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Vi må være tydelige på hva pandemien har gjort med oss, hva
vi har lært og om vi skal følge den samme stien videre. Som
interesseorganisasjon har vi blant annet lært at når katastrofer
inntreffer og samfunnet må ta grep, er det de mest sårbare som
rammes og som kommer dårligst ut.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Vi har lagt bak oss
et år som
har vært annerledes –
på nesten alle vis. Nå
går det heldigvis mot
«normale» tider, og allerede er det flere som har begynt å oppsummere hva vi har lært,
hva vi skal ta med oss videre og hvordan den «nye verden» skal bli.
Medisinere ser på prioriteringer, køer og helseeffekter. De gleder
seg til nedbygging av beredskap og til å kunne bruke ressursene
slik verden var før. I tillegg skal det forskes på senvirkninger av
smitten og hvordan vaksinen fungerer.
Økonomer har også begynt å evaluere. De ser på langtidsvirkning i arbeidslivet, konsekvenser av pakker og lager kalkulasjoner for den totale samfunnskostnaden.
Her kunne jeg holdt på lenge ved å peke på blant annet juristene, politikerne og reiselivsnæringen. Poenget er at pandemien
har påvirket alle samfunnsområder, bedrifter, organisasjoner og
enkeltpersoner.

Når det nå går mot en form for pandemislutt, for den vil nok
påvirke oss lenger enn vaksineutrullingen gjør, må også Personskadeforbundet LTN gjøre opp status. Vi må være tydelige på
hva pandemien har gjort med oss, hva vi har lært og om vi skal
følge den samme stien videre.
Som interesseorganisasjon har vi blant annet lært at når
katastrofer inntreffer og samfunnet må ta grep, er det de mest
sårbare som rammes og som kommer dårligst ut.
Helt ærlig; jeg gleder meg til den nye tiden. Til diskusjonene
vi skal ha i landsstyret, lokallagene og sekretariatet - samt å
evaluere hva vi har lært og vil ta med oss etter dette "unntaksåret". Da vi heller kan snakke om arrangementer, lage fremtidsplaner og agere – uten å ta hensyn til nedstenginger og
avventing.
Inntil da, vær sterke – og tenk fremover. Vi i styret er alltid opptatt av å prioritere og å se medlemmene, og lagene. Dette blir
særlig viktig når verden åpner opp.
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- Føles som en lang krig
I 17 år har Christian Sands (42) liv handlet om å bli trodd, gjentatte operasjoner, smerter og om å få de stønadene han har rett på. Hvorfor har han
ikke gitt opp en kamp som han selv omtaler som en lang krig?
TEKST: Gunn Kvalsvik | FOTO: Privat

Vi må tilbake til 2003 for å forstå hvorfor

det var umulig å få av seg fotballskoen.

Christian opplever at hverdagen hans er

Etter noen runder med vakthavende, som

som å være i en krigslignende tilstand.

blant annet handlet om at de ikke hadde
penger og derfor ikke kunne få isposer,

Det begynte på en fotballbane i Askim.

ble han undersøkt og sendt videre til

En takling i fart bakfra, et kne og så

Moss sykehus. Her ble det tatt røntgen

smerter. Det skjedde noe nede i ankelen.

av benet og konstatert at det var snakk
om et Weber B-brudd - med 2 mm avvik.

NED FOR TELLING
- Motspilleren som kom bak meg hadde

Benet ble gipset og Christian sendt hjem.

stor fart, og jeg så ham ikke. Jeg forstod
det med en gang. At det ikke bare var en

- Jeg hadde ingen grunn til å mistenke at

trøkk, men noe mer alvorlig. Noe hadde

de som behandlet meg gjorde noen feil

gått skikkelig galt med ankelen, forteller

– eller ikke var grundige nok. Heller visste

Christian Sand.

jeg ikke at detaljene i det som skjedde
denne dagen skulle bli et helsemessig

Han var nemlig, tross sin unge alder, en

mareritt og forfølge meg i årevis, sier han.

relativt erfaren fotballspiller med spilletid
på både Lyn og landslagssamling på

I god tro reiste han, som de fleste i en

merittlisten. Det var fotball han kunne,

slik tilstand, hjem med forventing om

og han trodde kroppen ville tålt mer.

at det var snakk om seks ukers stopp før
hverdagen igjen kunne fortsette som før.

Et par lagkamerater kjørte ham til le-

Sånn ble det dessverre ikke.

gevakten. Foten hadde hovnet opp, og
BEGYNNELSEN PÅ EN RUNDDANS
Da gipsen ble klippet opp merket Christian umiddelbart at det var noe rart med
ankelen. Beinet hovnet opp og det var
nesten umulig å tråkke ned. Legen forklarte at det var vanlig og at det ville
gå over.
Dessverre forble ankelen dårlig, og i de
påfølgende ukene ble det flere turer til
BEINET TIL CHRISTIAN har vært gjennom mange operasjoner siden ulykken i 2003.
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Moss sykehus for ytterligere undersøkel-

tett etter hverandre, uten tegn til bedring

ser og konsultasjoner.

- dessverre.

- Legene var særlig redde for blodpropp

Neste stopp på den medisinske reisen var

og tok tester for å undersøke. De ba meg

ankel spesialistene ved Ullevål sykehus.

være tålmodig og å langsomt begynne å

De fremste spesialistene i landet.

trene opp ankelen. Jogge. Jeg må nesten
le, det siste var helt urealistisk. Jeg som

PÅ PRIVATEN OG I REALITETEN

knapt kunne sette ned beinet kunne vel

På dette tidspunktet, noen måneder

ikke løpe!

etter skadepunktet, begynte Christian
Sand å forstå at rehabiliteringsproses-

I ettertid forstod han at det sannsynligvis

sen ikke kom til å gå på skinner. Han

var her det glapp. At grunnen til at han

innså at han må ta en aktiv rolle, følge

ikke ble bra var at ting hadde satt seg. Og

med på helsetilstanden, hvilke tilbud

at det ikke bare handlet om et benbrudd,

som fantes, informasjon som ble delt

men også flere andre skader.

mellom behandlerne samt lære seg det
medisinskfaglige rundt ankelskader og

- I journalen ved sykehuset i Moss ble

smerteproblematikk.

det notert at jeg hadde full bevegelighet
i ankelleddet på skadetidspunktet – det

På privaten var Christian nyutdannet

stemmer ikke. Det testet de nemlig ikke.

grafisk designer og hadde nettopp startet

Bevegeligheten ble først testet senere, av

i ny jobb da ulykken rammet ham. Etter

en fysioterapeut som skulle bistå meg i

skadetidspunktet ble det viktig for ham

opptreningen. Det bør også nevnes at

å holde på jobben, og han bet tennene

terapeuten ikke ville ta i beinet mitt fordi

sammen for å balansere mellom å preste-

hun mente det var tydelig betent.

re på jobb og å få de helseavbrekkene
han trengte.

November samme år ble Christian endelig henvist til en ortoped. Her ble det

Heldigvis hadde han også en fin kjæres-

foretatt en «klemmetest», og konstatert

te, som han møtte da han var 15, som

sydemoseskade. Det betyr at det er ska-

stod ved hans side og støttet ham.

der i hinnen som holder beina sammen.

Sammen hadde de tre barn da han ble

I tillegg ble det konstatert at flere ledd-

skadet, og i løpet av de neste årene fikk

bånd var ødelagt.

de to til.

Funnene førte til tre operasjoner, relativt

- Jeg klarte å holde på jobben i noen år,

CHRISTIAN SAND HAR en fin kjæreste, som han møtte da han var 15. Hun har stått ved hans side og støttet ham i alle
år. Sammen hadde de tre barn da han ble skadet, og i løpet av de neste årene fikk de to til. Her er han sammen med
konen Hege og fire av barna. Den eldste har flyttet ut.
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CHRISTIAN SED FIRE av sine fem håpefulle.

Hans klagesak blir avvist med begrunnelse med følgende argument: «du har
hatt et uheldig forløp».
DANSEN MED NAV
Som så mange andre som blir påført en
skade har Christian i mange år vært avhengig av bistand fra NAV. Logisk nok,
siden han var under medisinsk behandling og derfor måtte avklares, har han
gått på Arbeidsavklaringspenger (AAP).
- Det er ikke penger man blir rik av, men
det har gitt meg og min familie en viss
men i 2006 måtte jeg kaste inn hånd-

å rette opp skadene. Ulike metoder ble

kleet. Hyppigheten av operasjoner og

også prøvd ut, blant annet gikk han en

konsultasjoner, samt smerteproble-

periode med en spesialstøvel for å holde

I 2015 gjorde NAV en omlegging av

matikk som blant annet gikk ut over

leddene i ro. Ingenting hjalp.

AAP-ordningen. Noe som snudde opp

nattesøvnen, var ikke forenelig med
full jobb.

økonomisk sikkerhet, sier han.

ned på økonomien til Christian. Stønaden
- Jeg begynte å bli desperat. Årene gikk,

forsvinner, og han kommer inn i det som

og stadig nye tilnærminger ble forsøkt.

heter karenstid.

