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Kjenner du noen som kunne 
passet til et verv i 
Personskadeforbundet LTN?   



Kontakt oss på 64 84 00 20 
eller post@halvorsen.no 

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering.

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafi kkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

Advokatene Leiros & Olsen as er et av landets ledende 
fi rmaer innen erstatningsrett. Vi bistår skadelidte over hele 

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

Advokatfi rmaet Norman & Co har behandlet 
erstatningssaker siden det ble etablert i 1878.

PERSONSKADE?
Trafi kkulykke

Pasientskade

Fritidsulykke

Yrkesskade

Yrkessykdom

Voldsoff erskade

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

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

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Filipstad Brygge 1, Pb. 2043 Vika, 
0125 Oslo, T: +47 21 95 55 00

• Trafikkskader
• Yrkessykdom
• Yrkesskader

• Pasientskader
• Andre ulykker
• Voldsoffererskader

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

www.personskadeadvokat.no 

Ta gjerne kontakt med advokat Øyvind Vidhammer for en 
kostnadsfri vurdering på tlf. 959 36 154 eller ovi@svw.no
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fikk jeg spørsmål om å stille som le-
der i Personskadeforbundet LTN. Og 
ikke lokalt, men for hele organisa-

sjonen. I denne lederen har jeg lyst til å si noe om hvorfor det 
er viktig at man tar sånne spørsmål alvorlig når de kommer. 
Personskadeforbundet LTN er nemlig inne i et landsmøte år, 
noe som betyr at flere rundt omkring kanskje kommer til å 
få et viktig spørsmål framover. For vår organisasjon har ab-
solutt ikke utspilt sin rolle, og vi trenger ditt engasjement! 

Vi trenger kandidater til både landsstyre og komiteene. Da 
er det naturlig å gå ut i det «ganske land» å høre om det er 
noen som kan tenke seg en posisjon eller vet om noen som 
kunne passe. 

Jeg regner med du nå tenker; hvorfor er dette noe som er 
verdt å bruke tid på? Det spørsmålet tenkte jeg selv igjen-
nom da jeg ble spurt. Etter nøye vurderinger, og ikke minst 
samtaler med min familie, valgte jeg å si ja. Jeg var stolt 
medlem, hadde sett at jeg gjorde en forskjell lokalt og kjente 

at jeg hadde mer å gi. Jeg fikk selv god hjelp gjennom for-
bundet da jeg trengte oss og kjente at jeg ville gi noe tilbake. 
Siden jeg er et organisasjonsmenneske, så det var logisk for 
meg å gå inn i organisasjon. 

Da ballen begynte å rulle, endte jeg opp med å bli en av de 
valgkomiteen ønsket som leder for hovedstyret. Et forslag 
landsmøtets deltakere tilsluttet seg til. To år senere har jeg 
ikke angret på at jeg valgte som jeg gjorde. Ikke at det bare 
har vært solskinnsdager, men jeg har blitt kjent med en or-
ganisasjon som jeg er ennå stoltere av og som jeg ser har et 
stort potensiale. I tillegg til at jeg føler at jeg bidrar, så læ-
rer jeg noe nytt hver dag. Ikke bare om organisasjonen, men 
også meg selv og hva jeg kan.  

KJENNER DU NOEN, ELLER KAN DET VÆRE DEG?
Sitter du nå og ruger på et navn, eller tenker at dette er noe 
du kan tenke deg, så tips valgkomiteen! Du kan lese litt mer 
om hvordan du går fram litt lenger bak i bladet. Og husk, det 
er lov å lære underveis.   

Eli Eiklid  

Eli Eiklid

Da ballen begynte å rulle, endte jeg opp med å 
bli en av de valgkomiteen ønsket som leder for 
hovedstyret. Et forslag landsmøtets deltakere 
tilsluttet seg til.
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Nordmenn er best i verden til å 
gripe inn med førstehjelp
– Nordmenn skårer høyt på villigheten til å gripe inn, sier traumeekspert 
og lege Torben Wisborg. Helsedirektoratet hevder nordmenn er best i 
verden på dette. 

TEKST: Anne Grete Storvik  

Hvis den som kommer til skadestedet før 
helsepersonell ankommer starter hjerte- 
lungeredning (HLR) gjennom hjertekom-
presjon og munn-til-munn-metoden, så 
øker sannsynligheten for at pasienten 
kan overleve.

– NORDMENN HAR HØY 
VILLIGHET
I perioden 2015 til 2017 startet vanlige 
mennesker hjerte- lungeredning på ska-
destedet før ambulanse og helsepersonell 
ankom, i 82 prosent av skadetilfellene i 
Norge. 

Dette er, ifølge Helsedirektoratet, det 
høyeste nivået i verden.

Torben Wisborg er forskningsleder i 
Nasjonal kompetansetjeneste for trau-
matologi, og overlege ved Hammerfest 
sykehus.

– Vi har gjort undersøkelser som viser at 
nordmenn har høy villighet til å gi første-
hjelp, men også at kvaliteten på hjelpen 
de gir kan bli bedre. Likevel, folk er stort 
sett gode på det de gjør. Det er klart at 
handlingsplanen «Sammen redder vi liv»  
har hatt betydning. Andre land sliter med 
at folk er redde for å gripe inn, blant annet 
fordi de er redd for å gjøre feil og for å bli 
saksøkt. Slik er det ikke her, sier Wisborg 
til Dagens Medisin.

Målet  for handlingsplanen «Sammen 
redder vi liv», som Wisborg viser til, 
er at flere skal overleve hjertestans, 
hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige 
ulykker. Bedre førstehjelpskunnskap 
i befolkningen og ny teknologi, er de 
viktigste virkemidlene i «Sammen red-
der vi liv».

KAN IKKE SI NOE OM 
KVALITETEN
Ifølge Helsedirektoratet  kjenner man 
ikke kvaliteten på hjelpen som gis, men 
sier det høye nivået også et uttrykk for 
at mange kan hjerte-lungeredning,

NASJONAL 
KVALITETSINDIKATOR
På bakgrunn av at det er anbefalt be-
handling i faglige retningslinjer, er HLR 
startet av tilstedeværende valgt som en 
nasjonal kvalitetsindikator. Denne fak-
toren forbedrer sjansen for at pasienten 
overlever signifikant. 

BEST I HELSE SØR-ØST
Helse Sør-Øst hadde høyest andel til-
stedeværende som hadde startet hjer-
te-lunge-redning før ambulansen ankom 
med 82,9 prosent i 2. tertial 2017. 

Helse Nord RHF hadde lavest andel med 
74,7 prosent.

I Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge  
RHF var andelen på henholdsvis 76,5 og 
77,6 prosent.

NED MELLOM 2016 OG 2017
På landsbasis i 2. tertial 2017 hadde tilste-
deværende startet HLR før ambulansen 
ankom i 80,4 prosent av tilfellene. Det er 
en nedgang fra 82,0 prosent i samme 
periode i 2016. Helsedirektoratet mener 
imidlertid at årsaken til dette kan være 
at registreringsrutinene ble endret. 
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Helse Sør-Øst hadde høyest andel tilstedeværende som 
hadde startet hjerte- lunge-redning før ambulansen 
ankom med 82,9 prosent i 2. tertial 2017

VI HAR GJORT undersøkelser som viser at nordmenn har høy villighet til å gi førstehjelp, men også at kvaliteten 
på hjelpen de gir kan bli bedre, selv om folk stort sett er bra på det de gjør, sier traumeekspert Torben Wisborg.
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Personvern og forskning
 - Ofres pasienter på personvernets alter?
Mer enn 10.000 barn i Storbritannia døde unødvendig i perioden fra 1940 
til slutten av 90-tallet, fordi forskning ble gjort usystematisk og i for små 
studier. Barna døde i krybbedød, fordi det tok alt for lang tid før sammen-
hengen mellom myndighetenes anbefaling om at barn skulle ligge på 
magen og den økte risiko for krybbedød ble erkjent. Med bedre forskning 
kunne man ha unngått denne katastrofen på et mye tidligere tidspunkt.  

TEKST: Torben Wisborg, professor, UiT Norges Arktiske Universitet

Olav Røise, professor, UiO

Per Oretorp, ass. Generalsekretær, Personskadeforbundet

  

Befolkningen forventer at vi som hel-
sepersonell kontinuerlig prøver å fore-
bygge unødvendige dødsfall og sykdom. 
Dette krever at vi gjennom store studier 
systematiserer våre registreringer for 
å kunne finne sammenhenger som er 
umulig å oppdage kun gjennom egen 
erfaring. Opprettelsen av nasjonale 
kvalitetsregistre er en måte helsemyn-
dighetene forsøker å bidra til dette, og 
Helseministeren har gjentatte ganger 

ALLE PASIENTER SOM registreres i det nasjonale kvalitetsregisteret for alvorlig skadde (Nasjonalt traumeregister - NTR) blir informert om registreringen, 
og at data fra registeret skal brukes til å forbedre behandlingen.
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bekreftet myndighetenes forventninger, 
sist på Kvalitetsregisterkonferansen i 
2017, der han sa: «Jeg oppfordrer dere 
fagmiljø til å bruke resultatene i deres 
systematiske arbeid med kvalitetsforbe-
dring og pasientsikkerhet og å redusere 
variasjon.». 

