokatfullmektig.
Christian Lundin og Tom Sørum.
Vi har prosedert en rekke prinsipielle saker
Vi har prosedert en rekke
for norske og internasjonale domstoler og
prinsipielle saker for norske
bistår skadelidte i hele landet i saker om
og internasjonale domstoler, og
erstatning.
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
bistår skadelidte i hele landet,
innenfor
følgende rettsområder:
i saker etter ulykker.
Fast eiendoms rettsforhold, familie- og
I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand
arverett,
og strafferett, herunder oppdrag
innenfor følgende rettsområder:
som
bistandsadvokat.
fast eiendoms rettsforhold,
familie- og arverett, og straffeHOVEDKONTOR OSLO
rett, herunder
som
Postadresse
foroppdrag
alle kontorer:
bistandsadvokat.
Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse:
Haugesund:
UniversitetsgataTromsø:
8, 0164 Oslo
Haraldsgt.
4
Tlf.: 23 140
29 90 00,Seminarbakken
Faks: 23 29 90 01
5527firmapost@nesslundin.no
Haugesund
9008 Tromsø
Tlf.: www.nesslundin.no
52 72 30 80
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01 Faks: 23 29 90 01

•
•
•
•
•

Hodeskader
Ryggmargskader
Nakkeskader
Forsørgertap
Skadelidtes medvirkning

(f.eks. promillekjøring, høy hastighet)

• Erstatning til næringsdrivende
• Pasientskader
Ta kontakt for en gratis
samtale om din sak!

Besøksadresse avdelingskontor:
Lillestrøm:
Haugesund:
Bjørnsonsgate 34
Strandgata 94
2003 Lillestrøm
5528 Haugesund
Tlf.: 63 89 20 20
Tlf.: 52 72 30 80

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

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

Trondheim:
Kjøpmannsgata 10
7013 Trondheim
Tlf.: 23 29 90 00

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

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

