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følelser og en psyke. Gjennom 
livet opplever vi, erfarer og 
blir rammet av hendelser. Det 

påvirker oss som mennesker, men en forandring på et område 
har også en tendens til å påvirke andre. Blir man utsatt for 
stress setter det seg i nakken, eller har man mye smerte er 
det lett å bli irritabel. Alt dette er egentlig gammel kunnskap. 
Likevel er det fremdeles vanlig å skille mellom «psyke» og 
«kropp» når man skal behandle skader, eller kanskje enda 
viktigere – under rehabilitering. 

En blodfersk rapport levert av Funksjonshemmedes felles 
organisasjon (FFO) – som Personskadeforbundet LTN er del 
av – tar opp nettopp denne problematikken. Rapporten som 
heter Koble kropp og sinn viser at mange med funksjonsned-
settelser og kronisk sykdom opplever å bli møtt av et helsevesen 
som ikke klarer å koble kropp og sinn. Funnene er hentet fra 
dybdeintervjuer og gir klare signaler til helsemyndighetene 
om å rydde opp. Helsevesenet mangler en tverrfaglig tilnær-
ming til psykisk og somatisk helse, i tillegg finnes det svært 
få forebyggende tiltak mot psykiske plager blant kronisk syke. 

På side 14 kan du lese hovedlinjene i rapporten, som også i sin 
helhet kan lastes ned via FFOs hjemmesider. 

Et annet forskningsprosjekt  som er i ferd med å avsluttes, 
viser hvordan man i praksis kan rehabilitere ved å se hele 
mennesket. I prosjektet, som ledes av Solveig Hauger, har 
de evaluert effekt av sen-rehabilitering der mennesket er i 
sentrum for behandlingen. Ved å la pasienten definere hvilke 
utfordringer som skal fokuseres på, for deretter å bli enige om 
metode – sitter de på funn som viser stor effekt. Selv om det 
er lenge siden skadetidspunktet.  

I forbindelse med sinn og kropp-tematikken, vil jeg gjerne slå et 
slag for vår likepersontjeneste som i mange år nettopp har hatt 
fokus på hvordan mentalt takle hverdagen etter en skade. Å 
møte noen som har vært der, forstår hvor krevende det kan være 
å snu om mindsettet – er for enkelte en bro for å gå videre i livet. 
Tjenesten kan også benyttes senere, når livet blir komplisert og 
man kjenner behov for en samtale. Les mer om tilbudet side 16.

God lesning!

Eli Eiklid

En blodfersk rapport forteller at vi må koble 
kropp og sinn i større grad dersom man skal 
oppnå god helseeffekt. 
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En stor og omfattende studie viser at de aller fleste som sliter med sen-pla-
ger etter å ha blitt rammet av en traumatisk hjerneskade (TBI), har utbytte 
av rehabilitering. Ikke bare rett etter skaden, men også etter mange år.

TEKST: Gunn Kvalsvik  

Inspirasjonen bak studien, som er blitt til 
i et samarbeid mellom Sunnaas sykehus 
og Oslo Universitetssykehus, Ullevål, er 
hentet fra et rehabiliteringsprosjekt på 
TBI-pasienter som ble gjennomført blant 
veteraner i USA. 

- Effekten og resultatene de avdekket 
i den amerikanske studien var positive 
og interessante. Da vi valgte å starte et 
lignende prosjekt i Norge tok vi med oss 
kunnskap og erfaringer fra de amerikan-
ske forskerne, og justerte forskningsdesig-
net etter norske forhold samt målgruppe, 
forklarer Solveig Hauger som har ledet 
prosjektet.  

LEVE MED har snakket med henne samt 
tidligere stipendiat og nå forsker i pro-
sjektet, Ida Borgen. 

BEHOV OG BEHANDLINGS-
MULIGHETER I SENFASE
Tittelen på senfase-rehabiliteringsstudien 
er Traumatisk hjerneskade - Behov og 
behandlingsmuligheter i senfase. Delta-
kerne i studien var voksne folk og studien 
bestod av 120 deltakere. 
 
- Deltakerne var mellom 18 og 65 år. Det 
de hadde felles var at de alle hadde hatt 
en traumatisk hjerneskade, i skalaen 
mild komplisert til alvorlig hodeskade. 
I tillegg var utvelgelseskriteriet at det 
skulle være minst 2 år siden skaden og 
at man fortsatt opplevde utfordringer, 
sier Ida Borgen, som tok sin doktorgrad 
på prosjektet. 

- 120 personer er ganske mange. Hvordan 
organiserer man et så stort prosjekt? 

- Det er et fellesprosjekt med mange in-
volverte. Men metodisk delte vi deltaker-
ne inn i to grupper. En såkalt randomisert 
og kontrollert studie, noe som betyr at 
vi også etablerer en kontrollgruppe for å 
kunne måle effekt. 

- I praksis så deltok kun 60 i rehabilite-
ringen, forklarer stipendiaten. 

Rehabilitering – et livslangt 
prosjekt som skaper resultater!  

SOLVEIG HAUGER
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Solveig Hauger

- En viktig hensikt med prosjektet er å undersøke 
effekten av målbasert rehabilitering som gjennom-
føres i nærmiljøet, altså hjemme hos deltakerne. 

- Hvilken form for rehabilitering snakker 
vi om? 

- En viktig hensikt med prosjektet er å 
undersøke effekten av målbasert reha-
bilitering som gjennomføres i nærmiljøet, 
altså hjemme hos deltakerne. Rehabili-
teringsprosjektet er også brukerorientert 
noe som betyr at pasientens behov står 
i sentrum, og vedkommende skal selv 
definere hvilke utfordringer de ønsker å 
jobbe med under rehabiliteringen, for-
klarer Borgen. Solveig Hauger supplerer 
med følgende: 

- Det unike er altså at prosjektet gjen-
nomføres i nært samarbeid mellom 
personer som lever med følgetilstan-
der etter hodeskader, deres nærmeste 
pårørende, rehabiliteringspersonell fra 
spesialisthelsetjenesten og helsepersonell 
i hjemkommunene. 

- Hvordan er dette forskjellig fra andre 
forskningsprosjekter? 

- Det vi har hatt fokus på i studien er å 
ta utgangspunkt i at vi vet at personer 
med hodeskader kan ha veldig ulike 
utfordringer, og at rehabiliteringen der-
for må skreddersys for å tilpasses hvor 
skoen trykker for den enkelte. Vi har 
altså gjennomført en metodisk grundig 
studie med tanke på forskningsdesign 
og måleinstrumenter, men tilnærmin-
gen har samtidig vært individualisert 
og vi har jobbet med de målene som 

TITTELEN PÅ SENFASE-REHABILITERINGSSTUDIEN 
er Traumatisk hjerneskade - Behov og behandlings-
muligheter i senfase. Deltakerne i studien var voksne 
folk og studien bestod av 120 deltakere. 
Illustrasjonsfoto. 
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er viktig for den enkelte, sier Hauger.

Å MÅLE BEDRING
Personene som deltok i studien klarer 
seg på mange måter bra i hverdagen. 
For eksempel jobbet halvparten hel- eller 
deltid. 

Konsekvensene av skadene bærer de 
med seg på ulike måter. 

- Noen sliter mest kognitivt med for 
eksempel hukommelse. Andre har mer 
fysiske eller psykiske utfordringer. Fel-
lesnevneren er at de alle har måttet jus-
tere hverdagen sin som konsekvens av 
skaden, forklarer Borgen, og legger til at 
mange rapporterer at de ikke lenger får 
tilbud om hjelp og at de derfor opplever å 
stå svært alene med sine helseproblemer. 

- Forstår jeg dere rett når dere sier at 
de 60 deltakerne hadde svært ulike ut-
fordringer? 

Hva hver enkelt sliter med i senfasen 
varierer, og det har stor betydning hvil-
ken livssituasjon man står i og hvilke 
krav man står overfor i hverdagen, 
men også hvem man var som person 
før skaden.

- Det står i prosjektbeskrivelsen at det 
er nærmiljøet som skal undersøkes. Er 
de pårørende sterkt involverte?

- Ja, det er de. Alle ble forspurt om å ta 
med en pårørende, om de ønsket det – og 
hele 2 av 3 valgte å ta med en nærstå-
ende med som meddeltaker i studien, 
sier Hauger. 

TIDSHORISONT OG 
HYPPIGHET 
En randomisert kontrollert studie betyr 
at deltakerne tilfeldig deles i to grup-
per, hvorav den ene gruppen mottar 
behandlingen man skal teste ut, mens 
den andre gruppen er en kontrollgruppe 
som i dette tilfellet ikke mottok behand-
ling. I prosjektet ble deltakerne i begge 
grupper kartlagt før behandling, etter at 
behandlingen var ferdig og åtte måne-
der senere. Dette er for å kunne vurdere 
om behandlingen også har effekt over 
tid. De viktigste målene på om studien 
hadde effekt var deltakernes livskvalitet 
og deltakelse i hverdagen. 

- Utvelgelsen av hvem som kommer 
i gruppen som tilbys rehabilitering og 
hvem som ikke får tilbudet skjer ved 
loddtrekning, sier Hauger. 

Hun forteller at rehabiliteringsløpet ble 
tilrettelagt individuelt ved at de 60 delta-
kerne valgte ut mellom to og fire mål de 
ønsket å jobbe med. De var også aktivt 
med i å avgjøre hva som var en realistisk 
måloppnåelse.  

- Utfordringene som ble tatt frem handlet 
om alt fra et ønske om å bedre konsen-
trasjon og hukommelse, håndtere trett-
barhet, finne verktøy for å justere sinne, 
et ønske om et bedre sosialt liv, samt øke 
kvaliteten på søvn eller komme i gang 
med trening. Under avdekkingen ble det 
også snakket om hvilke ressurser som 
kunne dras veksler på. For eksempel as-
sistenter, NAV, familie eller fysioterapeuter. 

