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Vi har nemlig over 30 års erfaring!
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eller ring 22 35 71 00.
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personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
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Telefon: 776 00 210 • E-post: post@leiros.no • www.leirosogolsen.no

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende 
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landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.
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å ha verdens beste velferds-
tjenester. På mange måter er 
jeg vel enig i dette. Problemet 

er at vi med et slikt stempel lett kan lene oss tilbake, hvile på 
laurbærene og kose oss med at vi er flinkest i klassen. Ikke bra!

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese Sunniva Gylvers 
betraktninger om hvordan våre velferdstjenester oppleves i 
praksis samt noen av de svakhetene hun selv har erfart. Gylver 
ble alvorlig skadet i mai 2017 og hun ønsker nå å bidra inn for 
å gjøre systemet bedre. Ikke for å kritisere, men med mål om 
å være med å gjøre velferdsstaten enda bedre. Som hun sier, 
justeringer vil gagne alle ledd – både brukere, de som jobber i 
velferdstjenestene og til syvende og sist, landets helseøkonomi. 

En annen viktig artikkel, som jeg vil trekke frem, finner du på side 
8. Den peker på hvorfor psykologer bør ha mer kunnskap om 
smerte, og ikke minst et større fokus på årsakssammenhengen 
mellom psykiske lidelser og smerteproblematikk. Argumentet 

er enkelt: Over halvparten av de som er innlagt i psykiatrien 
har nemlig også fysiske smerter. 

En av de viktigste kildene til forbedringer av velferdsstaten er å 
høre på og å ta brukeres erfaring på alvor. Dette kan gjøres på 
mange måter, for eksempel ved å høre på slike som Sunniva 
Gylver, men et annet premiss er at det faktisk er systemer som 
åpner opp og som ønsker å være lydhøre. Det hjelper ikke med 
politisk vilje om systemene er låste. 

Forskning og kunnskap er også en ressurs for å gjøre velferd bedre. 
Både på systemisk nivå, men også når det gjelder behandling 
og rehabilitering. Forbundet oppfordrer derfor medlemmer til 
å bidra inn i prosjekter som trenger brukerperspektiv. I denne 
utgaven presenteres to prosjekter som søker folk med erfaring. 
Kanskje det er noe for deg?

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

En av de viktigste kildene til forbedringer av 
velferdsstaten er å høre på og å ta brukeres 
erfaring på alvor.
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Spill oss gode - sammen! 

Åtte måneder etter en dramatisk 
ulykke er Sunniva Gylver takknem-
lig for at hun overlevde. Nå ønsker 
hun å dele sine erfaringer som  
pasient- og trengende, - målet er å 
gjøre hjelpeapparatet bedre..

TEKST:  Gunn Kvalsvik.  

- Jeg vet at jeg er superheldig som bor 
i Norge og dermed har fått tilgang på 
det som omtales som verdens beste 
helse- og velferdstjenester. Det betyr 
likevel ikke at jeg ikke ser mangler og 
det er her jeg har lyst til å bidra inn ved 
å dele mine egne erfaringer, sier Gylver. 

Hun forteller at hun særlig er opptatt av 
den delen av systemet som handler om 
mennesker og menneskemøter. Altså det 
faktum at vi alle er hele og sammensatte 
mennesker og at velferden vil styrkes 
dersom dette blir tatt på alvor, i måten 
vi blir møtt på og kommunisert med. Det 
ligger mye folkehelse i å bli virkelig sett 
for den vi er, når vi er i en krise. 

- Jeg opplevde at dette ikke var helt på 
plass i hjelpeapparatet – selv ikke der 
bemanning og kompetanse burde gjøre 
det mulig. At man var lite nysgjerrige på 
hvilke ressurser, behov og mestrings-
strategier jeg selv hadde, sier Gylver og 
ser direkte på meg før ansiktet sprekker 
opp og dekkes av et stort smil. 

Den spedbygde kvinnen som sitter i so-
faen i en av Oslos mange kaffehus er 
kledd i sorte klær; trang bukse og het-
tegenser. Hun har på seg en hvit strik-
kelue. De rustrøde rastafariflettene når 
henne til langt ned på ryggen. Bak på 
hettegenseren pryder et stort hvitt kors 
mens det på fremsiden av genseren står 
«prest» i store bokstaver. Ingen tvil om 
hva hun driver med. 

Stilen til Sunniva Gylver er original, som 
den alltid har vært. For hun er en offent-
lig person. Hun er kjent som en modig 
og engasjert prest, aktiv deltakende i 
debatter både rundt religiøse spørsmål 
og i samfunnsdebatten generelt. Rett og 
slett engasjert i mye og med et hjerte 
for mangfold.

DRAMATISK SYKKELTUR 
Ulykken som fremdeles preger livet hen-
nes i stor grad, skriver seg tilbake til mai 
i 2017. Hun var på vei hjem, som vanlig 
syklende, da det smalt. I en rundkjøring 
på Bislett gikk sykkelen i bakken da en 
motgående bil ikke overholdt vikeplikten, 
og Gylver ble overkjørt. 

- Jeg husker ingenting, men vitner for-
teller at hjulet kjørte over hodet mitt, og 
jeg fikk flere kraniebrudd og blødninger 
i hjernen, forteller hun. 

Så var det sykebil, Ullevål og nevrolo-
gisk avdeling. Det var dramatisk, legene 
kunne ikke love noe og klarte ikke helt 
se omfanget av skadene. Det var blød-
ninger langt inne i hjernen.

Hun forteller historien sin med en viss 
avstand. Dette har hun tydeligvis for-
talt mange ganger, språket er nøytralt 
– som om innholdet verken er positivt 
eller negativt.  

Gylver mistet ikke bevisstheten, heller 
ikke ble hun lagt i kunstig koma. Mye 
smertestillende gjorde likevel at det som 
skjedde rundt henne er uklart. Særlig den 
første uka. Da flyter dager og hendelser 
over i hverandre. 

- Det var rare dager og uker, forklarer 
hun. - Først og fremst var jeg og de 
rundt meg selvfølgelig glade for at jeg 
overlevde. Deretter startet prosessen 
med å komme tilbake til hverdagen. Jeg 
hadde begynt i ny sokneprestjobb året 
før, hadde spennende et bokprosjekt på 
gang, og hadde ett år igjen før jeg skulle 
levere doktorgradsavhandling. 

ET KLARERE FOKUS 
Først etter fire ukers opphold på Ulle-
vål sykehus var tilstanden stabilisert 
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STILEN TIL SUNNIVA GYLVER ER ORIGINAL, DET HAR DEN 
ALLTID VÆRT. FOR HUN ER EN OFFENTLIG PERSON. HUN ER 
KJENT SOM EN MODIG OG ENGASJERT PREST, AKTIV DELTA-
KENDE I DEBATTER BÅDE RUNDT RELIGIØSE SPØRSMÅL OG I 
SAMFUNNSDEBATTEN GENERELT. RETT OG SLETT ENGASJERT I 
MYE OG MED ET HJERTE FOR MANGFOLD.
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og Sunnaas kunne overta. Gylver un-
derstreker takknemlighet for at hun 
fikk plass på det som omtales som, og 
sikkert er, Norges beste rehabiliterings-
sykehus, Sunnaas. Likevel var det noe 
som skurret. Etterhvert klarte hun å se 
det – definere det. 

Stemmen hennes endrer takt når hun 
kommer inn på dette temaet. Engasje-
mentet skinner gjennom. 

-Jeg tenkte på det allerede mens jeg 
var på Ullevål, men da var tilstanden 
min såpass redusert at jeg ikke hadde 
helt klare tanker rundt det. På Sunnaas 
ble det tydeligere for meg hva jeg sav-
net. Det fantes masse kompetanse og 
omsorg, men jeg hadde ventet meg litt 
mer nysgjerrighet på hvem jeg var før 
jeg ble skadet; hvilke verktøy og mest-
ringsstrategier jeg hadde med meg inn 
i denne krisen.  Altså hvem mennesket 
bak tilstanden er og hva som skal til for 
å spille meg god. Hva som gir mestring 
og hva som bygger opp, forklarer hun. 

-Kan du gi noen eksempler? 

- Jeg opplevde gang på gange å bli re-
dusert eller bare definert gjennom min 
tilstand som skadet. For eksempel ble 
det satt ned et tverrfaglig team rundt 
meg på Sunnaas. Positivt, tenkte jeg. 
Utfordringen var at i møtet med disse 
åtte-ni høyst kompetente menneskene, 
var det verken tid eller åpning for å se 
hvem jeg var – hvilke ressurser jeg hadde 
og hva mine behov som person faktisk. 
Møtene med teamet var svært korte, 

med uklar ledelse og liten tidsramme, 
og der jeg ikke umiddelbart opplevde 
at mine tilbakemeldinger ble tatt med 
i vurderingen, sier hun.  

Hun tenker seg om før hun fortsetter: 

- Det hersket en merkelig forestilling på 
Sunnaas om hva som var bra for meg 
– for eksempel med en klar formening 
om at jeg hadde godt av å være mer 
sammen med de andre pasientene på 
avdelingen. Selv kjente jeg at jeg bare 
hadde ønske om og energi til å være 
sammen med mine venner. De kunne 
bekrefte meg som den jeg hadde vært, 
og forhåpentligvis skulle bli igjen. De 
som jeg kunne snakke om alt med, også 
andre ting enn skadene. Jeg er utrolig 
heldig med verdens beste nettverk, og 
fikk mye besøk. Dette ble flere ganger 
kommentert som bekymringsfullt, mens 
det for meg var livlina mi. Venner og tre-
ning gjorde meg godt – men jeg måtte 
stå på ganske mye for å slippe felles 
pasientekskursjon til Aker Brygge midt 
i den dyrebare bassengtiden vår. Og 
jeg er en tydelig og verbal person – hva 
med de som ikke har så lett for å si i fra?