Christian gikk da over på arbeidsavkla-

Blant annet ble det transplantert inn ny

ringspenger (AAP). En ordning som ga

menisk, fordi han etter hvert fikk pro-

- Uten forvarsel stoppet utbetalingene fra

ham og familien en viss inntektsstrøm

blemer med å strekke ut kneet på det

NAV og jeg fikk beskjed om at AAP skulle

samt forutsigbarhet.

motsatt beinet. Slitasje- eller følgeskade.

over i en ny form og at saken min derfor

I en av de siste operasjonene avstiver

måtte prøves på nytt. De måtte altså

ULLEVÅL, OPERASJONER OG KLAGE

de ankelen. Det betyr at de tre nederste

undersøke hvorvidt jeg fortsatt fulgte

TIL NPE

leddene ikke lenger kan bøyes.

vilkårene for AAP. På dette tidspunktet

Da Christian Sand endelig gikk inn døre-

fikk han høre om Personskadeforbundet

ne på det som heter ankelseksjonen på

Smertene forsvinner dessverre ikke. De

LTN gjennom en sosionom på Ullevål.

Ullevål sykehus, var det over et år siden

stammer fra nerveskader etter mange

Han meldte seg inn og kom i dialog med

han ble skadet.

operasjoner, men også fra skjevhet i foten

Birte Sand Rismyhr.

– den vrir seg nemlig litt mot venstre. En
På Ullevål møtte han landets mest kom-

periode ble ulike smertepreparater prøvd

- Rart at jeg ikke hadde hørt om forbun-

petente ankelspesialister og opplevde

ut, men forkastet grunnet bivirkninger.

det før. Plutselig hadde jeg noen som for-

å bli tatt på alvor. Spesialistene pekte

Christian bestemmer seg etter hvert for

stod saken min og som kunne gi meg råd.

– som ortopeden - på den skadde hin-

å klage inn saken sin for Norsk pasient-

Christian låner penger fra familien, forel-

nen og de ødelagte leddbåndene, og sa

skadeerstatning (NPE). Målet er en inn-

drene og broren. Samtidig prøver han å

at problemet er at skaden har satt seg.

rømmelse om at behandlingen han fikk

finne ut hva NAV holder på med og hvor

Operasjoner ble gjennomført for å prøve

i Moss var mangelfull.

lang tid prosessen forventes ta. Det tar to
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- Jeg kjenner at jeg er lei og fortvilet. I denne runden
har et av barna mine faktisk valgt å ta en pause fra
skolen for å jobbe og spe på familieøkonomien, noe
jeg mener er helt feil.
Christian Sand

år før han vinner han frem i Trygderetten,

23 OPERASJONER OG 17 ÅR ETTER

garanti siden nervesmertene etter hvert

ordningen blir gjennomrettet og han får

SKADEN

lever sitt eget liv.

etterbetalt de siste to årene.

Det var umulig å forutse at sammenstøtet på fotballbanen i Askim i 2003

Christian innrømmer at han er sliten, men

- Det er nifst, for et økonomisk kaos å

skulle ende sånn. At det som Christian

føler at han ikke har noe valg.

være i – tenk på de som ikke har noen

og mange eksperter mener var en feilbe-

å låne penger fra? Hva gjør de? sier han

handling skulle få så store konsekvenser.

oppgitt.

- Jeg må gå videre i denne motbakken
litt til. Kanskje vil den etter hvert flate litt

Under den siste konsultasjonen i 2020,

ut. Helsemessig vet jeg ikke helt – det

Den nye AAP-ordningen er slett ikke ideell

igjen hos en av spesialistene ved anke-

virker som en evig runddans. Nå samler

fordi mange faller utenfor. En av disse

lenheten på Ullevål, blir Christian fortalt

jeg krefter, og dokumentasjon, for å ta

er Christian.

at det medisinsk sett ikke er så mye mer å

en ny runde med NPE. Her kan jeg skilte

gjøre. Neste skritt er å fjerne benet hans fra

med å inneha den mest dokumenterte

kneet og nedover gjennom amputasjon.

spesialisterklæringen som finnes på an-

Han er faktisk igjen rammet av karenstid og har i skrivende stund vært uten
støtte i ett år.
- Jeg kjenner at jeg er lei og fortvilet. I

kler samt de beste spesialistene bak meg.
- Hadde jeg fått en garanti om at smer-

Dessuten håper jeg inderlig at jeg endelig

tene hadde forsvunnet, ville jeg takket

blir avklart hos NAV slik at jeg slipper flere

ja. Men det finnes dessverre ikke noen

runder med karens og venting.

denne runden har et av barna mine faktisk valgt å ta en pause fra skolen for å
jobbe og spe på familieøkonomien, noe
jeg mener er helt feil. Samtidig innser jeg
nå at det beste er å søke uførestønad.
Altså å bli uføretrygdet, forteller han, og
legger til:
- Jeg må også si at NAV er en merkelig
instans. De får meg til å føle meg som
en kjeltring, som en som vil lure til meg
penger. En gang kom jeg til et møte uten
krykkene. Jeg ble kjørt til døren. Da opplevde jeg mistenkeliggjøring fordi jeg så
for frisk ut. Det er som om de helst vil at
jeg skal være så syk som mulig, viser du
en liten smule energi – puff, så er det galt
og du får det slengt tilbake.

SÅRBEHANDLING ETTER OPERASJON. Mye unntaktilstand i familien Sand.
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MIKROMOBILITET HANDLER OM at én eller to personer
flytter seg enkelt over korte avstander. Kort oppsummert:
At vi sykler eller går, i stedet for å bruke bil.

Elektriske sparkesykler inntar
landet vårt
Sommeren 2018 kom de første el-sparkesyklene til Norge. De ble raskt en del av bybildet, særlig i Oslo. Fordelene er mange: De er billige, enkle i bruk, kan parkeres overalt og går opptil 20 kilometer i timen. Nå begynner
bakdelene å melde seg.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Det negative med el-sparkesykler er

Blant annet ble det snakket om hvordan

Med el-sparkesykkelen hadde vi rett og

personskadeomfanget disse små kjø-

konseptet mikromobilitet ville påvirke

slett fått et nytt og «praktisk fremkomst-

retøyene forårsaker samt det faktum at

bybildet slik man hadde opplevd i flere

middel».

svært mange går langt raskere enn hva

byer i utlandet.
FORT OG FARLIG

de faktisk har lov til.
Mikromobilitet handler om at én eller

Det negative er at el-sparkesyklene

Da syklene først kom var det mange

to personer flytter seg enkelt over korte

kan medføre personskader. Dette var

som pekte på alt det positive med et

avstander. Kort oppsummert: At vi sykler

myndighetene klar over allerede da de

slikt fremkomstmiddel i bysammenheng.

eller går, i stedet for å bruke bil.

første utleie-aktørene kom på markedet.
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Mikromobilitet handler om at én eller to personer flytter seg enkelt over korte avstander.
Kort oppsummert: At vi sykler eller går, i stedet
for å bruke bil.

PER ORETORP, Personskadeforbundet LTN.

I mange av byene der sparkesyklene

Dette sa Per Oretorp i en artikkel publisert

hvordan retningslinjene rundt el-spar-

har hatt lenger fartstid, ble det nem-

på våre hjemmesider i april 2019:

kesykler blir fremover.

- I fare for å gjenta meg selv, men altså

Det interessante er at i begge sakene er

– hvorfor ikke innføre en hjelmregel eller

skadelidte myke trafikanter, som har blitt

Dessverre har vi også sett at ulykkene

iallfall sterke anbefalinger om hjelmbruk

truffet av en el-sparkesyklist.

i forbindelse med bruk av sparkesykler

før trenden tar skikkelig fart? Når man

har blitt hyppig rapportert også i Nor-

skal suse av garde på små hjul og i opp

Den ene ulykken handlet om en kvinne

ge. I fjor sommer meldte for eksempel

mot 20 km/t er hodet vårt skikkelig sår-

som ble påkjørt av en mann som kjørte

legevakten i Oslo om flere ulykker daglig

bart. Det skal så lite til før det smeller og

en el-sparkesykkel i henne idet hun

grunnet sparkesykkel bruk - og per i dag,

at konsekvensene blir store.

krysset veien ved et gangfelt. Det viste

lig meldt inn både alvorlige skader og
dødsfall.

knappe to år senere, kjenner vi også til
to dødsulykker.
Personskadeforbundet LTN og andre in-

seg i ettertid at sykkelen var trimmet
Han presiserte også at han var redd for at

og den holdt høy fart idet den traff

trenden i verste fall ville legge ytterligere

henne. Hun ble hardt skadet og er ifølge

beslag på helsevesenets ressurser.

media fortsatt preget av ulykken og

teresseorganisasjoner var tidlig ute og

skadene.

advarte. Blant annet om «snublefaren»

STORE ULYKKER HJELPER

ved el-sparkesykler som lå strødd rundt

Det er nå to saker som gjelder el-spar-

Mannen har erkjent straffeskyld, men

omkring. I tillegg mente vi at hjelmpåbud

kesykkelulykker som begge romsterer i

mener han kjørte på grønt lys – ikke

burde innføres.

mediebildet. Sakene er juridisk viktige,

rødt. Det siste vil kunne ha innvirkning

men vil også være med på å påvirke

på straffeutmålingen.
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Ulykke to, som også verserer i media,

inn forslag til justeringer på en tekst som

erstatning for de tap som følger av

omhandler en ung mann som ble på-

er ute på høring.

ulykken.