Forskerne møtte hver av de 60, som til 
slutt endte opp med å bli 59 etter at en 
deltaker trakk seg. Innholdet i møtene 
bestod av samtaler om mål, strategier og 
utfordringer. I det siste møtet var temaet 
måloppnåelse. 

- Hvordan definerte deltakerne egen 
måloppnåelse? 

- Det var mange som opplevde at in-
tervensjonen hadde skapt en positiv 
forskjell. Altså at utfordringene de had-
de valgt å jobbe med hadde blitt bedre. 
Av de 151 målene som ble satt totalt i 
behandlingsgruppen, ble 92% vurdert 
som på forventet nivå eller bedre etter 
fire måneder. Alle deltakerne opplevde 
positiv endring relatert til minst ett av 
målene de satt, forklarer Ida Borgen, og 
legger til: 

IDA BORGEN
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- Mange uttrykte også at de var overras-
ket over å oppleve hvor små justeringer 
som skulle til for å få til en forandring. 
De sa også at det å bli fulgt opp var 
en motiverende faktor. De sa at de var 
klar over at jeg ville komme tilbake og 
«mase» og at de derfor hadde fokus på 
målarbeidet mellom hvert møte gjennom 
behandlingen. 

KUNNSKAP SOM
MÅ DELES
Forskergruppen har altså sett at inn-
ad i behandlingsgruppa var utfallene 
positive, og ikke minst at deltakerne 
og deres pårørende var tilfreds med 
behandlingen. Når det gjelder forskjeller 
mellom gruppen som fikk behandling 
og kontrollgruppa peker også noen av 
resultatene i retning av at behand-
lingen hadde effekt på livskvalitet og 
opplevde vansker i hverdagen, mens 
noen andre mål ikke viste noen effekt.  
Resultatene av studien er sendt inn til 
vurdering i et internasjonalt tidsskrift, 
og forskerne vil dele resultatene på 
en verdenskongress om hjerneskade i 
Dublin i mars i år. 

- Vi er veldig glade for å kunne vise 
at intervensjonen skapte positive for-
andringer, og at metodene er nyttige i 
TBI-behandling. I tillegg er det spen-
nende å se konkret forskning som viser 
hvor viktig det er å fortsette å rehabi-
litere også lenge etter en hodeskade 
har inntruffet, fastslår de to forskerne.  

- Hvordan deles kunnskapen videre? 

- Kunnskapen vi sitter med er inter-
essant for mange. Slett ikke bare vi-
tenskapsfolk, selv om vi akkurat nå er 
opptatt av å publisere artikler i viten-
skapstidsskrifter. Særlig folk som jobber 
i spesialisthelsetjenesten og i tjenester i 
kommunen kan ha stor nytte av denne 
kunnskapen, forklarer Solveig Hauger. 

- Hva er det viktigste dere vil si, gitt 
denne studien, til helsepolitikere og 
behandlingsapparatet?

- At personer som fremdeles sliter etter 
hodeskade kan ha behov for og nytte 
av rehabilitering over lengre tid etter 
skade. I dag er det dessverre ingen sys-
tematisk oppfølging eller tilbud i sen-
fasen. Metoden og individuelt tilpasset 
rehabilitering kan nytte selv mange år 
etter skade, sier Borgen fornøyd. 

Traumatisk hjerneskade - Behov og behandlingsmuligheter i senfase

Prosjektet gjennomføres som en randomisert kontrollert studie som har til 
hensikt å undersøke effekten av målrettet rehabilitering som gjennomføres 
i nærmiljøet, i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetil-
stander etter hodeskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell 
fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene.

MÅL:
Hovedmålet av effektene er personenes opplevde deltakelse i samfunnet og 
helserelatert livskvalitet, mens sekundærmålet er egenopplevd måloppnåelse 
i prioriterte aktiviteter og alvorlighetsgrad av hovedproblemer etter skade. 
Udekkede helsebehov sammen med kostnadsevaluering av intervensjonen vil 
gjennomføres. Videre vil pårørende og helsepersonell evaluere sin tilfredshet 
med intervensjonen.

Prosjektet samarbeider med flere relevante rehabiliterings- og nevropsyko-
logiske miljøer i USA og Europa.

Prosjektet har søkt midler gjennom Stiftelsen DAM, med Personskadeforbun-
det LTN som søkerorganisasjon. 

OM PROSJEKTET

–  6  –



Som skadet og med nedsatt funk-
sjonsevne er det lett å tenke på, og 
å fokusere på, alt man ikke klarer. 
Gunvor motbeviser dette – tross 
en alvorlig hodeskade som blant 
annet gjør at balansen hennes er 
hardt rammet er hun en ivrig og ut-
holdende klatrer.  

TEKST: Gunn Kvalsvik   

- Da har jeg ordnet slik at du kan komme 
å se på klatringen den 7. februar. Gunvor 
og jeg kommer kl. 16 og blir til kl. 18.00. 
Det er tiden for gruppa. Jeg har også 
snakket med alle og fått godkjenning 
for å ta bilde, skriver Gudrun, mammaen 
til Gunvor. 

Jeg leser igjen e-postmeldingen fra Gu-
drun rett før jeg reiser til Vulkan klatre-
senter for å møte Gunvor og mammaen 
hennes Gudrun. Mens jeg skrur av mac-
en, må jeg smile – og kjenner også at jeg 

har litt sommerfugler i magen og at jeg 
gleder meg.  

- For en mamma, tenker jeg. - Så positiv 
og så «på». 

Dessuten undrer jeg meg på hvordan og 
hvorfor akkurat klatring ble valget når 
kropp og hode er alvorlig skadet. 

KLATRING OG REHABILITERING 
Gunvor ble skadet i en trafikkulykke da 
hun var 9 år gammel. Faktisk så heftig 
at det var så vidt hun overlevde. Nå er 
hun en ung dame på 37. 

Jeg møter henne og mammaen utenfor 
klatrehallen på Vulkan. Hun hjelpes ut av 
bilen og blir støttet av taxisjåføren Ivar. 
Balansen hennes er tydelig skadet, og 
det er vanskelig å gå uten rullator. Hun 
snur seg og smiler, og mens jeg hilser på 
Gudrun og deretter henne, spør hun om 
jeg er fra Volda. 

- Nesten sier jeg, lenger ut om havet. En 
bygd som heter Kvalsvik.

 Idet vi går inn dørene til klatrehallen, 
er det mange som nikker og sier hei. De 
kjenner tydeligvis godt til Gunvor, men 
også til mammaen Gudrun. 

- Mens hun skifter til klatresko forteller 
Gunvor at hun begynte å klatre da hun 
var 16. At hun gjør det 2 timer i uken, fast. 

Siden den dramatiske ulykken har trening 
vært viktig for Gunvor. Både for å styrke 
kroppen og hodet, men også for å ha noe 
å drive med. 

At det skulle bli klatring, var tilfeldig. 

- Under et rehabiliteringsopphold på Bei-
tostølen ble hun introdusert for sporten og 
ble rett og slett begeistret fra første forsøk. 

Mammaen forteller at hun ble skikkelig 
rørt, og at hun gråt første gangen hun så 
dattera dra seg meter for meter oppover 
klatreveggen. Som om hun nesten var 
enn annen. 

- Da vi kom tilbake til Oslo startet jak-
ten på et sted Gunvor kunne klatre. Til-
feldighetene gjorde at vårt søk skjed-
de parallelt med at Stiftelsen DAM ga 
penger til Kolsås klatreklubb for å starte 
et klatreprogram for folk med nedsatt 
funksjonsevne gjennom et helse- og 
rehabiliteringsprosjekt. 

- Yvonne, som fremdeles er en av sjefe-
ne her, har fulgt oss siden begynnelsen. 

Klatring og mestring – for alle!

JOURNALISTEN (GUNN KVALSVIK) sammen med Gunvor og Hans. Foto: Gudrun Holmøy
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DET SKJER EN magisk forvandling når Gunvor starter å 
klatre oppover veggen. Foto: Gunn Kvalsvik
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Gunvor har blitt en bedre og bedre klatrer 
og har 20 års erfaring. Jeg er ikke i tvil om 
at aktiviteten har vært avgjørende for at 
hun er såpass selvstendig og selvdreven 
som hun er i dag, forteller Gudrun – mens 
hun fester blikket på dattera. 

20-30 METER RETT OPP 
Når Gunvor er ferdig skodd og kledd med 
klatresele, beveger vi oss oppover en smal 
trapp og hilser på Hans. En ung gutt som 
skal sikre. 

- Jeg har sikret for Gunvor et års tid og 
kjenner henne godt, sier han. Han har kla-
tret siden han var 5 år, er sertifisert sikrer 
og leder andre grupper på klatresenteret.

De to ordner med tauene og forteller at 
det er viktig at de er riktig festet. Gunvor 
fikser sine selv, mens jeg ser forundret på 
mammaen som nikker og sier at dette 
klarer hun fint. 

Minutter senere transformeres Gunvor 
til en konsentrert klatrer som jakter på 
neste feste for hender og føtter. Det er 
nesten magisk. 

Ustøheten som definerte henne da hun 

beveget seg på gulvet er som blåst bort. 
Hun nærmest danser oppover og snart 
er hun på toppen. 20 meter rett opp! 

Jeg rister på hodet og kjenner at det er 
umulig å ikke bli rørt. Hvordan er dette 
mulig? Jeg snur meg og spør mammaen 
som følger dattera med blikket. 

- Jeg tror det handler om at Gunvor elsker 
dette. Men altså aktiviteten har vært 
og er et særdeles viktig tilbud hvor hun 
har utviklet seg på alle mulige måter og 
særlig fysisk med styrke, koordinasjon, 
utholdenhet og planlegging. Samtidig 
er det et tilbud som også betyr sosialt 
samvær.

- Det forstår jeg, men hvordan har dere 
klart å holde det gående i så mange år? 