- Hvorfor tror du det skapes en slik for-
ventning og kultur?

- Jeg tenker ikke det er noe galt i en-
keltpersoners intensjoner. Tvert imot. 
Jeg tror alle både på Sunnaas og Ullevål 
vil godt og ønsker det beste. Og de har 
selvfølgelig en del kartlegging, tester og 
ting de må passe på og følge opp. Jeg 
skjønner selvfølgelig at noen ting må vi 

bare kjøres gjennom i en sånn prosess. 
Det er bare det at denne gruppe- og 
bås-settingen sjelden eller aldri fungerer. 
Alle med kognitiv svikt er ikke like og de 
har definitivt ikke samme behov, eller 
samme verktøy for å møte livskriser, sier 
hun. – Det er viktig å ikke bare se den 
enkelte pasient som en diagnose – som 
for eksempel hodeskadet – men utforske 
hva hver og en har med seg av behov 
og ressurser i denne situasjonen. Selvføl-
gelig finnes det klare begrensninger når 
det gjelder ressurser som tid, penger og 
personale, men uansett er min erfaring 
at det er mye lindring og folkehelse i å 
møte mennesker i krise med respekt, 
nysgjerrighet og anerkjennelse.

HELSE- OG MENNESKESKUMMELT 
Sunniva Gylver snakker ikke bare basert 
på personlig erfaring som pasient. Hen-
nes refleksjoner er også farget av at hun 
innehar bred relasjonskompetanse som 
prest og sjelesørger. Gjennom over 20 
år har nettopp menneskemøter i livets 
store gleder og kriser vært en sentral 
del av livet hennes. 

-Når jeg deler mine erfaringer fra tiden 
etter ulykken, er det ikke minst på vegne 
av andre som kanskje har færre ord på 
egne slike erfaringer, eller i mindre grad 
enn jeg opplever å bli sett og hørt. Målet 
er selvfølgelig at flere blir møtt på en 
måte som henter ut deres egne ressurser 
i krisen og spiller dem best mulig.

Mitt inntrykk er ellers at man i et sam-
funn som det norske kan få inntrykk 
av at alle har det så bra og har ting så 
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på stell – selv om vi VET at det ikke er 
sånn – at man kan bli ekstra ensom eller 
føle seg ekstra mislykket. Dessuten at 
vi som et sekulært preget samfunn ofte 
er dårlige på å tematisere åndelige og 
eksistensielle spørsmål i møte med men-
nesker i krise. Jeg mener selvfølgelig ikke 
at det for eksempel gjør mindre vondt 
å miste et barn i Uganda enn i Norge. 
Men mange jeg har møtt som har mistet 
noen, har fortalt om en stor ensomhet i 
sorgen. Om omgivelser som virker redd 
for å bli smittet av den nye tyngden i 
livet – om venner som ikke forstår og 
ikke vet hvordan de skal være der, og 
om helsearbeidere som ikke våger å gå 
inn i de store eksistensielle og åndelige 
spørsmålene som kan komme i en slik 
krise. I et forbrukersamfunn hvor men-
nesket stadig blir definert som produsent 
og konsument, kan det oppleves å være 
lite rom for oss når vi ikke kan yte og 
nyte i høyt tempo.

Også møtet med NAV var tankevek-
kende.
- Det var en ny erfaring å skulle være 
langtidssykemeldt og etter hvert motta 
AAP (arbeidsavklaringspenger). Først og 
fremst er det selvfølgelig et privilegium 
å leve i et samfunn der slike ordninger 
i det hele tatt finnes og fungerer. Og 
jeg tror på at de aller fleste som jobber 
i dette systemet, er mennesker med et 
oppriktig ønske om å hjelpe folk og bidra 
til et godt samfunn. Men jeg undrer meg 
over tonen i kommunikasjonen fra NAV. 
Det som slo meg helt fra starten, var at 
retten til å klage og trusselen om straff 
ved feil informasjon, dominerte, i tillegg 

til et vanskelig og mistenkeliggjørende 
språk.

Igjen gnister det i øynene hennes. 
- Jeg mener, er ikke NAV selve grunn-
stammen i velferdssamfunnet vårt? 
Hvordan kan de gjøre slike feilgrep som 
gjør brukerne av systemet så små? De 
fleste av oss får slike brev når sårbarhe-
ten i forveien er ganske stor. Hva med å 
starte brevene med noe medfølende og 
noe som løfter? Skrive kortere og mer 
forståelig, og heller lage link eller vedlegg 
til paragrafer om straff og klage. Unngå 
en unødig byråkratisering, der man skal 
presses inn i noen uegnete bokser. Det 
er selvfølgelig krevende med et system 
som skal fange opp både de som for alt 
i verden vil jobbe, og de som synes det 
er helt greit å sluntre litt unna. Men jeg 
tror vi som fellesskap kommer bedre ut 
av det totalt sett om vi legger til grunn 
at mennesker skal oppleve seg møtt 
med respekt og omsorg. Og med tillit og 
forventninger om at de selv kan bidra.

VEIEN FRAMOVER 
Kun et trent øye kan se at Sunniva 
Gylver er litt skjev i ansiktet grunnet 
lammelser. Det er også umulig å se at 
sidesynet svømmer og at hun blir fort 
sliten. Veldig fort sliten faktisk. 

Hun legger ikke skjul på at det har vært 
tunge måneder. Sykkelulykken førte ikke 
bare til en svekket helsetilstand, den 
satte også store deler av livet hennes 
på hold, i hvert fall midlertidig. Hun er 
fortsatt delvis sykmeldt, og doktorgrads-
prosjektet blir kanskje for krevende å 

avslutte. De som følger henne på Fa-
cebook vet imidlertid at hun er aktiv i 
samfunnsdebatten igjen. Hun kommen-
terer både på de store og små sakene. 

-Jeg er fortsatt femti prosent sykemeldt, 
men jeg klarer mer og mer. Jeg har vært 
utrolig heldig. Jeg kan være skikkelig 
mamma igjen, jeg fryder meg over å 
være delvis tilbake på jobb, jeg trener 
og ser venner. Jeg håper inderlig at jeg 
en gang kan sykle igjen, for det har jeg 
alltid gjort, hele året, og har hatt mye 
lykkefølelse på to hjul. Uansett vil jeg 
prøve å bruke også disse erfaringene 
til å bidra med noe godt, avslutter hun. 
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Pasienter vil heller ha behandling i 
hjemkommunen enn på sykehus
Pasienter vil heller ha behandling i hjemkommunen enn på sykehus

TEKST:  Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, 

Phd ved Sykehuset Østfold og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

De siste fem årene er det opprettet kom-
munale akutte døgnenheter, eller såkalte 
KAD, rundt omkring i Norge.

Disse enhetene skal fungere som et al-
ternativ til sykehusinnleggelse for pasi-
enter som trenger medisinsk behand-
ling og omsorg, men som ikke trenger 
spesialiserte tjenester som bare gis på 
sykehus.

Men vet befolkningen egentlig hva 
kommunale akutte døgnenheter er? 
Vil pasienter føle seg trygge på å bli 
behandlet der og ikke på sykehus? Hva 
tenker fastlegene om å legge inn pasi-
enter de tidligere la inn på sykehus til 
akutte døgnenheter i stedet?

Sengeplasser i egne kommuner
Kommunale akutte døgnenheter er 
avdelinger eller sengeplasser hvor pa-
sienter kan motta medisinsk behandling 
og omsorg hele døgnet, syv dager i uken. 
Tilbudet omtales som ’desentralisert’, 
noe som betyr at pasientene kan få be-
handling i sitt lokalmiljø, og legene som 
jobber der er oftest allmennpraktikere.

Den vanligste løsningen er å ha senge-
plassene inne på et sykehjem, men de 
ligger også i sammenheng med legevakt 
eller sykehus. Flere steder ligger de akut-
te døgnenhetene i egne bygg, såkalte 
lokalmedisinske sentre eller helsehus. 

Det er også forskjell på hvilke mulig-
heter enhetene har til for eksempel å 
ta røntgen eller avanserte blodprøver.

De akutte døgnenhetene kan behandle 
pasienter med en stabil tilstand eller 
kjent diagnose, eventuelt de som har 
en forverring av en kronisk sykdom. Inn-
leggende lege må ha vurdert pasienten 
samme dag, og ha vurdert det til at pa-
sienten ville blitt lagt inn på sykehus 
dersom det kommunale tilbudet ikke 
eksisterte.

Fra 1. januar 2016 ble det lovpålagt at 
alle kommuner skulle ha opprettet et 
slikt tilbud. Det skal enten være i egen 
kommune, eller som et samarbeid mel-
lom flere kommuner. I mitt doktorgrads-
prosjekt, som er gjennomført i Østfold 
fylke, kommer det frem at svært få pa-
sienter kjente til hva KAD er. Men etter 
å ha fått behandling der er de svært 
fornøyde med tilbudet.