kjeven og fikk ødelagt tenner. Her er

Her er Personskadeforbundet LTNs vik-

3. HJELMPÅBUD

det i prinsippet snakk om et uhell, slik

tigste innspill til reguleringer av el-spar-

Personskadeforbundet LTN ønsker et

vi forstår fremstillingen.

kesykkelbruk. Disse mener vi vil være

generelt hjelmpåbud. Som nevnt tidli-

kjørt av en el-sparkesyklist. Han brakk

ulykkesreduserende samtidig som de,

gere i denne høringsuttalelse er det stilt

Det som er mer interessant er hvem som

dersom de iverksettes, vil gi de som ska-

utom all tvil at risikoen for hodeskader

skal betale kostnadene for de utalli-

des av slike ulykker rettferdig erstatning.

er betydelig ved ulykker med el-sparke-

ge tannlegetimene den unge mannen

sykler. Dette er ikke kun tilfellet for barn

må igjennom. Det er nemlig slik at ved

1. OMKLASSIFISERING TIL

under 15 år. Det vises til høringsbrevet

bilulykker vil slike skader erstattes via

KJØRETØY

det det bekreftes at barn under 15 år

lovpålagt bilansvarsforsikring, mens

Personskadeforbundet LTN er av den

utgjør en liten del av skadestatistik-

el-sparkesykler, som i forskrift er å regne

oppfatning at det ut fra et trafikksik-

ken. De positive effektene ved bruk av

som sykkel, er unntatt fra forsikrings-

kerhets- og personskadeperspektiv

hjelm og betydningen av forebygging

plikten. Nå viser det seg, heldigvis, at

er mest hensiktsmessig at el-spar-

av varige hjerneskader må settes først.

den unge skadelidte mannen ser ut å

kesykler defineres som motorvogn i

få dekket mye av de utgiftene han blir

vegtrafikkloven. Dette vil harmonere

påført gjennom arbeidsgivers ulykkes-

med bilansvarslovens definisjon. Det

PÅBUD

forsikring fordi han ble skadet på vei

vil slik det kommer frem av hørings-

For Personskadeforbundet LTN er

fra jobben.

brevet muliggjøre raske og nødvendige

det viktigst at fremkommelighet og

regelendringer om promillegrense og

sikkerhet også til personer med funk-

Denne siste saken er uansett prinsipielt

aldersgrense. Dette er viktige tiltak

sjonsnedsettelser i tilstrekkelig grad

viktig siden den viser forsikringsmessige

for å forebygge ulykker og alvorlige

blir ivaretatt. Slik vi ser det er det da

og økonomiske utfordringer når skader

personskader og helt i trå med null-

nødvendig at parkering av også den-

oppstår.

visjonen.

ne type kjøretøy skjer på for formålet

ENDELIG ER REGULERINGER RUNDT

2. INNFØRES OBLIGATORISK

4. PARKERINGSREGULERENDE

dedikerte områder.
SPARKESYKLER PÅ VEI

ANSVARSFORSIKRING

Vi har derfor ikke noen innsigelser mot

Det skulle ta to år før de første el-sparke-

Dersom slike kjøretøy blir å regne som

forslaget om å sikre at trafikkreglene

syklene kom – til myndighetene endelig

motorvogn så er det mest hensikts-

ikke begrenser kommunenes myndig-

er i ferd med å lage noen reguleringer

messig at man også innfører krav

het etter eierrådigheten til å stille krav

rundt bruken.

om obligatorisk ansvarsforsikring

for parkering og annen bruk av kjøretøy

på lik linje med andre motorvogner.

på kommunal grunn generelt og ikke

- Jeg skal ikke være surmaget, men

Ved ulykker med personskader vil

minst som del av kommersiell utleie

som med mye annet må det skje en del

da bilansvarslovens og skadeser-

eller annen kommersiell virksomhet.

ulykker før noe skjer, sier Per Oretorp i

statningslovens regler om ansvar og

Personskadeforbundet LTN.

erstatning gjelde. Den som skades av

Hele høringsinnspillet kan leses på våre

el-sparkesykkel, enten denne er fører

hjemmesider, www.personskadeforbun-

eller blir påkjørt, vil da ha krav på full

det.no.

Nylig sendte han på vegne av forbundet
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VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT

OM LIKEPERSONTJENESTEN

LIKEPERSONTELEFON

Likepersontjenesten tilbyr medlemmer samtaler med en

Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å

erfaren og trent samtalepartner. Samtalepartnerne kalles

snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har

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

Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere

faringsbasert kunnskap, har gjennomgått forbundets kurs

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

og er godkjente av sine lag.

nå snakke med en av våre likepersoner.
Likepersonene har taushetsplikt og er hjelpere på frivillig
Etter å ha utdannet og hatt likepersontjeneste som en del

basis.

av forbundets arbeid i svært mange år, åpner vi nå endelig
et telefonbasert tilbud. I praksis betyr det at likepersontelefonen er betjent fire timer i uken og at de som trenger
det fritt kan ringe.
Telefonnummeret er:

21 40 32 02
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Smått & Viktig
Funksjonshemmede diskrimineres
i arbeidslivet
Det er ingen hemmelighet at svært
mange funksjonshemmede diskrimineres i arbeidslivet. Flere sier at
de rett og slett aldri gis sjansen til
å bidra.

funksjonsevne på følgende måte: ar-

FORDOMMER OG DUMSKAP!

beidstagere som ikke uten videre bidrar

Problemet er at det er fordommer som

til å styrke produktiviteten, øke lønnsom-

styrer hvem vi gir sjansen til å bidra og

heten eller løfte kvaliteten. Videre spør

hvem vi plasserer på sidelinjen.

hun; hvem har lyst til å lede noen man
egentlig ikke trenger?

I statistikken ser vi også dette tydelig:
Bare drøye 40 prosent av alle med ned-

TEKST: Gunn Kvalsvik

Ved å uttrykke slike holdninger bidrar

satt funksjonshemming er nemlig i jobb.

Nylig gikk Spekter-leder Anne-Kari Brat-

Bratten til å forsterke myten om at ned-

I tall betyr det at over 100.000 funksjons-

ten ut i ledelsesspalten i DN (25. januar

satt funksjonsevne er det samme som

hemmede står ufrivillig utenfor arbeids-

2021) og omtalte menneskers nedsatte

nedsatt arbeidsevne.

livet, og – tross myndighetenes stadige
uttrykk for at de ønsker det motsatte
– øker tallet.
Hvorfor det skal være så vanskelig å få
jobb skyldes flere forhold, men mye tyder
på at en av hovedårsakene handler om
holdninger og fordommer. Mange tenker
at manglende funksjon, gjør deg til en
dårligere medarbeider.
Forskning støtter også opp under funksjonshemmedes erfaringer om diskriminering i arbeidslivet. En dansk studie viser
at lederes vilje til å ansette en kandidat
synker med nesten 50 prosentpoeng
(fra 70 til 22 prosent) når de får vite at
arbeidstageren sitter i rullestol.
At funksjonshemmede så systematisk
stenges ute fra arbeidslivet er dyrt, dumt
og lite fremtidsrettet. Samfunnsøkonomisk er det kostbart, kulturelt sett er
det skammelig med et samfunn som er
selekterer og selvsagt er det trist at folk
som vil bidra ikke kommer til.
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En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke
kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker
eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker
skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.

Tillat med selvvalgt hjelper
ved valg
Funksjonshemmede får nå lov til å
ha med en selvvalgt hjelper i stemmeavlukket ved valg. Det blir heller
ikke nødvendig å ha med en egen
valgfunksjonær i tillegg til selvvalgt
hjelper, i følge innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.
«Dette er en stor seier», sier Cato
Lie, Senorrådgiver i FFO.

inn i stemmeavlukket ved de siste to val-

nen person som velgeren selv peker ut.

gene, til tross for at dette er en rettighet

En stemmemottaker skal gjøre hjelperen

de har hatt. Valgmyndighetene må nå

oppmerksom på at vedkommende har

sikre at rettighetene til personer med

taushetsplikt. Hvis et stemmestyremed-

funksjonsnedsettelser står på valgkortet.

lem eller en valgfunksjonær på valgtinget
mener at velgeren ikke oppfyller kravene

Lovtekst foreslås endret til følgende:

til å motta hjelp, avgjør stemmestyret
om velgeren oppfyller kravene.

§ 9-5 femte ledd skal lyde:
«Her har Blindeforbundet og FFO sam(5) En velger som på grunn av psykisk

arbeidet godt, blant annet ved å holde

eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan

innlegg for Valglovutvalget i 2018. Dette

Ifølge Blindeforbundet har ca. 50 personer

stemme alene, kan etter eget ønske få

er en seier som jeg ble veldig glad for»,

blitt nektet å ha med selvvalgt hjelper

hjelp av en stemmemottaker eller en an-

sier Lie.

