33

Magasinet for Personskadeforbundet LTN
#Utgave 2 - 2017

Vi lærer
om helsen vår
gjennom Facebook
s.8

Det vanskelige valget

s.4

Nytt verktøy for
brukermedvirkning

s.10

Været og helsa

s.12

ANNONSER

Trenger du hjelp med
skadeerstatning?
Traﬁkkulykke

Få en

Traﬁkkulykke
Pasientskade
Fritidsulykke

Traﬁkkulykke
Pasientskade
Fritidsulykke

Advokatﬁrmaet Norman & Co har behand
erstatningssaker siden det ble etablert i 187

Advokatﬁrmaet Norman & Co har behandlet
Traﬁkkulykke
erstatningssaker siden
det ble etablert i 1878.

PERSONS
PERSONSKADE?
Pasientskade

Yrkesskade

Advokatﬁrmaet Norman
& Co har behandlet
Fritidsulykke
Pasientskade erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.
kostnadsfri
Yrkesskade

PERSONSKADE?
Fritidsulykke
vurdering.

Yrkessykdom

Voldsoﬀ
erskade
Ta kontakt for
gratis
vurd

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 |
Yrkessykdom

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!

Voldsoﬀ
erskade
Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post:
advokatﬁ
rmaet@norman-co.no

Traﬁkkulykke

Advokatﬁ
rmaet Norman & Co har behan
Yrkesskade
erstatningssaker siden det ble etablert i 1

PERSONSKADE? PERSONS
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post:Pasientskade
advokatﬁrmaet@norman-co.noYrkessykdom

Traﬁkkulykke

Fritidsulykke

Voldsoﬀerskade

Yrkesska

PERSONSKADE?
Ta kontakt for gratis vu

Kontakt oss på 64 84 00 20
Pasientskade
eller post@halvorsen.no
Ta kontakt for gratis
vurdering av din sak!
Fritidsulykke

Yrkessykdo

Voldsoﬀerska

Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post: advokatﬁrmaet@norman-co.no
Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 8

www.halvorsenco.no

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak!
Nettadresse: www.norman-co.no | Tlf: 22 12 11 80 | E-post: advokatﬁrmaet@norman-co.no

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

Årsmøtene og landsmøtet er grunnstenene i organisasjonen
vår, og jeg oppfordrer dere til å møte på årsmøtet, engasjere
dere og bruke stemmen og stemmeretten!
Hilde Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Vintermørket er
over oss
for fullt, men når dette

av Leve Med kan du lese om studier som undersøker sammen-

leses er vi i slutten av

hengen mellom vær og smerter. Flere studier viser at smerter

februar og mange merker

påvirkes av lufttrykk, men vi vet enda lite om grunnen til dette.

allerede at det lysner. Årsmøtene er i gang rundt om i landet,

Smerte er også tema i en av dommene som er omtalt i bladet.

og siden det er landsmøteår i år vet jeg at valgkomiteen ser
fram til gode innspill. Selv ser jeg og resten av landsstyret fram

Helge Viken har delt sin historie. Etter mye tvil og flere år

til saker til handlingsplanen vår. Årsmøtene og landsmøtet er

valgte han å amputere foten og leve fullt med protese framfor et

grunnstenene i organisasjonen vår, og jeg oppfordrer dere til

vanskeligere liv med et vondt bein og en stiv ankel. Han håper

å møte på årsmøtet, engasjere dere og bruke stemmen og

at hans erfaring kan være et innspill til andre som går igjennom

stemmeretten!

noe av det samme, og vi kan alle la oss inspirere av positiviteten hans. Positiv er også Andre Berg fra Oslo-laget som har

Vi har en uvanlig vinter i år, med temperatur- og værsvingninger.

vært sammen med eliten i snowboardmiljøet og konkurrert i

For mange av medlemmene våre byr dette på ekstra utfordringer

X Games i Aspen. Han fremhever at snowboard er for alle, og

siden smertene deres blir påvirket av været. I dette nummeret

skryter uhemmet av Funkis snowboardklubb sitt tilbud.
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Det vanskelige valget
Etter en ulykke ble livet snudd opp
ned. Fra første stund handlet det om
å redde det kvestede beinet mitt.

Inne i leggen var det tjukke beinet knekt
på to steder. En beinbit på ca. 10-12 cm
var løs. Den begynte å bli brun. For å unngå koldbrann ble den fjernet. De forklarte

TEKST: Helge Viken

at de skulle sideforskyve det tynne beinet
ned mot ankelen, og inn mot det tjukke

Jeg ble skadet i en trafikkulykke i 2004.

beinet og feste det i det tjukke beinet

Det var knusningsskader i venstre hofte

med to skruer. Dette var blitt gjort på en

og i legg. Hofta ble reparert, men måtte

italiensk gårdbruker, men aldri i Norge.

byttes tre år senere. Leggen var litt mer

De hadde «bruksanvisningen», så dette

komplisert, men den hang på. Jeg var

burde gå bra. Jeg fikk på en ringfiksasjon

livredd for at jeg måtte amputere, men

(Ilizarov ramme). Den hadde jeg på i et

så lenge beinet hang på, så trodde jeg

år, for at beinet inne i beinet skulle gro.

at det ville bli bra. Jeg ba på mine knær
om at den skulle reddes. Uheldigvis hørte

Jeg hadde tatt en avgjørelse som jeg ikke

de på meg. Jeg tror jeg var så motivert

hadde noe grunnlag for å ta, og passerte

NÅ ØNSKER JEG å fokusere på det positive jeg greier.

for å beholde beinet at jeg ikke ville vite

«point of no return» uten å være klar over

Sommeren 2015 og 2016 prøvde jeg meg på kiting. Det tør

om konsekvensene.

konsekvensene. Det hadde sikkert blitt
sagt, men jeg hadde ikke oppfattet det.

De forklarte at de skulle flytte noen mus-

Om jeg ikke ville høre, eller om jeg var

kellapper fra ryggen og legge de rundt

så neddopet at jeg ikke hørte, det vet

leggen, nærmes for å få litt mer kjøtt

jeg ikke. Men ankelen ville bli stiv. Dette

på beinet. Etterpå fortalte de at dette

tok jeg innover meg først etter den store

var de største frie muskellappene som

operasjonen. Da var det for seint å angre,

hadde vært flyttet på Ullevål sykehus,

synes jeg. Jeg fortsatte.

og kanskje i hele Norge.
Jeg følte at jeg hadde stilt kroppen min
Muskellappene på ryggen ble flyttet.

til legevitenskapen tjeneste. På reha-

Dette var en operasjon som var planlagt

biliteringsavdelingen fikk jeg besøk av

å ta 4-5 timer. Plastikkirurgen trengte

min søster. Hun hadde med seg noen

en returvene som han hentet fra den

gulerøtter. Det passet til en forsøkskanin

andre leggen min. Han mislyktes to

som meg, mente hun.

ganger. Tilslutt hentet han en vene fra
overarmen, da ble blodsirkulasjonen

Etter to og et halvt år ble jeg med på

god nok. Han ble ferdig etter 22 timer.

Ridderrennet på Beitostølen. Jeg har

Operasjonen var vellykket, han reddet

gått mye på ski tidligere, og synes det

beinet mitt.

er morsom når det går lett. Den siste
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jeg å prøve på fordi jeg slipper å ta hensyn til det dårlige
beinet, det er jeg jo kvitt. Det er Jørgen Ulriksen som har
tatt bildene. Han jobber på Valnesfjord Helsesportsenter.

dagen fulførte jeg Ridderrennet på to

felles, men utfallet var forskjellig. Jeg

få et bedre liv med en protese. Hva tror

mil, og brukte fire timer. Det hadde vært

viste ikke hva jeg skulle si eller innlede

du?». «Ja, absolutt», svarte han kontant.

en kamp, og det var en prestasjon som

med, og gikk og tenkte noen dager, for

ble kronet med seier. Men skigleden var

å få til en samtale. Siste dagen spurte

Beinet ble amputert fem år etter ulykken.

ikke der. Forskjellen fra det jeg hadde

jeg: «Er du glad du ikke fikk noe valg?».

En god protese kan fungere bedre en et

opplevd før til det jeg opplevde nå ble

Han så på den klumpete leggen, med

dårlig bein med en stiv ankel. Livet ble

for stor. Fremdeles synes jeg det er leit å

den stive ankelen og svarte raskt: «Ja».

bedre. Jeg håper at mine erfaringer kan

se en skiløper som grå lett og elegant på

Det var den samtalen.

komme andre til gode.

ski. Det får jeg aldri oppleve igjen.
Etter tre og et halvt år begynte jeg å
På hotellet på Beitostølen bodde jeg på

jobbe. Jeg ønsket å få opptjent vanlige

rom med en som hadde fått beinet under

rettigheter før jeg tok selve avgjørelsen.

en gravemaskin og måttet amputere

Bestemmelsen var min, men jeg trengte

leggen. Vi var kanskje litt fåmælte beg-

ett råd. Under konsultasjonen begynte

ge to, menn av få ord. Men jeg synes vi

legen å prate litt rundt grøten. Da jeg

måtte prate litt sammen. Vi hadde noe

fikk slippe til, så sa jeg: «Jeg tror jeg vil

Juridisk seminar
For tredje år på rad var Personskadeforbudet LTN medarrangør for et
heldags juridisk seminar. Målet er å
tilby bransjen matnyttige foredrag,
være en aktiv aktør på feltet og å
sette nyhetene innen personskadeerstatningen på dagsorden.