PASIENTENE SYNES 
DET ER TRYGT
Alle pasienter som var blitt utskrevet fra 
fem kommunale akutte døgnenheter i 
Østfold mellom mai 2014 og mai 2015, 
ble invitert til å delta i en spørreskje-
maundersøkelse om deres erfaringer 
med å ha vært innlagt på der. 479 pa-
sienter ønsket å delta, og 27 av dem ble 
også intervjuet.

Disse pasientene sammenligner opp-
holdet på døgnenhetene med tidligere 
erfaringer fra sykehus. Det viser seg at 
pasientene oppfatter de kommunale 
døgnenhetene som et sykehus, fordi de 
får behandling og omsorg fra leger og 
sykepleiere på samme måte.

De er klar over at dersom de må ta rønt-
gen eller andre undersøkelser så må de 
til sykehuset. Likevel anses ikke dette 
som noen risiko, fordi personalet sen-
der pasienten til sykehus dersom det er 
behov for det. Beliggenheten og selve 
avdelingen omtales som hjemmekoselig, 
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FASTLEGENE OPPGIR at de har få diagnostiske hjelpemidler på kontoret, og de har knapp tid til den enkelte pasient. 
Dermed blir det vanskelig for dem å fastslå at pasienten kan behandles på en kommunal døgnenhet fremfor på sykehus.
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rolig og fritt, mens sykehuset beskrives 
som travelt og stressende. 

FORETREKKER TILBUDET FREMFOR 
SYKEHUSOPPHOLD
Pasientene påpeker også at personalet 
på de kommunale døgnenhetene har 
god tid, de føler seg godt ivaretatt og 
sett som et helt menneske. På sykehuset 
opplever pasientene at personalet har 
lite tid til overs, og oppgir å bli behand-
let som «et nummer i rekken» eller som 
«bare den syke delen».

Fra spørreskjemaundersøkelsen kommer 

det frem flere forbedringsområder for 
de kommunale akutte døgnenhetene, 
spesielt når det gjelder utskrivelse og 
kontinuitet i behandling og pleie. Det 
som blir oppgitt som lite problematisk er 
nettopp dette med respekt for pasienten. 
Samlet sett anser pasientene døgnen-
hetene som et godt og trygt tilbud, og 
de fleste vil foretrekke å innlegges her 
fremfor på sykehus i fremtiden.

FASTLEGENE ER MER KRITISKE ENN 
PASIENTENE
Legene som henviser pasienter til det 
kommunale tilbudet, er enten fast- 

leger, legevaktsleger eller sykehjems- 
leger. Noen steder er det også åpnet for 
henvisning fra leger på sykehus.

I Norge har fastlegene en portvaktfunk-
sjon. Det vil si at det er de som henviser 
pasienter til ulike helsetjenester. 23 fast-
leger fra hele Østfold ble også intervjuet 
om hva de tenkte om tilbudet. Det viser 
seg at fastlegene er mer kritiske enn 
pasientene.

For det første oppgir de innleggelse-
skriteriene som uklare. Det er mest opp 
til dem selv å vurdere om pasientens 
tilstand er passende for innleggelse i 
kommunen fremfor på sykehus. Kravet 
om at pasientene ellers ville blitt innlagt 
på sykehus, omgår de fleste fastlegene 
ved å hevde akkurat det i samtale med 
personalet på de kommunale døgnenhe-
tene. Legene vet at pasienten vil avvises 
på KAD hvis de ikke sier at alternativet 
for pasienten er sykehus.

På den måten blir de kommunale døg-
nenhetene et tilbud i tillegg til, ikke i 
stedet for sykehusinnleggelse. Over 
halvparten av fastlegene innrømmet 
å ha henvist pasienter dit som de tidli-
gere ville ha sendt hjem. 

FØLER PRESS FOR Å IKKE SENDE PA-
SIENTER TIL SYKEHUS
Fastlegene oppgir at de har få diag-
nostiske hjelpemidler på kontoret, og 
de har knapp tid til den enkelte pasi-
ent. Dermed blir det vanskelig for dem 
å fastslå at pasienten kan behandles 
på en kommunal døgnenhet fremfor på 
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sykehus. Dette også fordi de oppgir at 
tilbudet enda oppleves som nytt, og de 
er usikre på hva som tilbys der. Politikere 
presser på  for at tilbudet skal brukes. 
Det samme gjør de ansatte og lederne 
ved døgnenhetene. 

Fastlegene forteller at pårørende og pa-
sienter som har vært på kommunale 
akutte døgnenheter tidligere, selv ønsker 
å legges inn på der fremfor på sykehuset. 
Dette medfører at fastlegene skvises 
mellom sin egen tvil om kvaliteten og 
tryggheten på tilbudet og press fra ulike 
parter om å benytte det.

LEGENE BLIR MINDRE SKEPTISKE 
OVER TID
Nyopprettede tilbud trenger alltids en 

viss tid før man blir kjent med det. Flere 
av fastlegene innrømmet jo at de er blitt 
mindre kritiske med tiden, også etter å 
ha erfart at pasientene fikk den behand-
lingen de hadde behov for.

Flere sa også at det kommunale tilbudet 
kan være et godt alternativ. Spesielt 
for eldre personer, på grunn av de fre-
delige omgivelsene og beliggenheten 
nær pasientenes hjem. Forskning fra 
lokalsykehus og sykestuer har vist at det 
ikke er noen risiko for pasienten å be-
handles lokalt fremfor på større sykehus. 
De kommunale akutte døgnenhetene vil 
for fremtiden kunne være et tilbud som 
pasientene setter pris på, som fastlegene 
føler seg trygge på, og som vil avlaste 
de pressede sykehusene.

Kilde: forskning.no (http://forskning.
no/helse-helsepolitikk-helsetjenester/ 
2017/06/pasienter-foretrekker-behand-
ling-i-hjemkommunen-ikke)

FLERE SA OGSÅ at det kommunale tilbudet kan være et godt alternativ. Spesielt for eldre personer, på grunn av de fredelige omgivelsene og beliggenheten nær pasientenes hjem. 

Det er positivt at tilbudet om akutte 

døgnenheter fungerer for mange, men 

Personskadeforbundet LTN forstår fast-

legens skepsis mot å benytte tilbudet. 

 - Det ligger et politisk krav om at tilbu-

det skal benyttes, og dette kravet må 

ikke overskygge selvstendige, medisin-

ske vurderinger, sier generalsekretær 

Ingeborg Dahl-Hilstad.  -Det er forskjell 

på oppbevaring og behandling.

KVALITET FØRST
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VI GIR PAR FRA HELE LANDET MULIGHET TIL EN BEDRE HVERDAG

Personskadeforbundet LTN har mer 
enn 33 års erfaring som organisasjon, 
og vet at mange par hvor den ene el-
ler begge får en skade opplever store 
utfordringer i hverdagen.

Vi har tatt dette på alvor og arrangert 
ulike par-kurs (bl.a. samlivskurs og hu-
kommelseskurs) siden 2012. Kursdelta-
gerne har gitt gode tilbakemeldinger, 
både på det faglige innholdet -  og 
ikke minst den store verdien av erfa-
ringsutveksling med andre par; snakke 
med andre som på mange måter kan 
ha det ganske «likt». Tidligere kurs-
deltagere har tydelig uttalt ønske om 
mestringskurs.

Dette er bakgrunnen for at vi arrangerer 
par-kurset
«Vi mestrer sammen» -
 1.-3. juni 2018 på Quality Hotel 
i Tønsberg
 (ca. 10 mil sør for Oslo, starter fredag 
kl 16, avslutter søndag med lunsj kl 12)

Kurset har som overordnet mål å bi-
dra til økt mestring av belastninger i 
hverdagen, og hovedtemaene er:

• lære om hvorfor vi får belastninger og 
hvordan de virker inn på oss 

• lære metoder og teknikker som kan 
redusere disse, og hvordan dette kan 
brukes i hverdagen
• erfaringsutveksling, og gjennom dette 
få økt forståelse og innsikt i egen og 
partnerens situasjon

• forebygge belastninger og lære hen-
siktsmessige mestringsstrategier for 
den enkelte og for oss som par

Kurset består av en kombinasjon av 
korte forelesninger, praktiske øvelser 
og erfaringsutveksling i plenum.

Praktiske opplysninger: 

• Kurset er for par hvor den ene eller 
begge har skade, forårsaket av sykdom 
eller ulykke, og som bor sammen i et 
fast parforhold.

• Forbundet sentralt dekker kurset,  
hotell med helpensjon og reiseutgifter. 
Egenandelen er kr 1 000 pr. deltager. 
Forutsetning for deltagelse er med-
lemskap i forbundet. Innmelding kan 
gjøres ved påmelding (koster kr 400 for 
paret for 12 måneder, og medlemskapet 
vil gi flere fordeler; se vår hjemmeside:  
www.personskadeforbundet.no)

• Deltagerantallet er begrenset. 

Påmeldingsfristen er 6. april.
Ta gjerne kontakt med regionsekretær 
Wenche Solløst for flere opplysninger, 
eller for tilsendelse av påmeldings- 
skjema -  tlf. 22 35 71 00 eller e-post til: 
wenche@personskadeforbundet.no

Velkommen til å ta kontakt!