Skader er den hyppigste dødsårsak i 
befolkningen under 40 år. Fordi denne 
gruppen av befolkningen er unge og 

friske, koster dette mange gode leveår, 
og påfører mange stor lidelse. Vi som 
driver med behandling og oppfølging 
av pasienter med alvorlige skader ser 
dette daglig, og ønsker å finne måter 
å forbedre behandling og å forebygge 
nye skader.

Alle pasienter som registreres i det na-
sjonale kvalitetsregisteret for alvorlig 
skadde (Nasjonalt traumeregister - NTR) 
blir informert om registreringen, og at 
data fra registeret skal brukes til å for-
bedre behandlingen. Personvernombu-
det skal ivareta pasientenes naturlige 
krav på personvern. Gjentatte forsøk på 
å få utlevert data fra registeret - for å 
kunne finne slike sammenhenger som vi 
kanskje ikke ser i hverdagen – har endt 
med at personvernombudet nekter ut-
levering. Vi får ikke lov til å analysere 
de data som med stor nøyaktighet og 
betydelige ressurser registreres på lan-
dets sykehus. 

Hvor går grensen mellom pasientenes 
personvern og samfunnets behov for 
forskning for å forebygge nye dødsfall 
og skader? Vi som behandler pasiente-
ne får daglig deres aksept til å se dem 
nakne, kjenne deres familie og syke-
historie, ja til og med å skjære i dem 
for å behandle dem. Når vi etterpå spør 
personvernombudene om å få forske på 
grupper av pasienters data, anonymt og 
uten å skulle offentliggjøre noe som kan 
spores til enkeltpasienter, får vi avslag. 
Begrunnelsen er at det er mulig å indi-
rekte identifisere pasienter. Dersom vi får 
vite at en 50-årig mann har blitt påkjørt 

en bestemt dag i en bestemt by kan vi i 
teorien gå tilbake til media og finne ut 
hvem det kan være – altså opplysninger 
som allerede er i offentligheten, om vi 
nå skulle ha interesse av det. 

Vi tror at bedre forskning på alvorlige 
skader kan redusere dødsfall og varige 
mén. Dette krever tilgang til data. Vår 
erfaring er at den norske befolkning øn-
sker slik forskning, i samsvar med helse-
ministerens forventning til kvalitetsre-
gistrene. Sykehusene og andre deler av 
helsetjenesten bruker mange årsverk på 
nøyaktig og grundig registrering i kvali-
tetsregistre. Denne innsats er meningsløs 
dersom personvernet tolkes så strengt at 
det ikke er mulig å forske på data. Tenk 
om ingen hadde fått lov å se mellom 
sammenheng mellom liggestilling og 
krybbedød, solarium og hudkreft, røyking 
og lungekreft? 

Det er behov for en offentlig diskusjon 
om hvor grensen går mellom enkeltpa-
sienters helt berettigede krav på vern av 
sin integritet på den ene siden, og sam-
funnets behov for å utvikle ny viten for 
å begrense dødsfall og lidelse for nye 
generasjoner på den andre side. Vi tror 
at vi har beveget oss for langt i retning 
av å legge uhensiktsmessige hindringer 
i veien for å skaffe ny kunnskap. 

Dette er hverken i pasientenes eller sam-
funnets interesse.

Denne artikkelen er tidligere publisert 
i DN (dato)



Gode 
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Etter en badeulykke som 20-åring, ble ikke Birgit Skarsteins liv snudd opp ned. I stedet for å omfavne sorgen 
over det som ikke ble, valgte hun å ta grep. Det har hun høstet flere medaljer og priser for, den siste for en 
knapp uke siden.  

TEKST: Gunn Kvalsvik 

Ett av de første intervjuene jeg gjorde 
som redaktør for medlemsmagasinet 
til Personskadeforbundet LTN, var med 
Birgit Skarstein. Dette var høsten 2013. 

Drøye fem år senere er hun på alles lep-
per. Både fordi hun er kåret til årets kvin-
nelige idrettsutøver, men kanskje like mye 
fordi hun snakker om livet med nedsatt 
funksjonsevne på en forbilledlig måte. 

EN STERK HISTORIE 
Da Skarstein ble portrettert i med-
lemsmagasinet, satt hun som forbundets 
representant i Unge funksjonshemmede. 
Jeg kan fremdeles huske det levende 
åpne ansiktet som møtte meg i døren 
da jeg kom hjem til henne i leiligheten 
hennes sentralt i Oslo. 

Det var ikke bare ansiktet til Birgit Skar-
stein som var åpent, hun fortalte også 
uten filter om ulykken hun var rammet 
av. Levende snakket hun om oppturer 
og nedturer etter den dramatiske ba-
deulykken i Thailand. 

Her er den, slik hun fortalte meg hendel-
sen, i korte trekk....

I en badeulykke, da hun var 19 år, ble 
beinet hennes revet av. To operasjoner 
ble gjennomført i et forsøk på å sy det 

på plass igjen. Da tilstanden ble defi-
nert som stabil, ble hun sendt hjem til 
Norge – der hun gjennomgikk totalt 16 
operasjoner i et forsøk på å rekonstruere 
beinet. Under ett av inngrepene ble det 
brukt epidural, for å bedøve ryggen. 
Dagen etter mistet Skarstein gradvis 
evnen til å bevege beina, en tilstand 
som skulle vise seg å bli permanent. 
Hun ble rett og slett lam fra livet og 
ned.

10 ÅR SENERE 
Jeg intervjuet Birgit Skarstein fem år 
etter ulykken. Allerede da formidlet hun 
distanse til hendelsen og kommuniserte 
fremtid. 

Hun var da, som nå, aktiv idrettsutøver, 
og stryken bak hennes ønske om å bli 
Norges første statsoverhode i rullestol 
var troverdig. Jeg trodde rett og slett på 
henne. At hun kom til å få til mye. 

Siden den gangen har jeg fulgt med på 
Birgit Skarstein. Hun har dukket opp ved 
flere anledninger. Uttalt seg i politiske 
saker, blant annet som innvalgt bysty-
rerepresentant for Arbeiderpartiet. Hun 
var også gjest hos Fredrik Skavland og 
hans program Først og sist. Men selvsagt, 
mest av  alt har hun markert seg som 
toppidrettsutøver innen roing og som 

skiløper. På nasjonalt og internasjonalt 
nivå.   

Utmerkelser for hennes innsats har ikke 
latt vente på seg. Skarstein har fått men-
neskeverdighetsprisen, og nylig ble hun 
idrettsgallaens dronning da hun mottok 
prisen for årets kvinnelige idrettsutøver 
sist helg.  

ET GODT FORBILDE 
I forbindelse med prisen som årets 
kvinnelige idrettsutøver, har det vært 
intervjuer. Mange intervjuer. En modig 
Skarstein har valgt å dele opp- og ned-
turer med hele det norske folket. Hun 
har fortalt hvordan hun har blitt avvist 
ved utesteder fordi hun er rullestolbruker, 
og hvordan mennesker snakker til henne 
med babyspråk. 

Det som har gjort sterkest inntrykk på 
meg er likevel hennes evne til å uttryk-
ke hvor viktig verdighet er. Skarstein vil 
ikke at folk skal synes synd på henne. 
Vil ikke at hun kun skad defineres som 
rullestolbruker og handikapet. Hvorfor 
skal de det, og hva hjelper det?, sier hun.  
Jeg heier på Birgit Skarstein, er stolt 
over at hun er medlem hos Personska-
deforbundet LTN, og så gleder jeg meg 
til hun skal bli landets statsminister. 

En modig Skarstein har valgt å dele opp- og nedturer 
med hele det norske folket.
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Fare på norske vinterveier

Personskadeforbundet LNTs lokalavdeling Troms og omegn inviterer 
til demonstrasjoner for å kaste lys på konsekvensene av at stadig flere 
utenlandske trailere ferdes på norske vinterveier. Målet er å flere kontroller 
og et strammere lovverk. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

-Motivasjonen og beveggrunnen bak 
lokallagets kampanje er ei hending som 
skjedde i nord for et par uker siden. Da ble 
en ung gutt på 22 år ved navn Charles 
Dan Lind, hardt skadet etter at et vogn-
tog traff bilen han kjørte, sier Elin Gjikaj. 
 
Gjikaj, som er leder av lokalavdelingen, 
forteller at hun ble kjent med situasjonen 
gjennom et intervju av guttens mamma 
i avisen Nordlys. I artikkelen var det også 
bilder som illustrerte «trøkket» i sam-
menstøtet.