- Det har vært noen humper. Covid-19 
selvsagt, men også da Gunvor flyttet 
inn i et tilrettelagt bokollektiv. Brått 
ble det krøll på ansvar rundt hvem som 
kunne sikre. Derfor har vi også lært oss 
å sikre – både jeg og pappaen. Dersom 
det ikke ordner seg på annet vis, kan 
vi trå til. 

OM IGJEN OG OM IGJEN 
Tilbake på gulvet – snur Gunvor seg mot 
Hans og peker på et nytt klatrefelt. 

- Vil du klatre der, spør Hans. Gunvor 
nikker og smiler. 

Mens de skifter tau – forteller Hans at 
Gunvor er blitt kjendis på senteret. At det 
er mange som er imponerte over hennes 
utholdenhet og ikke minst styrke. 

- Det koster krefter å dra seg oppover 
sånn som hun gjør, dessuten tar hun 
sjelden pauser. 

Mens vi snakker og ser på hvordan Gun-
vor er på vei oppover på runde fire kom-
mer Solvår som har ansvar for gruppa 
denne tirsdagen. 

- Vi har tilbud for gruppen to timer hver 
tirsdag. Hvor mange som deltar vari-
erer, av og til er vi 10, andre dager kun 
2-3. Dessuten har vi innimellom tilbud 
om å klatre ute. Særlig er det gøy med 
sommerturene med klatring, pølser og 
hygge, sier hun.

Solvår smiler og klapper når Gunvor igjen 

• Flere forskningsarbeider underbyg-
ger at klatring både er bra for den 
fysiske, psykiske og kognitive helsen. 

• Om du bor i Oslo-området og er 
nysgjerrig – ring gjerne Gudrun på 
telefon 938 88 133

• Ellers finnes det klatretilbud flere 
steder både i Oslo og andre steder 
i landet. Ta en prøvetime og se hva 
som skjer.

KLATRING OG HELSE

USTYR TIL LÅNS hos Kolsås klatresenter. SIKRING ER avgjørende. 

–  10  –
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Foreldrenettverket i Personskade-
forbundet ble opprettet etter at flere 
foreldre med skadde barn uttrykte 
at de ønsket et forum for å prate og 
dele erfaringer seg i mellom.

BLI KJENT, DELE ERFARINGER OG 
GJØRE NOEN VALG
Samlingene handler i hovedsak om å mø-
tes og å dele erfaringer. Siden samlingen 
er digital og blir arrangert på Zoom, kan 
foreldre fra hele landet delta.

Birte Sand Rismyhr, som tilrettelegger 
og koordinerer nettverket, forteller at 
det er tydelig at nettverket har vært  
etterlengtet.

– De gjennomgående tilbakemeldingene 

er at deltakerne setter pris på å ta del i 
nettverket, og ikke minst å ha en arena 
der en kan møte andre i samme situa-
sjon. Å møtes digitalt gjør også at flere 
har mulighet til å møtes uavhengig av 
hvor en bor.

MØTES HVER MÅNED
Samlingene i nettverket skjer månedlig 
og er både åpne og med faglig innled-
ning. I tillegg kan det blir satt opp ekstra 
møter ved behov.

• I en åpen samling kom det frem at 
flere av deltagerne var i en prosess 
der de skulle søke om brukerstyrt per-
sonlig assistent og hadde spørsmål 
knyttet til dette. Vi tok derfor kontakt 
med Uloba og arrangerte en samling 

som omhandlet nettopp dette, for-
teller Rismyhr.

I tillegg til disse samlingene er det opp-
rettet en egen lukket Facebook-gruppe 
for nettverkets medlemmer.

ÅPEN FOR FLERE MEDLEMMER
- Vi vet at det er mange der ute som 
er pårørende til barn eller ungdom som 
er rammet av skade, og som trenger et 
nettverk. For å treffe personer som har 
lignende erfaringer, for å lære eller for 
rett og slett å føle seg hjemme, – er det 
bare å ta kontakt, sier Birte Sand Rismyhr.

Om du er interessert, ta kontakt med bir-
te@personskadeforbundet.no eller ring til 
sekretariatet i Personskadeforbundet LTN. 

Foreldrenettverket i 
Personskadeforbundet LTN

rappellerer seg nedover og når gulvet. 

EN IDRETT FOR ALLE 
I hallen på Vulkan, som er drevet av 
Kolsås klatreklubb, kommer det stadig 
flere klatrere. Noen godt voksne, noen 
yngre. Stemningen er rolig og dempet. 
Alle konsentrerer seg om seg og sitt. 

Det finnes mange tilbud. Noen områder 
og rom er buldresoner. Det vil si 2-3 me-
ter høye vegger med klatretak og med 
matte under. Her trenger man ikke tau 
og sikring. 

Gunvor har nå klatret uten stopp i halv- 
annen time. Så bestemmer hun seg for å 

klatre på den bratteste veggen. En rute 
som går utover som et heng og som er 
minst 30 meter høy. 

Jeg tenker; herreminhatt det der er nesten 
umulig. Men verken Hans eller Gudrun 
ser ut til å reagere. 

Snart smyger Gunvor seg oppover. Og 
utover. Hans følger henne med blikket. 
Justerer tauet og smiler. 

- Det som er så gøy med klatring, er at 
nesten alle har glede av det. Det styrker 
både kropp og hode – og så er det sosialt, 
forteller Jakob. 

Han er en av lederne på Kolsås klatre-
senter og møter oss i trappen. Han smiler 
og er tydeligvis stolt av senteret, tilbudet 
og det de har fått til. 

- Det er faktisk venteliste på kursene 
våre, sier han. 

- Men dere har plass til flere med nedsatt 
funksjonsevne, sant, spør Gudrun. 

Han nikker, og sier ja – at det er noen 
åpninger.

–  10  –



Smått & Viktig

Bare 46 prosent bruker refleks i mør-
ket. Refleks er det beste du kan bruke 
for å gjøre deg synlig i mørket, både 
i by og på landevei. 

Uten refleks er du først synlig på 25 – 
30 meters hold, mens du med refleks 
synes på 140 meters hold når bilen bru-
ker nærlys. Omregnet til sekunder har 
bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til 

å reagere, det kan være forskjellen på 
liv og død.

FLEST ULYKKER I 
BYENE
De fleste ulykker skjer i byene og når folk 
krysser gata. Lys fra biler og butikkvin-
duer konkurrerer om oppmerksomheten, 
og gjør det vanskelig å se fotgjengere 
uten refleks.

GATEBELYSNING SKAPER FALSK
TRYGGHET
Mange tror at det ikke er nødvendig med 
refleks når de går i områder med gatelys. 
Det er galt. Selv om du ser bilen, ser ikke 
bilisten deg. Derfor er det en billig livs-
forsikring å alltid bruke minst én refleks 
når du er ute og går i mørket.

REFLEKSBRUKEN ØKER PÅ 
LANDEVEI
Det er langs landeveien at refleksbru-
ken øker, fra 54 prosent i 2020 til 56 
prosent i 2021. Reflekstellingene viser 
at det er store forskjeller mellom de 
ulike fylkene. Best ut er Innlandet, med 
en refleksandel på hele 86 prosent på 
landevei. Til sammenligning er det kun 
31 prosent som bruker refleks på lan-
deveien i Trøndelag. 

OSLO IKKE LENGRE DÅRLIGST 
I KLASSEN 
Oslo har de siste fire årene ligget på bunn 
i de nasjonale reflekstellingene, men her 
ser vi en stor fremgang fra 26 prosent i 
2020 til 35 prosent i 2021.  

Mens refleksbruken øker både på landevei 
og i sentrumsstrøk i Oslo, går refleksbru-
ken i Trøndelag i motsatt retning. Trøn-
derne er nå de dårligste til å bruke refleks 
i landet med en andel på 30 prosent i 
2021, ned fra 37 prosent i 2020. 

Refleksbruk og synlighet

  REFLEKSBRUK I FYLKENE 2021

Fylke Andel som bruker refleks

Agder 37 %

Innlandet 65 %

Møre og Romsdal 50 %

Nordland 55 %

Oslo 35 %

Rogaland 50 %

Troms og Finnmark 61 %

Trøndelag 30 %

Vestfold og Telemark 36 %

Vestland 44 %

Viken 41 %

Landsgjennomsnitt 46 %

–  12  –
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Dette skjer

22.-23.04 LIVET ETTER EN SKADE – HVA NÅ?

Personskadeforbundet LTN Nordvestlandet lokallag inviterer medlemmer og andre interesserte til helgekurs 
på Vestnes Fjordhotell i Vestnes kommune! 

Tid: 22. -23. April 2023 
Sted: Vestnes Fjordhotell, Sjøgata 12, 6390 Vestnes 
www.vestnes-fjordhotell.no 
 
ERSTATNINGSRETT MED PER ORETORP 
Per er assisterende generalsekretær i personskadeforbundet. 
Han er seniorrådgiver med særlig ansvar for erstatningsrett 
og samferdsel. 

KOGNITIV SKADE MED MARTIN BERG 
Martin har vært leder av kognitivt utvalg i Personskade-
forbundet i 6 år og er en populær foredragsholder rundt 
om i Norge. Han vil snakke om hvordan det er å leve med 
konsentrasjonsvansker og redusert hukommelse etter skade. 

PRIS
Medlemmer: 500,- 
Ikke medlemmer/Medlemmer andre lag: 3000,- 
Personer som melder seg inn i Nordvestlandet lokallag får 
medlemspris. 