Blant tema som ble drøftet var arbeidsulykkebegrepet, EØS-retten og bilansvar,
utenlandske arbeidstakere som blir skadet
i Norge og pensjonsendringenes innvirkning for inntekstårene etter fylte 62 år.
- Jeg opplever at dette er en viktig faglig
arena for erstatningsfeltet og etter tre

TEKST OG FOTO: Gunn Kvalsvik

år ser jeg dette som en tradisjon, innledet ass. generalsekretær Per Oretorp i

De nesten 100 fremmøtte fikk i løpet av

Personskadeforbundet LTN.

dagen høre innlegg fra høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø, professor

Sammen med Personskadeforbundet

Bjarte Askeland, advokat Marit Asp-

LTN, var Advokatkontoret Riise & Co

haug, advokat Christian Lundin, advo-

samt Ness Lundin medarrangører.

kat Jane Ytreøy Grøndalen og fagsjef
Hilde Nordstoga.
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Statusrapport om hjernehelse
En økende interesse for hjernen har
nådd helt til topps i helsehierariket. Nå har Helsedirektoratet laget
en statusrapport som de håper er
nyttig både for helsetjenesten og
samfunnet for øvrig.

og forskning. Personer med sykdom-

Det er første gang det utarbeides en

mer og tilstander innen hjernehelse har

statusrapport om hjernehelse. Og hel-

behov for øyeblikkelig hjelp og langvarig

sedirektøren lager et poeng av at det

oppfølging. Behandling og oppfølging

fortsatt er et godt stykke igjen før vi får

stiller krav til tverrfaglige og koordinerte

en fullstendig oversikt over alt som angår

tjenester i et livsløpsperspektiv, både i

dette området.

spesialisthelsetjenesten og primærhelI rapporten til direktoratet er hjernehelse

setjenesten, skriver helsedirektør Bjørn

- Gevinsten ved å se dette feltet samlet

definert som helsetilstanden knyttet til

Guldvåg i innledningen.

vil være stor. Vi håper at denne status-

funksjoner, sykdommer, skader og tilstan-

rapporten kan være et første viktig steg

der i hjernen og øvrige deler av nerve-

Det er også svært viktig at andre per-

på veien til økt kunnskap og forbedret

systemet. God hjernehelse er sentralt

spektiver trekkes inn i oppfølging og

livskvalitet for denne pasientgruppen,

for alle mennesker i et livsløpsperspek-

behandling av folk som sliter med ulike

skriver Guldvåg.

tiv. Hjernen påvirkes av gener og miljø

hjernesykdommer. For eksempel at del-

gjennom hele livet. Hjernen er plastisk

takelse i arbeidslivet gir dokumenterte

BRUKERPERSPEKTIVET IVARETATT

og kan endres gjennom aktiv behandling

helsegevinster i form av bedret fysisk

Mange aktører har bidratt i utarbeidelsen

og trening.

og psykisk helse for de aller fleste. Be-

av rapporten, både fagpersoner og brukere.

hov for tilrettelegging fra flere sektorer

Personskadeforbundet LTN har også bidratt

- Hjernesykdommer rammer en av tre

er viktig for å kunne leve med sykdom

inn gjennom sitt medlemskap i Hjernerådet.

mennesker i løpet av livet og omfat-

eller funksjonsnedsettelse. For mange

ter utredning, diagnostikk, behandling,

vil dette kunne gi en betydelig bedring

Rapporten kan lastes ned på Helse-

habilitering, rehabilitering, forebygging

av livskvalitet.

direktoratets hjemmesider.

Rapport

Statusrapport hjernehelse
IS-2588

HELSEDIREKTØR BJØRN GULDVÅG. Foto: Rebecca Ravneberg.

RAPPORT OM HJERNESYKDOMMER.
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Folk bruker Facebook til å
lære om sykdommen sin
- Framover vil vi gå mindre til lege og
heller bruke sosiale medier for å få
vite hva som feiler oss, mener forsker.
Hun mener helsemyndighetene ikke
følger med i timen.

- Spesielt gjelder dette kroniske lidelser
og sjeldne tilstander, sier Gabarron, som
opprinnelig er psykolog.
SOVER I TIMEN
Gaborron er bekymret for at både me-

TEKST: Oddny J. Jensen

disinsk helsepersonell og helsemyndighetene sover i timen, mens sosiale

Det finnes et vell av Facebook-grupper

medier stadig oftere blir tatt i bruk i

for ulike sykdommer. Der kan folk med

helsespørsmål. Hun var i 2013 med å

samme diagnose lære av hverandre og

etablere nettsiden sjekkdeg.no, som

dele tips om forskning, kosthold og me-

ga ungdom informasjon om seksuelt

disiner.

overførbare sykdommer.

- Fagmiljøet innen helse er svært lite til

- Vi så at sosiale medier, og spesielt

stede på sosiale medier. Det tror jeg er

Facebook, ga en god del besøk til nett-

feil prioritering, sier Elia Gabarron, forsker

siden, selv om vår Facebook-side ikke

ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

hadde så mange likes, sier hun.

Hun er redaktør for en ny fagbok som
har samlet kunnskap fra hele verden om

- Det har nok en naturlig forklaring i at

helse gjennom sosiale medier. Hun tror

det ikke er slike sider du ønsker å pro-

det kan være mye å hente, spesielt for

motere om du er venn med mamma

helsemyndighetene, om man legger til

på Facebook. Men ungdommene brukte

rette for mer informasjon og faglig vei-

tydelig siden for å komme seg videre til

– Det er noe som heter kollektiv in-

ledning om sykdom på sosiale medier.

mer informasjon.

telligens. Om ikke du selv lukter lunta ved påstått forskning eller dårlig

NESTEN ALLE ER PÅ FACEBOOK

funderte helseråd, vil noen andre i

I Norge er over tre millioner innbyggere

gruppen gjøre det. Men det aller beste

på Facebook. Det betyr at nesten alle

hadde vært om også helsepersonell

har en slik konto.

deltok med faglig og relevant informasjon i slike grupper.

– Det er en strålende mulighet, og foreløpig ser det ut til at det meste som deles

GOOGLER OG SPØR ETTER

i helsegruppene er ordentlig informa-

LEGEBESØK

sjon. Gruppene har ofte sitt utspring i en

En pasient med kronisk sykdom møter i

interesseorganisasjon.

gjennomsnitt legen sin én eller to ganger
i året for å diskutere sykdomsutviklingen,

Hun ser risikoen, men er ikke redd for at

ifølge Gabarron.

sosiale medier skal spre feilinformasjon
om sykdomsbehandling.
ELIA GABARRON

– 8 –

I de minuttene møtet pågår, er det kan-

I NORGE ER over tre millioner innbyggere på Facebook. Det betyr at nesten alle har en slik konto.

og jenter har spesielt stor risiko for dette.
Stadig flere av parene som må oppsøke
fertilitetsklinikker for å få hjelp til å få
barn, er der fordi de har blitt sterile av
uoppdaget klamydia, forteller forskeren.
I sjeldne tilfeller kan kjønnssykdommen
også lede til kreft.
KAN VARSLE EPIDEMIER
I den nye boken om helse på sosiale medier tar 21 internasjonale eksperter for
seg ulike tema. Den handler om alt fra
hvordan sosiale medier kan gi pasienter
mer makt, hvordan sykehus bruker sosiale media, til hvordan sosiale media kan
varsle epidemier før de bryter ut.
– Ved hjelp av søkeord og ulike algoritmer
er det nå mulig å finne ut hvordan folk
snakker om helse på sosiale medier. Du
kan finne ut om de uttrykker glede eller
bekymring for ulike tema.
skje vanskelig å huske og stille alle spørs-

LEKER SEG TIL KUNNSKAP

mål, og ikke minst forstå og huske de

På sjekkdeg.no kunne ungdommene

Gabarron ønsker nå å bruke disse algo-

svarene man får.

spille seg fram til økt kunnskap. Det

ritmene til å kartlegge hva diabetespa-

gjorde at ungdommene brukte mye tid

sienter søker hjelp til via sosiale medier,

– Svært mange tyr til Google når de kom-

på nettsiden og dermed trolig plukket

basert på hvordan de ordlegger seg.

mer hjem for å bedre forstå det legen

opp litt kunnskap om kjønnssykdommer

har sagt. Det å ha tilgang til et nettverk

og hvordan unngå å bli smittet.

på Facebook med mennesker i samme

– I sjekkdeg-prosjektet forutsatte vi at
årsaken til høy klamydiaforekomst var

situasjon, gjør at du kan få svar av folk

– Behovet for å få ut mer informasjon er

for lite og for dårlig informasjon. Nå vil vi

med erfaring og dermed bli tryggere og

enorm. Klamydiaforekomsten er dobbelt

kartlegge hva diabetespasienten trenger

flinkere til å mestre din egen sykdom.

så høy i Troms og Finnmark som i resten

hjelp til, slik at det deretter går an å ut-

Forskeren tror ikke det blir mer tid

av Norge. Resultatene fra Nord-Norge er

vikle nye verktøy for hjelp og veiledning,

sammen med legen framover. Det

faktisk blant de høyeste i hele verden, og

sier Gabarron.

handler heller om hvordan vi ved hjelp

ungdom er mest utsatt, sier forskeren.

av teknologi kan gjøre folk i stand til å

Artikkelen er tidligere publisert på Nasjo-

ta flere kloke valg om helsa si uten å

– Sykdommen er skummel fordi den kan

kontakte legen.

gjøre deg steril om den ikke behandles,
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nalt senter for E-helseforskning.