- Gutten, som hadde vært på besøk hos 
sine foreldre, hadde ikke en sjanse da 
vogntoget som kom imot han mistet 
veigrepet. Selv kjørte han i 20 km/t da 
bilen ble truffet. 

EN SAK SOM BØR LØFTES 
Gjikaj løftet saken inn til styret ved sitt 
lokallag som også ønsker og sette sø-
kelys på det økende problemet med 
tungtransport. Lokallagets vil prøve å 
skape blest og å få oppmerksomhet på 
fenomenet slik at saken blir løftet opp 
på et politisk nivå. 

- Målet er å få myndighetene til å stram-
me grepet slik at kjøretøy med dårlige 
dekk og i dårlig stand, og gjerne med 
sjåfører med liten eller ingen erfaring med 
å kjøre på glatte veier, ikke blir å finne på 
det norske veinettet, sier en engasjert 
Gjikaj. 
 
Hun understreker at dette ikke bare gjel-
der i nord, men i hele landet. Hun snakker 
om regummierte dekk, prispressing fra 
næringer som er på jakt etter profitt og 
manglende grensekontroller. 
 
- Nylig leste jeg om fem trailere fra et 
tyrkisk firma som måtte få assistanse 
flere ganger for å klare å levere varer. 
Til slutt måtte de stenge Tromsø-brua 
slik at bilene kunne komme trygt over. 
Det virker som at det ikke er trygghet 
for befolkningen som er i fokus. 
 
Lokallagslederen mener historiene gjen-
tar seg år etter år, og at stadig flere 

trailere i dårlig stand inntar norske veier. 

- Jeg mener at situasjonen er uholdbar, 
og at vi må stramme inn kontrollen av 
trailere langs landets grenser, sier hun.  

STØTTES AV FORSKNING 
I 2016 konkluderte Transportøkonomisk 
institutt (TØI) med at utenlandske tunge 
godsbiler har adskillig høyere risiko for å 

ELIN GJIKAJ LEDER Troms- og omegn lokalavdeling. 
Foto: Privat.
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bli involvert i trafikkulykker enn norske 
tunge godsbiler.

 «Utenlandske tunge godsbiler har tre 
ganger høyere risiko for å bli involvert i 
eneulykker som norske tunge godsbiler, 
dobbelt så stor risiko for møteulykker, 
og nesten dobbelt så stor risiko for kolli-
sjon med et kjøretøy som kjører i samme 
retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser 

også ut til å ha høyere sannsynlighet for 
å utløse dødsulykker enn norske sjåfører», 
skrives det i forskningsrapporten.

Forskerne pekte blant annet på mang- 
lende erfaring og kompetanse med å 
kjøre på norske veier og norsk vinterføre 
som en viktig årsaksfaktor. 
 
Særlig i Vest-Norge, Trøndelag og 

Nord-Norge er risikoen høyere for at uten-
landske vogntog blir involvert i ulykker.

BREDT ENGASJEMENT
Elin Gjikaj mener det er viktig å løfte opp 
denne saken nå, fordi ulykken med Lind 
har skapt et engasjement både lokalt og 
nasjonalt. Til og med Stortingspolitikere 
har uttalt seg. For eksempel har Sen-
terpartiet tatt til ordet for at kontrollen 
ved grensene styrkes, og at Nord-Norge 
får en egen kjøreforskrift på grunn av de 
utfordrende kjøreforholdene i regionen 
vinterstid.
 
- Vi ser nå at flere instanser debatterer 
dette, og det er derfor naturlig å sette 
den på vår agenda. Flere lokale og nasjo- 
nale medier har dekket Linds ulykke tett. 
Noe av grunnen til det er at den tragiske 
ulykken har ført til at flere krever politiske 
endringer for å hindre lignende ulykker i 
fremtiden, sier hun.
 
En engasjert Gjikaj sier det blir en de-
monstrasjon. Først og fremst i nord, men 
også landsdekkende. 
 
- Jeg har kontaktet flere andre lokallag 
og vi skal ha et snarlig møte for å drøf-
te hvordan vi skal gå frem. Lokallaget 
ønsker og kontakte politikere på kom-
munalt nivå og fylkesnivå, som også er 
ansvarlige for å løfte saken opp slik at 
lovverket endres.
 
- Når skal demonstrasjonen skje?  

- Som sagt, så fort som råd. Det er en vik-
tig sak, og hver dag teller, avslutter Gjikaj. 

I 2016 konkluderte Transportøkonomisk institutt (TØI) med at utenlandske tunge godsbiler har adskillig høyere 
risiko for å bli involvert i trafikkulykker enn norske tunge godsbiler. Illustrasjonsfoto.
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Nytt liv med medisinsk cannabis

Det meste er relativt. Det gjelder 
også her.  
Har jeg fått det bedre? Ja.
Har jeg blitt smertefri? Nei.

Dette er mine erfaringer ved bruk av 
medisinen i 1 år.

TEKST: Tone Knudsen

I fjor skrev jeg et innlegg der jeg akku-
rat hadde begynt å prøve ut medisinsk 
cannabis. Jeg har vært utsatt for en tra-
fikkulykke, og har etter det fått sterke 
nervesmerter i en arm, som etterhvert 
også ble lam. Flere studier jeg hadde lest 
la fram gode resultater om at cannabis 
skulle gi en smertedempende effekt på 

forskjellige sykdommer og skader, slik 
som nervesmerter. Dette var jeg nødt til 
å prøve ut og se om stemte.

DET NYE LIVET  
Medisinsk cannabis har hjulpet meg. Jeg 
lever et helt nytt liv nå. Jeg har ikke bare 
fått mindre smerter, men hele meg har 
det bedre. Hvordan kunne jeg egentlig 
få et godt og innholdsrikt liv med sterke 
smerter? Slike tanker kom ofte. Det var 
ingen ønsket situasjon jeg levde. Men nå 
har mye blitt endret. Jeg slapper mer av i 
skuldrene og nakken, ja hele kroppen min 
er mer avslappet. Jeg puster dypere, og 
har mindre vondt i hodet. Jeg har fått økt 
følsomhet og beveglighet i armen som 
ble lam. Det er ganske spesielt og en ny 

opplevelse. I armen pulserer musklene og 
dunker slik at huden beveger seg. Dette 
har jeg også filmet. Det er som musklene 
våkner til liv igjen. Jeg har nevnt dette 
for kontaktpersonene jeg har på smer-
teklinikken og de kan ikke gi noen god 
forklaring på hvorfor det oppstår, det 
er nytt for dem også. Jeg tror det kan 
komme av at jeg slapper mye mer av 
nå. Smertene jeg hadde gjorde at jeg 
var anspent.   

Jeg har blitt en bedre venn siden over-
skuddet mitt er blitt større. Jeg klarer nå 
ta del i gode samtaler og opplevelser. 

Jeg har fått et økt velbehag og velvære, 
og latteren sitter mye løsere hos meg. 
Tankene er mer samlet på det som skjer 
rundt meg og inni meg, og ikke på smer-
ten.

Smertefrie netter opplever jeg også langt 
oftere. Våkner jeg om natten, tar ikke 
smerten lenger overtaket slik at den hol-
der meg våken. 

Det er en stor helsegevinst i det å være 
uthvilt, klar til å gripe den nye dagen. Det 
vet alle. Det er helt vesentlig for å greie 
å fungere i en jobb, og i det meste annet 
som skjer i livet.

Jeg har på grunn av bevegelseshem-
ningen og smerten blitt uføretrygdet. 
For meg var det en trist erkjennelse som 
jeg har brukt lang tid med å forsone meg 
med. I mitt nye liv har jeg fått større 
arbeidskapasitet til å søke på betalte 
jobber. Jeg orker å bidra, og kan være 

MAN TRENGER IKKE røyke cannabis. Det kan brukes som en ingrediens i kaker eller som her på bilde, i en kopp te.
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Medisinsk cannabis er faktisk ikke noe nytt lege- 
middel. Den har vært tilgjengelig over hele verden 
en lang stund.

en ressurs på et arbeidsted, til glede for 
meg og NAV. 

Det har vært noen bivirkninger. Jeg har 
opplevd tørrhet i munnen, høy puls, økt 
følsomhet i kroppen og økt matlyst. Det 
er en følge som kan oppstå rett etter 
inntak. Det er helt normale forbigående 
bivirkninger, men kan være ubehagelig. 
Bivirkningene jeg får, veier opp mot den 
positive opplevelsen. For meg er det det 
riktige alternativet.   

HVORFOR VELGER JEG CANNABIS?
Medisinsk cannabis er faktisk ikke noe 
nytt legemiddel. Den har vært tilgjengelig 
over hele verden en lang stund. Sist ute 
var Thailand, som før jul åpnet opp for 
bruken. Verden går fremover, tenker jeg. 
Cannabis ser jeg på som et naturprodukt, 
da den ikke er framstilt på et laborato-
rium og tilsatt mange ukjente stoffer, 
men at den vokser fritt i naturen som 
en robust plante. Jeg tror cannabis har 
mindre bivirkninger av den enkle årsaken. 
I mitt valg av smertestillende var faktoren 
bivirkninger veldig viktig. 