 1.-3. JUNI FOR HELE LANDET - I TØNSBERG
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Smått & Viktig

Det lønner seg med mestringstilbud  
En rekke forskningsprosjekter viser 
at det å delta i tilbud med mål om 
læring og mestring når du er syk, ikke 
bare er nyttig for deg selv. Det kutter 
også kostnader i helsetjenesten.

I en artikkel på forskning.no kommer det 
frem at lærings- og mestringskurs hos 
den enkelte styrker helsetilstanden og 
gjør dem til mer kompetente brukermed-
virkere som igjen sikrer en mer likever-
dig helsetjeneste. Dette vil igjen styrke  
landets helseøkonomi. 

Det er derfor, ifølge forskerne som står 
bak artikkelen, viktig at denne kunn-
skapen integreres som grunnlag for 
helsepolitiske føringer og prioriteringer 
i årene framover.

- Personskadeforbundet LTN mener det-
te er viktig kunnskap, men ikke akku-
rat overraskende. Å styrke pasienter og 
brukere, på en systematisk og ordentlig 
måte, vil skaper bedre helse for enkelt-
mennesker og vil bedre norsk helse- 
økonomi, sier generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad. 

Les hele saken her: 
https://forskning.no/2018/01/derfor-
lonner-det-seg-med-mestringstilbud-
nar-du-er-syk

Hodeskader og demens    
Forskere viser at en som har fått 
hodeskade har høyere risiko for å 
bli dement. Det samme studiet sier 
at det også en klar sammenheng 
mellom grad av skade og risiko. 

I en artikkel på forskning.no forteller at 
forskere lenge har lett etter en sammen-
heng mellom traumatisk hjerneskade 

(TBI) og demens. Enkeltstudier har an-
tydet en sammenheng, men forskere har 
ikke kunne slå fast at det å få et hardt 
slag mot hodet øker risikoen for å bli 
dement.

Nå mener imidlertid svenske forskere å ha 
funnet en tydelig sammenheng. Dataene 
hentet de fra det svenske helseregisteret, 
fra perioden 1964 til 2012. 

JO HARDERE SLAG, JO STØRRE 
RISIKO
Den svenske studien viser også at  
sammenhengen mellom traumatisk 
hjerneskade og demens var sterkere jo 
kraftigere skaden var.

I tillegg så forsk- 
e r n e  e n  k l a r 
sammenheng 
med at årsaks-
sammenhengen 
var sterkest de første 
fire årene etter skaden. Da er risikoen fire 
til seks ganger så stor som for personer 
som ikke har hatt hodeskade. Deretter 
synker risikoen betydelig. Men i mer enn 
30 år etter at skaden hadde skjedd er det 
økt risko for demens.

Les hele saken her. 
https://forskning.no/2018/01/forske-
re-finner-sammenheng-mellom-hode-
skader-og-demens
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FFO, fremtiden og universell utforming

I januar arrangerte FFO fremtidskonferansen «Norge universelt utformet 
– hva nå?». Deltagerne hadde to intensive og inspirerende dager hvor de 
sammen med medlemsorganisasjoner og aktuelle foredragsholdere så 
på hvilke utfordringer og hvilke muligheter som finnes.

Målsetningen med konferansen var å 
få økt kunnskap om status for arbeidet 
med universell utforming blant aktuelle 
aktører.

- Hvor er vi i 2018 med tanke på universell 
utforming? Hvor skal vi, og hvordan skal 
vi komme oss dit? Slik åpnet fagpolitisk 
leder i FFO, Berit Therese Larsen konfe-
ransen.

Gjennom plenumssesjoner, gruppear-
beid og avsluttende debatt med rom 
for erfaringsutveksling og diskusjoner, 
ønsket FFO å utarbeide en strategi for 
det videre arbeidet med tilgjengelighet 
og universell utforming.

Personskadeforbundet LTN er med i FFOs 
paraply. 

Gi dine innspill om pasientforløp og ventetider 
I en nettsak på Helsedirektoratets 
hjemmesider ber de om innspill fra 
brukere og de som jobber i helse-
tjenesten. De spør for eksempel om 
hva som skal til for at du føler deg 
trygg på at spesialisthelsetjenesten 
tar deg inn i tide – og senere følger 
opp behandlingen til rett tid.

– Målet er å få på plass et system som 
gir pasientene gode, sikre og forutsigbare 
pasientforløp. Det inkluderer å forbedre 
kvalitet på registreringen, og minske 

variasjon mellom sykehus og regioner, 
sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i 
Helsedirektoratet i nettsaken.

Personskadeforbundet LTN håper at 
mange medlemmer vil gi innspill. Erfa-
ringskompetanse er nemlig gull verdt 
når fremtidens helsevesen skal bygges.

- Helsevesenet er heldigvis ingen statisk 
enhet. Det skjer endringer hele tiden. Når 
de hentes inn innspill, slik som i temaet 
rundt pasientforløp og ventetider, må 

vi bidra, sier generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad.

Du finner en lenke til hvor du kan gi dine 
tilbakemeldinger på personskadeforbun-
det.no.
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Seks grunner til at 
     psykologer bør kunne 
noe om smerte
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I psykisk helsevern har nær halvparten av inneliggende pasienter fysiske smerter i tillegg til de psykiske plagene, 
skriver Silje Endresen Reme og kolleger ved Oslo universitetssykehus.

TEKST:  Tone Marte Ljoså, Endre Hafstad, Silje Endresen Reme, Henrik Børsting Jacobsen og Lars-Petter Granan.

Omtrent 1,5 millioner nordmenn antas å 
ha langvarige smerter (Landmark, Ro-
mundstad, Dale, Borchgrevink & Kaasa, 
2012). Smerter er ikke et objektivt og 
fysiologisk fenomen, men en subjektiv 
opplevelse med sensoriske, kognitive og 
emosjonelle aspekter. Smerte handler 
altså ikke bare om aktivitet i nerve-
systemets smertenettverk, men like 
mye om tanker, tolkninger, hukommelse, 
følelser, miljø og kultur (International 
Association for the Study of Pain, 2012). 
Hvordan smertene oppleves og fortol-
kes, får følger for hvordan vi handler og 
forholder oss til menneskene rundt oss. 
Smerter involverer med andre ord en 
rekke psykologiske fenomener.

TVERRFAGLIG TEAM: 
Artikkelforfatterne Tone Marte Ljoså, 
Endre Hafstad, Silje Endresen Reme, 
Henrik Børsting Jacobsen og Lars-Petter 
Granan inngår i et tverrfaglig smerte-
behandlings team ved Oslo universi-
tetssykehus. 

Mange tror at de som sliter med smerter 
bare befinner seg i somatikken, men 
det er feil. I psykisk helsevern har 46 % 
av polikliniske og 43 % av inneliggende 
pasienter smerter i tillegg til de psykiske 
plagene (Villano, Rosenblum, Magura, 
Fong mfl., 2007). I tillegg kan smerte 
være et tidlig tegn på depresjon og en 

årsak til at folk oppsøker førstelinjetje-
nesten. Vi mener derfor det er nødvendig 
at psykologer har kunnskap om smerte, 
enten de jobber innenfor første- eller 
andrelinjetjenesten, i psykisk helsevern 
eller i somatikken på en smertepolikli-
nikk, slik vi gjør.

Vi mener det er seks gode grunner til at 
psykologer bør ha nærmere kjennskap 
til smerte.

1. Hode og kropp henger sammen
Vi er i dag enige om at psykiske lidelser 
har en bred biologisk basis, og vi har i de 
senere år gått fra relativt enkle transmit-
terbaneteorier til mer nettverksorienterte 
modeller. Av den grunn kan vi anta at 
alle sykdommer som rammer hjernens 
fungering, også påvirker en persons psy-
kososiale fungering. Smerteopplevelsen 
er i så måte resultatet av et komplekst 
samspill mellom hjerne, kropp og omgi-
velser. Å skille såkalt ekte fysisk smerte 
fra en mer uekte psykologisk smerte, blir 
dermed både meningsløst og faglig galt.

Ulike modeller forsøker å forklare hvor-
for enkelte personer utvikler langvarige 
smerter, mens andre ikke gjør det. Fel-
lestrekket ved modellene er at langvarig 
smerte kommer som et resultat av at 
adaptive mekanismer går i vranglås. 
Smerteopplevelsen, som i utgangspunk-

tet er en livsviktig evolusjonært utviklet 
alarm om mulig vevsskade, blir hos noen 
til en alarm som feilaktig fortsetter å 
kime. Nøyaktig hvorfor denne alarmen 
ikke slår seg av, vet vi ikke sikkert, men 
mye tyder på at psykologiske faktorer 
spiller en viktig rolle (Brodal, 2013).

2. Angst gir mer smerte – redusert 
angst gir smertereduksjon
Det er naturlig å reagere med frykt når 
du opplever smerte. Smerteopplevelsen 
er et signal om at noe er galt og må 
håndteres. En umiddelbar fryktaktivering 
er adaptiv fordi den motiverer til hand-
ling. Vedvarende engstelse for smerter 
og konsekvensene av smerter, derimot, 
er en av de best etablerte risikofaktorene 
for langvarig smerte og funksjonsbe-
grensning (Wertli, Burgstaller, Weiser, 
Steurer mfl., 2014).

Hvis du engster deg mindre, kan smerte-
ne avta. På samme måte som verstefall-
stenkning og angst kan forverre smerte-
opplevelsen, kan positive forventninger 
og emosjoner redusere den (Woo, Roy, 
Buhle & Wager, 2015).