Påmelding til e-post: 
nordvestlandet@personskadeforbundet.no 
Telefon Jostein Kvalen: 415 88 613 
Påmeldingsfrist 10. mars 
 
 

FORELØPIG PROGRAM: 
 Lørdag: 
Ankomst/registrering fra 11.00 
11.45 – Kursstart - kort info fra styret i 
  Nordvestlandet lokallag 
12.00 – Erstatningsrett med Per Oretorp 
13.00 – 14.00 – Lunsj 
14.00 – 16.00 – Forts. kurs Per Oretorp 
16.30 – 17.30 – Uteaktivitet i nærområdet med noe å bite i. 
20.00 – Middag 
 
Søndag: 
08.30 - 10.00 – Frokost 
10.00 - 13.00 – Kognitivt kurs med Martin Berg 
13.00 – Lunsj 

–  12  –
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En ny rapport fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Koble kropp 
og sinn, viser at mange med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom 
opplever å bli møtt av et helsevesen som ikke klarer å koble kropp og sinn.

TEKST: FFO/Gunn Kvalsvik   

HOVEDFUNN FRA RAPPORTEN
1. Det er behov for mer kunnskap om 

hvordan somatisk sykdom og påvirker 
psykisk helse, og motsatt.

2. Helsevesenet må se hele mennesket og 
jobbe mer tverrfaglig og tverrsektorielt.

3. Flere funksjonshemmede må få tilgang 
på tjenester for psykisk helse.

4. Psykiske reaksjoner på somatiske pla-

ger og livskriser må bli sett, hørt og 
forstått.

5. Funksjonshemmede, kronisk syke og 
pårørende trenger flere mestringstilbud 
og lavterskeltilbud. 

– Vi har et helsevesen som ikke møter 
hele mennesker. Somatisk og psykisk 
helse blir sortert hver for seg, og man-
ge personer med funksjonsnedsettelser 
opplever at det fysiske blir totalt over-

skyggende for det psykiske, sier Lilly Ann 
Elvestad, generalsekretær i FFO.

I undersøkelsen etterlyser ni av ti av 
medlemsorganisasjonene kunnskap om 
psykisk helse i hjelpeapparatet.

– Det er et hoderystende høyt tall. Vi 
hører om et somatisk helsevesen som er 
flink til å drøfte det fysiske, men som ikke 
snakker så mye om det psykiske. Det er 
som et rullebånd hvor hver del har blitt så 
spesialisert at ingen har ansvaret for å se 
hele mennesket. Helsevesenet mangler 
en tverrfaglig tilnærming til psykisk og 

LILLY ANN ELVESTAD, generalsekretær i FFO. 
Foto: FFO. 

Stor mangel på kunnskap om 
psykisk helse i hjelpeapparatet 
som møter funksjonshemmede
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somatisk helse, og vi savner forebyg-
gende tiltak mot psykiske plager blant 
kronisk syke, sier Elvestad.
 
FUNN FRA UNDERSØKELSEN
• Nesten ni av ti organisasjoner (87 %) 

etterlyser kunnskap om psykisk helse 
i hjelpeapparatet.

• Åtte av ti av organisasjoner (84 %) sva-
rer at det er en vanlig opplevelse for 
deres medlemmer «at helsepersonell 
ikke forstår deres situasjon»

• Syv av ti av organisasjonene forteller 
at medlemmene deres opplever å bli 
møtt med fordommer.

 – Mye tyder på at helsevesenet på alle 
nivåer har en stor jobb foran seg. Både 
somatikken og psykiatrien har gode 
verktøy, men det må samarbeides bedre 
for å få nytte av kunnskapen på tvers, 
fortsetter Elvestad.
 
MANGE FÅR IKKE DEN PSYKISKE 
HJELPEN DE HAR BEHOV FOR
Undersøkelsen avdekker at medlemmene 
til pasient- og brukerorganisasjonene 
blant annet savner tilgang på lavterskel 
mestringskurs, psykologer og et helseve-
sen med en tverrfaglig tilnærming.

– Resultatet er at mange ikke får den 
psykiske hjelpen de har behov for, og da 

kan det fort bli en farlig runddans hvor 
både den psykiske og den somatiske 
helsesituasjonen bli forverret.

FFO har også dybdeintervjuet 13 infor-
manter med minst en kronisk sykdom 
eller funksjonsnedsettelse. Felles for dem 
alle er at de har erfaringer med hvordan 
somatisk og psykisk helse påvirker hver-
andre. Flere av informantene forteller om 
hvordan de ikke får den psykologiske 
oppfølgingen de har behov for, at de mø-
ter helsepersonell som ikke gir god nok 
informasjon om psykisk helse, og at de 
ikke blir hørt og forstått når de forteller 
om sine psykiske vansker knyttet til so-
matisk helse.

– Alle har en psykisk helse, også de av oss 
med funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer. Vi trenger å få hjelp som 
er tilpasset oss, ikke å bli puttet i en bås 
på bakgrunn av funksjonsnedsettelse, 
sier Elvestad.

FLOTT RAPPORT
Personskadeforbundet LTN er ikke over-
rasket over funnene i rapporten.

- At kropp og psyke henger sammen, er 
ikke noe nytt. Men det som er interessant 
her er at rapporten avdekker hvor dårlig 
dette er integrert i helsevesenet og hjel-
peapparatet, sier BIrte Sand Rismyhr. 

Hun er rådgiver i forbundet og jobben 

Undersøkelsen avdekker at medlemmene til pasient- og 
brukerorganisasjonene blant annet savner tilgang på 
lavterskel mestringskurs, psykologer og et helsevesen 
med en tverrfaglig tilnærming.

ILLUSTRASJON: Forside på rapporten.



hennes består blant annet av å være i 
kontakt med medlemmer som trenger 
bistand etter en ulykke. Et annet viktig 
poeng og funn i rapporten, sier hun, er 
at det fremdeles er så lite samhandling 
og dialog mellom tjenestene som gis. 

Dessuten virker det som at psykisk helse 
fremdeles er mer skambelagt i behand-
lingsapparatet. 

- Merkelig nok er det ok å snakke om 

fysisk helse, men blir mer unnvikende når 
den psykiske helsen skal diskuteres. Jeg 
opplever her at behandlere er redd for å 
trå feil eller å ikke kunne hjelpe, men å 
unngå å ta det opp kan gjøre vondt verre 
og gjøre det enda vanskeligere å ta opp 
for den det gjelder, sier Sand RIsmyhr. 
 
FUNN FRA DYBDEINTERVJUENE
•  Flere opplever et helsevesen som er 

flinke til å drøfte det fysiske, men som 
ikke snakker så mye om det psykiske.

• Flere opplever at de ikke får den psyko-
logiske oppfølgingen de har behov for.

• Mange forteller at de ikke blir hørt og 
forstått når de forteller om sine psykis-
ke vansker knyttet til somatisk helse.

• De fleste sier det er lang vei frem til det 
å få snakke med noen med psykologisk 
kompetanse.

 

 

 

VI ER KUN EN TELEFONSAMTALE UNNA!

PERSONSKADEFORBUNDET LTN HAR FÅTT 
LIKEPERSONTELEFON 
Er du skadet, pårørende eller etterlatt med behov for å 
snakke med noen som virkelig forstår situasjonen din, har 
Personskadeforbundet LTN et tilbud som kan interessere 
deg! På tirsdager og torsdager mellom 17:00-19:00 kan du 
nå snakke med en av våre likepersoner. 

Likepersontelefonen besvares av forbundets utdannede 
likepersoner. Vi er tilgjengelig fire timer i uken.

 
OM LIKEPERSONTJENESTEN 
Likepersontjenesten tilbyr medlemmer 
samtaler med en erfaren og trent samtale-
partner. Samtalepartnerne kalles likepersoner. 
Kort fortalt er dette er personer som har 
erfaringsbasert kunnskap, har gjennomgått 
forbundets kurs og er godkjente av sine lag.  

Likepersonene har taushetsplikt og er 
hjelpere på frivillig basis. 

Telefonnummeret er: 

21 40 32 02

–  16  –
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Statistikkene går i rett retning for 
NPE. Likevel er det mange brukere 
som føler at forvaltningsenheten 
ikke spiller på lag eller er tungrodd. 
Vi har snakket med Anne-Mette  
Gulaker som for tiden sitter i leder-
stolen.   

TEKST: Gunn Kvalsvik

I Personskadeforbundet LTN har vi mange 
medlemmer som opplever at helsevese-
net svikter og gjør feil – og som derfor i 
en slik prosess velger å klage. Organet de 
må forholde seg til heter Norsk pasient-
skadeerstatning, oftest omtalt som NPE. 

Hva som foregår i NPE og hvem som styrer 
«NPE-skuta» er derfor av interesse for oss. 
Vi ble derfor glade da den blodferske 
direktøren takket ja til å svare på noen 
spørsmål og å ha en samtale med oss.  

- Kan du fortelle litt om deg seg, din fag-
lige bakgrunn og din erfaring fra feltet?  
 
- Jeg er i dag fungerende direktør i NPE 
og har jobbet med pasientskadesaker i 
NPE i over 30 år. Jeg har en samfunnsfag-
lig utdannelse, startet som saksbehandler 
og har etter hvert hatt ulike lederroller 
opp gjennom årene. 

- I de ulike stillingene har jeg hele tiden 
vært ganske tett på saksbehandlingen og 
er godt kjent med alle problemstillingene 
som dukker opp i pasientskadesaker. 

Status på Norsk pasient- 
skadeerstatning (NPE) 2023 

SØYLENE I DENNE tabellen viser utviklingen av antall saker som blir behandlet i NPE, samt hvor mange som får 
medhold og hvor mange som får avslag. 

–  16  –
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Vi er hele tiden opptatt av å utvikle oss og er åpne 
for å gjøre ting annerledes, men avgjørelsen av om 
ordningen bør evalueres ligger hos politikerne og 
ikke hos oss. 

- Hvorfor er NPE en viktig ordning i vårt 
velferdssamfunn? 
 