Langvarig bruk av sterke smertestillende 
tabletter vet jeg at ikke er særlig bra for 
hverken kroppen eller hodet. I min situa-
sjon ville jeg behøve noe jeg trygt kunne 
bruke daglig, med så få bivirkninger som 
mulig, men likevel ville være sterk nok til 
døyve på smerten. Jeg tror ikke cannabis 
er til hjelp for alle med smerter, eller andre 
med medisinske tilstander man trenger 
behandling for, men jeg tror det kan være 
et godt alternativ mot den konvensjonelle 
medisinen som ofte tilbys av legen. 

I medisinjungelen er det bra vi har flere 
alternativer å velge i.  

SIDEEFFEKTER DU MÅ VÆRE KLAR 
OVER
Nå har jeg skrevet mye om de positive 

sidene ved bruken. Det er likevel noen 

forhåndsregler en bør tenke nøye igjen-

nom dersom man bestemmer seg for å 

prøve det ut. 

 

1. Cannabis påvirker følelsene dine og  

 hvordan du forholder deg til virkelig- 

 heten. Er du deprimert, kan virkningen  

 gi deg en dårlig effekt. 

2. Vær ærlig med legen din om hvor- 

 dan du har det og hva du ønsker med  

 behandlingen. Et samarbeid med  

 legen om behandlingen er gunstig.  

3. Cannabis er et tilvenningspreparat  

 og man bruker gjerne en stund for å  

 bli kjent med hvordan den virker  

 optimalt på deg. 

4. Medisinsk cannabis er dyrt og det  

 finnes ingen økonomisk støtteordning  

 per dags dato. Et tips er å opprette  

 egen konto som du jevnlig overfører  

 små beløp til, og tar av når du har  

 behov. Jeg vet at HELFO nylig har  

 godkjent økonomisk støtte for  

 cannabismedisinen Sativex, den  

 største brukergruppen der er MS- 

 pasienter, men alle kan i prinsippet  

 søke. 

For min egen del ser jeg nå lysere på 

tilværelsen. Framtiden virker ikke så 

usikkker lenger. Jeg vet at det finnes en 

smertedempende medisin lett tilgjen-

gelig for meg. 

Medisinsk cannabis har ikke tatt bort 

all nervesmerten jeg har. Det kan fort-

satt gjøre vondt i armen, alt ettersom 

dagsformen min. Den store forskjellen 

fra tidligere, er at jeg ikke lenger legger 

like mye merke til at smerten er der. Den 

holder seg liksom «i bakgrunnen». 

Smerte er en energityv, den stjeler over-

skuddet ditt. Nå har jeg begynt å gi 

rom for tyven, og vi holder på å utvikle 

et vennskap.

Om det er noen som sitter igjen med 

noen spørsmål etter å ha lest det jeg har 

skrevet, er det bare å ta kontakt med 

LEVE MED så kan vi formidle kontakt 

med forfatteren. 
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Smått & Viktig

Har du et engasjert hode og masse 
hjertevarme?
2019 er landsmøteår, og valgkomi-
teen er igjen på jakt etter de gode 
hodene til å drive forbundet fram-
over. – Det er ingen hemmelighet at 
frivilligheten er i endring, og vi som 
organisasjon må se om det betyr 
at også vi skal endre oss, sier valg- 
komiteens leder Svein Ove Lange-
land.

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad

Valgkomiteen, som består av Svein Ove 
Langeland (Rogaland), Hege Hansen 
(Østfold) og Lill-Tove Pedersen (Harstad), 
har startet jakten på de gode kreftene. 
De oppfordrer alle til å sende tips om 
gode kandidater til valgkomiteen ved 
leder Svein Ove på sovlang@haugnett.no

Husk å spørre kandidaten du fremmer 
om de kan tenke seg å stille. I henhold 
til vedtektene skal også et flertall i styre 
og stell i forbundet selv være berørt av 
skader. 

Valgkomiteen minner om at det ikke bare 
er landsstyret som skal velges, men også 
kontrollkomite, vedtektskomite og selv-
sagt valgkomite. 

– Kanskje jeg gjør meg selv arbeidsle-
dig om jeg gjør en for god jobb, avslutter 
Langeland blidt.  

FRISTEN FOR FORSLAG PÅ KANDIDATER 
ER 20. MAI 2019. 

2019 ER LANDSMØTEÅR, og valgkomiteen er igjen på jakt etter de gode hodene til å drive forbundet framover.
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Fra Personskadeforbundet LTNs Mosjøen og omegne 
lokallag stilte Maj-Britt Justad og styremedlem Odd 
Kvalfors opp i grålysninga onsdag.

100 lys i Mosjøen 
Onsdag morgen arrangerte Vefsn 
kommune den landsomfattende 
markeringen «Trafikkofrenes dag» 
utenfor rådhuset i Mosjøen. Også 
Personskadeforbundet LTNs lokallag 
var selvsagt på plass.  

TEKST: Gunn Kvalsvik

Som en viktig del av markering ble det 
satt ut 100 fakkelbokser formet som en 
tåredråpe og som symbol på det som 
er nærmere 100 personskader i Vefsn-
trafikken de siste fem årene, fordelt på 
70 ulykker. 

Fra Personskadeforbundet LTNs Mosjø-
en og omegne lokallag stilte Maj-Britt 

Justad og styremedlem Odd Kvalfors 
opp i grålysninga onsdag. I et intervju 
med lokalavisen Helgelendingen sier de 
følgende: 

– Hva kan dere si om konsekvenser av 
personskader i trafikken?

– Det finnes eksempler på at hele fa-
milier har blitt ødelagt som en følge av 
alvorlige ulykker. Videre så ser vi i per-
sonskadeforbundet at mange må slite 
for å få tilgang til hjelp folk har krav på 
i forbindelse med ulykker, sier Justad. 

– Vi ser at helsevesenet kutter i utgiftene 
og i tjenestetilbud. I sin tur fører det med 
seg at det blir dyrt for mange å kjøpe 

etterbehandling, for eksempel fysioterapi. 
Vi ser også eksempler på at helsevesenet 
kutter ned på antall handikapbiler, sier 
Kvalfors. 

Christer Amundsen, avdelingsleder for 
vei i kommunen, opplyser at dette er 
første gang Vefsn kommune markerer 
Trafikkofrenes dag. 

– Nå er vi i gang. Denne markeringen 
vises først og fremst til kommuneansatte 
og til besøkende i kommunehuset. Til 
neste år vurderer vi en markering som 
er mer synlig for folk flest, og gjerne i 
samarbeid for eksempel med Statens 
vegvesen, sier Amundsen.

NESTLEDER MAJ-BRITT JUSTAD og styreleder Odd Kvalfors i Personskadeforbundet i Mosjøen og omegn sammen med avdelingsleder for vei i Vefsn kommune, Christer Amundsen, 
utenfor rådhuset i Mosjøen onsdag morgen. Foto: Jon Steinar Linga/Helgelendingen.
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Oppgjørets time

Valg av nye medlemmer til styrene er 
kanskje den største utfordringen for lo-
kal- og fylkeslagene våre. Nye ideer og 
gamle mønstre skal inn i en smeltedigel 
og omformes til felles mål. I tillegg er det 
en krevende periode med å revidere regn-
skap, sette opp nye budsjetter og lage 
aktivitetsplaner. 

Lokal- og fylkeslagene er selve grunn-
pilarene i forbundet, og styrene er for 
«trekkdyr» å regne. Det er på denne are-
naen vi skal samles om felles mål. Da 
jeg slo opp definisjonen på trekkdyr, sto 
det blant annet at: «For å lede trekkdyr 
i riktig retning, ble de drevet fremover 
av oksedriverens piggstaver», mens det 

i neste setning påpekes at: «på liknende 
måte kan kjærlige og gode råd lede opp-
riktige mennesker i riktig retning». Den 
største utfordringen, når nye personer 
skal finne sin plass på denne arenaen, 
ligger sannsynligvis både i å gi rom for 
etablerte rutiner og å omfavne nye ideer. 

Jeg for min del tenker tilbake på da jeg 
plutselig skulle overta lederansvaret. 
Sammen med gamle ringrever skulle det 
skapes felles mål, og det var ikke bare en-
kelt. Jeg kastet meg over oppgavene og 
la lista høyt for egen del. Her skulle laget 
vårt samles, i et ønske om å gi medlem-
mene våre gode og lærerike opplevelser. 

Først tok jeg for meg medlemslistene 
og tenkte at personlig kontakt ved hjelp 
av telefonen var tingen. Utallige timer 
og dager gikk med til denne oppgaven. 
Samtidig fikk vi Nordmøre lokallag under 
våre vinger, og jeg ville gjerne nå alle. Ikke 
lett for de gamle traverne i styret vårt, når 
en sprelsk hoppe plutselig entret arenaen 
og ønsket å skape nye rundetider. 