Å møte noen som forstår
foreldre til barn, ungdom og unge voksne med
hjelpebehov
For mange av dere har hverdagen brått blitt forandret da barnet deres har blitt utsatt for skade. Det finnes mye
hjelp og bistand i det offentlige, men det er mange utfordringer og situasjoner der man trenger å diskutere og
dele erfaringer med noen som virkelig forstår, nemlig andre foreldre og familier som er eller har vært i samme
situasjon.
Vi ønsker derfor igjen å starte opp et

men vi ønsker i tillegg å høre med dere

Vi er helt i startfasen, men er dette noe

foreldrenettverk i forbundet og inviterer

hva dere ellers har behov for.

som kan være interessant for deg el-

deg til å bli med.

ler noen du kjenner? Send en e-post til
Kanskje det er behov for rettighetskurs,

birte@personskadeforbundet.no om du

Målet med foreldrenettverket er hoved-

digitale samlinger eller å kunne bruker

er interessert - så holder vi deg opp-

sakelig å møte andre og dele erfaringer,

erfaringene deres til å påvirke politisk?

datert.

– 13 –

Kjøretøy involvert i
halvparten av dødsulykkene
på norske arbeidsplasser
Halvparten av alle dødsfall innen
bygg og anlegg, transport og lagring,
jordbruk og industri de siste årene
involverte kjøretøy. Det kommer fram
i en ny rapport om arbeidsskadedødsfall i perioden 2014-2019.

omkom 227 i første halvdel av perioden
(2010–2014) og 141 i andre halvdel av perioden (2015–2019). Dette gir en nedgang
i antall omkomne på 38 prosent for den
siste femårsperioden.
Nedgangen henger sammen med en

TEKST: Arbeidstilsynet

generell nedgang i arbeidsskadedødsfall over lang tid, som igjen trolig henger

I rapporten har Arbeidstilsynet identifi-

sammen med en rekke andre faktorer:

sert typiske kjennetegn og årsaker ved
dødsulykker i fire utvalgte næringer: bygg

• maskiner har overtatt mye farlig arbeid

og anlegg, transport og lagring, jordbruk

• HMS-arbeidet har generelt blitt bedre

og industri. Det skjer flest arbeidsskade-

• maskiner har blitt sikrere

dødsfall i disse næringene. Rapporten er

• færre har jobber med mange farlige

en oppfølger av en tilsvarende rapport

arbeidsoppgaver

som ble utgitt i 2015.
HALVPARTEN AV DØDSULYKKENE
Målet er å ha oppdatert kunnskap og

INVOLVERTE KJØRETØY

kunne jobbe målrettet for å forhindre

På tross av ulikheter mellom de fire næ-

og forebygge arbeidsskadedødsfall i

ringene, går kjøretøy igjen i en stor andel

framtiden.

av dødsulykkene. Det dreier seg om alt
fra store kjøretøy som vogntog, busser og

- Hvert år er det i underkant av 30 perso-

lastebiler, traktorer og anleggsmaskiner til

ner som står opp om morgenen, går på

mindre kjøretøy som personbiler, trucker

jobb og aldri kommer tilbake til hjemmet

og snøscootere.

sitt eller familien sin. Selv om det har vært
en nedgang i dødsfall de siste ti årene,

Sjefingeniør i Arbeidstilsynet, Bodil Aam-

er hvert dødsfall ett dødsfall for mye. Å

nes Mostue, er en av forfatterne bak rap-

forhindre arbeidsskadedødsfall er noe

porten. Hun sier det er trist å lese om

av det viktigste vi gjør i Arbeidstilsynet,

dødsulykkene, som i mange tilfeller kunne

sier direktør Trude Vollheim.

ha vært unngått:

skuffa i en posisjon som reduserte sikten.
Slike uheldige kombinasjoner kan få fa-

NEDGANG I DØDSFALL DE

- En ulykke kan skyldes at en arbeidstaker

SISTE TI ÅRENE

for eksempel har hatt musikk eller radio

I perioden 2010–2019 er det registrert to-

på øret, og ikke hørt kjøretøyet som nær-

Hun påpeker at et konkret tiltak som

talt 368 arbeidsskadedødsfall. Av disse

met seg. Hjullasteren på sin side hadde

kan forhindre slike ulykker er å skille
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tale konsekvenser.

Personer over 55 år var overrepresentert i dødsulykker i industri.
Datamaterialet gir ikke svar på om dette skyldes tilfeldigheter
eller andre årsaker.

I PERIODEN 2010–2019 er det registrert totalt 368 arbeidsskadedødsfall. Av disse omkom 227 i første
halvdel av perioden (2010–2014) og 141 i andre halvdel av perioden (2015–2019).

Hva kan arbeidsgiver gjøre for å forebygge alvorlige ulykker?
1. Begrense kognitive feilhandlinger:
Å begrense kognitive feilhandlinger
vil si å redusere antall feilvurderinger
og feil beslutninger. Det gjelder også
å få ned antall brudd på praksis eller
prosedyre. Dette ivaretas blant annet
gjennom god opplæring og trening, og
oppfølging av arbeidstakere.
2. Sikre teknisk tilstand:
Sikre den tekniske tilstanden og sikker
bruk av materialer og utstyr ved å blant
annet ha forståelige bruksanvisninger. I
tillegg må en jobbe systematisk med å
sikre at nødvendige barrierer er tilstede:
- Faresoner
- Fysiske barrierer, for eksempel ikke
fjerne vern på sag
-Tiltak for å sikre at energitilførselen
stenges av ved vedlikehold av maskiner
og utstyr, slik at de ikke starter utilsiktet
under vedlikeholdet
3. Sikkerhet i fokus:
Etablere god helhetlig sikkerhetsstyring
med blant annet gode risikovurderinger,
planlegging og opplæring.
Være spesielt oppmerksomme på å
ivareta sikkerheten og helsen til argående fra kjørende trafikk med se-

til 67 prosent av ulykkene, oftest knyttet

beidstakere som er overrepresentert

parate felt.

til feilvurderinger og brudd på praksis eller

eller kan være mer utsatt for ulyk-

prosedyrer. Det kan dreie seg om sjåføren

ker. Det gjelder unge arbeidstakere,

MENNESKELIGE ÅRSAKER BAK

som ikke trodde veien var så glatt som

utenlandske arbeidstakere og ar-

MANGE AV ULYKKENE

den var, i kombinasjon med dårlig sikt som

beidstakere med løse og/eller korte

Menneskelige årsaker kan spores tilbake

gjorde at han mistet kontroll på kjøretøyet.

tilknytningsforhold.
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Nedenfor oppsummerer vi de viktigste

JORDBRUK - 33 DØDE PÅ JOBB I

INDUSTRI - 21 DØDE PÅ JOBB I

kjennetegnene ved dødsulykkene i bygg

PERIODEN 2014–2019

PERIODEN 2014-2019

og anlegg, transport og lagring, jordbruk

• Den klart hyppigste ulykkestypen i

• Personer over 55 år var overrepresentert

og industri:

jordbruk er kjøretøy i bevegelse.
• Flere ulykker skjedde ved arbeid i ut-

BYGG OG ANLEGG - 50 DØDE PÅ JOBB
I PERIODEN 2014-2019
• Omtrent halvparten av ulykkene skjedde i forbindelse med anleggsarbeid.
• De hyppigste ulykkestypene var fall,
ulykker med kjøretøy, truffet av gjenstand og klemt/fanget.
• Flere ulykker skjedde i forbindelse med
arbeid med store kjøretøy, som dumper,

fordrende terreng og ved utfordrende
værforhold.

i dødsulykker i industri. Datamaterialet
gir ikke svar på om dette skyldes tilfeldigheter eller andre årsaker.
• Flere av ulykkene skjedde i forbindelse

• Mange ulykker skyldtes menneskelige
feilvurderinger, mest knyttet til kognitiv feil.

med vedlikehold og renhold og arbeidsoppgaver som utføres relativt sjeldent.
• De hyppigste ulykkestypene var klemt/

• Manglende barrierer var årsak til fle-

fanget, ulykker med kjøretøy i beve-

re ulykker, som manglende setebelte,

gelse og kollisjon mellom person og

manglende vern på bevegelige deler

kjøretøy.

på maskiner og opphold i faresoner.

gravemaskiner og biler.
• Flere ulykker skjedde i forbindelse med
transport av masser, materialer og utstyr, montering av elementer, bergarbeid og elektrisitetsarbeid.
TRANSPORT OG LAGRING - 35 DØDE
PÅ JOBB I PERIODEN 2014-2019
• De fleste arbeidsskadedødsfallene i
transport og lagring skjedde under
føring av kjøretøy.
• Flere ulykker skyldtes kognitive feil, ofte
ved at arbeidstakeren undervurderte
potensielle risikofaktorer ved krevende
vei- og føreforhold.
• Manglende systematisk arbeidsmiljøarbeid var en viktig bakenforliggende
årsak til ulykkene.
• Manglende barrierer var også en årsak
til at flere ulykker fikk et dødelig utfall,
som for eksempel manglende lastsikring og bruk av bilbelte.
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Smerter etter nerveskader kan gi
alvorlig svekket hukommelse
– Det gir risiko for langvarig sykmelding, sier forsker. Funnet betegnes
som viktig nybrottsarbeid.

flaut, sier seniorforsker Henrik Børsting

HADDE INGEN ANDRE PLAGER

Jacobsen ved Psykologisk institutt på

Blant deltakerne var det 29 pasienter med

Universitetet i Oslo.

smerter etter nerveskader, 44 pasienter

TEKST: Anne Lise Stranden/Forskning.no

– Hos noen er svekkelsen vi ser på nev-

ble plukket ut ved Oslo universitetssyke-

ropsykologiske tester, like alvorlig som

hus, Ullevål, som er Skandinavias største

Hvis du har vondt i et håndledd etter

hos pasienter med demens i tidlig fase,

smerteavdeling.