Smått & Viktig
Nytt verktøy for brukermedvirkning
Fire rykende ferske kortfilmer om
brukermedvirkning er resultatet
av jakten på et verktøy for å styrke
brukermedvirkning i praksis.

I filmene blir du kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig,
hvordan en best kan få til medvirkning
i utvikling av tilbud og rekruttering av
brukerrepresentanter.
BRUKERMEDVIRKNING GIR EN BEDRE
HELSETJENESTE
– Det å la pasienten komme med råd

Hva kan filmene brukes til?

og bli hørt gir en bedre helsetjeneste,

NK LMH anbefaler å formulere noen
spørsmål i forbindelse med bruk av

forteller Lilly Ann Elvestad, General-

– Bruk filmene gjerne i ditt arbeid,

filmene, spørsmål som kan motivere

sekretær i FFO, i en av filmene. – Og det

oppfordrer NK LMH på sine nettsi-

til selvrefleksjon eller dialog. Et reflek-

interessante er at brukermedvirkning

der. Det er de som har utviklet filme-

sjonsspørsmål bør være åpent og ikke

ikke medfører at tjenesten blir dyrere –

ne, som er finansiert gjennom Extra-

legge opp til et ja- eller nei-svar.

snarere tvert imot.

stiftelsen.
Noen eksempler på refleksjonsspørsmål

Hva er brukermedvirkning?

Filmene er først og fremst laget for å

kan være:

belyse ulike muligheter og utfordrin-

•

Brukermedvirkning er en rettighet, et

ger ved brukermedvirkning i utvikling

•

viktig premiss for kvalitet, og skal sik-

av lærings- og mestringstilbud. Derfor

re at brukernes behov er i sentrum. Et

kan de være nyttige verktøy for å sette i

godt samarbeid mellom brukerrepre-

gang diskusjoner, både i undervisnings-

sentanter og fagpersoner om lærings-

sammenheng og i praksisfeltet. Filme-

og mestringstilbud er med på å sikre

ne kan også ha verdi i samhandling og

god kvalitet og at den enkeltes behov

kompetanseoverføring mellom sykehus

blir møtt. Det handler om å anerkjenne

og kommuner.

brukernes erfaringer på lik linje med

Hva ligger i et sidestilt samarbeid?
Hvordan kan vi skape en arena der
medvirkning og samarbeid har
gode vilkår?

•

Hvordan kan vi ivareta brukerne
som medvirkere?

•

Hvilke ulike roller kan en bruker
medvirke i?

De ulike filmene finner du på ffo.no.

fagkunnskap.
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Nytt honnørkort for uføretrygdede
og blinde
Fra januar 2017 vil honnørkortet for
uføretrygdede og blinde få et mer
praktisk format, bedre kvalitet og
endret farge. Endringene kommer
som følge av tilbakemeldinger fra
brukerne av dagens honnørkort.

gyldig, slik at eksisterende brukere ikke
trenger å bytte til nytt kort.
Personer over 67 år får rabatt ved å vise
vanlig legitimasjonskort og trenger derfor
ikke dette honnørkortet.
Mer om det nye honnørkortet står på

Dagens honnørkort vil fortsatt være

NAV sine hjemmesider.

NPE åpner opp
Helt på tampen av
2016 meldte NPE på
sine hjemmesider at
de ønsker mer åpenhet i pasientskadesakene.
Derfor har de lagt ut styrende dokumenter som
brukes i saksbehandlingen.
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har som mandat

En ekstra julegave,
også i år
Bilia deler hvert år ut en pengegave
til veldedighet i forbindelse med
julen. I år ble pengene fordelt mellom
Personskadeforbundet LTN, Sunnaasstiftelsen og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Personskadeforbundet LTN ble
tilgodesett med 20 000 kroner.

å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener
de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse-

Potten på 100 000 blir fordelt gjennom en "likes"-konkurranse

tjenesten. Saksbehandlingen, som er gratis, skal altså

der publikum selv stemmer frem sin favoritt. For Personskadeforbun-

ivareta pasientenes rettigheter.

det LTN betyr det både gratis reklame og penger som kommer
godt med.

- Selv om NPE er pasientenes organ, opplever mange
at det er en instans med lang saksbehandlingstid og

- I motsetning til de to andre som var med i Bilias konkurranse,

mer en motspiller enn en medspiller. Dette er ingen

Norsk luftambulanse og Sunnaas stiftelsen, har vi en økonomi som

tjent med, og særlig ikke de rundt 6000 som klager inn

er langt mer sårbar. Vi synes derfor det er hyggelig at Bilia også i år

sine saker årlig. At NPE nå melder at de skal gi innsyn i

valgte å samarbeide med oss, sier generalsekretær Ingeborg Dahl

styrende dokumenter, hilser vi velkommen og håper at

i Personskadeforbundet LTN.

det er et første steg i et mer pasientvennlig NPE, sier
Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Markedssjefen i Bilia, Catrine Wang Molin, peker på felles fokus på
trafikksikkerhet i sin begrunnelse av hvorfor Personskadeforbundet

Les mer om NPE på www.npe.no

LTN ble plukket ut som en av tre gavemottakere.
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FORSKERE VED UNIVERSITETET I MANCHESTER brukte mobilteknologi
til å undersøke sammenhengen mellom vær og kroniske smerter.

Kan folk virkelig
«kjenne det på gikta»?
Britiske forskere har undersøkt om
det er noen sammenheng mellom
kroniske smerter og hva slags vær
det er ute.
TEKST: Thea Myklebust

kan påvirke hvordan vi føler oss både

personer som lever med kroniske smer-

psykisk og fysisk. Forskning.no har tidli-

ter opplever sine plager.

gere skrevet om hodepine ved tordenvær,
som er et eksempel på hvordan naturen

MÅLER NIVÅER AV SMERTE MED APP

påvirker kroppen vår. Forskere har også

Prosjektet bærer navnet Cloudy with a

funnet ut at lufttrykk kan ha en påvirk-

chance of pain, og hittil inneholder stu-

ning på muskel- og skjelettplager.

dien data fra rundt 9000 deltagere fra

Du har kanskje fått fortalt at man vet

Storbritannia. Alle som skal være med

hva slags vær det er fordi man «kjenner

Nå har forskere ved Universitetet i

i studien må ha hatt en historie med

det på gikta»? Eller kanskje du du selv

Manchester brukt mobilteknologi til

kroniske smerter.

opplever å være stivere i ryggen når det

å undersøke sammenhengen mellom

er dårlig vær eller væromslag?

vær og kroniske smerter. De foreløpige

Kroniske smerter defineres som smerte

resultatene fra studien avslører at været

med varighet på minst tre til seks må-

tilsynelatende har mye å si for hvordan

neder eller mer, ifølge Foreningen for

Det er ikke et ukjent fenomen at været
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kroniske smertepasienter. De opplyser

når man går inn og spør i detalj så finner

også om at Norge er på toppen i Europa

man ut at mye kanskje dreier seg om

i forekomst av slike smerter, og at rundt

moderate smerter eller ubehag som ikke

én av tre nordmenn lider av en form for

påvirker livet i særlig stor grad. Tallene på

kronisk smerte.

hvor mange som lider av kroniske smerter
varierer derfor enormt. Prosentandelen

Studien varer i 18 måneder, og alle del-

varierer betraktelig ut fra hvordan man

tagerne laster ned en app på telefonen

spør og hvem man spør.

sin som fungerer som en slags «smertedagbok». Her skal deltagerne registrere

Stubhaug har selv hatt pasienter med

hvordan de føler seg fra dag til dag.

kroniske smerter som oppgir at smertene
varierer med været.