Så erfaringsvis er det helt klart en ut-
fordring å gli inn i samme bane, når 
nye «planeter» dukker opp i et etablert 
«solsystem». Hvordan skal vi ta imot nye 
styremedlemmer? Hvor skal lista legges 
for det kommende året? Hva er viktig for 
laget? Hvordan drar vi lasset samlet på 
best mulig måte? Og ikke minst, hvordan 
kan vi ha det kjekt underveis?  

Nå er det årsmøtetid, og fjorårets aktiviteter skal dokumenteres. Lokal- og fylkeslag skal ferdigstille sine 
rapporter, og gjøre seg klare til et nytt driftsår.

DEN STØRSTE UTFORDRINGEN, når nye personer skal finne sin plass på denne arenaen,  
ligger sannsynligvis både i å gi rom for etablerte rutiner og å omfavne nye ideer.
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PÅ SKRÅ MED RANDI

Vi er, gudskjelov, kommuniserende skap-
ninger, og noen og enhver har vel erfart at 
kommunikasjonens irrganger kan være 
fort gjort å gå seg ville i. Vi oppfatter ofte 
hva som kommuniseres ut over det ver-
bale, og det kan være godt å ta med seg 
inn i foreningsarbeidet vårt. Usikkerhet 
kan ofte være spore til mange misfor-
ståelser, og det kan også være tonean-
givende for om vi trives sammen eller 
ei. Doble budskap er for mange et kjent 
begrep, fordi vi oppfatter på et dypere 
nivå signalene som sendes ut. 

Vi kan også ha en magefølelse på ting, 
også kalt intuisjon, og det kan være vel 
verdt å lytte til. Jo flere bekreftelser jeg 
får på at innskytelsen eller magefølelsen 
min er riktig, jo tryggere har jeg blitt på 
å lytte til den. 

Dette er en tredje kommunikasjonsform. 
Jeg skal fortelle en egenopplevd historie 
om det: 

Min sønn gikk i andre klasse, og SFO 
hadde enda ikke sett dagens lys. Han 
hadde nøkkelen til huset vårt rundt 
halsen.  Da skolen var slutt dro han 
som vanlig hjem, men da han skulle 
låse seg inn var nøkkelen borte. Den 
hadde fulgt med da han vrengte av 
seg genseren i et friminutt. Fortvilet 
tok han fatt på de to kilometerne det 
var tilbake til skolen. 

Vel fremme fant han ingen nøkkel og det 
eneste han i sin fortvilelse tenkte på, var 
at: «Nå må mamma komme». Jeg satt 

i et møte omlag en mil unna. Plutselig 
bare reiste jeg meg opp og sa: «Jeg må 
dra hjem, sønnen min trenger meg». Kol-
legene mine spurte om han hadde ringt, 
noe jeg avkreftet, før jeg uten nærmere 
forklaringer, strøk på dør. Jeg så sekken 
hans ved ytterdøra da jeg kom hjem, og 
kjørte videre og fant ham utenfor skolen. 
Han lette etter nøkkelen, og var der ale-
ne. Da han så meg, løp han meg i møte 
mens han ropte: «Jeg visste at du ville 
komme, mamma». Det er ikke alltid lett 
å oppfatte eller ta inn disse signalene, i 
en travel hverdag, men jeg har alltid stolt 
på dem i ettertid, når jeg tar dem inn. 

Vi kommer ofte tett på hverandre i sty-
rer og utvalg, og det tar tid å skape den 
nødvendige tilliten for å våge å slippe 
noen helt inn til den innerste grinda vår. 
Men resultatet av å våge dette, vil kun 
skape trygghet og tettere bånd.  

Min far sa i alle år, at om jeg kom opp 
i vanskelige situasjoner skulle jeg alltid 
først gå i meg selv. Dette har ført til at jeg 
fra tid til annen bedriver litt selvransaking, 
dette både for å beholde perspektivet, 
men også for å foreta nødvendige juste-
ringer. Min erfaring er at når jeg innrøm-

mer mine feil og mangler og er ydmyk 
ovenfor andres, skapes nærhet og gode 
relasjoner. Da er det ikke er så farlig å 
drite seg ut av og til heller. Men dette 
holder hardt å gjennomføre i møte med 
holdninger som oppleves nedlatende, 
arrogant, eller når innspill møtes med 
steile holdninger. Men slikt bedriver vi 
vel ikke?

Sannelig min hatt; livet er ikke for ama-
tører.  

Ha et fint årsmøte!

Beste hilsen Randi

KILDE: HTTPS://ESTUDIE.NO/KROPPSSPRAK/
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Et nytt apparat kan redde liv og 
hindre hjerneskader
Apparatet bruker ultralyd til å kart-
legge trykket i hjernen. Med kunstig 
intelligens blir det mulig for ambu-
lansepersonell å gjøre undersøkelse-
ne allerede på ulykkesstedet. 

TEKST: Håvard Egge

Etter en ulykke kan økt trykk i hjernen, 
såkalt intrakranielt trykk, føre til skade 
på hjerne og ryggmarg.

I dag avdekkes dette direkte med en 
sensor som plasseres i pasientens hode 
gjennom et hull i kraniet. Prosedyren må 
utføres på operasjonsstua og er både 
kostbar og krevende.

Nå bekrefter en ny studie at et diagnose-
verktøy utviklet på Sintef kan løse dette 
problemet. Det er et apparat som kan se 
om hjernetrykket har økt ved å undersøke 
øyet med ultralyd.

Nå skal teknologien kommersialiseres.

STARTET I CAPE TOWN
Apparatet er utviklet i samarbeid med 
den sørafrikanske barne-nevrokirurgen 
Llewellyn Padayachy.

Ideen til oppfinnelsen fikk Padayachy 
mens han jobbet med norske ultralyd-for-
skere ved et av Sør-Afrikas største bar-
nesykehus i Cape Town - Red Cross War 
Memorial Children’s Hospital.

Prosjektet startet i 2016 med en studie på 
16 pasienter i Sør-Afrika, hvor halvparten 

hadde forhøyet trykk, mens de åtte andre 
hadde normale verdier.

Ved å undersøke ultralydbildene fra de 
to gruppene fant forskerne enkelte trekk 
som skilte gruppene fra hverandre.

– Vi fikk gode resultater med høy klinisk 
nøyaktighet og kunne derifra utvikle tek-
nologien, forteller Sintef-forsker Reidar 
Brekken.

Miljøet i Cape Town har nå gjennom-
ført en ny studie på 28 pasienter. Denne 
gangen har forskerne brukt dataene fra 
den forrige studien til å analysere ultra-
lydbildene til de nye pasientene.

Forskjellen er at nå visste ikke forskerne 
hvilke pasienter som hadde normalt eller 
høyt trykk i hjernen.

Dermed var det opp til programvaren å 
skille mellom pasientene.

– I den første studien visste vi fasiten, 
mens vi i det andre foretok en blind ana-
lyse. Ettersom vi fikk tilsvarende gode 
resultater, føler jeg meg trygg på at dette 
er noe å satse på, sier Brekken.

Oppfølgingsstudien ble nylig publisert i 
tidsskriftet Operative Neurosurgery.

HAR TILFØRT KUNSTIG INTELLIGENS
Første versjon av ultralydapparatet var 
et manuelt verktøy. Altså ville det krevd 
spesialisering hos de som skulle benytte 
seg av det.

Nå har forskerteamet tatt teknologien 
et steg videre, ved å tilføre kunstig in-
telligens.

Dette vil gjøre at langt flere kan anvende 
produktet, ettersom det blir mye enklere 
å bruke. Dette vil igjen åpne for at man 
kan foreta undersøkelser på et tidligere 
stadium.

– Kunstig intelligens bidrar i stor grad til 
å automatisere målingene. Der det tidli-
gere var nødvendig både med manuell 
input og å identifisere strukturer i bildet, 
er visjonen at det eneste man trenger å 
gjøre, er å sette ultralydproben på øyet, 
så vil maskinen gjenkjenne strukturene 
og gi resultatet av målingen, sier Brekken.
Det er først de siste årene det er blitt 
mulig å helautomatisere undersøkelser 
av bilder.

– Kunstig intelligens er under enorm ut-
vikling og tolker i dag bilder bedre enn 
mennesker. Den store fordelen med denne 
teknologien er at den er langt mindre 
brukeravhengig og gjør mer objektive 
målinger, sier Sintef-forsker Erik Smistad.

Målet er å lage et produkt som kan 
brukes tidlig i pasientflyten – gjerne av 
ambulansepersonell.

– Om kliniske vurderinger kan gjøres al-
lerede på skadestedet, vil det utgjøre en 
stor forskjell videre i pasientforløpet. Det-
te vil både redde liv og hindre eventuelle 
hjerneskader. Dessuten vil det være mye 
rimeligere å utføre ettersom man verken 
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behøver transport av pasientene eller 
kostbare inngrep på en operasjonsstue 
for å gjennomføre en undersøkelse, sier 
Brekken.