- Det å ha god helse og få god behand-
ling av sykdom er viktig for oss alle når 
det er nødvendig. Det er ikke i alle tilfeller 
behandlingen er vellykket, eller gir et godt 
resultat for pasienten, selv om helseper-
sonellet gjør så godt de kan. Da er det 
ikke grunnlag for å gi erstatning. Men 
dersom det dårlige resultatet skyldes en 
feilbehandling, kommer NPE inn i bildet. 
Da kan vi erstatte det økonomiske tapet 
skaden har gitt. 
 
- Myndighetene ønsker å sikre at pa-
sienter som har blitt feilbehandlet ikke 
lider økonomisk tap, på toppen av pa-
sientskaden, noe som er et gode i vårt 
velferdssamfunn. NPE fungerer i så måte 
som et sikkerhetsnett som fanger opp de 
pasientene som opplever feilbehandling.

 - Hva tenker du om samarbeidet med 

pasient- og brukerorganisasjonene?
 
- Jeg har gjennom årene hatt nytte og 
glede av jevnlig kontakt med for eksem-
pel Personskadeforbundet LTN. Kontak-
ten gir anledning til å få synspunkter på 
hvordan NPE drives og hvilke opplevelser 
våre brukere har med oss. Vi har en am-
bisjon om å levere best mulig tjenester 
innenfor de rammene vi har.
 
- Personskadeforbundet LTN har i lang 
tid ment at pasientskadeordningen er 
moden for en evaluering. En oppfatning 
som også støttes av blant annet Kreft-
foreningen og Norsk Pasientforening. 
Har den nye direktøren gjort seg opp 
noen tanker rundt dette? 

 - Jeg mener at pasientskadeordnin-
gen fungerer godt, og er i samsvar med 
rettspraksis og praksis i Helseklage, som 
behandler klager på NPEs vedtak. 

- Vi er hele tiden opptatt av å utvikle oss 
og er åpne for å gjøre ting annerledes, 
men avgjørelsen av om ordningen bør 
evalueres ligger hos politikerne og ikke 
hos oss.
 
- Bare 1 av 3 som klager inn sakene sine 
til NPE får medhold. Er det logisk? Hva 
er den viktigste grunnen til avslag. 
 
- Mange pasienter lurer på om de har 
vært utsatt for feilbehandling, fordi re-
sultatet i møte med helsevesenet ikke 
ble så godt som de håpet. Det er enkelt 
å søke erstatning i NPE og vi innhenter 
all dokumentasjon fra behandlingssteder 
og andre, som er nødvendig for å se på 
om det har vært en feilbehandling, som 
er skyld i det dårlige resultatet. I de aller 
fleste sakene ber vi en medisinsk spesi-
alist vurdere den behandlingen pasien-
ten har fått, for å se om den holder den 
standarden man kan forvente. 
 
- Den viktigste grunnen til avslag er at vår 
utredning viser at det pasienten opplever 
som et dårlig resultat, ikke skyldes en 
feilbehandling. De plagene, eller skaden, 
pasienten har fått skyldes sykdommen 
som de ble behandlet for, eller er et uunn-
gåelig resultat av den behandlingen som 
var nødvendig.

 - Jeg har full forståelse for at pasienter 
ikke har kunnskap om å avgjøre om et 
dårlig resultat skyldes feilbehandling. 
Dette må ofte en med medisinsk kom-
petanse vurdere. Derfor er det logisk at 
mange søker erstatning, men at ikke alle 
når fram med kravet sitt. Styrken med 

ANNE-METTE GULAKER har jobbet i NPE i 30 år og sitter for tiden i lederstolen. Foto: NPE.

Anne-Mette Gulaker
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NPE er at vi utreder alle søknader om 
erstatning gratis, slik at pasienter som 
lurer på om de har blitt feilbehandlet kan 
få svar på dette.
 
- Hva er de viktigste utfordringene du 
ser for NPE i fremtiden?

- Det aller viktigste for oss er å redusere 
saksbehandlingstiden enda mer. Et vik-
tig satsingsområde for å få til dette er å 
modernisere alle de digitale systemene 
vi bruker i saksbehandlingen. Det gjelder 
både interne systemer som saksbehand-
lerne bruker, og portalen Min side, der 
brukerne kan laste opp dokumentasjon 
og kommunisere med saksbehandler. Et 
eksempel er at vi med moderne systemer 
kan redusere tiden det tar å innhente 
dokumentasjon fra helsetjenesten.
 
- Ventetid har vært en utfordring – er 
det noe vi også må leve med fremover?

- Jeg forstår at ventetiden er en belast-
ning. Derfor har vi gjennom mange år 
jobbet hardt for å få ned saksbehand-
lingstiden vår. Det har vi heldigvis lykkes 
med. Sist år fikk over halvparten av de 
som hadde rett til erstatning utbetalt 
pengene innen et år. Det er en kraftig 
forbedring sammenlignet med situasjo-
nen slik den var for få år siden. Vi leter 
fortsatt etter grep som reduserer saks-
behandlingstiden ytterligere.

- Hvor mange er dere som jobber i NPE, 
og hva tenker du om at så mange opp-
lever ordningen som tungrodd og by-
råkratisk? 

- Totalt er vi nå 165 stykker. I løpet av de 30 
årene vi har eksistert har vi vokst litt etter 
litt. Av de 165 er det ca 100 som jobber 
med behandling av pasientskadesaker. 

- Når det gjelder oppfattelsen som tun-
grodd og byråkratisk, har vi en policy på 
å møte erstatningssøkerne våre på en 
åpen og redelig måte. Vi har også gjort 
mye for å få saksbehandlingstidene ned 
de siste årene. 

- Pasientskadeloven gir dere rammer for 
forvaltningen. Er det en lov som stadig 
er i endring?

- Noen endringer er det, men selve hoved-
innretningen har vært ganske lik gjennom 
årene. Det er den som avgjør hvem som 
får erstatning, men selve beregningen 
av erstatningsbeløpet reguleres gjen-
nom skadeserstatningsloven, avslutter 
direktøren for NPE. 

• NPE utbetaler årlig rundt en milliard 
kroner i erstatninger 

• Opp mot to tusen pasienter får 
utbetalt erstatning hvert år

• Hovedkriteriet for å få erstatning 
er at skaden skyldes feilbehandling

• Skaden må ha ført til et økonomisk 
tap

• Ved en varig og betydelig skade 
kan en få menerstatning, selv om 
en ikke har noe økonomisk tap

 
NPE er en statlig etat underlagt 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
Deres mandat i forvaltningen er nett-
opp å behandle erstatningskrav fra 
pasienter som mener de har fått en 
skade etter behandlingssvikt i hel-
setjenesten. 

NPE

DETTE ER BAKGRUNN for søknadene som kommer inn til NPE.
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Personskadeforbundet LTN har 
jobbet tett på pasientskadeer-
statningsproblematikken siden en 
vedtektsendring for ca 25 år siden. 
Det innebærer haugevis av hørings-
uttalelser, møter med politikere og 
årlige møter med Norsk pasientska-
deerstatning med mål om å styrke 
og forbedre ordningen.

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Vi har lenge pekt på at NPE-ordnin-
gen er moden for en revidering, men har 
dessverre ikke fått gjennomslag, sier Per 
Oretorp. 

Han er den i forbundet som tettest følger 
med på det som skjer i Norsk pasient-
skadeerstatning (NPE) og klageorganet, 
Pasientskadenemnda.  

KVALITETSSIKRINGER OG 
JUSTERINGER 
Oretorp mener det er flere argument for 
at pasientskadeordningen er moden for 
en grundig revisjon:

- Ordningen har virket over lang tid og 
det er derfor naturlig at den evalueres 
nøye før man foretar eventuelle nye 
endringer i tilhørende lover og forskrifter. 

Dessuten, understreker han, har Høyeste-
rett selv pekt på momenter ved ordnin-
gen som kan fremstå som uforståelige. 
Retten har overlatt til lovgiver å gjøre noe 
med dette. Personskadeforbundet har 
gjort Helse- og omsorgsdepartementet 
oppmerksom på svakheten, men verken 
tidligere eller nåværende regjering har så 
langt vist saken interesse.

- Utredninger og saksbehandlinger er 
ikke godt nok kvalitetssikret, hvilket vi 
mener bekreftes av at mellom 25-30 % av 
pasientskadesakene som blir behandlet 
i domstol gir pasienten rett.  

- All den til vi vet at det er de aller færres-
te som har økonomi til å bringe saken inn 
for domstoler så må man kunne konsta-
tere at et ukjent, men meget stort antall 
skadde pasienter aldri får den erstatning 
som de faktisk har krav på, sier han. 

Per Oretorp legger til at han også er 
kritisk til at saksbehandlingstiden i Na-
sjonalt klageorgan for helsetjenesten 
og pasientskadenemnda er hinsides 

lang, og at altfor mange saker dele-
geres til og avgjøres av klageorganets 
sekretariat. 

KUTT FORDI MAN ER FORSIKRET   
Akkurat nå, forteller Personskadeforbun-
dets NPE-mann, leser han en fersk høy-
esterettsdom som vil endre en praksis 
NPE har hatt så lenge han har jobbet 
på feltet. Nemlig avkortning av erstat-
ningssummen dersom man har en tegnet 
en privat forsikringsordning som gir en 
utbetaling. 

- Vi snakker om praksisen rundt forkort-
ning av erstatningsbeløpet fordi skade-
lidte  har en forsikring gjennom jobb eller 
privat som gir en utbetaling, forklarer han. 

- Betyr det at staten må betale ut min-
dre, etter å ha innrømmet feilbehand-
ling, fordi vedkommende også har en 
forsikring? 

- Ja, det gjør det, her handler det om en 
kvinne som døde som følge av mangelfull 
diagnostisering.

Oretorp forteller kort om saken og av-
kortingen de etterlatte ble møtt med. 

- Dette er en praksis som pasientska-
deordningen har praktisert i lang tid, 
og som skiller seg fra praksisen i for 
eksempel trafikkskadesaker der forsi-
kringsselskapene har blitt enige om å 
ikke gjøre fradrag for private forsikringer, 
sier Oretorp retorisk.