3. Forventninger kan både dempe og 
øke smerte
Placeboforskningen har lært oss mye om 
betydningen av psykologiske mekanis-
mer i smerteopplevelsen, spesielt hvor 
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viktig positive og negative forventninger 
(placebo og nocebo) er.

Det fascinerende er at placeboeffekten 
kan oppheves med medikamenter. I en 
studie hvor deltakerne ble påført smer-
te, for deretter å bli gitt en placebopille 
som de ble fortalt var smertestillende, 
gikk smerten betydelig ned som følge av 
forventningen om lindring. Deretter fikk 
halvparten av deltakerne en opioid-an-
tagonist, mens den andre halvparten 
fortsatte med placebopiller. Gruppen 
som fikk placebopiller, opplevde fortsatt 
smertelindring, mens gruppen som fikk 
opioid-antagonisten, fikk økte smerter 
tilsvarende den initiale smerteintensite-
ten (Benedetti, Arduino & Amanzio, 1999).
Mens medikamenter kan oppheve pla-
ceboeffekten, kan nocebo (negative 

forventninger) oppheve effekten av et 
smertestillende medikament. Dette ble 
demonstrert i en studie hvor deltakerne 
ble påført smerte som ble lindret med 
et virksomt opioid. Deltakerne ble så 
fortalt at smertebehandlingen hadde 
stoppet, mens forskerne i virkeligheten 
fortsatte å injisere opioidet. Smertene 
kom da tilbake og var like sterke som 
før medisineringen begynte.

De negative forventningene opphevet 
altså fullstendig effekten av et sterkt 
opioid (Bingel, Wanigasekera, Wiech, 
Mhuircheartaigh mfl., 2011).

4. Psykologisk behandling hjelper mot 
langvarig smerte
Psykologiske behandlinger gir mindre 
smerter, bedre funksjon og økt livskvali-

tet for mange pasienter med langvarige 
smerter (Eccleston, Morley & Williams, 
2013). Den vanligste psykologiske be-
handlingen er kognitiv atferdsterapi, 
men også andre tilnærminger som hyp-
noseterapi og aksept- og forpliktelses-
terapi (ACT) har gitt resultater.

Mest lovende er kanskje de psykologiske 
behandlingene som gjennomføres i en 
tverrfaglig kontekst (Kamper, Apeldoorn, 
Chiarotto, Smeets mfl., 2014).

5. Norske helsearbeidere mangler kunn-
skap om smerte
Helsearbeideres kunnskap om smerte er 
generelt sett mangelfull. Det er grunn til 
å tro at det står enda dårligere til blant 
psykologene, fordi det tilbys få undervis-
ningstimer i smerte ved psykologutdan-

TRADISJONELT HAR DESSVERRE smerteutdanninger i Norge vært rettet mot bare en profesjon, enten leger, sykepleiere eller fysioterapeuter. Så vidt vi vet, finnes det ikke noe 
videreutdanningstilbud i smertebehandling for psykologer.
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ningen (Leegaard, Valeberg, Haugstad & 
Utne, 2014). For å hjelpe pasienter med 
langvarige smerteplager trenger hel-
searbeidere god kunnskap, forståelse 
og ferdigheter innenfor kartlegging og 
behandling av smerte, samt årsakene til 
utvikling av langvarige smertetilstander.

Tradisjonelt har dessverre smerteutdan-
ninger i Norge vært rettet mot bare en 
profesjon, enten leger, sykepleiere eller 
fysioterapeuter. Så vidt vi vet, finnes 
det ikke noe videreutdanningstilbud i 
smertebehandling for psykologer.

6. Flere hoder tenker bedre enn ett
Internasjonalt og nasjonalt er vi enige 
om at pasienter med sammensatte 
smertetilstander bør behandles tverrfag-
lig (Ballantyne, Cousins, Giamberardino, 
Jamison mfl., 2012). Tverrfaglig sam-
arbeid innebærer at minst to helsear-

beidere med ulik profesjonsbakgrunn 
jobber sammen (WHO, 2010). Et slikt 
samarbeid kan for eksempel innebære 
medikamentell behandling i en av-
grenset periode, fysikalsk opptrening, 
kognitiv og følelsesmessig bearbeiding, 
samt oppfølging og tilrettelegging på 
arbeidsplassen. I den nasjonale veile-
deren om smerteklinikker, fremheves 
psykologen som en naturlig bidragsyter 
i tverrfaglig smertebehandling.

Pasienter med sammensatte smertetil-
stander bør behandles tverrfaglig.

Hvordan skal så psykologer tilegne seg 
den nødvendige kunnskapen om smerte, 
og bli en del at det tverrfaglige smerte-
teamet? WHO fremhever at tverrfaglig 
utdanning er den beste måten å få til en 
reell tverrfaglig praksis på (WHO, 2010). 
Løsningen kan dermed være en vide-

reutdanning hvor psykologer sammen 
med klinikere fra ulike faggrupper lærer 
om, og sosialiseres til, å utøve tverrfaglig 
smertebehandling. Tverrfaglige kurs og 
utdanninger i smerte har allerede startet, 
blant annet ved Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet og Høgskolen 
i Buskerud og Vestfold.

Regional kompetansetjeneste for smerte 
ved Oslo universitetssykehus har utviklet 
og driver Tverrfaglig videreutdanning 
i smertebehandling i samarbeid med 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I den-
ne videreutdanningen utfordrer vi leger, 
psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter 
og andre helsearbeidere til sammen å 
utvikle egen kompetanse og praksis. 
Vi mener dette i aller høyeste grad er 
et interessant og nødvendig tilbud for 
psykologer.
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Vi søker nå flere deltakere til 
forskningsprosjektet Hjernetrening 
for barn og unge med ervervet hjer-
neskade 

Forskere ved St Olavs Hospital (SOH) og 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
(OUS) fikk i 2017 tildelt midler fra Nor-
ges Forskningsråd for å gjennomføre en 
studie der vi skal undersøke effekten av 
gruppebaserte treningsmetoder for kog-
nitiv funksjon etter ervervet hjerneskade.

Ervervet hjerneskade skyldes for eksem-
pel ulykker, hjernesvulster eller betennel-
sestilstander. Dette rammer flere hundre 
barn og ungdommer i Norge hvert år. Slike 
hjerneskader kan skade ulike hjernefunk-
sjoner, blant annet kognitive funksjonene. 
Dette er funksjoner som gjør det mulig 
for oss å tenke og reflektere, huske, lære 
nye ting, tilegne oss språk, samt styre og 
kontrollere oppmerksomhet og atferd – 
også kalt eksekutive funksjoner. Disse 
kontrollfunksjonene er viktige for å fun-
gere i dagliglivet, og handler om vår evne 
til å kontrollere tanker, ord og handlinger. 
I dagliglivet viser dette ofte seg ved hvor 
gode vi er til å planlegge, holde konsen-
trasjonen, løse problemer, styre følelser 
og holde motivasjonen oppe.  

Etter en hjerneskade, er det ikke uvanlig 
at barn eller unge opplever vansker på 
ett eller flere av disse områdene. Dette 
kan få store konsekvenser for fungering 
på skole, blant venner eller hjemme, men 
også hvordan barnet/ungdommen ser 

seg selv. Eksekutive funksjonsvansker kan 
være vanskelige å fange opp og forstå 
for omverdenen, derfor kan de ofte forbli 
usynlige for både barnet og de voksne 
rundt. Det er fare for at de vanskene man 
får i hverdagen, kan bli mistolket som 
for eksempel uvilje eller latskap. Det er 
derfor viktig at barn og unge, men også 
foreldre og lærere får kunnskap om slike 
vansker, og at vi utvikler kunnskapsfeltet 
for å bedre slike hjernefunksjoner hos 
barn og unge på sikt. 

Før trodde vi at det var vanskelig å trene 
opp kognitive funksjoner etter en hjerne-
skade. Ny kunnskap om hjernens evne til 
endring har imidlertid vist oss at vi kan 
ha tatt feil. Det finnes imidlertid ingen 
utprøvde, evidensbaserte metoder for å 
bedre hjernefunksjoner hos barn og unge. 
Målet med vår studie er å undersøke ef-
fekten av kognitiv trening, spesielt med 
tanke på eksekutive funksjoner. I tillegg 
ønsker vi å undersøke om behandlingen 
kan påvirke psykisk helse, mestringsstra-

tegier, deltagelse i aktiviteter og livskva-
litet. Hjernetreningsmetodene i vår studie 
har vist lovende resultater hos voksne 
med hjerneskade. Treningen fremmer 
en bevisstgjøring omkring hverdagens 
oppgaver og utfordringer, og gir delta-
gerne kunnskap for å mestre hverdagen 
på en bedre måte. 

Studien er et altså samarbeidsprosjekt 
mellom SOH og OUS. Doktorgradssti-
pendiat Anne E. Brandt (SOH) og Ruth E. 
Hypher (OUS) vil ha ansvar for gjennom-
føringen av studien ved de to sykehusene 
i Trondheim og Oslo. Målsetningen er å 
inkludere til sammen 80 barn og unge 
med ervervet hjerneskade i studien. 
I Trondheim er vi allerede i gang med 
den første gruppen hjernetrening, i Oslo 
vil den første gruppen gå i gang i mars. 
Treningen vil foregå gjennom hele dette 
året og inn i starten av 2019.