SKAL TESTES PÅ NORSKE PASIENTER
Fremover vil teknologisk og klinisk 
forskning være viktig for å videreutvikle 
og kvalitetssikre teknologien.

– I tillegg må vi utvikle den kunstige in-
telligensen i diagnoseverktøyet. Allerede 
nå består maskinen av et relativt stort 
antall data, men vi trenger mer for å trene 
maskinen opp til å gjøre de rette valgene, 
sier Brekken.

I nærmeste fremtid planlegger forskerne 
å teste teknologien ytterligere på 200 

pasienter med hodeskade. Studiene 
skal gjøres i samarbeid med professor 
og nevrokirurg Eirik Helseth ved Ullevål 
universitetssykehus.

– Dette blir første gang teknologien prø-
ves på voksne, og utelukkende pasienter 
med hodeskade. Det vil være en særdeles 
viktig studie og en milepæl i utviklingen 
av diagnoseverktøyet, sier Brekken.

Forskerne ser dessuten på flere måter 
man kan ha nytte av teknologien utover 
å se på hodeskade.

– Det er ikke bare traumer som slag mot 
hodet som fører til at trykket øker. Også 
andre nevrologiske skader i hodet, som 
hjernesvulst eller hjerneblødning kan føre 

til økt intrakranielt trykk, sier Brekken.

INVESTORMIDLER PÅ PLASS
Oppfinnelsen kommersialiseres nå av 
selskapet NiSonic AS, som nylig hentet 16 
millioner kroner i en emisjon med Hadean 
Ventures, Sintef Venture V og Investinor.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått inn 
sterke investorer som har tro på konsep-
tet. Investormidlene er avgjørende for å 
videreutvikle teknologien, og vil gjøre 
det mulig å etter hvert kommersialisere 
produktet, sier Brekken.

Nylig ble også NiSonic tildelt en støtte 
på 500 000 kroner fra Adolf Øiens Fond, 
som går til innovative gründerbedrifter i 
Trondheims-regionen.

– DETTE BLIR FØRSTE gang teknologien prøves på voksne, og utelukkende pasienter med hodeskade. Det vil være en særdeles 
viktig studie og en milepæl i utviklingen av diagnoseverktøyet, sier Brekken.
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Seminar i 
personskadeerstatning 
Den siste dagen i januar ble det holdt 
et seminar i personskadeerstatning 
i regi av Personskadeforbundet LTN, 
advokatfirmaene Ness Lundin og Ri-
isa&Co. Kursleder var Per Oretorp fra 
Personskadeforbundet LTN. Rundt 
90 personer deltok, i all hovedsak 
jurister med personskade som ar-
beidsområde.  

TEKST OG BILDER: Julie Rønbeck

Ulike temaer ble presentert og drøf-
tet. Særlig relevant for Personskade-
forbundet LTN og våre medlemmer 

var innlegget som åpnet seminaret, 
nemlig Høyesterettsdommer Per Erik 
Bergsjøs «Objektivt ansvar i lys av nyere 
rettspraksis», med et særlig fokus på 
den såkalte spinningdommen. Denne 
dommen vil vi gå nærmere inn på i en 
egen artikkel. 

Bjarte Askeland fra Universitetet i 
Bergen holdt deretter et foredrag om 
tredjepartskrav ved personskade (altså 
erstatningskrav fra pårørende til skade-
lidte), og gikk blant annet inn på krav 
fra pårørende etter 22/7 og Utøya. 
Videre snakket Birgitte Hagland fra 

Universitetet i Oslo om personskade 
fra et kvinnerettslig perspektiv.

Pensjonsekspert Beate Fahres fore-
drag fokuserte på pensjonstap ved 
erstatningsutmålingen. Hun gikk inn 
på dagens pensjonssystem og privat 
avtalefestet pensjon (AFP). Hun snakket 
også om uførepensjon, og at man ofte 
lider størst økonomisk tap ved lavere 
inntekter og lav uføregrad. 

Seminaret ble avsluttet med en dis-
kusjon i plenum ledet av Per Oretorp. 

HØYESTERETTSDOMMER PER ERIK BERGSJØ.
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Dette skjer

KOGNITIVT KURS  Første helga i november blir 
det kognitivt kurs. Programmet er ennå ikke ferdig, men 
kognitivt utvalg lover at innholdet skal holde fokus på 
hverdagsutfordringer. 

Dersom du er interessert, sett av helga, så kommer mer 
informasjon etterhvert.   

1.-3.
 

NOVEMBER GARDERMOEN

VARSEL OM LANDSMØTE

Personskadeforbundet LTN avholder ordinært lands-
møte 06. – 08. september 2019.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

I henhold til § 5.4 skal saker til landsmøtet være innsendt 
skriftlig til Landsstyret senest 3 - tre - måneder før Lands-
møtet finner sted. 

Forslag fra enkeltmedlemmer eller lagsstyret fremmes for 
lagets årsmøte, som uttaler seg om forslaget før det sendes 
LTNs landsstyre. I fylker med både lokal- og fylkeslag skal 
sakene behandles i lokallaget. Saker behandlet i lokallaget skal 
ikke behandles på nytt i fylkeslaget. Fylkeslag som ikke har 
direkte medlemmer kan ikke sende inn saker til landsmøtet.

Enkeltmedlemmer kan sende forslag til kandidater til valg-
komiteen. 

6.-8. SEPTEMBER OSLO
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Landet rundt

Personlige erfaring om kognitiv svikt 
I slutten av januar, i tett snøfokk og 
med høye brøytekanter, holdt jeg 
foredrag for nesten 30 medlemmer 
i Harstad. Bestillinga var: Hvordan 
leve med konsentrasjonsvansker og 
redusert hukommelse etter en skade 
eller sykdom? 

TEKST: Martin Berg 

FOTO: Espen Sollie

- Vi gleder oss over at så mange har 
meldt seg på, sier styremedlem Andre 
Eilertsen i Personskadeforbundet LTN 
Harstad da han plukker meg opp på 
Evenes flyplass.

Sammen med styret i Harstad lokal-
lag, er Eilertsen en av drivkreftene bak 
arrangementet. Konkret snakker vi om 
et foredrag som er stipulert til å vare et 
par timer, pluss noe ekstra tid, som er 
øremerket spørsmål. 

DELTAKERE I ALLE ALDERGRUPPER
Da vi ankommer Harstad sykehus, der 
foredraget skal foregå, er allerede flere 
på plass, og sitter å venter i kafeteriaen. 

De forklarer meg at de er tidlig ute fordi 
reisen er lang, men også fordi de ønsker 
å ha litt tid med andre kursdeltakere før 
programmet starter. 

Senere kommer flere til. Jeg noterer meg 
at mange kjenner hverandre fra tidligere, 
men at noen tydeligvis er ukjente og nye. 
Flere forteller at de deltar som pårøren-
de. Deltakernes alder spenner fra sent i 
tenårene og opp til 60 pluss.

KURSET OG INNHOLDET 
Etter en kort introduksjon av laget og 
kurset, er det min tur. 

Som vanlig starter jeg med å avklare 
begreper. De som blir skadet, eller er på-

rørende til noen som er skadet, blir nemlig 
kastet ut i en verden av nye begreper og 
erfaringer. Brått er du omgitt av ord som 
for eksempel hukommelsessvikt, opple-
velse av utmattelse, svingninger i følelser, 
manglende impulsstyring og strategier 
for mestring. Hva betyr de og hva har de 
med meg å gjøre? tenker mange. 

Å kunne disse begrepene, vet jeg av er-
faring, gir en følelse av kontroll og eier-
skap. Det handler om å forholde seg både 
praktisk og emosjonelt til situasjonen 
etter en skade eller sykdom. I foredraget 
understreker jeg at ved å ha en forståelse 
for innholdet i begreper knyttet til tilstan-
den, har man en mulighet til å ramme 
inn en ny livssituasjon enten som skadet 
eller pårørende.

Jeg snakker også om «den NYE meg» 
versus den «den gamle meg». Ved å tenke 
«nye Martin», legger jeg forventninger 
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der de er realistiske og mulige å nå. Det 
handler rett og slett om å legge listen 
på et fornuftig nivå.

Å BY PÅ SEG SELV 
Etter begrepsavklaringen, går jeg videre 
der jeg deler min egen historie. Jeg ble 
påført kognitive skader etter en trafikk-
ulykke for 15 år siden, har vært gjennom 
koma, opptrening, fortvilelse, galskap 
og etterhvert mestring. Deretter mer 
mestring.  

Denne delen opplever jeg tilhørerne er 
lydhøre i forhold til. Jeg snakker ikke som 
fagperson eller behandler, men som en 
som er i samme båt. 

Selv når jeg deler egne erfaringer be-
veger jeg meg mellom å snakke om de 
kognitive utfordringer på et generelt 
plan, og å dele personlige erfaringer. 
Små fortellinger blandet med sjoko-
ladedryss vekker alltid latter. Hvorfor 
ikke prøve å ta også det vanskelige 
med et smil?