NPE: ei ordning moden for revisjon

PER ORETORP. Foto: Gunn Kvalsvik.
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De etterlatte bragte saken inn for dom-
stol og saken fant hele veien frem til 
Høyesterett, som gav familien medhold. 
Det betyr at NPEs praksis, fremover, blir 
endret. 

Forbundet, som har hatt forsikring og av-
kortningstemaet på dagsorden i nærmere 
20 år, mener at avgjørelsen er tydelig 
på at forvaltningens praksis har vært 
feilaktig i lang tid. 

- Forbundet kan krysse av et punkt på 
listen over saker vi må følge opp når det 
gjelder NPE, sier Oretorp fornøyd. 

RETTEN TIL GOD SAKSBEHANDLING 
At NPE må behandle svært mange sa-

ker er ingen hemmelighet. Det forteller 
at mange opplever uheldige hendelser i 
møte med helsevesenet, og også at det 
alltid er en fare når man «legger seg under 
kniven» eller gjennomgår en eller annen 
form for behandling. 

- Det er dessverre alltid en risiko ved inn-
gripen, og når skade skjer eller resultatet 
ikke blir helt som man hadde håpet på, så 
er det oftest ikke feil eller svikt som ligger 
bak. At mange velger å gå til NPE viser 
på en måte at ordningen er godt kjent 
både blant pasienter og helsepersonell, 
og det er viktig og bra. Et så stort antall 
klager som vi her snakker om kan også 
være et tegn på dårlig kommunikasjon 
og forståelse, forklarer Oretorp.

- Hva mener du med det?  

- At man klager kan også handle om at 
behandler synes synd på vedkommende 
og ber de klage, ikke fordi behandleren 
har grunn til å mene eller tro at det lig-
ger en feil eller svikt bak det faktum at 
resultatet ikke ble som man hadde håpet 
og trodd.  

- Betyr det at det er logisk at det er langt 
flere som får avslag enn medhold i sin 
klage i NPE?

- Ja, det gjør det nok til en viss grad. 
- Problemet er også at med et så stort 
saksvolum, og så mange som egentlig 
ikke hadde trengt å søke, øker saksbe-

FORBUNDET, SOM HAR hatt forsikring og avkortningstemaet på dagsorden i nærmere 20 år, 
mener at avgjørelsen er tydelig på at forvaltningens praksis har vært feilaktig i lang tid. Istockphoto.



handlingstiden. Noe som er krevende for 
dem som står opp i dette.   

Et annet kritisk punkt, sier Oretorp, er 
klageretten. 

- Ja, du kan klage, men det koster både 
tid og krefter. Første klageinstans er Hel-
seklage. Her kan man nå forvente svært 
lang behandlingstid, i enkelte tilfeller 
opp til tre år og i verste fall enda lenger.  
Om en også får avslag der, og fremdeles 
mener at man har krav på erstatning, 
er det rettssystemet som prøver saken 
din. Her begynner det å koste «store 
penger». 

- Hva er «store penger»?

- Det kommer an på flere forhold, men 
det skal ikke så veldig mye til for at 
kostnadsrisikoen for en tingrettsfor-
handling fort nærmer seg 300 000,-. 
Vinner du, og staten anker, noe som er 
vanlig - kan total kostnadsrisikoen fort 
bli det dobbelte. 

- Hvordan går det med pasientskadesa-
kene som blir behandlet i retten? Vinner 
de frem?

- Mellom 1/3 og ¼ av erstatningssøkene 
vinner faktisk frem. Noe som blant annet 
forteller oss at saksbehandlingen i NPE 
må bli bedre. Ingen ville kjøpt en bil eller 
et kjøleskap fra en gitt produsent hvis de 
visste at 25 til 30 prosent av produktene, 
fra denne produsenten, var beheftet med 
alvorlig feil, sier Oretorp.  

VRIDD JOURNAL-SYNSVINKEL 
Et sentralt dokument i saksbehand-
lingen av pasientskader er journalene 
som leger og andre fører i behandlings-
systemet. Sårbart, siden dette egentlig 
kun er ment som egne arbeidsnotater, 
mener Oretorp. 

- Et av de viktigste dokumentene som 
brukes er pasientjournaler. Utfordringen 
er, slik jeg ser det, at journalene ikke er 
skrevet og tenkt brukt til et erstatnings-
juridisk formål. De er først og fremst 
helsepersonells egne arbeidsnotater. 
Problemet rundt dette er beskrevet i 
juridisk litteratur, blant annet signert 
professor Morten Kjelland, ved Univer-
sitetet i Oslo.

- Hvordan kan bruk av journaler bli feil-
kilde i en saksbehandlingsprosess?

 Pasientens oppfatning av hva som har 
blitt sagt og gjort skiller seg mange 
ganger vesentlig fra hva som er ned-
tegnet i journal, forklarer Oretorp, som 
sier at det i tillegg er kjent at mangelfull, 
manglende eller feilaktig journalføring 
er vanlig. 

- Det mener jeg saksbehandlingen i større 
grad må må ta hensyn til.

- Hva kan være konsekvensene av denne 
praksisen? 

- At mangelfulle eller feilaktige notater 
blir referert til, og brukes så tydelig i ar-
gumentene for avslag, gjør at mange 
pasienter og erstatningssøkere mister 
tilliten til systemet. Noe som ikke er bra. 
Pasientskadeordningen er i prinsippet og 
ofte også i praksis en fantastisk ordning 
som vi må slå ring rundt. 

GOD DIALOG, MEN MED LITE 
GJENNOMSLAGSKRAFT
Hovedproblemet og grunnen til at ord-
ningen bør revideres, ifølge Oretorp, er at 
man i så liten grad synes å legge vekt på 
hva pasientene og erstatningssøkerne 
erfaringer og meninger. 

- I forbundet ble vi skikkelig optimistiske 
i 2020, da var nemlig helsekomiteen enig 
med oss om at ordningen burte gjen-
nomgås. Da vi senere konfronterte vår 
sittende helseminister med det som vi 
oppfattet som en lovnad, ble det igjen 
stille. 

- Hva er status nå. Er det noen av våre 
folkevalgte som er opptatt av revisjon 
av NPE?

- Fremskrittspartiet, ved Bård Hoksrud, 
har fremmet representantforslag om 
gjennomgang av pasientskadeord-
ningen. Vi har hatt møte med ham og 
representanter fra andre partier, og jeg 
håper at forslaget vil vinne frem, avslutter 
Per Oretorp.  

BÅRD HOKSRUD. Foto: Stortinget.
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Kryss meg på krykka

Sett sammen boksta-
vene i de fargede rutene 
(i rekke følge ovenfra 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:
NYTTÅRSFORSETT

Frode Mikalsen, Greåker

Tormod Kordahl-Gulbrandsen, 
Kongsvinger

Marthe Fodnes, Leira i Valdres

OPPGAVE VINNERE

KVEL - 
DEN

GLANS TYSK BY SANG - 
ERE

VITSEN SMÅTT NEVNE
OPP - 
KALL

STRØM

HANN - 
DYR

GRUPPE

MÅ EL-
SPARKE-
SYKLIST-
ER  HA

FORE - 
SLÅR

SLEPE

PUSSIG ANSE
VENER

FORBYR TRE
KRY

FUGL

ELV FRUKT
VENDE

FINNES
KRYD - 

DER

GUTTE - 
NAVN

SPIO - 
NERER

GRIPE

HELLET LIVPULS-
ÅRE

KVISE
FOR - 

FEDRE
BØNN

GNÅLER KVINNE PARTI
PAUSE

HOVED - 
STAD
SJAU

ODDE RETNING

ATOM
TÅKE

RETT - 
FERDIG

SKAL
KOMMU-

NENE
TILBY

UTROP AMORIN

KAVE KOLLI - 
DERE

GLØDER MAN
HYGGE

KNUSES

REPRI - 
MANDE
RED - 
SKAP

STJELE
ARTER
BIBEL - 
NAVN

SKEPSIS REGNING
VULKAN

SKÅTE
ESEL

JA - 
PANSK

BY

PIKE - 
NAVN

KLOKKE TALL - 
ORD

SLAG - 
STED

AVSLAG
GUTTE - 

NAVN

LEM
AVIS

PLASS SVULME HA

OMTALE FJON
FÆLEST

AFRI - 
KANERE

INSKRIP-
SJON
SETET

EKSI - 
STERE
UNION

DEL AV 
SERVISE
HAVDYR

SVAR
SÅR

GIKK 5 
LAG

SAMMEN
OM

HYL
GUTTE - 

NAVN

BLIR
SAMDE

FARTØY REKKE - 
FØLGE

DRES - 
SING

FASE
= LUFT

MULTI - 
PLISERE

SYKDOM KOST
NETTET

VET SNUT - 
ENE

BREN - 
SEL

ARTIK - 
KEL

DYRET
ROT - 

VEKST - 
ENE

FUGL
GUTTE - 

NAVN
FETT

BOL TREGER
VØRE

SANG

URO
DES - 
SERT

ULLEN

OPP - 
FØRER

LARVE UTROP REPTIL BY

HÅND BYGE
FREM - 
DELES
DRIKK

SVÆR TELLUR

SÆR

ISRA - 
ELSK BY

ASPIK SPISE PLAGG - 
DELER

TONE

Liv  Solveig
Einan

Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside: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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Landet rundt

Tirsdag 7. februar var det duket for 
årets første sammenkomst i Follo-
laget.

TEKST: Thor Arne Johnsen Solberg  

Vi møttes kl. 11:00 utenfor Nasjonalmu-
seet, og en stor gruppe på 19 medlemmer 
kunne glede seg til å ta våre nasjonal-
skatter i nærmere øyesyn.
 
Et par timer senere, spiste vi lunsj på-

kaféen på Nasjonalmuseet og praten 
om dagens opplevelser gikk livlig rundt 
bordene. Det var veldig hyggelig at så 
mange hadde mulighet til å bli med og 
spesielt gledelig at det var med mange 
nye medlemmer. 