et fall eller senebetennelse, er det lett

sier han.

med fibromyalgi og 20 friske. Deltakerne

å miste fokus. Det kan ta lengre tid å

Avdelingen er også nasjonal kompetan-

gjøre jobben når smerter stadig avbryter

Sammen med kolleger har Jacobsen ut-

setjeneste for smerter eller nevropatiske

konsentrasjonen.

ført en studie blant totalt 93 deltakere av

smerter.

begge kjønn, fra hele Norge. Snittalderen
Omtrent halvparten av dem med lang-

– Det var viktig for oss å finne personer

var rundt 40 år.

varige smerter, oppgir svekket konsentra-

med nerveskader uten andre smertetil-

sjonsevne og hukommelse sammenlignet

Særlig i arbeidslivet kan det å slite med å

stander, og å kontrollere for depresjon

med før.

ta inn ny kunnskap og huske informasjon

eller søvnmangel, sier Jacobsen.

fra møter, gi alvorlige konsekvenser, ifølge
Nå viser en ny studie at konsentrasjons-

seniorforsker Henrik Børsting Jacobsen

Forskerne fant ut at pasienter med smer-

problemer som følge av nervesmerter,

ved Psykologisk institutt på Universitetet

ter fra en nerveskade, faktisk har langt

kan være langt mer alvorlig for mange

i Oslo.

større problemer enn dem med fibromy-

enn tidligere antatt.

algi på en av testene. Den måler evnen
KARTLA ULIKE SMERTEPASIENTER

til å lære og huske hvor og når man så

SVÆRT BELASTENDE

Det er en kjent sak at pasienter med fi-

et navn eller mønster sist.

– Mange viser så stor svikt i kognitive ev-

bromyalgi plages av at de blir glemske

ner som det å huske, tenke og konsentrere

og sliter med konsentrasjonen. Kogni-

VIKTIG NYBROTTSARBEID

seg, at det oppleves som belastende og

tiv svekkelse er en del av diagnosen, og

Forholdet mellom smerte og kognisjon

kvinner er overrepresentert.

eller kognitiv svikt er for lite utforsket
generelt, og dette er viktig nybrottsar-

– Det er kjent at dette gjelder ved andre

beid, skriver psykologspesialist Hans

smerter også. Men vi ville finne ut om

Johansen ved Sykehuset i Vestfold til

det er forskjeller i hvor mye konsentra-

forskning.no.

sjonen og hukommelsen påvirkes, og
om det avhenger av årsaken til smer-

Ved klinikk for fysikalsk medisin og re-

tene, sier Henrik Børsting Jacobsen til

habilitering møter de ofte problemstil-

forskning.no.

lingene med opplevd kognitiv svikt ved
vedvarende smerteplager.

Spørsmålet er om folk med operasjonsSÆRLIG I ARBEIDSLIVET kan det å slite med å ta inn ny
kunnskap og huske informasjon fra møter, gi alvorlige konsekvenser, ifølge seniorforsker Henrik Børsting Jacobsen
ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

skader eller de som har vært i ulykker

– Det gjelder flere pasientgrupper med

også blir påvirket. Og rammer dette også

ulike typer nerveskader, der vedvarende

menn?

smerter enten perifert eller sentralt, kan
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være en del av symptombildet, skriver

HVA ER NERVESMERTER?

han. Han mener funnet åpner opp for

Smerter på grunn av en skade i det pe-

nye innfallsvinkler både i forståelsen av

rifere nervesystemet kalles nevropatisk

– Som å huske hvor man la nøklene, hvor

tilstandene, men også i behandlingen,

smerte. Disse er utløst av en hendelse

man parkerte bilen, eller å huske passord

skriver Johansen.

eller klar årsak.

til nettbanken, illustrerer Jacobsen.

orientering og hukommelse å gjøre.

FIKK TESTER SOM LIGNER KIMS LEK

– Slike nervesmerter kan for eksempel

Hvis du får flere slike nedturer hver dag,

Deltakerne fikk digitale oppgaver hvor de

være smerter etter vådeskudd under jakt,

kan du lett bli hardt preget.

skulle huske ulike mønstre som dukker

en trafikkskade eller operasjonsskade,

opp tilfeldig, og deretter se hvor de ligger

forklarer Jacobsen.

Særlig i arbeidslivet kan det å slite med å

gjemt. Deltakerne gjennomførte også

ta inn ny kunnskap og huske informasjon

ulike IQ-tester over to til tre timer. Testene

Som smerter etter en skulderoperasjon

fra møter, gi alvorlige konsekvenser, sier

måler også koordinasjon, reaksjonsevne

eller en tannlegeoperasjon som har ført

Jacobsen.

og impulskontroll.

til avkuttede nerver.

– Det var overraskende at de som har

En annen vanlig årsak til slike nerve-

og gi lavere tersker for sykmelding, frykter

smerter etter skader i nervesystemet,

smerter, er skader i nervesystemet i beina,

han.

faktisk skåret dårligere enn pasienter

som oftest er på grunn av diabetes. Dette

med fibromyalgi, sier Jacobsen.

kalles polynevropati.

Når de skal huske hele åtte forskjellige

FIBROMYALGI HAR UKJENT ÅRSAK

var at problemene med kognisjon gjaldt

gjenstander, gjør deltakerne med ner-

Fibromyalgi skiller seg ut fra disse ved

uavhengig av hvor intense smerter de

vesmerter helt klart flere feil, enn både

at vi ikke vet helt hvor smertene oppstår,

enkelte deltakerne hadde.

pasienter med fibromyalgi og friske.

eller hva de skyldes, forklarer han.

Testen er sertifisert for å måle hukom-

Disse pasientenes smerter er gjerne dif-

melse og konsentrasjon.

fuse, det vil si at de har smerter i hele

– Det kan føre til du ikke føler mestring,

RAMMET HALVPARTEN
Et annet funn som overrasket forskerne,

Deltakerne oppga på forhånd hvor store
smerter de hadde, på en skala fra null til ti.

kroppen. Årsaken er ukjent, og noen har

– Vi fant ingen sammenheng som tilsa at

antatt at de kan henge sammen med

jo verre smerter, desto mer problemer med

depresjon og stress.

akkurat denne testen, som måler hvor
godt man husker hvor og når man så et

– Kvinner er overrepresentert blant

navn eller mønster sist, forklarer Jacobsen.

pasienter med fibromyalgi, men blant
pasienter med nerveskader var kjønns-

Det er viktig å understreke at ikke alle

fordelingen mer lik, sier Jacobsen.

med nervesmerter opplever svekket konsentrasjon og hukommelse.

KAN GI LAVERE TERSKEL FOR
SLIK SER TESTEN UT. I den røde boksen har det vært et
bilde av et mønster, som deltakerne skal gjenkjenne nedenfor. (Foto: Cambridge cognition)

SYKMELDING

– Et spørreskjema avdekket på forhånd

Testene deltakerne tok, kan lett overføres

at kognitive svekkelser gjaldt omtrent

til utfordringer i dagliglivet, som har med

halvparten av alle pasientene vi har til
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– Vi fant ingen sammenheng som tilsa at jo verre smerter, desto
mer problemer med akkurat denne testen, som måler hvor godt
man husker hvor og når man så et navn eller mønster sist, forklarer
Jacobsen.

HELE 1,3 MILLIONER NORDMENN opplever smerter, og mange med kroniske smertelidelser får etter hvert dårlig effekt av smertestillende medisiner.

behandling ved smerteklinikken, sier han.
Forskerne har bare tatt med dem som

Hippocampus er det stedet i hjernen som

– Disse kognitive svekkelsene er mulig

blant annet flytter korttidsminner over i

å reversere med riktig behandling, sier

langtidsminnet, forklarer han.

Jacobsen.

oppga at de hadde slike problemer.
– MÅ TAS MER PÅ ALVOR

Hans Johansen ved Sykehuset i Vestfold

SMERTE KAN FORSTYRRE

Hele 1,3 millioner nordmenn opplever

mener at særlig søkelyset på forholdet

MINNEOVERFØRING

smerter, og mange med kroniske smer-

mellom smerter og funksjoner som går ut

Funnet deres støttes av dyrestudier, hvor

telidelser får etter hvert dårlig effekt av

på å utføre handlinger som selvregulering

forskere har påført rotter smerter.

smertestillende medisiner.

eller metakognisjon er interessant.

Deretter har de testet hvor godt rottene

At mange av disse i tillegg kan slite med

- Dette er et klinisk veldig spennende

husker mønstre, og sammenlignet dem

konsentrasjon og hukommelse, tas for lite

tema som åpner opp for nye innfalls-

med smertefrie rotters oppførsel.

på alvor av behandlerne som pasienten

vinkler både i forståelsen av tilstande-

møter i helsevesenet, mener seniorfor-

ne, men også i behandlingen, mener

skeren.

Johansen.

det har en direkte negativ påvirkning

Jacobsen er ganske opptatt av hvor lite

Referanse:

på hippocampus. Dette kan tyde på at

oppfølging slike pasienter får. I en annen

H. B. Jacobsen mf: Comparing objective

hippocampus` funksjon som minneover-

studie har han og kolleger studert effekten

cognitive impairments in patients with

flytter, blir svekket.

av en ny behandlingsmetode mot kogniti-

peripheral neuropathic pain or fibromy-

ve svekkelser på grunn av kronisk smerte.

algia. Scientific Reports, 12. januar 2020.