Å dele praktiske råd kommer også natur-
lig inn. Her er det mye å ta av. Alt fra de 
enkle tingene som å komme seg opp av 
sofaen, skrive lister over dagens gjøremål, 
gå trappene i stedet for å ta heisen eller 
bare gå den ekstra runden rundt huset. 

DET GODE LIVET – ETTER EN ULYKKE
Et av mine viktigste poenger kommer til 
sist. Det går an å leve et godt liv også 
med kognitive utfordringer. 

Det handler om aksept. Både for den 
nye tilstanden, men kanskje ennå vikti-
gere – å godta at ting tar lenger tid enn 
tidligere.  Det som en før fikk gjort unna 
i en fei, kan plutselig ta fire ganger så 
lang tid, fordi hjernen ikke husker, eller 
at informasjonen blir stokket om. Om 
man ikke godtar dette, blir livet garantert 
negativt og svart. 

Jeg poengterer at det ikke hjelper å være 
så streng med seg selv. Da blir man bare 
stresset og det tar ennå lenger tid. Når 
man har en skadet hjerne må det nesten 

alltid tas hensyn. Målet er å få hjernen 
til å fungere så bra som mulig.

Jeg er ingen moralist, men har selv opp-
levd at det hjelper å pleie helsen når 
hodet svikter. Derfor snakker jeg også 
om ernæring, trening og gode vaner og 
rutiner. For eksempel vet vi at rus og to-
bakk forstyrrer hjernen. Det handler ikke 
om å slutte eller avstå, men å redusere 
og modifisere. 

Et annet poeng er at trening, altså fysisk 
trening, også hjelper hjernen. Som nyfrelst 
mosjonist, må jeg bare si at effekten er 
fantastisk. Kanskje bedre enn dersom 
jeg ikke var skadet. Jeg oppfordrer derfor 
alle til å starte å trene eller mosjonere, 
jeg lover en bratt mestringskurve og god 
effekt. 

Godt humør, søvn og hvile er hjernens 
beste venner. Det handler om å våge å 
teste ut for å finne sine nye grenser. Da 
vi en oppleve at livet ganske så fort blir 
bedre.
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Landet rundt

Follo på Oslo bymuseum
Søndag 27. januar samlet vi en liten 
gjeng ved hovedinngangen til Frog-
nerparken og ruslet i snøvær ned 
til bymuseet.  Alle hadde vært der 
før, men det begynte å bli en stund 
siden så utstillingene var byttet ut.  
Fokus nå var bl.a. byen fra 50-tallet 
og frem til 70-tallet, så det var lett 
å kjenne seg igjen.  Fremveksten 
av drabantbyene, T-banen og vekk 
med de koselige trikkene som var 
åpne bak.

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar

Klesdrakter fra slutten av 1800-tallet og 
frem til rundt 1960 var også spennende.  
Deilig å se noe annet enn joggesko og 
grå, posete bukser.  Folk virker mye pe-
nere antrukket før selv om økonomien 
var svakere.  Kanskje fordi man skilte 
mer mellom hverdag og fest?  Dette er 
absolutt et sted man bør besøke og vinter 
med varierende vær må jo være en fin 
tid til å besøke museer og utstillinger?

Dette ble en ren mimrestund som ble 
avsluttet med et enkelt måltid på mu-
seets cafe. 

Treff for medlemmer i Oslo 
Oslolaget melder at de hadde et 
kjempefint kaffetreff den 24. januar 
på Paleet og United Bakeries. Her 
stilte både nye og gamle medlem-
mer. Det var veldig god stemning og 
engasjerte folk. Særlig ble de mye 
diskusjon rundt helse. En fin og om-
sorgsfull gjeng.  

Neste møte blir på samme sted, det vil si 
Paleet og United Bakeries, den 13. mars 
fra klokken 1600 til 1800. Perpetua Aza-
vedo, medlem i styret, sier at hun håper 
å se flere medlemmer. 

Vel møtt! 
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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: 10. mars

Løsning på forrige kryss 
var:
VINTERIDRETT

Maria Gunneng, Ådalsbruk

Mariann Eines, Gravdal

Torill Nordhus, Stord

OPPGAVE VINNERE

TOPP - 
KORTET

DYR
GRÅ - 
KALD

VIA
GUTTE - 

NAVN

RØYS
SINGU - 
LARIS

SKRIK MÅL KANTRE

BETRAK-
TET

DRESS - 
INGEN

GUDINNE
TRØE

INSEK - 
TER

LIKEDAN
OPP - 

ILDNET

HAVØRN
GALLA - 
VOGNER

SVI
SETE

KNUTE
FASE

ARVE - 
RETTEN

SUTRER

MÅ BLI 
MER

RESPEK-
TERT

KVERN
DRA

SENIOR
HAVN

TEVLING
VANEN
FLUKT

KIKKE TAKST

KARAK - 
TER

GLOSE
ELV

GRAVE

STROPP
SØT - 

STOFFET
GRØF - 

TER
NAFTA

PIKE - 
NAVN

KAN
TRAU - 
MER GI

SPRÅK TELE

FRYSE BESTÅ
MO - 

RALSK

KONJ.
ARTIK - 

KEL
PREST BU

HUMRE

SMER - 
TEN

OVER - 
SIKTEN

PRO - 
NOMEN

SKOLE - 
LEDER

TRE
HAVDYR MÅL

GREPET
DØGN - 

DEL
FASE
TRE

STRUTS

ANGÅ - 
ENDE

SVIKE - 
FULL
LENS

UTE - 
STENGE

GOD
LAGET

GYNGE RETNING
BITTERT

SORG

PLAGG
ETTER - 

LATE

BRUK - 
BAR

HOL - 
LAND

HYLLE

PLAG - 
GET

ARTE

HÅND - 
VERK - 

ERE

LUFTIG
BOLIG

VARSEL HELLAS
KONGE - 

NAVN
TONE

DOKTOR SVULME
TOM

PIKE - 
NAVN

BØNN
FARGE
MOBBE

PULVER
RI

UTLØP
VEKST

FOR - 
TALTE

ÅRER
MALER

GUTTE - 
NAVN
DYR

GAMMEL
SJØ - 
MANN

KAN
TRAU - 
MER GI

OMGIR
UJEVN

MELKE

EKSI - 
STERER

SANGER AFFÆRE
SKREM - 

ME
DEMPE RASE

STUND
DRESS - 

ERT

STAVRE FOTDEL PLAGG
LIK

INVI - 
TERTE

UNION
HELLIG

EN LADY
SNÅLT
TEKKE

TITTE
HVILTE

SEL - 
SKAP

PREPO - 
SISJON

MOTE - 
NAVN

DRET - 
TER

ER VIK - 
TIG FOR 

OSS
ALLE

Åshild  Mari
Kjosvatn

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

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

En ny studie viser at det ikke er an-
tall timer som avgjør om et barn er 
dataavhengig eller ikke.  

Mange foreldre er bekymret for barns 
nettbruk, og noen innfører kvoter på an-
tall timer man får sitte med nesen ned i 
skjermen daglig eller i uken.

Men hvor går egentlig grensen for når 
noen bruker skjermen for mye?

En ny studie viser at det neppe er an-
tall timer det kommer an på, men heller 
hvordan man fungerer sosialt.

ANTALL TIMER IKKE VIKTIGST
Mye forskning har hittil vært gjort på 
tenåringers skjermbruk. Men det er lite 
forskning på de yngre barnas mulige ska-
devirkninger av overdreven mediebruk 
via skjermer som mobil, PC og nettbrett.

– Det er typisk for behandlere og forskere 
å måle tidsbruken foran skjermen for å 
bestemme hva som er normal eller unor-
malt bruk, eller om det er helseskadelig 
eller ikke, sier postdoktor Sarah Domoff 
ved University of Michigan Center for 
Human Growth and Development.

Hun har samlet opplysninger fra 291 
mødre til barn mellom fire og elleve år, 
for å finne andre kjennetegn som tyder 
på et usunt forhold til de elskede duppe- 
dittene.

FØLELSESMESSIGE ELLER SOSIALE 
PROBLEMER
Basert på svarene, fant hun ut at noen 
barn har følelsesmessige eller sosiale 
problemer knyttet til mediebruk via  
dataskjermer.

– Det som betyr mest, er om skjermbru-
ken har blitt en altoppslukende aktivitet 
eller skaper problemer for andre deler av 
barnets liv, forklarer hun.

Domoff utviklet så en liste over ni kjen-
netegn som tyder på at skjermbruken 
har gått over alle støvleskaft. Barna 
som oppfylte disse punktene, brukte 
ikke nødvendigvis mest tid foran skjer-
men.

– Barn som får problemer i sitt forhold 
til andre personer på grunn av overbruk 
har et helseskadelig forhold til dup-
pedittene sine. Dette er uavhengig av 
tidsbruk, sier hun.   