Follo-familien på Nasjonalmuseet

27.03 kl. 19.00-21.00
SAMLING I FORELDRENETTVERKET

Samling i foreldrenettverket er et møte for foreldre som 
lever med et sykt eller skadet barn.

Tidspunkt: 27.03.23 kl 19:00 - 27.03.23 kl 21:00
Påmeldingsfrist: 27.03.23

Sted: Zoom
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For tredje året, minst, har vårt lokal-
lag blitt invitert til å være sammen 
med NAFs avdeling i Ofoten på 
åpen dag - på Glattkjøringsbanen 
i Evenes. Veldig hyggelig, og et flott 
samarbeid med felles mål. 

TEKST: Kjersti Bergvik  

Denne dagen "boltret" som vanlig mange 
ungdommer seg i lang tid på banen. Flott 
årlig tiltak der forbundet blir synliggjort.

Gøy på åpen dag i Ofoten 

PERSONSKADEFORBUNDET LTN PÅ SOSIALE MEDIER
Følg oss på sosiale medier for å holde deg oppdatert 

på hva som skjer i organisasjonen. 

https://www.facebook.com/PersonskadeforbundetLTN                                                    https://www.instagram.com/personskadeforb/
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Selius & kidza

Hvordan kan jeg fortelle 
andre at jeg sliter psykisk?
Strever du psykisk, kan det være 
godt å dele det med noen. Her er 
seks nyttige råd fra Ung-psykologen.

Her er seks punkter som kan hjelpe deg 
å komme i gang:

1. DU BESTEMMER HVA 
DU VIL DELE
Du bestemmer hvem du skal fortelle det 
til, og hvor mye du skal fortelle. Du trenger 
ikke gå i detalj eller fortelle det til flere 
enn du selv ønsker.

2. BESTEM HVEM DU VIL 
SNAKKE MED
Bruk litt tid på å tenke gjennom hvem 
du ønsker å snakke med først - kanskje 
foreldrene dine? Det kan være at de al-
lerede har noen tanker om at du ikke har 
det så godt for tiden.

Noen ganger er det lettere å snakke med 
noen som står utenfor den nærmeste 
kretsen din. Da kan helsesykepleieren på 
skolen din kan være god å prate med, og 
hun eller han har i tillegg taushetsplikt.

3. TENK GJENNOM HVA DU VIL SI
Når vi skal fortelle om noe vanskelig for 
første gang, settes det ofte litt sterke 
følelser i sving. Da kan det være greit å 
ha tenkt litt over hva du vil fortelle om.

Det er for eksempel ikke nødvendig å 
fortelle alt i detalj. Kanskje finner du ut 
at du ønsker å si mer til noen, og bare 
«overskriften» til andre?

Kanskje du ønsker å ha flere samtaler 
med en person, og fortelle mer i detalj 
over tid? Det er helt greit - mengde infor-
masjon og tempo er noe du bestemmer.

4. BESTEM TID OG STED
Å finne det riktige tidspunktet for en sam-
tale kan være vanskelig, og det kan gjøre 
at vi heller utsetter det. Slike samtaler vil 
alltid føles litt ubehagelige i forkant, så å 
vente lenge på det perfekte tidspunktet 
vil kunne bidra til mer uro enn nødvendig.

Noen kan grue seg slik at de gir opp før 
de har forsøkt. Derfor kan det være en 
idé å be om en samtale med for eksem-
pel foreldre eller en venn på et fastsatt 
tidspunkt.

5. VÆR TYDELIG PÅ HVA DU TRENGER
Før samtalen starter, er det viktig at du 
ber om det du trenger. For eksempel at 
det bare skal være dere til stede, eller 
at du får ro til å snakke ferdig før du får 
tilbakemeldinger dersom dette er viktig 
for deg.

6. FINN EN INNLEDNING SOM 
PASSER DEG
Så var det det å begynne selve samtalen. 
En måte er å faktisk si «jeg vet ikke helt 
hvordan jeg skal begynne». Etter en slik 
setning har du allerede begynt, og for 
mange kjennes det lettere når man først 
er i gang.

Noen synes det er lettere å gå rett på 
sak og si at man har det vanskelig og 
strever psykisk, andre synes det er bedre 
å forklare litt rundt situasjonen først. Hvis 
du ser noe som er skrevet om psykiske 
vansker, eller ser en film eller lignende 
som du kjenner deg igjen i, kan du dele 
dette med noen du vil fortelle om ditt 
problem til.

Det er opp til deg hva du synes passer 
best. Lykke til!
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Detektiv Rev

Ballongen skyter av sted 
som en rakett langs snøret 

Se hvor langt du kan sette 
stolene fra hverandre og få 
ballongen til å oppføre seg 

som en rakett

Den oppfører seg virkelig som 
en rakett – kraften i luften som 
blåser ut av ballongen skaper 
en kraft motsatt vei, nedover 

langs snøret
Flytt stolene til snøret er stramt

Klipp et stykke på 2 cm av sugerøret 
og træ det på fiskesnøret

         Fest snøret til den ene stolryggen, sett den andre 
stolen i den andre enden av rommet og fest snøret til den 

Hva skjedde?

Du trenger

Gummiballonger

Plastsugerør

Saks Teip

Tynt fiskesnøre, 
så langt som 
mulig

To tunge stoler

Rakett-
kraft
Rakett-
kraft
Tro det eller ei, men 
en ballong kan faktisk 
bli til en styrt rakett.

© MCT/Bulls

Riv av en kort teipbit 
og lim den fast på 
hånden

    Blås opp ballongen og hold den 
lukket med samme hånd som du har 
teipbiten på. Så bruker du den andre 
hånden til å teipe siden av 
ballongen til sugerøret

Slipp ballongen

1

2

3

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Ti kjappe
Har grevlingen best utviklet syn 
eller luktesans?
Hvor mange seilere er det om 
bord i en europajolle under 
konkurranser?
Hvilke to land grenser USA til?
Hva er det tigergutter liker i 
bøkene om Ole Brumm?
Hvilket lag ble norgesmestre i 
fotball for menn i 2008?
Hvem var hanseatene?
Hva er akne den medisinske 
betegnelsen for?
Hva var spesielt med Sareptas 
krukke?
Hva heter den gresk/norske kost-
holdseksperten som snakker mye 
om bønner og linser?
Hvilken organisasjon arrangerer 
VM i fotball?

1. Luktesans 2. Én 3. Canada og Mexico
4. Tran 5. Vålerenga 6. Tyske handelsfolk 
(som slo seg ned for eksempel i Bergen)
7. Kviser 8. Den ble aldri tom 9. Fedon 
Lindberg 10. FIFASvar:

Eksperimentet

©
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Advokatfirmaet   
Jon Reidar Aae AS

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER 

Tlf. 72 48 79 90

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

Hadelandsveien 841 
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Husby  
Bilverksted AS 

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Borrie                    
Transport AS     
Sarpsborgveien 2

1640 RÅDE   
Tlf. 915 53 268 

Sundretunet
Sundrejordet 4, 3570 ÅL 

Tlf. 417 99 417 

Skollerudveien 140, 1350 LOMMEDALEN 
Tlf. 67 80 06 00

Selbuvegen 695  
7584 SELBUSTRAND

Rødmyrsvingen 94, 3735 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Bademiljø         
Nordheim VVS AS                                                                                                      

Sundrevegen 176                                                                                                                
3570 ÅL                                                                                                                        

Tlf. 32 08 63 00                               

Sundbrei 
Transport AS 

Tiltaksvegen 821
3570 ÅL  

Tlf. 481 71 721 

Halvorsen Pukk 
og Transport AS  

Tingstadvegen 40
7608 LEVANGER

Tlf. 918 05 109 

Kulelagerhuset AS  
Teglverksveien 9 B 

3413 LIER
Tlf. 32 24 41 80

EiendomsMegler 1 
Modum

Vikersundgata 29
3371 VIKERSUND  

Tlf. 32 78 76 65

Telemark           
Dekksenter AS

Moen 17  
3946 PORSGRUNN  

Tlf. 35 93 35 50

Aurland Bil         
og Maskin AS 

Onstadvegen 5
5745 AURLAND 
Tlf. 57 63 35 10

H Trans og  
Anl Power K-A Nicolaisen 

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 959 35 949

Tollbodgaten 1, 4836 ARENDAL
Tlf. 37 00 21 60

Auto E-14 AS 
Moksnes  

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 16 63

Dyrmyrgata 4 
3611 KONGSBERG  

Tlf. 926 30 300

Jadarvegen 19
4367 NÆRBØ  

Tlf. 51 43 35 22

Graveservice      
Kragerø AS  
Heglandsveien 8 
3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987 

Linneruds           
Biltransport AS

Finstadvegen 217
2072 DAL 

Tlf. 905 45 735 

Flovegen 6  
6800 FØRDE  

Tlf. 980 94 274 

Nybruveien 7 
3055 KROKSTADELVA  

Tlf. 32 23 10 80

Rønnings          
Bilverksted A/S 

Otnesøyen 3 
2485 RENDALEN
Tlf. 62 46 72 02

Leikanger           
Auto AS  
Hanahaug 10 

6863 LEIKANGER  
Tlf. 57 65 31 00

Ruud                   
Transport DA  

Granløkka 9 
3320 VESTFOSSEN 

Tlf. 906 89 656 

Rune Svensson 
Transport AS  
Marnarveien 4429
4536 BJELLAND
Tlf. 905 53 114 

Borgan             
Kjøkken og Bad 
Tordenskiolds gate 26

3044 DRAMMEN 
Tlf. 32 88 88 90 

Kirkegata 9 A, 3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Hansen &          
Justnæs AS

Buråsen 13  
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 14 45 00

Vålerv. 157 
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Notodden        
Betong AS 
Semsvegen 33 