Appen kobler disse registreringene opp
mot værmeldingene for det lokale områ-

– Jeg har som kliniker hatt mange pasi-

det hver time, ved å bruke GPS. Forskerne

enter som rapporterer en sammenheng

kan deretter undersøke om det er noen

mellom kronisk smerte og vær. Da dreier

sammenheng mellom symptomer og

det seg spesielt om barometertrykk. Ved

været eller vær som er på vei.

høytrykk er det som regel pent vær, og
da forteller ofte pasientene at de føler

Studien er ikke avsluttet enda, men de

TONE GRANAAS, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund. Foto: Norsk Revmatikerforbund

seg bedre enn ved lavtrykk og dårlig vær.

foreløpige resultatene fra byene Leeds,
Norwich og London tyder på at det er en

– Mange har også mer smerter om vinte-

sterk sammenheng mellom om det er

ren enn om sommeren, forteller Stubhaug.

sollys eller nedbør en dag og hvor sterke
smerter folk har den dagen.

mene har god nytte av de behandlingsGeneralsekretær i Norsk Revmatikerfor-

tilbudene som er lagt til land med et tørt

bund, Tone Granaas, forteller at veldig

og varmt klima.

– MANGE MED KRONISKE SMERTER

mange av medlemmene deres opplever

PÅVIRKES AV VÆRET

en sammenheng mellom vær og smerte.

Audun Stubhaug, professor ved Institutt

– Revmatiske sykdommer omfatter over
200 ulike diagnoser. Ved de aller fleste

for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo,

– Jeg har mange ganger hørt uttalelser

diagnosene rapporterer medlemmene

kjenner godt til sammenhengen mellom

fra våre brukere og medlemmer om at de

om at varme hjelper. Å få behandling i

vær og kroniske smerter. Han bekrefter

merker forskjell på sin sykdomstilstand i

tørt og varmt klima gir en god behand-

at noen undersøkelser viser at rundt en

forbindelse med ulike værtyper.

lingseffekt, og man har effekt mye lenger

tredjedel av den norske befolkningen lider

etter man har kommet hjem, enn man

av langvarige smerter, men at tallene

– De kan merke det spesielt hvis det er

ville hatt dersom behandlingen hadde

varierer sterkt med hvordan forskerne

væromslag, når det går fra fint vær til

blitt gitt i Norge.

foretar målingene.

dårlig vær. Da blir de stivere og får mer
vondt.

– Likevel er det noen få som rapporte-

– Noen undersøkelser viser at rundt en
tredjedel har slike kroniske smerter. Men

rer at de blir verre i varme. Men det er
Granaas forteller at mange av medlem-
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sjeldent.

– Man har også forsket på dette på

– Andre teorier er at det påvirker «ba-

mennesker i store befolkningsstudier.

lansen» mellom det sympatiske og det

Her så man at det var økt rapportering

parasympatiske nervesystemet. Dette

av smerte, flere ambulansetilkallinger

kan endre nivået av betennelsesstoffer

og flere sykehusinnleggelser i perioder

i blodet og i sentralnervesystemet, og

med lavtrykk.

dette endrer igjen nervesystemets følsomhet, forklarer Stubhaug.

Han forteller at det også er andre aspekter ved været som kan påvirke hvordan

– Selv om man finner sammenhenger

vi føler oss.

mellom vær og smerte, forklarer fortsatt
været en svært liten del av variasjonene

– I Norge er det et velkjent fenomen at

i smerteopplevelser.

vær og vind også kan påvirke angina

PROFESSOR AUDUN STUBHAUG ved Institutt for klinisk
medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

pectoris, en tilstand karakterisert av

Stubhaug deltar i en forskningsgruppe

brystsmerter. Det er ofte flere syke-

som leder en av verdens største studier

husinnleggelser for dette når det er

av smertefølsomhet. Studien er en del

veldig kaldt ute. Og det skyldes ikke

av Tromsøundersøkelsen, og foregår ved

bare all snømåkingen, men kanskje at

Universitetet i Tromsø. 20 000 mennesker

kulde aktiverer det autonome nerve-

testes for smertefølsomhet, og studien

systemet.

går over hele året.

– Det er også mange som føler økt smerte

– Vår gruppe vil kunne undersøke om

når de får vind mot huden. I tillegg har

resultatene påvirkes av årstid og vær.

vi jo det kjente fenomenet «jeg kjenner

I denne studien inngår både pasienter

det på gikta». Selv om det er få artikler

med kroniske smerter og friske, og flere

MANGE SAMMENHENGER, FÅ

som underbygger dette, har jeg skrekkelig

smertemekanismer testes, blant annet

FORKLARINGER

mange pasienter som sier at de kjenner

kroppens evne til å dempe smerte-

Stubhaug forteller at de fleste studiene

det når barometertrykket faller.

signaler.

smerter og vær har fokusert på baro-

Til tross for at mange studier viser sam-

REFERANSER

metertrykk.

menhenger, har man enda ikke funnet ut

http://www.eurekalert.org/pub_relea-

hva det er med været som kan påvirke

ses/2016-09/uom-lbw090616.php

som har undersøkt sammenheng mellom

– Det har blant annet blitt forsket på i

smerter. Stubhaug forteller at det kan

dyrestudier. Her har forskere manipulert

være ulike forklaringsmekanismer.

lufttrykket i dyreboksene og målt indika-

Hjemmesiden for studien:
https://www.cloudywithachanceofpain.

sjoner på smerte, ved å se på aktivitet i

– En av teoriene går på at været påvir-

utvalgte nerveceller hos mus. De fant at

ket humør og livskvalitet. Humøret kan

det var økt aktivitet i nervecellene ved

påvirke hvordan man opplever smerten

lavtrykk.

og hvordan man takler den.
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com/the-project

Krever sykkelhjempåbud
I en artikkel i Aftenposten i januar i
år, kommer det frem at antall sykkelulykker med personskader i Oslo
er stigende.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp, er ikke
overrasket. Økningen henger sammen
med at stadig flere velger å bruke sykkel
som fremkomstmiddel og at mange sykler uansvarlig og uten hjelm, men også
en generelt dårlig trafikksikkerhetskultur
blant alle typer av trafikanter.
- Vi ser en utvikling som vår organisasjon
har advart mot i lang tid. Å fraskrive seg

PERSONSKADEFORBUNDET LTN MENER at trafikksikkerhet handler om holdninger og ansvar blant alle som ferdes i

ansvaret, slik byråd Nguyen Berg gjør i

trafikken.

artikkelen i Aftenposten, er oppsiktsvekkende. Selvsagt har hun rett i at noen av
ulykkene har med dårlig tilrettelegging

av bilbelte faktisk redder liv. Vi snakker

trafikksikkerhet selvfølgelig handler om

for syklister og gående over lang tid, men

altså om både kunnskap og fornuft, og

holdninger og ansvar blant alle som fer-

årsakssammenhengen er likevel ikke så

ikke holdninger som sådan, understreker

des i trafikken. Og så hjelper det med

enkel, sier han.

Oretorp, og legger til:

kunnskap om trafikkreglene.

HOLDNINGER OG PÅBUD

- For å forebygge alvorlige sykkelskader

Flere sykkelveier og bedre tilretteleg-

Ifølge Trygg Trafikk viser erfaringer at

har vi i lang tid etter initiativ og krav fra

ging for myke trafikanter vil redde liv den

holdningskampanjer hjelper og bør brukes

våre medlemmer krevd at det innføres

dagen dette er på plass.

som ”medisin” for å redusere antall syk-

hjelmpåbud. Paradoksalt nok deler ikke

kelulykker. Det mener imidlertid Oretorp

Trygg Trafikk dette synspunktet - til tross

- Hvis du og jeg, uavhengig av om vi

at er en sannhet med modifikasjoner.

for at det er dokumentert at dette ville

er bilfører, syklist eller gående, følger

redusert antall hjerneskader blant syklis-

trafikkreglene og tar ansvar for å gjøre

- Undersøkelser viser at holdningskam-

ter. Syklister kommer fort opp i de samme

trafikkbildet litt enklere for våre medtra-

panjer kan ha en viss effekt, men som

hastighetene som f.eks. EU-mopeder og

fikanter, vil vi redusere antallet ulykker

regel over veldig kort tid. Et godt eksem-

det er jo ikke noen som argumenterer

blant alle trafikantgrupper. Da redder

pel er effekten av den økte bruken av

for at vi skal fjerne hjelmpåbudet for

vi liv og reduserer antallet ulykker, og vi

bilbelte som ikke primært er et resultat

mopedister.

gjør det i dag og hver dag, avslutter han.

av holdningskampanjer, men en følge av
påbud og at «alle» er klar over at bruk

Personskadeforbundet LTN mener at
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Juss
Kroniske smerter
I oktober i fjor avholdt Swedish Pain Society sin årlige smertekonferanse Svensk Smärtforum. Tema var årsaker
til, og behandling av, kroniske smerter. Av spesiell interesse for oss i forbundet var foredrag som omhandlet
forskjellige forklaringsmodeller av hvorfor smerte oppstår og hvordan de kan bli kronifisert, herunder såkalt
sensitisering, hode- og ansiktssmerter knyttet til TMD, PTSD og smerte mv. Forelesningene fra konferansen ble
filmet og er tilgjengelige på denne adressen: https://vimeo.com/channels/smartforum2016
TEKST: Per Oretorp