HER ER DE NI FARESIGNALENE:
1. Barnet har vanskelig for å slutte med 
 databruken når de får beskjed om  
 det.
2. Barnet har ingen interesse for andre  
 aktiviteter.
3. Databruk er det eneste barnet tenker 
 på.
4. Databruken forstyrrer andre aktivi- 
 teter i familien.
5. Databruken skaper problemer  
 mellom barnet og foreldrene eller  
 barnet og søsken.
6. Barnet trekker seg frustrert tilbake  
 når det ikke får bruke skjermen mer.
7. Barnet øker databruken mer og mer.
8. Når barnet har hatt en dårlig dag, er  
 databruk det eneste som får dem til  
 å føle seg bedre.
9. Barnet sniker seg til å bruke mobilen  
 eller dataskjermen uten lov.

Ni tegn på at et barn er avhengig 
av skjermen
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OVERFLATESPENNING

Du trenger

Gjør dette
Hva skjedde?

Vann er laget av ørsmå, usynlige 
partikler kalt molekyler som 
holder fast i hverandre med en 
kraft som kalles «overflate-
spenning». Her er et eksempel 
på hvordan denne kraften virker.

Vann har en 
hemmelig 
kraft

• Vannmugge

• Krus

• Dråpeteller

Tenk deg at vannmolekylene er små 
mennesker som står i en flokk

Midt i flokken dunker folk borti hverandre 
og beveger seg omkring på en 
tilfeldig måte. 

I utkanten av flokken 
holder folk hverandre i 
hendene. De holder hardt 
nok til å sørge for at 
flokken holde en mer eller 
mindre rund form.  Slik 
fungerer overflatespenning

Fyll kruset med vann,
helt opp til randen

Bruk dråpe-
telleren til å 
langsomt 
tilføre kruset 
mer vann

Følg godt 
med på vann-
overflaten for 
hver dråpe 
du tilfører

Fortsett å 
tilføre vann 
til kruset 
renner over

Når kruset er fullt, kan du tilføre mer vann. Det danner etter 
hvert noe som kan se ut som et buet lokk over kruset.

Bindingen mellom vannmolekylene, eller 
«overflatespenningen», holder vannet i kruset, 
selv om kanten på kruset er under vannflaten.
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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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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?
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1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Velkommen til

- spesialist på pasientskadeerstatning
Kirkeveien 61, 0364 Oslo - e-mail: post@asboll.no - www.asboll.no

Advokat Edmund Asbøll bistår klienter i saker som dreier seg om helserett,
pasientrettigheter og erstatningsrett.

Vi har en voksende portefølje av klienter med pasientskader og
personskadesaker som når frem med sine krav.

For nye klienter som ønsker kontakt, vennligst ring 22 51 41 80
for en gratis første konsultasjon med advokat Edmund Asbøll.

Ring for avtale mellom 09 og 16.

Åsen Servicesenter AS
Stasjonsvegen 5, 7630 ÅSEN

Tlf. 74 40 52 55 - www.mekonomen.no

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

Eidos Eiendomsutvikling AS
Langes gate 1, 3044 DRAMMEN
Tlf. 970 27 367 - www.eidos.no

Eggen Gartneri
Storgt 42, 1850 MYSEN

Tlf. 922 05 082
Kjøp direkte fra produsent - det lønner seg!

Russervegen 10  Ørin, 7650 VERDAL
Tlf. 74 02 88 40 - www.ir.nt.no

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

Kile Stokholm Arkitekter AS
St. Olavs plass 3, 0165 OSLO

Tlf. 22 99 46 20 - www.kile-stokholm.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Opplæringskontoret
for Lofoten og Vesterålen

8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

Tollbodgata 22, 4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 815 00 194 - www.akt.no

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

Karma Marit Meløy AS
Kongegata 22, 3256 LARVIK

Tlf. 33 13 16 20
Våre serviceinnstilte medarbeidere bistår deg med

veiledning og oppfriskning av hele garderoben.

 Isebakkeveien 25, 1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70 - www.terminalservice.no

MANGLENDE SIDE FRA UTGAVE 1/2019 - MÅ PLASSERES LENGST FREM I UTGAVE 2/2019 / 30.01.2019
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Nyland Maskin AS
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Fristad bil as
5848 BERGEN
Tlf. 911 50 057

Glamsland
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 36 50

Vinstra
Karosseri AS

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

 Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

XL-Bygg
Uvdal Trelast A/S

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 31 00

Drammen Kino AS
Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

4344 BRYNE
Tlf. 452 73 779

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

finnas-kraftlag.no

Kontor og Grafisk
Alta AS

Skoleveien 9
9510 ALTA

Tlf. 78 44 91 20

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

Eggen Gartneri
 Storgt 42, 1850 MYSEN

Tlf. 922 05 082
Kjøp direkte

fra produsent
- det lønner seg!

Eiksenteret
Målselv
Andslimoen

9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Tore Buer
Transport

Bjørkedalvegen 590
3948 PORSGRUNN

Tlf. 900 58 989

Brødrene
Bakkehaug AS
Fogd Holmboes g 57

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM

Tlf. 73 52 91 30

Ørje Bil og lakk
Industriveien 3

1870 ØRJE
Tlf. 970 97 158

Berg og Blåne AS
Gamle Kirkevei 11

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 924 08 035

Agenda AS
 Fagernesveien 22 -24

8514 NARVIK
Tlf. 76 96 70 00

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS
Kirkeveien 390

3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Fiskåtangen
Svanedamsveien 16

4621 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 37 50

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Fosen
Verkstedservice AS

 7260 SISTRANDA
Tlf. 72 44 63 18

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

Karosseri - Lakk - Kran

Skoggata 5, 1502 MOSS
Tlf. 908 37 374

Haugesund
Lakksenter AS

Hemmingstadvegen 25
5535 HAUGESUND

Tlf. 52 71 55 14

El Ringen AS
Torsbyveien 1

3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

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

Cool Trans AS
Vikavegen 1

9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000

Flå IT-Senter
3539 FLÅ

Tlf. 32 05 38 10

SB Transport AS
Stormyrveien 3

8008 BODØ
Tlf. 468 03 523

Utne
Transport AS
Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG

Tlf. 69 13 72 30

Krog Transport
Moserudveien 8

1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Rongved Mekaniske AS
5286 HAUS

Tlf. 56 19 10 85
Service, reparasjoner

og EU-kontroll

Husby
Bilverksted A/S

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Lundvoll
Maskinstasjon AS
Eidebakken Industriområdet

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Nordre Enggate 13
3187 HORTEN
Tlf. 406 29 225

Anton Jenssen
Transport AS

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Rovik
montasje AS

Persveien 32
0581 OSLO

Tlf. 924 43 174

Myrvollen
Transport AS
Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Nonslid
Bilservice AS

Nygård
5574 SKJOLD

Tlf. 52 76 21 00

Flatanger
Motor AS

Storlavika
7770 FLATANGER

Tlf. 74 28 97 45

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 14 24 03

nakkens-bilverksted.no
Service, reparasjoner

og EU-kontroll

www.vikorsta.no

Human Care AS
www.humananorge.no

Havneg. 2, 9008 TROMSØ - Tlf. 77 60 19 40

Holmestrand Regnskapssentral AS
Autorisert regnskapsbyrå
Langgt 23, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 14 30
E-post: trude@regnskapssentral.no

Økonomitjenester Innlandet AS
Audheimgården, 2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

Åsen Servicesenter AS
Stasjonsvegen 5, 7630 ÅSEN

Tlf. 74 40 52 55 - www.mekonomen.no
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Trygt på skoleveiene

steinkjer.kommune.no

verdal.kommune.no

holtalen.kommune.no

Sauherad
kommune

sauherad.kommune.no

Høylandet
kommune

Teknisk Drift
hoylandet.kommune.no

Masfjorden
kommune

masfjorden.kommune.no

Åmli
kommune

amli.kommune.no

kongsberg.kommune.no
marker.kommune.no

Ørland
kommune

orland.kommune.no

valle.kommune.no

Sektor Oppvekst
 afjord.kommune.no

sund.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

Tynset
kommune

tynset.kommune.no

fet.kommune.no

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

Opplæringskontoret
for Lofoten og Vesterålen

8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

Nestby, 8250 ROGNAN - Tlf. 977 20 350
post@midtgaardtransport.no - midtgaardtransport.no

- Flytting - Termotransport
- Stykkgodstransport - Flistransport

Løxaveien 13, 1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00 - www.ostberg.no

Test oss på
service og kompetanse.

FINNMARK

Langvasseid, 9910 BJØRNEVATN...............................Tlf. 934 14 356
E-post: oleedvard@gmail.coim
www.trafikkskolenole.no

MØRE OG ROMSDAL

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

ROGALAND

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

TROMS

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

Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD - Telefon: 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Namsos bydrift
Trafikksikkerhetsutvalget

namsos.kommune.no
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

ER DU PÅ FLYTTEFOT? 

Send melding til post@personskadeforbundet.no 

eller ring 22 35 71 00

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
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