– Når de har påført noe som kan ligne nevropatisk smerte til dyr, ser de at
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Erstatningsdom på
over 20 millioner
– en tankevekker for NPE?

– 20 –

En 21 år gammel gutt ble i NordTroms tingrett tilkjent erstatning
på kr 20 178 501. Dette er den første erstatningsutmålingsdommen
i norsk juridisk historie som passerer 20 millioner for en personskade.
Skaden skjedde i desember 2013, da
gutten var 14 år.

være rom for stor erstatning av sosialmedisinsk karakter, og de tilbød kr 150
000 pr år.
Retten var imidlertid ikke enig i dette. Man samtykket i at det offentlige
dekket de medisinske behovene med
denne bistand, men la til grunn at det
utover det kommunen yter var behov for

TEKST: Per Oretorp

en kompensasjon på kr 250 000 per år
for å dekke utgifter av sosialmedisinsk

Han ble alvorlig skadet og skadene ble

karakter. I tillegg ble han tilkjent kr 20

vurdert til over 100 prosent medisinsk

000 pr år skjønnsmessig, til dekning av

invaliditet.

diverse medisinske utgifter, kr 10 000 pr
år til kostnader for treningsaktiviteter, kr

Forsikringsselskapet hadde utbetalt 14

10 000 for ekstrakostnader i forbindelse

millioner kroner, noe de mente var ca 1

med transport, kr 2 500 til dekning av

million kroner mer enn det som skulle

slitasje av klær og sko, administrative

være riktig erstatning. Erstatning for inn-

kostnader på kr 10 000 pr år og kr 5 000

tektstap og varig, men ble utmålt etter

pr år i kompensasjon for vedlikehold av

den gamle barnerstatningsregelen og

bolig, til sammen kr 307 500 pr. år.

var ikke omtvistet. Uenigheten mellom
partene gjaldt årlig kompensasjon av

Det er interessant å fastslå at domstole-

sosialmedisinsk karakter, dekning av

ne i større grad tilkjenner kompensasjon

diverse utgifter, erstatning for tapte

for å administrere det offentlige hjelpeap-

leieinntekter for guttens mor og dek-

paratet. Skadelidte vil i slike situasjoner

ning av ekstrakostnader for foreldrenes

sjeldent kunne følge opp det offentlige

boligombygginger, samt kompensasjon

apparatet på egen hånd.

for guttens fremtidige ekstrakostnader
ved anskaffelse av bolig.

Forsikringsselskapet anførte at erstatning
for tapte leieinntekter for mor - som had-

Gutten mottar nærmere 123 timer i bru-

de hatt dette frem til ulykken – var et så-

kerstyrt personlig assistanse per uke fra

kalt tredjemannstap, som angivelig har et

kommunen, i tillegg til hjelpestønad fra

dårligere erstatningsvern. Dette ble avvist

folketrygden. Det ble også, fra forsi-

av domstolen, og hun fikk kompensert

kringsselskapets side, anført at gutten

dette for en periode da gutten bodde i

gikk på skole og hadde assistent også i

utleieleiligheten. Foreldrene ble tilkjent kr

dette tidsrommet. Med så omfattende

3 millioner totalt for tilpasning av boliger.

personalstøtte fra kommunen mente

De måtte begge skaffe seg ny bolig, som

forsikringsselskapet at det her ikke kunne

måtte tilpasses. I tillegg mottok de til
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Selv om dette kun er en førsteinstanssak, er det grunn til å vise til
at forsikringsselskapet ikke hadde særlige innvendinger
til dommen og fant at den ikke ville bli påanket

sammen kr 500 000 i kompensasjon for

som hovedregel på forsikringsselskape-

posten NPE sin oppgjørspraksis og for

boligombygging fra ulykkesforsikrings-

ne og for pasientskadene på NPE sine

å eksemplifisere at de utbetalte høye

selskap. Totalt ble det derfor tilkjent kr

premisser. Denne dommen illustrerer at

beløp ved fødselsskader ble det vist til

3 500 000 i boligomkostninger. Gutten

forsikringsselskapet har tilbudt et beløp

en sak der hadde utbetalt 13,5 millioner

selv ble tilkjent kr 1 600 000 i neddiskon-

som er mer enn 7 millioner kroner for lavt.

kroner, som de mente var et svært høyt

tert beløp for fremtidig ekstrakostnader

Dette er mye penger for skadelidte.

beløp. Dommen fra Nord-Troms tingrett

ved etablering av egen bolig. Totalt ble
han tilkjent kr 20 148 581. I tillegg ble han

anskueliggjør at NPEs oppgjørspraksis
MÅ FÅ FØLGER FOR PASIENTSKADE-

ikke er i tråd med lovgivers intensjon om

ERSTATNING TIL BARN

full erstatning. Særlig da saken fra Nord-

Selv om dette kun er en førsteinstanssak,

Troms tingrett omhandler en gutt som ble

Selv om dette er en såkalt førsteinstans-

er det grunn til å vise til at forsikringssel-

skadet før de nye reglene om erstatning

dom, som har mindre rettskildeverdi så

skapet ikke hadde særlige innvendinger

til barn tredde i kraft våren 2018. Hvis han

velger vi å omtale den da den er meget

til dommen og fant at den ikke ville bli

hadde blitt skadet etter lovendringen,

godt begrunnet og rettskraftig.

påanket. Det synes derfor som at for-

ville han fått ytterligere flere millioner

tilkjent saksomkostninger.

sikringsbransjen aksepterer dette nivå-

kroner i erstatning. I NPE-saken som ble

Saken ble prosedert av advokatene Tone

et, mens Norsk pasientskadeerstatning

profilert i Aftenposten, var feilbehand-

Pettersen og Christian Lundin i advokat-

(NPE) kan synes å ha en oppgjørspraksis

lingen skjedd etter lovendringen. Med

firmaet Ness Lundin.

som gir vesentlig lavere erstatning i sam-

forbehold om at vi ikke kjenner detaljene

menlignbare saker.

rundt erstatningsutmålingen i den saken

Det er grunn til å minne om at over 90
% at erstatningssakene forlikes og da

så mener jeg det i lys av dommen fra
I artikkel av 25. jan 2021 profilerte Aften-

Nord-Troms Tingrett er grunn å tro at
mange barn med stort bistandsbehov,
for eksempel etter fødselsskader, ikke
har fått full erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning slik de har krav på.
Dette gir grunn til bekymring og er noe
som forbundet selvfølgelig vil følge opp
ovenfor Norsk pasientskadeerstatning,
Helsedepartementet og Stortinget.

SAKEN BLE PROSEDERT av blant annet advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin. Foto: Ness Lundin.

DOMMEN FRA NORD-TROMS tingrett anskueliggjør at
NPEs oppgjørspraksis ikke er i tråd med lovgivers intensjon
om full erstatning.
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
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Lågare vekst i talet på
uføretrygda i 2020
Talet på personar som mottek
uføretrygd per desember 2020 var
357 600. Det var ei auke på 5 400
mottakarar samanlikna med same
tidspunkt i 2019. Samanlikna med
førre kvartal, auka talet med 400
personar.
TEKST: NAV

Delen uføretrygda i prosent av befolk-

ninga var på 10,4 prosent per desember

det ein vesentleg lågare vekst i talet på

2020. Det var ei auke på 0,1 prosentpoeng

uføretrygda løpet av 2020 enn i åra før.

på eit år. Samanlikna med utgangen av

– Som følgje av regelendringar under

førre kvartal, var det ingen auke i pro-

koronapandemien har færre personar

sentdelen uføre.

gått frå arbeidsavklaringspengar til
uføretrygd. Det har bidrege til at både

I løpet av 2020 kom det om lag 29 000

talet på personar som får uføretrygd og

nye uføremottakarar. Det er ein kraftig

prosentdelen blei lågare i 2020 enn vi

nedgang i forhold til dei to førre åra.

antok for eit år sidan. Me antar at dette

Samstundes var òg avgangen høgare

er ein mellombels effekt, seier arbeids- og

i 2020 enn dei førre åra, slik at i alt var

velferdsdirektør Hans Christian Holte.

FIGUR 1. Talet på mottakarar av uføretrygd 18-67 år. 1996-2020. Prognose 2021-2022.

Kjelde: NAV.
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NY PROGNOSE TILSEIER AUKE DEI

og 378 200 mottakarar ved utgangen

prosent av befolkninga i alderen 18-67

NESTE TO ÅRA

av 2022. Dei nye anslaga inneber ein

år får uføretrygd ved utgangen av 2021,

NAV har utarbeida ein ny prognose over

auke på 2 prosent i 2021 og 3,7 prosent i

medan 10,8 prosent får uføretrygd ved

forventa utvikling i talet på personar med

2021. Me ventar framleis ein relativt høg

utgangen av 2022.

uføretrygd i 2021 og 2022. NAV ventar

overgang frå arbeidsavklaringspengar

364 700 mottakarar i desember 2021

til uføretrygd i åra som kjem, og at 10,5

FIGUR 2. Prosentdelen mottakarar av uføretrygd 18-67 år. 1996-2020. Prognose 2021-2022.