Studien innebærer i første omgang et kort 
intervju med foreldrene til barnet eller 

Vil du være med på 
forskning?
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ungdommen som vurderer å delta, for å 
undersøke om det er aktuelt. Deretter vil 
vedkommende bli innkalt til sykehuset 
(SOH eller OUS) for nevropsykologisk un-
dersøkelse som innebærer gjennomføring 
av tester, samt spørreskjema til deltager 
og foreldre. Det vil bli gjennomført en mer 
begrenset testing etter avsluttet trening, 
og igjen etter ca seks måneder, for å se 
om effekten holder seg over tid. Behand-
lingstilbudet består av hjernetrening i 
gruppe på fire deltagere, og retter seg 
mot barn og unge mellom 10 og opp til 
18 år. Samlingene vil foregå på sykehuset 
der man jobber med jevnaldrende med 
liknende vansker. Hjernetreningen gis til 
både barnet/ungdommen og til foresatte. 
Tilbudet innebærer tre opphold (3 + 2 + 3 
dager) med en ukes mellomrom. Dersom 
deltageren bor langt unna sykehuset, vil 
det tilbys mulighet til å bo på pasient-
hotellet under samlingene. Utgifter til 
reise, opphold, mat og kursmateriell vil 

bli dekket. Det vil være noen hjemme-
oppgaver mellom oppholdene. Skolen er 
videre en viktig arena i barnets hverdag, 
der både læring og samhandling med 
andre foregår. Vi vil be om å kontakte 
skolen for informasjon om deltagerens 
funksjon, samt tilby en kort veiledning 
per telefon etter treningen med hensikt 
å overføre mest mulig kunnskap til det 
beste for barnet/ungdommen. 

Studien innebærer at man kan delta i 
liten gruppe med jevnaldrende. Det er 
et krav at det har gått minst ett år siden 
skaden eller behandlingen ble avslut-
tet. Deltagelse i studien innebærer ingen 
kjent risiko eller smerte. Vi har allerede 
gjennomført en pilotstudie og vår erfa-
ring er at mange synes det er nyttig og 
godt møte og jobbe med jevnaldrende 
med liknende vansker, det samme gjelder 
foreldrene.

Hvis du ønsker å delta, eller lurer på om 
det kan være aktuelt for deg eller ditt 
barn, ta kontakt med:

Stipendiat/Psykologspesialist 
Anne E. Brandt (SOH, Trondheim)
E-post:hjernetrening@stolav.no  
Telefon: 477 19 987

Stipendiat/Psykologspesialist. 
Ruth E. Hypher (OUS, Rikshospitalet Oslo)
E-post:hjernetrening@ous-hf.no  
Telefon: 905 57 253

Kari Risnes (SOH) er prosjektleder for 
Hjerntetreningsstudien, og Jan Stubberud 
er prosjektansvarlig for OUS.

ANNE E. BRANDT RUTH E. HYPHER



Personskadeforbundet LTN kjører i 
samarbeid med If Skadeforsikring også 
i år kampanjen Ticket to Ride der vi 
sponser sjåfør til russebiler to valgfrie 
netter i russetida. 

Vi ønsker at russen skal få en trygg 
feiring, men vi vet at russen er utsatt 
for ulykker. Det er unge mennesker, god 
stemning, alkohol og trafikk, noe som 
kan føre til farlige situasjoner. 

Sammen med If Skadeforsikring øn-

sker Personskadeforbundet LTN å gi 
et bidrag for å forhindre ulykker. En 
avtale med forbundet gir tilskudd til 
sjåfør på bilen to valgfrie netter i rus-
setida. Sjåføren må ha hatt sertifikat i 
minst fem år, og således være en erfa-
ren sjåfør. Gjennom Ticket to Ride får 
vedkommende betalt 1 000 kroner for 
to oppdrag. 

Avtalen om tilskuddet inngås ved at 
russen signerer en blankett de får via 

lokal- eller fylkeslagene og sender den-
ne inn til sekretariatet. Det går også an 
å registrere seg via vår Facebook-side, 
men vi anbefaler lokallagene å infor-
mere russestyrene i lokalmiljøet ved 
oppmøte. På denne måten kan dere 
prate med unge mennesker med ferskt 
førerkort, sette fokus på trafikksikker-
het og informere om forbundets arbeid. 
Blanketter får laget av sekretariatet 
ved henvendelse. 

1. TIL 17. MAI
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VI MESTRER EN  FERIE - FAMILIE MED EN UTFORDRING!

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

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

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

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

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

7.-14.
 

AUGUST FAMILIELEIR BULGARIA

TICKET TO 
RIDE 2018 
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Kryss meg på krykka

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

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 15. mars

Løsning på forrige kryss 
var:
VINTERDAGER

Odd-Egil Gundersen, Oslo

Svein Engmann, Melsomvik

Signe Wiken, Ulset
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Å få en traumatisk hodeskade er 
utfordrende for den som blir skadet, 
men representerer også utfordringer 
for familiemedlemmene til den skad-
de og familien som helhet. 

Med støtte fra Extrastiftelsen og Person-
skadeforbundet LTN har Oslo Universi-
tetssykehus igangsatt et forskningspro-
sjekt der formålet er å undersøke effekten 
av et familiesentrert tiltak som retter 
seg mot- og involverer hele familien. 
Hensikten er å sammenligne dette be-
handlingstiltaket med dagens helse- og 
rehabiliteringstilbud i primærhelsetje-
nesten/kommunehelsetjenesten. 

Det familiesentrerte tiltaket går over 
åtte uker med én samling per uke for 
hver enkelt familie for seg. I samlinge-

ne fokuseres det på ulike temaer som 
omhandler livskvalitet, familiekommu-
nikasjon og -funksjon og mestringstro. 
Alle samlinger er ledet av stipendiat Mari 
Storli Rasmussen med støtte fra andre 
fagpersoner. Samlingene gjennomføres 
etter avtale med hver enkelt familie, ved 
Ullevål sykehus, i kommune/bydel eller i 
familienes hjem. 
Prosjektet har kommunehelsetjenesten i 
Bærum kommune, avd. Friskliv og Mest-
ring som samarbeidspartner, og fagper-
soner i rehabiliteringstjenesten der er med 
på gjennomføringen av prosjektet. Vi 
samarbeider også internasjonalt med 
professor Juan Carlos Arango- Lasprilla 
ved BioCruses Health Research Institute, 
Basque Foundation for Science i Bilbao i 
gjennomføringen av prosjektet. 

Aktuelle deltakere i prosjektet er per-
soner fra Oslo og Akershus som har 

fått en traumatisk hodeskade og deres 
familiemedlemmer/nærpersoner over 
18 år. Ved tilfeldig loddtrekning fordeles 
familiene enten til den gruppen som får 
prøve ut det familiesentrerte tiltaket eller 
til en kontrollgruppe som mottar van-
lig behandling i kommune/bydel. Alle 
deltakerne i begge gruppene svarer på 
spørreskjemaer i forbindelse med delta-
kelse i prosjektet. Så langt pr. 27.10.2017 
er 19 familier inkludert. Av de familiene 
som har gjennomført det familiesentrerte 
tiltaket, har de muntlige tilbakemeldin-
gene vært positive. 

Ønsker du å delta eller har spørsmål om 
prosjektet, kontakt gjerne PhD-stipen-
diat Mari Storli Rasmussen på tlf. 997 
97 575 eller e-post: masras@ous-hf.no. 
Forsknings prosjektet gjennomføres ved 
avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 
ved Ullevål sykehus. 

Familien som ressurs i rehabilitering 
etter en traumatisk hodeskade 
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Logg deg inn på Min side 
og vinn 3 000 kroner 
For å få flere til å bruke det nye med-
lemssystemet vårt, Choo, har vi la-
get en konkurranse. Premien er på 
3000,-. Det eneste du trenger å gjøre 
for å delta er å logge deg inn på Min 
side via våre hjemmesider. Deretter 
klikker deg inn på kurs/aktiviteter 
og melder deg på. 

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

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

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

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

medlemskap, understerker Gjelsøy. 

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

FORDELENE MED Å BRUKE MIN SIDE

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

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

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

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

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

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

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

Vi håper du derfor tar oppfordringen 
og blir med på konkurransen!
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Landet rundt

Testamentgave  
TEKST:  Eli Eiklid 

Våren 2017 dumpet det et brev ned i 
lokallagets postkasse. Avsender var en 
advokat. 

I brevet lå det et testamente som fortalte 
at Steinkjer og Namsos lokallag hadde 
arvet et pen pengesum. Som leder ba jeg 
inn til selskap der medlemmene i laget 
fikk nyheten. Og selvsagt ble kaffe og 
kake servert.

Det var stor jubel i laget.

Julebord i 
Steinkjer og 
Namsos 
lokallag
TEKST:  Eli Eiklid 

I november hadde vi julebord for med-
lemmene i lokallaget. Det var 24 med-
lemmer som var samlet til en trivelig 
kveld i Jadarheim Grendehus på Beitstad, 
i Steinkjer kommune.

Vi koste oss med god mat, og hadde også 
underholdningsinnslag i løpet av kvelden.
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ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

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

Alfred Berg Humanfond 
leverer 
Nylig ble den 17. årlige utdelingen av 
midler fra Alfred Berg Humanfond 
til veldedige organisasjoner avholdt. 
Personskadeforbundet LNT var blant 
mottakerne, og i år fikk vi ... 