Kronisk smerte er noe mange av våre

blir da at de peker på andre årsaker

kunne forklares med såkalt sensitivise-

medlemmer dessverre må leve med.

til plagene.

ring som innebærer at kroppens smer-

I tillegg til den fysiske smerteopplevelsen

temodulering settes ut av funksjon og

erfarer mange å ikke bli trodd. Flere rap-

Spredning av smerter til andre deler av

skaper en overfølsomhet for smerte

porterer at de føler seg mistenkeliggjort

kroppen enn den som ble skadet, såkalt

generelt, altså helt i tråd med det som

for å overdrive, og noen opplever å bli

sensitisering, har man langt på vei ment

svenske smerteeksperter definerer som

beskyldt for simulering.

ikke er i tråd med akseptert medisinsk

akseptert medisinsk viten, og følgelig ga

viten.

retten jenta medhold og holdt selskapet

I det medisinske miljø opplever vi at
det er liten interesse og kompetanse

erstatningsansvarlig.
NY NAKKESKADEDOM GIR

på området. Det er større interesse for

FORHÅPNINGER

Forsikringsselskapet anket dommen,

det som kan oppdages med bildediag-

I desemberutgaven av LEVE MED

og som i andre liknende saker anførte

nostikk, f.eks. røntgen, CT eller MRI. Fra

omtalte vi en tingrettsdom om nettopp

selskapet at ulykken ikke var årsak til

forsikringsselskapenes side har man i

kronisk smerte og sensitisering. 13 de-

hennes smerter. De argumenterte for at

en rekke saker anført at det er andre

sember 2016 avsa Borgarting lagmanns-

det dreide seg om en somatoform smer-

forhold en traumatisk skade som ligger

rett en dom om samme tema, som vil

telidelse som til dels kunne relateres til at

bak smerteopplevelsen, særlig gjelder

få betydning for saker som dreier seg

jentas mor tidligere hadde blitt operert

dette i tilfeller der symptomutviklingen

om kroniske nakkeplager. Skadelidte i

for en nakkeskade, og dels til at jenta

ikke følger den såkalte traumatiske

saken var en jente som da hun var 12 år

tidlig ble fortalt at hun hadde fått en

forklaringsmodellen. Forsikringssel-

gammel ble utsatt for en sidekollisjon,

alvorlig nakkeskade. De mente også at

skapene og mange sakkyndige legger

som ledet til kroniske smerter som etter

hun hadde fått uheldige behandlingsråd

da til grunn at hvis ikke symptomer

hvert ble så alvorlige at hun ble operert

fra leger.

kommer i nær tilslutning til traumet

og fikk nakken avstivet.

og heller ikke er «konstant/kronisk»,

Lagmannsretten legger i sin avgjørel-

så følger ikke symptomutviklingen

Oslo tingrett hadde 17. desember 2014

se blant annet følgende uttalelse fra

det normale mønsteret, og resultatet

konkludert med at smerteutviklingen

sakkyndig Professor Tjølsen til grunn:
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Spredning av smerter til andre deler av kroppen enn den
som ble skadet, såkalt sensitisering, har man langt på
vei ment ikke er i tråd med akseptert medisinsk viten.
Per Oretorp

Det ”vanlige” forløpet, altså at man

Tjølsen forklarer altså smerteutviklin-

grunn som akseptert medisinsk viten

har sterkest plager kort etter ulykken

gen på samme måte som Swedish Pain

i saker som dreier seg om kompliserte

og så gradvis blir bedre til man er helt

Society. Det betyr å argumentere for en

medisinske årsaksforhold - og at de for-

frisk, er jo nettopp det som ikke skjer

konsekvens av forstyrret smertemodule-

skjellige forklaringsmodellene i fremtiden

i de tilfellene noen utvikler kroniske

ring, sensitisering, hvilket altså lagmanns-

brukes på en korrekt måte.

plager. Da skjer nettopp det at plagene

retten også legger til grunn som ”uhyre

endrer karakter, blir mer plagsomme

veletablert og akseptert viten”.

og hemmende, og det er typisk at de

For skadelidte prosederte advokat Sven
Knagenhjelm, Advokatforum.

brer seg til større og til andre deler av

Med denne dommen håper jeg det et-

kroppen.

terhvert blir en etablert enighet om at

Dommen er ikke rettskraftig etter at

begrepet ”sensitisering” kan legges til

selskapet har anket til Høyesterett.

TJØLSEN FORKLARER SMERTEUTVIKLINGEN på samme måte som Swedish Pain Society. Det betyr å argumentere for en konsekvens av forstyrret smertemodulering, sensitisering,
hvilket altså lagmannsretten også legger til grunn som ”uhyre veletablert og akseptert viten”. Illustrasjonsfoto.
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Juss
NAVs omgjøring av egne vedtak
I Agder lagmannsretts dom av 25. november 2016 behandler lagmannsretten det prinsipielt viktige spørsmålet
om NAV har adgang til å omgjøre egne vedtak til ugunst for brukeren flere år etter et innvilgelsesvedtak. I den
aktuelle saken kom lagmannsretten til at omgjøringsvedtaket til NAV var ugyldig.
Forvaltningsloven § 35 gir et forvaltnings-

gir ingen begrensninger med hensyn til

En rettstilstand der den trygdede i mange

organ adgang til å omgjøre sitt eget

tid, hvem som kan bebreides for feilen,

år etter innvilgelsesvedtaket risikerer at

vedtak uten at det er påklaget dersom

konsekvensen av omgjøring mv.

NAV omgjør sitt eget vedtak på grunnlag

«vedtaket må anses ugyldig». Loven an-

av en ny saksbehandlers vurdering, er

FLERTALLET I AGDER LAGMANNSRETT konkluderte med at det er sannsynlighetsovervekt for at NAV i omgjøringsvedtaket feilaktig satte uføregraden som følge av
yrkesskade til null.
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en betydelig brist i rettssikkerheten. Det

tak hvor brukeren ble innvilget 100 pro-

valtningen eller parten som kan bebreides

finnes ingen tilsvarende omgjøringsad-

sent uførepensjon med yrkesskadefordel.

for feil som har medført ugyldighet.

setter foreldelsesreglene slike hindre. Det

I 2012 valgte imidlertid NAV Forvaltning å

Flertallet i Agder lagmannsrett konklu-

oppleves da som urimelig at NAV skal

se på saken på nytt, og traff et nytt ved-

derte med at det er sannsynlighetsover-

ha frie tøyler.

tak hvor NAV omgjorde sitt eget vedtak

vekt for at NAV i omgjøringsvedtaket

og fratok brukeren yrkesskadefordelen

feilaktig satte uføregraden som følge

Saken for Agder lagmannsrett har sin

på uførepensjonen. Vedtaket ble sene-

av yrkesskade til null. Andrevoterende i

bakgrunn i at brukeren hadde vært utsatt

re stadfestet av NAV Klageinstans og

flertallet påpekte at

for to yrkesskader, henholdsvis i 1999 og

Trygderetten.

gang på noe annet rettsområde. Særlig

også hensynet til den som er til-

2001. I 2008 fattet NAV Forvaltning ved-

godesett i vedtaket som vurderes

For Agder lagmannsrett ble det fra bru-

opphevet skal inngå som ledd i

kerens side gjort gjeldende at det må

ugyldighetsvurderingen etter for-

finnes grenser for hvor sent NAV kan ta

valtningsloven § 37 første ledd pkt

et vedtak opp til ny vurdering og treffe

c [korrekt henvisning § 35]. Vedtak

omgjøringsvedtak grunnet ugyldighet

i tilfeller som dette kan derfor være

etter forvaltningsloven § 35. Den trygdede

gyldig til tross for at det lider av en

har behov for forutberegnelighet, stabi-

ugyldighetsgrunn.

litet og en økonomisk trygghet.
I tilfeller hvor brukeren ikke kan bebreides

Er det slik at forvaltningen står helt fritt

for at NAV opprinnelig fattet et uriktig

til å omgjøre egne vedtak som baserer

vedtak, la lagmannsretten korrekt til

seg på en vanskelig og skjønnsmessig

grunn at hensynet til at brukeren har

juridisk-medisinsk vurdering - bare fordi

innrettet seg etter innvilgelsesvedtaket

en ny saksbehandler flere år senere kon-

skal inngå som et ledd i ugyldighets-

kluderer annerledes i denne vanskelige

vurderingen. Dette er den eneste måten

skjønnsmessige vurderingen? I hvilken

forvaltningen kan sikre at brukerens retts-

grad innskrenker brukerens rettssikkerhet

sikkerhet og behov for forutberegnelighet

og behov for forutberegnelighet forvalt-

blir ivaretatt på. Det gjenstår nå å se om

ningens adgang til å omgjøre vedtak til

NAV justerer sin praksis etter lagmanns-

ugunst for brukeren?

rettens retningslinjer.