Kjelde: NAV.
FÆRRE KJEM FRÅ AAP

AUKE FOR DEI UNDER 54 ÅR

medan det var færrast i Oslo (6,2 %),

Dei fleste nye uføretrygda har ein fortid

Samanlikna med for eitt år sidan, har

Vestland (8,7 %) og Rogaland (8,8 %).

som mottakarar av arbeidsavklarings-

prosentdelen som får uføretrygd mellom

pengar. Historisk ligg prosentdelen som

18 og 54 år auka, medan for dei over 60 år

– Fylker med høg prosentdel eldre, har

kjem frå AAP på om lag 80 prosent av

gjekk prosentdelen ned. For dei mellom

også høg prosentdel uføre. Yngre befolk-

dei nye mottakarane. I løpet av 2020

5054 år var prosentdelen for personar

ning og ein meir fleksibel arbeidsmarknad

var denne delen på 74 prosent. Til sa-

som får uføretrygd stabil.

i hovudstadsregionen er med på å trekke

manlikning var denne delen i 2019 på 78

prosentdelen som får uføretrygd ned. Lo-

prosent og i 2018 på 80 prosent. I 2020

GEOGRAFISKE VARIASJONAR

kale variasjonar i helse og utdanningsnivå

har folk blitt gåande lenger på AAP som

Delen som fekk uføretrygd i prosent av

har også innverknad på kor mange som

følgje av mellombelse regelendringar

befolkninga var høgast i Agder (14,1 %),

får uføretrygd, seier Holte.

under koronapandemien.

Nordland (13,8 %) og Innlandet (13,7 %),
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Selius & kidza
Hva betyr det
å ha en funksjonsnedsettelse?
Mange tenker på rullestolbrukere når
de hører ordet funksjonsnedsettelse
eller funksjonshemming. Men funksjonsnedsettelser kan være både
fysiske, mentale, intellektuelle eller
sensoriske.

• En elev i klassen har dyrehårsallergi og
kan ikke komme i bursdag til vennen

nesker med synshemming får lydstøtte
og ganglinjer.

som har katter hjemme.
SYNLIGE OG USYNLIGE FUNKSJONSAt ikke situasjonene er tilpasset perso-

NEDSETTELSER

nenes behov, gjør at de blir funksjons-

Det finnes både synlige og usynlige

hemmet i situasjonen. I en annen setting

funksjonsnedsettelser. Rullestolbrukere

Alle personer uansett funksjonsnedset-

ville kanskje ikke funksjonshemmingen

har en synlig funksjonsnedsettelse. En

telse har rett til å delta i samfunnet på lik

vært et problem.

blind person med førerhund har også

linje med andre. Ofte er det faktorer ved

en synlig funksjonsnedsettelse. En døv,
LIKE RETTIGHETER

tunghørt eller kognitivt skadet person har

Det er viktig å vite at alle personer, uan-

derimot en usynlig funksjonsnedsettelse,

Eksempler på det er:

sett funksjonsnedsettelse, har rett til å

med mindre høreapparatet er synlig. En

• En rullestolbruker som er på pub og

delta i fellesskapet i samfunnet på lik

dyslektiker, en lungesyk, en allergiker,

må på toalettet. Toalettet er i 2. etg.

linje med andre. Det er ulovlig å behandle

en person med depresjon eller en

og det er ingen heis.

noen dårligere fordi de har en funksjons-

med sykdommer i fordøyel-

nedsettelse.

sessystemet har også en

stedet eller situasjonen som er problemet.

• En hørselshemmet student er på forelesning i et rom uten teleslynge (te-

usynlig funksjonsned-

leslynge er et lydsystem som gjør at

Eksemplene ovenfor viser at for at funk-

høreapparat fungerer bedre). På grunn

sjonshemmede skal kunne nyte godt

av manglende teleslynge, er det van-

av de samme rettighetene som andre

skelig for studenten å få med seg hva

må bevisstheten økes. Samfunnet må

foreleseren sier.

tilrettelegges slik at alle kan delta på

• En elev kan ha utfordringer med angst.

skolen, i arbeidslivet og på fritidsaktivi-

Dette kan gjøre at eleven unngår si-

teter. Tilrettelegging betyr for eksempel

tuasjoner som trigger angsten. En slik

at informasjon er lettlest så alle kan

situasjon kan for eksempel være det å

forstå den, at alle kan komme

snakke høyt i klassen eller å være med

inn i bygninger med rulle-

på klassetur.

stol, at mennesker med

• En person med utviklingshemming

hørselshemming

(intellektuell funksjonshemming) eller

kan få døvetolk

kognitive utfordringer får ikke stemt

og teleslyn-

ved valg fordi personen ikke har tilgang

ge og at

til informasjon som er forståelig.
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settelse.

Detektiv Rev

En usynlig
kraft
science fiction
fiction er
er folk
folk
II science
og romskip
romskip iblant
iblant omgitt
omgitt
og
av «kraftfelt».
«kraftfelt». Det
Det er
er
av
imidlertid ikke
ikke noe
noe
imidlertid
mystisk med
med usynlige
usynlige
mystisk
krefter.
Her
er
et
krefter. Her er et
eksempel:
eksempel:

Du trenger
trenger
Du
• Et halvfullt glass med
• Et halvfullt glass med
vann
vann
• Stor panne med 1 cm
• Stor panne med 1 cm
vann i
vann i
• Pepperbøsse
• Pepperbøsse
• Flytende vaskemiddel
• Flytende vaskemiddel

Gjør dette
dette
Gjør

11
22

Strø pepper
pepper over
over
Strø
vannoverflaten ii glasset
glasset
vannoverflaten

Gni en
en dråpe
dråpe vaskemiddel
vaskemiddel
Gni
over fingertuppen
fingertuppen
over

33

Berør
Berør
vannet med
med
vannet
fingertuppen.
fingertuppen.
Hva
skjer
Hva skjer
med
med
pepperet?
pepperet?

44
55

Strø litt pepper over
Strø litt pepper over
vannet i pannen
vannet i pannen
Ha litt mer vaskemiddel på fingertuppen for
Ha litt mer vaskemiddel på fingertuppen for
å erstatte det som ble skylt av
å erstatte det som ble skylt av

66

Hva gjør pepperet når du
Hva gjør pepperet når du
tar på vannet
tar på vannet
nå?
nå?

© MCT/Bulls
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Hva
Hva skjedde?
skjedde?

Kryssord
Kryssord

•• Hvert
Hvert eneste
eneste vannmolekyl
vannmolekyl har
har en
en
liten
liten kraft
kraft som
som ligner
ligner på
på magnetisme
magnetisme
•• Før
Før du
du tar
tar på
på
vannnet,
vannnet, beveger
beveger
molekylene
molekylene seg
seg ii alle
alle
retninger,
retninger, De
De trekker
trekker
pepperbitene
pepperbitene ii alle
alle
retninger
retninger slik
slik at
at de
de
ikke
ikke beveger
beveger seg
seg
• Vaskemiddelet bryter opp molekylenes ørlille
• Vaskemiddelet bryter opp molekylenes ørlille
tiltrekningskraft når du berører vannet med det:
tiltrekningskraft når du berører vannet med det:
VannVannVannmolekylene her
molekylene
Vannmolekylene her
molekylene
slutter å trekke i pepperet
her fortsetter
slutter å trekke i pepperet
her fortsetter
å trekke
å trekke

Pannen er større enn glasset og har
Pannen er større enn glasset og har
flere molekyler som er utenfor
flere molekyler som er utenfor
rekkevidden til «kraftfeltet» ditt
rekkevidden til «kraftfeltet» ditt

Tiger
Tiger

Ti
Ti kjappe
kjappe

1. Hvilke tre farger har det franske
1. Hvilke tre farger har det franske
flagget?
flagget?
2. Hva er en camembert?
Hva er en camembert?
2. Hva
er det motsatte av styrbord,
3.
Hva er det motsatte av styrbord,
3. til
sjøs?
til sjøs?
4. Hvor lenge varer en fotballHvor lenge varer en fotball4. kamp?
kamp?
5. Hva heter datteren til konprins
Hva heter
til konprins
5. Haakon
ogdatteren
Mette Marit?
Haakon og Mette Marit?
6. Hva slags magisk hjelpemiddel
Hva slags
magisk
hjelpemiddel
6. hadde
Aladdin
i eventyret?
hadde Aladdin i eventyret?
7. Hva heter Ole, Dole og Doffen
Hvasvensk?
heter Ole, Dole og Doffen
7. på
på svensk?
heter den svenske kongen?
8. Hva
Hva slags
heter instrument
den svenske
kongen?
8. Hva
spiller
9.
Hva slags instrument
9. Aleksander
Rybak? spiller
Aleksander
Rybak?
slags stoff
er adrenalin,
10. Hva
Hva slags
stoff eri menneskeadrenalin,
10. som
produseres
som produseres i menneskekroppen?
kroppen?