Pengene organisasjonene mottar er for-
valtet etter strenge etiske prinsipper. Hu-
manfond investerer kun i selskaper som 
tilfredsstiller høye etiske krav, og investerer 
ikke i selskaper tilknyttet våpen-, tobakk-, 
alkohol- eller pornografiindustrien. 

En investering i Alfred Berg Humanfond 
innebærer i tillegg til de etiske investe-
ringskriteriene at 2 prosent av forvalt-
ningskapitalen per 31.12. deles ut til en 
ønsket ideell organisasjon. Med andre ord 

støtter du en ideell organisasjon og den 
velger du selv når du investerer i fondet.

- Det er fondssparerne selv som har be-
stemt hvilke organisasjoner som skal mot-
ta midler ved Humanfond-utdelingen. Når 
fondssparere tegner andeler i Alfred Berg 
Humanfond, velger de samtidig hvilken 
ideell organisasjon de ønsker å støtte, 
forteller Alexander Hofsmoen, kontakt-
person for fondet.  

GOD INVESTERING FOR ALLE
Fondet er en god investerings- og spare-
måte, og de siste årene har avkastningen 
ligget på rundt 15 prosent. Humanfond 
investerer i hovedsak i norske aksjer, men 
også en viss andel i utenlandske aksjer. 
Den etiske investeringsprofilen til fon-
det innebærer at finansielt attraktive 

selskaper blir analysert i forhold til men-
neskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, 
arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet 
før det eventuelt investeres. 

Totalt har Humanfondet delt ut over 28 
millioner kroner igjennom 17 år. I perioden 
Personskadeforbundet LNT har vært til-
knyttet fondet har vi mottatt rundt 800 
000 kr. 

Les mer om fondet her: 
http://www.alfredberg.no/individuell_in-
vestor/vare-losninger/norske-fond-lo-
cal-power/alfred-berg-humanfond/
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#Metoo

Selius & kidza

Har du opplevd uønsket seksuell 
oppmerksomhet? Kampanjen #Me-
too har fokus på seksuelle overgrep 
og trakassering.

#MeToo har vært en kampanje i sosiale 
medier, og har hatt mest fokus på seksu-
ell trakassering og overgrep i arbeidslivet 
eller i organisasjoner. Det handler om at 
mange opplever at mannlige kollegaer 
eller mennesker med makt, kommer med 
for eksempel seksuelle kommentarer eller 
tar på deg på en måte du ikke synes er 
greit. Veldig mange av de som opplever 
dette lar være å si ifra om at de ikke sy-
nes dette er greit, fordi de er redde for at 
det skal påvirke for eksempel jobben sin. 

SEKSUELL TRAKASSERING
Både seksuelle kommentarer og berø-
ring er en del av det vi kaller seksuell 
trakassering.

Dette er ulike former for seksuell trakas-
sering:
Verbale uttrykk omfatter direkte bruk 
av kjønnede ord som ”hore” og ”homse”, 
kommentarer om kropp, utseende eller 
privatliv, samt forslag/krav om seksuelle 
tjenester.

Ikke-verbale former omfatter visning av 

pornografiske bilder og mer indirekte for-
mer som omfatter mottak av telefoner, 
SMS, Chat, etc. med seksuelt innhold, 
ryktespredning og at noen legger ut bilder 
med seksuelt innhold av personen på 
internett eller sprer dette via mobiltelefon.

Fysiske former for trakassering omfat-
ter uønsket og ufrivillig seksuell kontakt 
som klemming, beføling av bryster eller 
underliv, samt kyssing. Disse formene for 
trakassering grenser opp mot seksuelle 
overgrep og krenkelser og kan straffes.

#Metoo-kampanjen har fått fram his-
torier fra kvinner som har opplevd både 
seksuell trakassering, seksuelle overgrep 
og voldtekt. Målet har vært å vise hva 
som faktisk skjer med mange jenter og 
kvinner på arbeidsplassen eller gjennom 
ulike organisasjoner eller arrangement 
de er med på, og fortelle at det ikke er 
greit. Voldtekt og seksuelle overgrep er 
når noen har hatt sex med deg uten at 
du har villet det.

IKKE GREIT
Det er fint hvis du klarer å si ifra til den 
som gjelder med en gang du opplever noe 
du ikke synes er greit. Noen ganger er det 
nok å bare si ifra, og så blir du ikke plaget 
mer. Det krever mye styrke å gi beskjed 
når noen går over dine grenser for hva du 
synes er greit, og du har full rett til å si 

ifra. Hvis du opplever det samme igjen, 
eller om du ser andre blir utsatt for det 
samme, bør du si ifra til noen om dette. 
Du kan si ifra til lederen, verneombud 
eller en tillitsvalgt på jobben din eller i 
organisasjonen.

Du skal ikke finne deg i å bli behandlet 
dårlig av andre fordi du tenker det kan gi 
deg noen muligheter senere, for eksem-
pel å få andre oppgaver i jobben eller 
organisasjonen. Så dropp det, og si klart 
ifra hva du føler når du opplever seksuell 
trakassering eller et overgrep.

Hvis du har opplevd noe du synes er ube-
hagelig, som du går og tenker mye på, 
så er det lurt å prate med noen. Kanskje 
føler du skyld eller har andre ubehage-
lige tanker. Om du prater med noen om 
det du føler, kan du få hjelp til å sortere 
disse tankene så du klarer å se at du ikke 
har gjort noe galt og du kan komme deg 
videre.

DU KAN SNAKKE MED:
• En venn
• Kollega
• Helsesøster
• Lege
• Psykolog
• Andre voksne du stoler på
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© MCT/Bulls

Hjul 
som går 
bakover

Hva skjedde?

1

2

4

3

Du trenger

Gjør dette

6

5

7

8

6

5

7

8
9

Noen ganger kan du på 
tv se en bil eller en 
vogn som går forover, 
selv om det ser ut som 
hjulene går bakover. 
Her er forklaringen:

Tegn en 
strek rett 
over platen, 
så en til i rett 
vinkel på 
den første 

Stikk en tegnestift 
gjennom midten og 
teip den godt fast

Teip en tråd på lengde 
med en blyant fast til 
kanten av platen

Hold tråden 
mens du 

dreier platen 
langsomt rundt

Snurr platen 
stadig fortere 
mens du holder 
øye med de 
svarte strekene

Gjør det neste 
innendørs, der det 

er elektrisk lys. 
Lysstoffrør er best

• Når du snurrer platen i 
riktig hastighet, virker det 
som om strekene står 
stille. Snurrer du raskere 
eller langsommere, ser 
de ut til å bevege seg 
langsomt rundt platen

• Strøm skifter retning ca. 
60 ganger i sekundet, slik 
at et elektrisk lys blinker 
eller dimmer 60 ganger i 
sekundet

• Bevegelsen til de 
svarte merkene matcher 
blinkingen i lyset i 
rommet, og strekene 
ser ut til å stå stille

Tegn to streker 
til mellom dem

Tusj en fortykning  
på hver strek som 
går fra ytterkanten 
og halvveis inn til 

midten

Legg platen 
i en metall-

panne med 
spissen på 
tegnestiften ned

• Stiv papir- eller 
plastplate

• Tegnestift

• Stor metallpanne

• Linjal

• Tykk, svart tusj

• Tråd

• Blyant

• Teip

Tegn fire streker 
til mellom dem

Da får du 32 streker

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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

BONDHUS Trafikkskule
Ivar Aasengate 4, 6150 ØRSTA.....................................Tlf. 70 06 82 82
E-post: bond-tra@online.no

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

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

ØSTFOLD

Brog. 17, 1608 FREDRIKSTAD........................................Tlf. 69 31 68 84
E-post:  ptraf@frisurf.no
www.pers-tr.no

Eiksundvegen 99
6064 HADDAL
Tlf. 70 01 90 50

www.ulsteinbetong.no

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

www.arbor.no

Parkv. 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 28 88
www.orkide.no

Strandgata 58
8445 MELBU

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no Hydro Aluminium

Rolled Products AS
Weidemanns gate 8

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

SPESIALIST PÅ
PERSONSKADEERSTATNING

Tlf: 400 03 660 - E-post: post@tonset.no

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Raset 63, 3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00 - www.grenlandantirust.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

7940 OTTERSØY
Tlf. 74 39 71 66

MAFO AS
Øverbygdsvegen 926

2656 FOLLEBU
Tlf. 404 02 119

Klock Transport
Ringeriksveien 260 B

1340 SKUI
Tlf. 928 65 330

LEVE MED 2-2018.pmd 15.02.2018, 12:171
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1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianovasystems.no

FLK BIL AS GLESVÆR
BILSKADER TAKSTMANN EU KONTROLL.