Det ble av Staten v/Arbeids og Vel-

Saken ble prosedert av advokat Maja

ferdsdirektoratet gjort gjeldende for

Agnes Simonsen ved Advokatfirmaet

lagmannsretten at ugyldige vedtak kan

Halvorsen & Co.

omgjøres uten hensyn til om det er for-
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Dataspill som en del av
rehabiliteringen
Sunnaas sykehus har i flere år jobbet aktivt med å ta i bruk dataspill
i rehabiliteringen. Gjennom et nytt
prosjekt har de kommet et skritt lenger. Resultatet er at alle kan høste
av deres kompetanse.

Han poengterer også bonusen i at spill
er sosialt.
- Flere kan spille sammen, både ”friske”
og de som faktisk driver med rehabilitering. Dette er selvsagt bra både for
kropp og sjel.

TEKST: Gunn Kvalsvik

EN WEBSIDE MED GODE RÅD
Erfaringene med bruk av dataspill er gode

Sunnaas er utstyrt med et eget rehabili-

og de forteller at spillteknologi motiverer

teringslaboratorium. Her finnes alle typer

pasientene, skaper sosiale rom, og ikke

konsoller og spill, og tilbudet er tilgjen-

minst har det god effekt sammenlignet

gelig for alle pasientene ved sykehuset.

med tradisjonell behandling.
Primus motor er prosjektleder og spesia– Rehabilitering og opptrening betyr

lergoterapeut Truls Sveløkken Johansen.

oftest gjentakelser av øvelser, noe som
for mange oppleves som statisk og kje-

- Vårt nye virtuelle laboratorium for spill-

delig. Det som er spennende med spill er

basert rehabilitering og forskning stod

at mange glemmer at de faktisk driver

ferdig for ett år siden. Så langt har tilbu-

med opptrening og dermed tøyer strik-

det og erfaringene våre vært forbeholdt

ken lenger, sier spesialergoterapeut Truls

pasientene på Sunnaas, men nå har vi

Sveløkken Johansen.

utvidet tilbudet med en egen nettside
som alle kan dra nytte av, forteller Sve-

hektet eller ikke. Likevel er nok de unge

løkken Johansen stolt.

mer fortrolige med brukergrensesnittet,
og de har større kjennskap til variasjonen

Det han snakker om er www.spilldeg-

av spill.

bedre.no som er en portal der brukere
med ulike behov for opptrening enkelt

Sunnaas ønsker å gjøre dørterskelen

finner frem i jungelen av dataspill. Via

lavere ved å tilby en oversikt i form av

et stort spillbibliotek kan man basert

et bibliotek.

på egne ønsker og behov plukke ut spill
som styrker gitte muskelgrupper eller

– Selv for de unge er det vanskelig å hol-

kognitive funksjoner.

de oversikt over hvilke spill som finnes
og ikke minst hva de kan brukes til i en

SPESIALERGOTERAPEUT TRULS SVELØKKEN
JOHANSEN. Foto: Sunnaas sykehus.

ENKELT OG FOR ALLE

rehabilitering. På den nye websiden vår

Erfaringene de har gjort seg på Sunnaas

kan man ved hjelp av noen enkle klikk,

er at spill brukes av folk i alle aldre og at

på en illustrasjon av en menneskekropp,

det ikke er aldersbestemt hvorvidt du blir

selv velge ut hvilke deler av kroppen man
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TO SOM BRUKER SPILL i rehabiliteringen er Karl Grimnes og Cecilie Høgtorp. Foto: Sunnaas sykehus.

FAKTA
Sunnaas sykehus har, med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen,
utviklet en webside som guider
deg gjennom dataspill som kan
brukes i rehabilitering. Brukerne
kan velge mellom rundt 40 spill,
hver av disse har opptil 8–10 ulike
delspill.
Prosjektleder Truls Sveløkken
Johansen ved Sunnaas sykehus
har fått over 150 henvendelser fra
både private og institusjoner etter
at de åpnet sin eget spill-lab.
Christina Thanger fra Personskadeforbundet LTN har sittet i
styringsgruppen som har vært
med i utviklingen av spillbiblioteket.
ønsker å trene, sier Truls Sveløkken Jo-

En annen positiv side med et spillbibli-

- Selv om den fysiske rehabilite-

hansen.

otek, er at rehabiliteringen kan fortsette

ringen er svært viktig og lettere

hjemme.

å lage oversikt over, så er vi glad
for at det også er blitt tatt med

Han forklarer at hvis man for eksempel
har en skulder man trenger å trene opp,

-Ved bruk av spillbiblioteket kan

spill som er vurdert etter hvordan

så guides man inn på en oversikt over

pasientene enkelt fortsette øvelsene

de kan hjelpe på rehabilitering

de ulike bevegelsene man har i en skul-

når de kommer hjem. Det er også ment

etter kognitive skader. Det er

der. Når man finner den bevegelsen man

som inspirasjon og motivasjon for annet

mye vanskeligere å måle, men

har lyst til å trene, får brukeren forslag

helsefaglig personell i landet og vil ha

jeg synes de har kommet frem

til aktuelle dataspill. Samtidig får man

stor verdi for mennesker som ikke er

til en bra løsning gjennom dette

beskjed om man trenger håndkontroll,

pasienter på Sunnaas, sier spesial-

prosjektet. Det har blitt en bra

om spillet krever at du har gripefunk-

ergoterapeuten.

nettside som er lett å finne frem

sjon og om du må bruke begge hendene.

på, sier Thanger.

Spillene dekker seks av de mest kjente

Han håper at spillkonsoll etterhvert

spillkonsollene på markedet. Det kreves

kommer på blå resept. Enn så lenge må

heller ingen spesialtilpasning av utstyret.

pasientene betale konsoller og spill selv.
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ANDRE BERG KJØRTE sammen med Silje Norendal i X Games 2017.

Bakken er for alle!
For andre gang deltok Personskadeforbundets Andre Berg (31) på årets
Special X Games. Konseptet er som
følger: en profesjonell utøver kjører
snowboard sammen med en med
nedsatt funksjonsevne.

tastiske bakker, lange dager i pudder,

OPP AV STOFAEN

kjendiser, kjøring med superhotte Silje

Andre Berg er langt over middels fysisk

Norendal og ja, hva mer kan jeg si.

aktiv - ikke fordi han er spesielt atletisk
anlagt, og med sine kognitive utfordringer

I år kan trønderen glise ekstra bredt. Han

kunne han gjerne endt opp i sofakroken

klatret nemlig opp noen hakk, og klarte

med et passivt liv.

dermed å dra i land en tredjeplass og
fikk dermed bronsemedalje. Han smiler,

- Jeg har stor glede av å være fysisk aktiv.

forteller om flyturen, strør om seg med

I tillegg til å holde vekta sånn noenlunde

- Jeg er ikke med for å vinne, men fy

anekdoter og møter med kjendiser og

i sjakk, møter jeg mange fine folk ved å

søren så gøy det er, ler Andre Berg. - Å

viser bilder, men like engasjert er han når

være aktiv, sier han.

være i Aspen er som å delta i et eventyr.

han forteller om tilbudet han er en del av

Flere hundre tusen skientusiaster, fan-

gjennom Funkis Snowboardklubb.

TEKST: Gunn Kvalsvik. FOTO: Privat.
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Bergs snowboardkarriere startet i Trond-

heim Snowboardklubb for mange år

dyrt å drive med. Hva koster det å være

ringsfølelsen, sier Andre Berg, og legger

siden, og selv om han har bodd i Oslo

medlem på Tryvatnn?

til at de også nylig åpnet en funkisbakke

i mange år er han med i trondheims-

i Trondheim, på Vassfjellet.

klubben. Det er også denne klubben

- Jeg betaler 1000,- pr. år, så dyrt er det

som har dratt i tråder og fått han inn i

ikke. Det inkluderer kort til heisene på

AKTIVITET BETYR MER AKTIVITET

X Games-karusellen.

både på mandager og onsdager. Til de

Trønderen som nettopp har stått i bakken

som har lyst til å prøve er det lov å ha

i Aspen i syv timer om dagen, er støl i

noen testganger gratis, sier han.

lårene og kjenner seg støl også i resten

I hverdagen står han imidlertid mest på
Tryvann og er med i Funkis Snowboardklubb.

av kroppen. Men, som han sier, det er så
Tilrettelegging gjør at det er et tilbud

verdt det og det gir overskudd til å gjøre

som favner brett. Andre Berg forteller

andre aktiviteter.

- Snowboardtilbudet for oss med nedsatt

at bakken er for alle; folk med dårlig

funksjonsevne på Tryvann, altså her i

balanse, CP, nakkeskader, blinde, døve

-Man blir lett hektet på å holde seg i

Oslo, er helt fantastisk. Funkisbakken

og lamme.

form, men jeg overdriver ikke. I tillegg

er superfin! Vi har flinke instruktører, lå-

til snowboard blir det mye gåing, samt

ner ut utstyr til både slalåm, sitteski og

- Det er også sjelden overfylt i bakken.

svømming og sykling på sommerstid.

snowboard - og ja, så er det gratis drikke

Ofte mellom 25 og 50. Man har altså rom

Bonusen er mange gode venner og en

og boller. Det siste gjør at det også blir

til å boltre seg. Tilbudet og opplæringen

relativt sett god helse - altså et godt liv,

et veldig sosialt tilbud.

er individuelt tilpasset, og selv de med

avslutter Andre Berg, som fremover har

et lite aktivt utgangspunkt og mange

kalenderen full av bookinger til forskjellige

fysiske hindringer, kjenner fort på mest-

konkurranser både i inn- og utland.