Marvin
Marvin

Sudoku
Sudoku

Svar:
Svar:

1. Blått, hvitt og rødt, 2. En fransk ost, 3.
1. Blått,(styrbord
hvitt og rødt,
2. Enog
fransk
ost,er3.venBabord
er høyre
babord
Babord
er høyre
og babord
er venstre),
4. 2(styrbord
x 45 minutter,
5. Ingrid
Alexandra,
stre),
4. 2 x 45
5. Ingrid
6.
En lampe,
7. minutter,
Knatte, Fnatte
og Alexandra,
Tjatte, 8.
6. EnGustav,
lampe, 9.
7.Fele,
Knatte,
og Tjatte, 8.
Carl
10.Fnatte
Et hormon
Carl Gustav, 9. Fele, 10. Et hormon
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Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6.
Fyll inn skal
de manglende
talleneén
fragang
1 til 6.
Tallene
bare forekomme
i hver rad Tallene
skal bare
forekomme
både
loddrett
og vannrett
- og én
én gang
gang ii hver
hver rad
boks.
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Bulls
©©
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Eksperimentet
Eksperimentet

Nyland Maskin AS

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

Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

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

Ørland Bil AS
Toyota

Boots Apotek
Kvaløysletta

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Manetv 2
9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

H Trans og Anl Power

Langøen
Bilverksted

K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949
Leif Tronstads plass 6
1337 SANDVIKA
Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

Vinstra
Karosseri AS

Jahr
Bilservice A/S
Jarv., 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Bogøy Dagligvare

Gudbrandsdal
Frakt AS

Optiker Wøllo AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA
Tlf. 61 23 10 29

Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

Hurum
Bilsenter AS

ANONYM
STØTTE

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Åsveien 14
3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 06 00

Lundteigveien 8
3174 REVETAL
Tlf. 957 40 874

3629 NORE
Tlf. 992 67 920

Tromsnesvegen 79, 2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Vy Buss AS

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Grøtting Dyretransport AS

Grønviksveien 8
4515 MANDAL
Tlf. 38 27 25 50
www.nosted.com

Sørskogbygdvegen 153
2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Verkstedveien 25A
1400 SKI
Tlf. 64 87 67 00

Isebakkeveien 25
1788 HALDEN
Tlf. 69 21 14 70

Ruud
Transport DA

Holte Industri a.s

Granløkka 9
3320 VESTFOSSEN
Tlf. 906 89 656

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

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Bilpleiesenteret AS
Gigstads Vei 11
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 67 80

Håtvetvegen 13
3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

Søndre Land
kommune
www.io.kommune.no

tydal.kommune.no

sondre-land.kommune.no

Birkenes
kommune
birkenes.kommune.no

hyllestad.kommune.no

Hitra
kommune
hitra.kommune.no

1

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Ringeriksveien 28
3414 LIER
Tlf. 32 70 00 77

flesberg.kommune.no

Molde AS

lillestrom.kommune.no

Verftsg. 3, 6416 MOLDE
Tlf. 24 03 38 50

H. Hannevold
Transport AS

Hvittingfossveien 425
3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 33 05 78 83

time.kommune.no

Lunde Auto AS
eidfjord.kommune.no

askvoll.kommune.no
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Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

KM Grunnmur AS

Kviteseid
kommune
kviteseid.kommune.no

Birkeland
Elektro A/S

Industriv. 1
1614 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 00 55

Vestvågøy
kommune
vestvagoy.kommune.no

Modumveien 27
3410 SYLLING
Tlf. 950 08 020

Autoservice
Arvesen og Syversen AS

Trygt på skoleveiene

as.kommune.no

Tollbugata 1
3187 HORTEN
Tlf. 33 03 07 50

Sylling Bilglass

Oslo Bilsenter

Nøsted & AS

Rosholt
4885 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 25 50

Johan Strange
transport AS

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

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

10.02.2021, 07:21

Hovedgata 8 A
3825 LUNDE
Tlf. 35 94 85 55

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

NorthSea
Terminal AS
Tangenvegen 40
3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Dombås
Bilberging AS

Almenningsvegen 51
2660 DOMBÅS
Tlf. 932 42 099

Viking Stårheim
6777 STÅRHEIM
Tlf. 57 86 37 30

Eiksenteret
Målselv

Kolltjernvegen 12
2316 HAMAR
Tlf. 951 10 387

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

Husby Bilverksted A/S

Bilskadesenteret
Namsos AS

Rogaland
Bilverksted AS

Lyngbakkvegen 40
3736 SKIEN
Tlf. 411 33 300

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

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

Prestgardsvegen 1
6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Midtbergv. 2
4313 SANDNES
Tlf. 51 80 07 90

Eid
Servicesenter AS

6770 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 13 13

Elite Bil AS

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00
www.fresvik.no

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Ingolf Viken AS

Bilxtra Hitra

6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 30

Svarttjønnheia 125
4645 NODELAND
Tlf. 880 01 818

Geithusveien 69
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 77 99

Nettec AS

Furnes Anlegg
og Transport ANS

Kolbotnv 14
1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

RPT Production AS

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Geilevika
6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Bremsnes
Bilverksted AS
Averøyveien 417
6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Hurum Mølle

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Reinsvegen 50
5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Nonslid
Bilservice AS

Stil Frisør og
Velvære AS

Skjoldavikvegen 178
5574 SKJOLD
Tlf. 52 76 21 00

Parkvegen 13 - 1. etg.
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 67 10 10

Taxi Sør AS

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Brække
Eiendom AS

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

Kartheia 5
4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 02 80 00

Klokkarstua

Lierstranda

Nensethveien 733
3960 STATHELLE
Tlf. 992 30 017

Aut.
maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen AS

EiendomsMegler 1
Modum

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Brødrene

Henriksen
Transport AS

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 77 83 40 50

Åsheimveien 32
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Lierstranda 93
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 94 90

Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Tjore 85
4887 GRIMSTAD
Tlf. 907 68 447

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

El Ringen AS

Fineide
Transport AS

SB Transport AS

Bjørndalsvollen 1
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 958 35 848

Nordsjøvegen 27
8642 FINNEIDFJORD
Tlf. 75 19 51 45

Janki
Transport AS
Sletta 12
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Torsbyveien 1
3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Stormyrveien 3
8008 BODØ
Tlf. 468 03 523

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

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

Gate 1 nr 26
6700 MÅLØY
Tlf. 57 85 04 07

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Trosby Båt og
Motor Trosby
Motorverksted
Valleveien 603
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 39 20

2

Jæktskippergata 11
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 05 10

Åsgreina
Byggassistanse AS

Rongved
Mekaniske AS
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Rua bygg & Takst

Nordre Ruavei 7
3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
www.ruabyggogtakst.no

Hellestad
Maskin AS

Gamle Bæreiavegen 23 B
2208 KONGSVINGER
Tlf. 488 84 200

Tollbugata 105
3041 DRAMMEN
Tlf. 982 63 849

Kjøp og salg av brukte
anleggs maskiner
i hele landet.
Odd Arme: 976 50 223

Jostein Lobben
Kran og Transport
Åsterudveien 154
3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Hovedvegen 45
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 77 02 80

Bertelsen &
Garpestad AS
Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80
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Wist Last & Buss AS

Einar Dalaker

Øvste Skogen 139
6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 86 72

3812 AKKERHAUGEN
Tlf. 35 95 84 30

Motorsenteret
Heidal AS

Askimveien 145
1408 KRÅKSTAD
Tlf. 64 86 35 15

ANONYM
STØTTE

Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

Anton Jenssen
Transport AS
Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Kråkstad
Bilverksted

Frank Kjosbakken AS

Sør-Varanger
Bilteknikk AS

Måløy Auto AS
Øvre Flatås v 6
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 60 90

Hegna.rep

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20
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Autobjørn A/S

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

HAR DU NY ADRESSE?
For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,
mobilnummeret og mailadressen.
Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no,
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller:
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.
Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan
holde deg orientert!
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Fossegrenda 7, 7038 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 - www.sivingamundsen.no

Høgskolevegen 1, 7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980 - www.toyota.bilia.no

Human Care AS

Tonstad Bakeri AS

www.humananorge.no

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

MØRE og ROMSDAL
Romdalsgata 3, 6413 MOLDE........................................Tlf. 71 25 30 15
E-post: abcskole@online.no
www.abcskole.no

ÅM TRAFIKKSKOLE
Furene 29, 6105 VOLDA...............................................Tlf. 70 07 44 30
E-post: postmaster@aam-trafikkskule.no
www.aam-trafikkskule.no

TROMS og FINNMARK

www.vikorsta.no

HENRIKSEN Sjåførskole AS

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

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

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

Larsnes
Mek Verksted A/S
6084 LARSNES
Tlf. 70 02 64 00
www.larsnes-mek.no

TRENGER DU ADVOKAT?
Rådfør deg med oss før du
velger advokat.
Vi har nemlig over 30 års erfaring!

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

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

Nord-Norges ledende advokatfirma
innenfor behandling av personskader,
med kontorer i Tromsø og Oslo.
Vi bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og
uforpliktende samtale

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

03
MARS

Temakveld - Erstatning
Sted: Zoom, digitalt
Dato: 03.03.2021
Tid: 19:00-20:00
Kursholder: Per Oretorp
Ulykke, skade og forsikring - hva
gjør jeg nå? Hva skal til for å få
erstatning ved skade. Hva er viktig
å tenke på når ulykken først er
ute. Ta kontroll på egen sak. Dette
blir temaene for kvelden. Les mer
informasjon på Min side. Har dere
spørsmål, ta kontakt med Christina
i sekretariatet på 22 35 71 00 eller
christina@personskadeforbundet.no