SALG OG OMLEGGING
 AV DEKK. TLF 56 33 77 40

Nortrail Transport GmbH
avd. Norge

 Svinesundsveien, Svinesund
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 41 80

Apotek1 Lier
Vestsideveien 5, 3400 LIER

Åpningstider:
mandag - fredag 9-17, lørdag 9-14

Autoassistance AS
Gråterudv 27

3036 DRAMMEN
Tlf. 958 58 858

Lier Finans og Forsikring AS
Hegsbroveien 70/72, 3403 LIER

Tlf. 469 29 000

Glassmester
Christoffersen AS

 Rosenkrantzgata 11
3018 DRAMMEN

Tlf. 32 86 00 00 - www.christoffersen.no

Kjølgård Transport DA
Vormstuguvegen 40
2624 LILLEHAMMER

Tlf. 414 22 389

Drammensregionens brannvesen IKS
Langes Gate 11, 3044 DRAMMEN

Tlf. 32 04 44 02

Levanger
videregående skole
Kirkegata 1, 7600 LEVANGER

Tlf. 74 11 40 00 - www.levanger.vgs.no

Drammen Auto 7 AS
 Øvre Storgate 12, 3018 DRAMMEN

Tlf. 401 61 602

Kjøkkensenteret Drammen AS
Rosenkrantzgate 7
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 89 30 50

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

6445 MALMEFJORDEN
Tlf. 71 26 88 00 E-post: firma@samuelsenmaskin.no
Fax. 71 26 88 01 www.samuelsenmaskin.no

Byggsenteret Toten
Lena Jernvare AS
Lenagata 62, 2850 LENA

Tlf. 61 14 36 00 - www.lena-jernvare.no

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

Namsos bydrift Trafikksikkerhetsutvalget
namsos.kommune.no sveio.kommune.no

Vardø
kommune

vardo.kommune.no

Marker
kommune

marker.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

vaaler-he.kommune.no

Sandnes
kommune

sandnes.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Bilia Personbil as - Risløkka
Økernveien 115, 0579 OSLO

Tlf. 53 02 55 00

www.bilia.no

Herøy
kommune

heroy.kommune.no Drift og Næring
halsa.kommune.no sel.kommune.no

Vestvågøy
kommune

vestvagoy.kommune.nodrangedal.kommune.no

aurland.kommune.no

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Gjerluvegen 3
2320 FURNES
Tlf. 62 59 88 00

Bygdeveien 31
3588 DAGALI

Tlf. 32 08 98 65

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Vikerv 203
2219 BRANDVAL
Tlf. 900 41 113

Mjøsgrønt AS
Silovegen 10

2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Mekonomen Bilverksted
Bil & Maskinservice

Nøtterøy AS
3143 KJØPMANNSKJÆR

Tlf. 33 34 54 40

Maskin &
Autoservice A.S

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Frekhaug
Fysioterapi

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Odd Gleditsch AS
Dronningens gate 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Transport
Terje Rustand AS

Seterv 11
3623 LAMPELAND

Tlf. 902 09 822

Sletta Auto AS
Slettafeltet 10

1870 ØRJE
Tlf. 916 80 626

Nygårdsveien 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Hommersåk Bil AS
Esseveien 2, etg. 1
4311 HOMMERSÅK

Tlf. 51 97 75 50

0668 OSLO
Tlf. 22 30 60 60

Adamsrød
Ferdigplen AS
Adamsrødveien 102
3153 TOLVSRØD
Tlf. 33 33 00 43

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 22 16 88 00

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Bertel O. Steen
Ringerike

Hensmoveien 1
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Nakkens
Bilverksted AS

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Geiranger
Turbil & Taxi
 6216 GEIRANGER

Tlf. 400 03 741

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Maskinservice
Bøhnsdalen

Stømnervegen 80
2212 KONGSVINGER

Tlf. 971 47 165

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 979 41 004 -
     909 93 028

Toten
Dekksenter
 Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

toten-dekksenter.no

Borgedal
Bilservice AS
Tromsnesvegen 79

2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Bengt Mathisen
Malerservice

Reimsgate 12
3920 PORSGRUNN

Tlf. 415 14 082

Tømra
Bilverksted AS

Selbuvegen 695
7584 SELBUSTRAND

Tlf. 479 33 060

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

City Pizza
Drammen

Konnerudgata 18 A
3045 DRAMMEN
Tlf. 32 82 00 00

Jæren
Antirust AS
Nesevegen 293
4352 KLEPPE
Tlf. 913 15 197

Sola Auto AS
Arabergvegen 2

4055 SOLA
Tlf. 902 71 400

TB Verkstedsenter as
Byaveien 50

7715 STEINKJER
Tlf. 479 15 913
      479 15 911
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Nyland
Maskin AS

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Svein Egils
Bilverksted AS

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

 Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Terminalservice AS
Isebakkeveien 25

1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 00

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

Ørsvågvær
Drift AS
 Ørsvågvær

8310 KABELVÅG
Tlf. 76 07 81 80

Kiwi Bølevegen
Bølevegen 12
3724 SKIEN

Tlf. 35 59 30 74

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Kvavik Auto AS
Åneveien 4

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 15 00

Kåshagvegen 178
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 35 64 47

Nettbuss AS
Vestlivegen 3

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

HH Bilskade AS
Nedre Hagaveg 15 A

2150 ÅRNES
Tlf. 417 30 423

Ulefoss Auto AS
Ringsevja 22

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 42 20

Hauges gate 83
3019 DRAMMEN
Tlf. 32 83 56 50

Eduard A Byes
Begravelsesbyrå AS

Buholmgata 1
6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

Skutev 1
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 56 90

Revisorteam
Midt-Telemark AS

Gamlegata 56
3810 GVARV

Tlf. 35 95 67 00

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Sørlifjellet 4
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 19 20

Maskinsentralen A/S
 8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

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

Eros AS
Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Jessheim
Proff Bilpleie AS

Ringveien 4
2050 JESSHEIM
Tlf. 479 20 605

Bilpleiesenteret AS
Gigstads Vei 11

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 67 80

Em transport AS
Skårerlia 18

1473 LØRENSKOG
Tlf. 22 51 22 51

Grimstad Bil AS
Bergemoen 28

4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 87 65

Kråkerøy
Bilverksted AS

G. A. Stouslandsvei 1
1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 07 09

Priority
Transport AS

Tante Ulrikkes vei 24B
0984 OSLO

Tlf. 458 42 975

Lierbyen
Bruveien 2, 3403 LIER

Tlf. 32 84 71 88

Utdanningsforbundet
Lier

Vestsideveien 2
3403 LIER

Tlf. 32 22 01 43

Jan Kjønnås
8659 MOSJØEN
Tlf. 994 68 501

Vi utfører:
Rørinspeksjon - Kosting -

Høytrykksspyling - Slamsuging

Lier Graving og
Transport AS
Årkvislaveien 26 A

3402 LIER
Tlf. 905 15 911

Bilskadeservice
Drammen AS
Nedre Eikervei 26
3045 DRAMMEN
Tlf. 976 80 436

Per A. Øren
Transport AS
6993 HØYANGER

Tlf. 57 71 45 00

Bilia Follo
Myrfaret 1, 1406 SKI

Tlf. 08 555

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Veas Rør AS
Gråterudveien 39
3036 DRAMMEN
Tlf. 977 09 162

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317
2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Kokstad Bilpleie
Service AS

Kokstadflaten 32
5257 KOKSTAD
Tlf. 957 24 881

Gundersen
transport AS

Arhusmoen 12
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 52 22

Auto Skade
& Lakk AS

Gamle Snarøyvei 55
1367 SNARØYA
Tlf. 67 53 10 40

Sylling Bilglass
Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 920 99 995

Bislett Bilpleie
Høybråtenveien 3 G

1055 OSLO
Tlf. 928 07 474

1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00

Block Watne
Drammen - Asker
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 110

 3044 DRAMMEN
Tlf. 915 53 946

Zebastian
Drammen

Sankt Olavs gate 3
3017 DRAMMEN
Tlf. 988 35 288

Staples Drammen
Ingeniør Rybergs gate 101

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 23 52 80

Krog Transport
Moserudveien 8

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Unicon AS
avd Drammen

Svend Haugs gate 4
3013 DRAMMEN

Tlf. 03 880

Glassdrive Rakkestad
Rakkestad Autosenter AS

Industriveien 9
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 28 20

Drammen VVS AS
 Unelsrudlina 82
3039 DRAMMEN
Tlf. 917 58 000

Skousen
Drammen AS

Ingeniør Rybergs gate 44
3024 DRAMMEN
Tlf. 31 90 00 10

Rue
Transport AS

Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Vik Transport AS
Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Simonsen
Begravelsesbyrå as

Storgata 21
8370 LEKNES
Tlf. 401 02 828

Toyota
Hønefoss AS

Osloveien 4
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 05 00

Bilpleiespesialisten
Drammen AS
 Austadgata 21

3043 DRAMMEN
Tlf. 982 81 055

Drammen
Revisjon AS

Muusøya 1
3023 DRAMMEN
Tlf. 32 82 96 96

Eiker Tak &
Membran AS
Hellebekkveien 4

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 918 65 715

Follummoveien 64
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 01 60

Mohagalia 2
2770 JAREN

Tlf. 24 03 37 50

Bogøy
Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

 www.skl.as
2610 MESNALI
Tlf. 62 35 93 30

Hensmoveien 46
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Øraveien 15 B
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 39 50 00
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

HVEM ER DIN 
HVERDAGSHELT? 

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

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

god venn som inspirerte deg. 

Målet er å rette oppmerksomhet mot de  
viktige støttespillerne som finnes overalt 

i samfunnet vårt. 

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

Send inn til levemed@
personskadeforbundet.no. 

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

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 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

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

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 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

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

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 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

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

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 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Camilla Neuberth

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har siden 1980-tallet 
bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og er blant 
de fremste fagmiljøer på området.  

Personskade

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00 
personskade@svw.no  

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.svw.no/personskade 

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri vurdering.