- Erfaringsmessig er vel den type sport

ANDRE BERG HAR kjørt snowboard i 20 år, og mener det hjelper både på balansen og på hans kognitive utfordringer.
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Dette skjer

14.

TRONDHEIM

MARS

Å LEVE MED KONSENTRASJONSVANSKER OG REDUSERT
HUKOMMELSE ETTER SKADE ELLER SYKDOM
Hjernen er vårt mest fascinerende og komplekse organ,
ansvarlig for personlighet og selvbevissthet og alt det
som kjennetegner mennesket. En skade på hjernen er
selvsagt dramatisk, men med god rehabilitering og
tilpasning går livet videre både for den skadde og de
som lever med.
Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag
arrangerer et åpent foredrag om dette temaet på Klinikk
for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lian, tirsdag 14.
mars kl. 18.00. Adressen er Vådanveien 39, 7024 Trondheim.
Foredragsholder Martin Berg
deler sine erfaringer og sin
kunnskap. Berg sitter i forbundets kognitive utvalg
og vil gjennom foredraget
gi innsikt og gode ideer om
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.
Foredraget er gratis og åpent for alle. Enkel servering, som
koster kroner 50,-. Påmeldingen er bindende og foredraget
vil bli holdt med forbehold om minst 10 påmeldte.
Påmeldingsfristen er 8. mars, og påmeldinger eller spørsmål sendes på e-post til
sortrondelag@personskadeforbundet.no eller på
SMS til 928 33 612.
Velkommen til nyttig foredrag!
Kunnskap bidrar til økt mestring og kontroll!

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.
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten
SLIT

e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
FRODIG

SELV FOR NEKTER

KORT
FUGLER

FINNES

RØYS

FRI STED

VEMME LIGE

JENTER
HUMRER

DUK
SET NINGER

Bente
Norstad

SKAKER

BIT

UNDER ETASJE
KVINNE
ELE GANSE

NYDELIG

UTLØP

BEVE GELSE

MERK

HAR VI
NÅ
STAR TET PÅ

PÅLEGG

OPP VARTER

KLIS SETE
ODDE

TRE
BARNA

HELLIG
OBLAT

TONEN
MI

ANLØPE

TALL
PLANTE

STJE LER

STAD

VIL VALG
BY
KOMITESVULME
EN HA

OM RÅDET

FRISK
AVIS
UT SIKTER
ROM.
DIKTER

HER SKER
PIKE NAVN
ORD

SNÅLT

PRO NOMEN
TALL

KREVE

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

EKSI STERER

HØYDE

GUTTE NAVN

BØNN

DRIKK
UKE BLAD

BLONDE

TABEL LER

MINE

FUGLE LÅT
DRETTE

PIKE NAVN
AGG

KAPSEL

FOTTØY

MORAL
HAV ØRNEN

ELTER

ØY BOERE

SNØMUS

TEKKE

SVOVEL

ENGA SJERT
SKABB

BOL

ANTALL
AV 20

VIND

BE STÅR

FLYSELSKAP

LOFT
FERD

TEVLING
DYR

BE SVIME

SKRED

SVIMMEL

BAK VERK

ORD KLASSE

GUTTE NAVN

STRIM MEL

ER 2017
EIE

FRED

YTRET
LUR

BE DRIFT
TOM

TONEN
SOL

REKKE

ARTIK KEL

IKKE
FESTE MIDLER

PIKE NAVN

I DET

AU

TONE
BREN SEL

NESE VIST
PARTI

SPISTE
ATOM

UT AV

NOE

SEL SKAP

KNUTE
I TRE

HELLAS
TUTER

PLAGG

AKS

SPOTT

SÅNN
ADELS MANN

LEVERT

RÅTTEN
DYR

TÅKE

ARTE

KUNST VERK
UTROP

STRØM
GLI

VULKAN

BAG

TILLATE

NØD

ORDNER

PREPO SISJON

BRUTAL

TYRKIA

EKKEL

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

TALL

KLOK

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.

Løsning på forrige kryss
var:

VINTERKLÆR

Svarfrist: 15. mars

Gunn-Astrid Fredriksen, Sarpsborg
Odd Voie, Leknes
Idar Johannesen, Gravdal

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
Har du nedsatt
funksjonsevne og lyst til å
drive med idrett?
Norsk idrett har plass til alle, og
Norges Idrettsforbund jobber for at
alle som ønsker det finner en idrett
og et tilbud som er tilpasset deres
forutsetninger og ambisjoner. Har
du et ønske om å starte med en
idrett? Sett igang - det finnes mange
muligheter!

lokale miljø, men er usikker på hvordan

ung.no, søk på idrett og finn et kontakt-

du går fram?

sjema du kan fylle ut.

Norges Idrettsforbund har en tjeneste

Du kan også ta direkte kontakt med et

med et kontaktskjema der du kan legge

særforbund gjennom de samme web-side-

inn informasjon om deg selv. Du vil da

ne. Idrettsforbundet har ansvar for organi-

bli kontaktet av Norges idrettsforbunds

sering og tilrettelegging av fysisk aktivitet

fagkonsulenter i Idrett for funksjonshem-

for funksjonshemmede i sine idretter.

mede og/eller et særforbund som har
Har du lyst til å starte med idrett i ditt

idrettene du er interessert i. Gå inn på
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Kilde: ung.no.

Finn seks feil

RINGEREN I OPERAEN!

Sudoku

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

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

Kryssord

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!

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

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

Versjoner: Apple Ipad

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

Egg
uten
De går
på
skall
fingrene

1

Hester og hundrer ligner på
mange måter på mennesker,
men de mangler «armer»
siden de går på fire. La oss
se på hvordan forbeina
Vet
du hvordan du kan få et
fungerer:

egg ut av skallet uten å
knuse skallet? Du løser
trenger
detDu
opp.
Slik gjør du det:

4

UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE.
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer
i hverdagen som gjør livet
Hva skjedde?
Gjør etdette
Hva betyr det?
Legg
egg i plastglasset og
vanskeligere.
Et
grunnprinsipp
for
universell utforming
fyll på eddik til det dekker egget
Da du holdt
det opp
• Forbeina
på en hest og en hund
bilder som tydelig
1 Finn
mot
lyset,
kunne
skalmye
hadu
påen
enutforming
menneskearmsom
viser
hester
og godt
hunder
Skru
lokket
på og er at omgivelser og produkterligner
se plommen
i det råEt menneske har to
forbein
Underarm
la det stå på bordet
gjør dem tilgjengelige for
flest
mulig.
Målet
å forenkle
egget tynne bein her somer
gjør det mulig
Tegn av
Seforbeinas
etter endringer i
å
dreie
hånden
2 konturer
glasset flere ganger livet og øke livskvaliteten for alle.

3

2

Tegn streker mellomEtter to dager tar du egget forsiktig
rundingene (dette viser
ut ogcirka
skyller det i kaldt vann
Hånd
hvor knoklene i beina er)

3

• Fotografier
Du
trengereller

bilder av hunder og
somegg
beveger
• hester
Hardkokt
seg og står stille
• Rått egg
• Bilder av mennesker
• Eddik
med bare
armer
Plastglass
• Tynt,• hvitt
papir eller
med tett lokk
kalkerpapir
• Blyant
MCT/Bulls

Skulder
Albue

om dagen

Tegn en runding der beina
bøyer seg (leddene)

Hold egget opp mot
lyset og se på det

5

Hånd

Hold egget ca. 5 cm
Håndledd

Albue

Håndledd

Tegn av menneskearmer, tegn inn ledd
og streker mellom

over et bord og slipp det
Se på hva du har
Deretter slipper du det fra 10tegnet
cm av og
Skulder

4
27 ––
–– 27

6

sammenlign hundens
og hestens bein og
Gjenta trinn 1-3
menneskearmene.
med hardkokt
Hvordan egg
er de like?

Underarm
Hunder og
hester har
bareeggene
Begge
ett stort bein
her. når du
spretter
Det er veldig sterkt,
slipper dem
men kan
nedikke
på bordet
dreies
Hånd Mennesker
har noen små bein

Hånd Hunder
og hester har
Eddik er en svak syre
kan
ett som
kraftig
løse opp mange tingbein
som

inneholder kalsium

Fingrer

EddikenEt
løste
opp eggeskallet,
menneske
har fem fingrer, en
slik at bare
den
hinnen
hund
firemyke
og en
hest én – hoven
innenfor skallet var tilbake
Hunder og hester står
på fingrene!