3676 NOTODDEN
Tlf. 478 98 999 

Optimera AS                                 
Monter Stormarked Forus

Maskinveien 7
4033 STAVANGER  

Tlf. 476 03 300 

Olsens Montering og Ovnsrens
Gamlevegen 12
2355 GAUPEN 
Tlf. 413 09 866 

Johanssons     
Auto AS 

Gistads vei 10  
3511 HØNEFOSS

Tlf. 934 84 919 

Nonslid                  
Bilservice AS 
Skjoldavikvegen 178

5574 SKJOLD 
Tlf. 52 76 21 00

Takringen AS 
PB 4134  Gulskogen 

3005 DRAMMEN 
Tlf. 32 20 29 00

Ringerike AS
Hensmoveien 1

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 40

Hadelandsveien 1469
2742 GRUA

Tlf. 61 32 49 00

Eiksenteret      
Ørsta  

Mosflatevegen 8 
6154 ØRSTA  

Tlf. 70 04 85 50

Sulland              
Tromsø AS  

Alkeveien 12
9015 TROMSØ 
Tlf. 77 60 99 00

Breivikbråteveien 9
1555 SON 

Tlf. 400 01 850 

Enter                     
Kompetanse AS

Tømmerkrana 20  
3048 DRAMMEN 
Tlf. 32 27 61 00

Mosseveien 112  
1580 RYGGE  

Tlf. 69 28 05 50
Bjørnstad Industriområde 

1713 GRÅLUM 
Tlf. 69 10 23 00
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Gneisveien 12
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 22 25 75 03

Teiealleen 7
2030  NANNESTAD  

Tlf. 63 99 99 10

Leif Tronstads plass 6, 1337 SANDVIKA 
Tlf. 22 62 60 80

Skien Rør Bravida Norge AS            
Skien VVS

Grønlikroken 5, 3735 SKIEN  
Tlf. 35 91 35 55

Bremsnes  
Bilverksted AS 

6530 AVERØY 
Tlf. 71 51 11 90

Vik 3 
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 03 333 

Åsen  
Servicesenter AS   

7630 ÅSEN 
Tlf. 74 40 52 55

FLEKKEFJORD
Tlf. 38 32 47 00

Nordicgsa AS                                                                                                                   
Flyspeditørenes Senter
2060 GARDERMOEN                                                                                        

Tlf. 63 93 06 90                 

Støttumveien 7  
1540 VESTBY 
Tlf. 64 95 63 80

Lundevegen 11                                                                                                                  
3800 BØ I TELEMARK                                                                                                             

Tlf. 35 95 05 01

Kallerudlia 3
2816 GJØVIK 

Tlf. 61 18 49 47

Holte Industri a.s 
Håtvetvegen 13  
3810 GVARV  

Tlf. 35 95 93 00

Sandstuveien 70 G
0680 OSLO                                                                                                                      

Tlf. 22 78 28 00          

Anton Jenssen 
Transport AS  

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK 
Tlf. 950 31 283 

Bogøy Dagligvare 
8288 BOGØY  

Tlf. 75 77 72 07

Byggmester Madsen & Giseth AS
Rødsåsen 7  

1389 HEGGEDAL
Tlf. 905 57 693 

Alento AS
Sankt Hallvard vei 3
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 474 50 630 

Nyhus          
Transport AS 

Roaveien 6  
3534 SOKNA  

Tlf. 414 56 705 

Rustad       
Transport AS

Storfjellveien 16  
8530 BJERKVIK
Tlf. 76 96 38 80

Gudbrandsdal 
Frakt AS 

Dahlemoen 39 
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

7288 SOKNEDAL
Tlf. 917 47 410 

Austsidevegen 72, 3539 FLÅ 
Tlf. 32 05 38 10

Kakkelovnskroken 2, 0954 OSLO
Tlf. 22 16 21 30

Åseral maskin  
og transport AS

Røyddansvegen 46
4540 ÅSERAL 
Tlf. 992 78 444 

Bertelsen &         
Garpestad AS 

Hovlandveien 70 
4374 EGERSUND

Tlf. 51 46 10 80

Trosby Båt og 
Motor Trosby 

Motorverksted  
 3960 STATHELLE

Tlf. 35 96 39 20

Nordre gate 10
8622 MO I RANA  
Tlf. 977 89 869

Eiksenteret           
Målselv
Andslimoen  

9325 BARDUFOSS  
Tlf. 77 83 40 50

Grefsen  
Eiendom AS
Henrik Bulls veg 48 

2069 JESSHEIM 
Tlf. 63 98 64 00

Støget 74
4760 BIRKELAND  

Tlf. 37 27 61 08

Vardegaten 17, 4876 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 29 50

Matjordprodusenten A/S
1960 LØKEN  

Tlf. 924 82 808 

Lars E. Strand Malermester            
og Entreprenørforretning AS                                                                         

Hvamsvingen 11B                                                                                                                
2013 SKJETTEN                                                                                                                  
Tlf. 901 26 631

NorthSea          
Terminal AS  
Tangenvegen 40  

3950 BREVIK 
Tlf. 35 57 37 50

Rognan             
Fargehandel 

Strandgata 11
8250 ROGNAN 
Tlf. 75 69 06 50

Weidemanns gate 8
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 05 42 00

Storgata 8
6200 STRANDA 
Tlf. 70 26 92 50

Active             
Services AS 

Sagaveien 66C
1555 SON 

Tlf. 930 04 146 

Nils Ivar Braathen AS 
Horgenveien 37  

3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

–  28  –



Gumpens Auto Øst AS 
4636 KRISTIANSAND S 
Tlf. 24 03 47 50

Våler kommune 
valer-of.kommune.no 

Fitjar kommune 
fitjar.kommune.no

Trygt på skoleveiene

Ringebu kommune
ringebu.kommune.no

Steinkjer kommune    
steinkjer.kommune.no

Gjerdrum kommune 
gjerdrum.kommune.no

Bamble kommune 
bamble.kommune.no

Oslo kommune 
Fri rettshjelp
oslo.kommune.no

Sel kommune
sel.kommune.no

Frøya kommune 
froya.kommune.no6105 VOLDA Tlf. 70 07 44 30

Møre og Romsdal

 vikorsta.no 

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26

2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Takringen AS
3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Schweigaardsgate 14
0134 OSLO

Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

•  JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 
•  Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din assistanse.
•  JAG er medlem av European Network for lndependant Living (ENIL). 
•  Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har som formål å sikre alles rett til å  

velge Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
•  JAG har stor kompetanse om BPA for personer med behov for assistert arbeidsledelse. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din BPA.

Alle har rett til å bli hørt!

JAG Assistanse AS I Telefon: 962 09 666 I www.jagassistanse.no I 
Følg oss gjerne på Facebook og Twitterl

JAG Assistanse AS er en ideell BPA-leverandør for barn og voksne med store og  
sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse. 
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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
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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

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.

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

Mathias T. Rengård
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

Mathias T. Rengård

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

Mathias T. Rengård

Martine Rygg
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 OsloANNONSER

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

Vi har kontorer i Tromsø, Oslo og Sogndal, 
og bistår skadelidte fra hele landet.

Ta kontakt for en gratis og 
uforpliktende samtale

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi er et landsdekkende advokatfirma med 
praksis innen de fleste rettsområder. Vi har lang 
erfaring med behandling av personskadesaker, 

herunder erstatning etter yrkesskader, 
trafikkulykker og pasientskader m.m.

Spesialområder:

• Hodeskader 

• Ryggmargsskader

• Erstatning etter dødsfall (forsørgertap)

• Erstatning til næringsdrivende

• Pasientskader

• Forsikringsrett

Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo

www.nesslundin.no

Tromsø Trondheim

Lillestrøm Haugesund

Postadresse:

NESS LUNDIN er landets fremste firma  
innen erstatnings- og forsikringsrett.

Vi har prosedert over 40 saker i Høyesterett 
og for internasjonale domstoler.
 
Vi bistår skadelidte over hele landet.

HOVEDKONTOR I OSLO

Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Tlf.: 23 29 90 00

firmapost@nesslundin.no

Avdelingskontor:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no
Medlemmer av 
Den Norske Advokatforeningen

Oslo:
Lakkegata 3
0187 Oslo
Tlf.: 23 29 90 00
Faks: 23 29 90 01

Trondheim:
Gryta 2 A 
7010 Trondheim
Tlf.: 72 87 02 50
Faks: 23 29 90 01

Lillestrøm:
Kirkegt. 11
2000 Lillestrøm
Tlf.: 63 89 20 20
Faks: 23 29 90 01

Haugesund:
Haraldsgt. 140 
5527 Haugesund
Tlf.: 52 72 30 80
Faks: 23 29 90 01

Tromsø:
Seminarbakken 4 
9008 Tromsø
Tlf.: 77 66 73 30
Faks: 23 29 90 01

Vi har fått nytt navn.
Nå har Ness & Co advokatfirma DA (stiftet 1991) endret navn til:

Advokatfirmaet Ness Lundin DA

For deg betyr navneskiftet lite, vi vil fortsatt ha en 
variert praksis, med hovedvekt på personskadeerstatning, 
yrkesskader og pasientskader. Vi vil fremstå akkurat slik  
du kjenner oss fra før.

NESS LUNDIN er et av lan-
dets ledende firmaer innen 
erstatnings- og forsikringsrett. 
Firmaet består av 4 partnere, 
Jan Gunnar Ness, Erik Johnsrud, 
Christian Lundin og Tom Sørum. 

Vi har prosedert en rekke  
prinsipielle saker for norske  
og internasjonale domstoler, og 
bistår skadelidte i hele landet, 
i saker etter ulykker.

I tillegg kan vi bl.a. tilby bistand 
innenfor følgende rettsområder: 
fast eiendoms rettsforhold,  
familie- og arverett, og straffe-
rett, herunder oppdrag som 
bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