Toyota Bilia
Stjørdal

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Strandgata 16
2815 GJØVIK
Tlf. 61 13 31 00

Tuftenvegen 2
7502 STJØRDAL
Tlf. 982 94 930

Automek AS

Trønderfrakt AS

Strandvegen 10
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 04 77

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

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

Prestholt
Geitestøl

Strandveikaie nr. 53,
Strandveien 98-100
7042 TRONDHEIM
Tlf. 73 50 35 90

3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

Trygt på skoleveiene
Eidskog
kommune

Tynset
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

as.kommune.no

tynset.kommune.no

Rødøy
kommune

Skolekontoret

rodoy.kommune.no

Ringebu
kommune
ringebu.kommune.no

Randaberg
kommune
tingvoll.kommune.no

flesberg.kommune.no

randaberg.kommune.no

hyllestad.kommune.no

rissa.kommune.no

Verdal
kommune
verdal.kommune.no

Bø
kommune
boe.kommune.no

stryn.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune
aurskog-holand.kommune.no

stange.kommune.kommune

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune
Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

iveland.kommune.no

www.kautokeino.kommune.no

ER DU PÅ FLYTTEFOT?

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

Bjørn Ivar Bakken
Transport
Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

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

AKERSHUS

Unnleia
2881 AUST-TORPA
Tlf. 918 16 919

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

EIDSVOLLS trafikkskole

Eidsvolls eldste trafikkskole
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

Tlf. 63 96 47 20

AUST-AGDER
EIKELAND Trafikkskole AS

Sandsmyra 20, 4790 LILLESAND..........Tlf. 37 27 20 02 - Mob. 992 30 000
E-post: post@eikeland-trafikkskole.no
www.eikeland-trafikkskole.no

6445 MALMEFJORDEN
Tlf. 71 26 88 00
Fax. 71 26 88 01

E-post: firma@samuelsenmaskin.no
www.samuelsenmaskin.no

HEDMARK
STANGE Trafikkskole AS

Kongsvegen 1, 2335 STANGE.......................................Tlf. 62 57 23 50
E-post: stange.trafikkskole@online.no
www.stangetrafikkskole.no

Økernveien 147, 0580 OSLO - Tlf. 67 92 60 00

MØRE OG ROMSDAL

Wist Last & Buss AS

ROGNE Aut. Trafikkskule AS

Storevågen 73, 6020 ÅLESUND......................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

ROGALAND

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

SØR-TRØNDELAG

avd Melhus .............................................................Tlf. 72 87 03 89
E-post: post@melhus-trafikkskole.no

avd Støren ..............................................................Tlf. 72 87 03 89
www.melhus-trafikkskole.no

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
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Statens vegvesen

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER

4808 ARENDAL
Tlf. 02 030 - www.vegvesen.no

Tlf. 74 16 05 10

Region sør

Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Nord
Lakkering AS

Utstillingsplassen
Eiendom AS

BilXtra
Berghagan Bil AS
Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Tollbugata 87
3041 DRAMMEN
Tlf. 900 60 126

Eia
Hageservice AS

Maskin &
Autoservice A.S

Fossli AS

Bil-Spesialisten AS

Eiksenteret
Gausdal

H Trans og Anl Power

Østkilen 10
1621 GRESSVIK
Tlf. 69 39 97 92

Solvigveien 35
4076 VASSØY
Tlf. 930 80 878

Wilbergjordet

Wilbergjordet 10
1605 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 60 50

Vallset

Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Autolakkservice AS
Malerhaugveien 15
0661 OSLO
Tlf. 21 50 77 26

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S
3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Sundeveien 110
7374 RØROS
Tlf. 911 07 080

Nettbuss AS
Vestlivegen 3
3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

TS Bygg

Solhøyveien 14
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

SAR Hammerfest

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Bøhaugen
Transport AS

Eidsberg
Regnskapslag

Sulland
Gjøvik AS

Aaserud
Møbler A/S

2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Øvre Telemark
Trafikkskule
Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Gammelseterlia 4
6422 MOLDE
Tlf. 71 24 93 00

Vinstra
Begravelsesbyrå

Sentrum Bil
Arild Sand

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Skolegaten 44
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 31

www.bilia.no

Nettec AS

Follo

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Porsgrunnsvegen 192
3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 /
909 93 028

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Din Bilhjelp
Fåberggata 140
2815 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 14 10

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Kolbotnv 14
1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

Fjellvangvegen 4
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 09 90

Vårveien 51
1182 OSLO
Tlf. 414 14 105

Auto Service
Lillestrøm AS

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

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Agder
Karosseri AS

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

Hadeland
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 05 50

ANONYM
STØTTE

5960 DALSØYRA
Tlf. 970 94 716

Teglverksveien 100
3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 23 00

Moss
Bilsenter A/S
Kvaenveien 3
1529 MOSS
Tlf. 69 23 57 57

Kvina
Turservice

Rustad
Transport AS
Storfjellveien 16
8530 BJERKVIK
Tlf. 76 96 38 80

Skibåsen 1
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 24 03 47 30

Tirol
Transportmateriell AS

Bryggehuset
Solvorn AS

Rana
Industriterminal A/S

6879 SOLVORN
Tlf. 400 68 013

Terminalv 25
8624 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Frydenbø Bilsenter
Førde

Leif Gromstads
Auto A/S

Tor Ivar Martinsen
Transport AS

Nils Ivar Braathen AS

avd. Molde

Gilhusveien 19
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

Sandtransport AS
Bulandet

Anton H. Mysensgt 13
1850 MYSEN
Tlf. 69 84 60 90

Bertel O. Steen
Møre og Romsdal

Myrfaret 1, 1406 SKI
Tlf. 08 555

K-A Nicolaisen

2652 SVINGVOLL
Tlf. 61 22 71 90

Kokkimbråtan 10
1735 VARTEIG
Tlf. 970 60 636

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Havneveien 49
9610 RYPEFJORD
Tlf. 78 40 77 70

Cargotron
Transport AS
Brugata 9
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 96 00

Nordbygda
7633 FROSTA
Tlf. 74 80 84 00

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Evavolds
Maskin AS

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Vangsvegen 111
2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Josdal
4440 TONSTAD
Tlf. 415 31 918

Moneveien 15
4519 HOLUM
Tlf. 900 20 748

Brødrene

Høyset ANS

Hovnvegen 1685
3652 HOVIN I TELEMARK
Tlf. 992 98 805

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

Sped Trans AS

Titang. 13
1630GAMLEFREDRIKSTAD
Tlf. 69 01 38 89

Halbrendsøyra 8
6800 FØRDE
Tlf. 57 83 72 00

Østhellinga 31
3370 VIKERSUND
Tlf. 971 25 054

Sørlandets
Bilsenter A/S

Vesterv 56
4839 ARENDAL
Tlf. 37 40 10 00

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Furnes Auto AS
Gjerluvegen 65
2320 FURNES
Tlf. 62 35 83 85

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Rennesøy
Bilsenter AS

Brødr.
Gomnæs ANS

Sollia Fjellstyre

Mosterøyveien 92
4156 MOSTERØY
Tlf. 478 21 212

Bye Gård
3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

2477 SOLLIA
Tlf. 474 62 881

TINE Meieriet
Tretten

Grønne Fingre

Den Nye Skøyen
Bilpleie AS

Kolhusvegen 1
2635 TRETTEN
Tlf. 03 080
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Linjeveien 39
1087 OSLO
Tlf. 924 08 848

Bygdøy allé 119
0273 OSLO
Tlf. 406 32 627

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende
firmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele
landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

Ett av Norges største og mest erfarne advokatfagmiljøer
innen personskadeerstatningsrett og tilknyttede
fagområder. Vi bistår klienter fra hele landet.

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

11 erfarne advokater med spesialkompetanse i
erstatnings- og forsikringsrett.

Vi tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder,
herunder forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

25 års erfaring!

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Gratis forhåndsvurdering av din sak!

Advokatene Leiros & Olsen as

Sandvika
Ski
Halden

• Trafikkskade • Pasientskade • Yrkesskade

personskadeadvokatene

67 23 46 90
64 91 72 90
69 01 56 30

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

E-post: post@advhi.no

www.advhi.no
www.dinerstatning.no

Ferie til Bulgaria?

Nå har vi åpnet for reservering av leilighetene våre på
Panorama Dreams i Sveti Vlas for sesongen 2017.
Personskadeforbundet LTN eier 8 leiligheter på vakre Panorama Dreams i St. Vlas
(Sveti Vlas), som ligger ca. 3 kilometer fra områdets største badeby Sunny Beach.
Der har medlemmer muligheter til en rimelig ferie i et godt klima og med mye
vakker natur.
Vil du vite mer send en e-post til post@personskadeforbundet.no.
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

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

Trafikkskader
Yrkesskader
Pasientskader
Andre ulykker

▪ Voldsoffererstatning
▪ Oppdrag som bistandsadvokat

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

www.svw.no/personskade

www.langsethadvokat.no

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE
ARBEIDSULYKKE
FEILBEHANDLING
kan du ha krav på erstatning

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle
typer personskadesaker og forsikringssaker.
Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.
erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42

Camilla Neuberth

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

