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

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

Sammen med If Skadeforsikring ønsker Personskadeforbundet 
LTN å gi et bidrag for å forhindre ulykker. En avtale med forbun-
det gir tilskudd til sjåfør på bilen to valgfrie netter i russetida. 
Sjåføren må ha hatt sertifikat i minst fem år, og således være 
en erfaren sjåfør. Gjennom Ticket to Ride får vedkommende 
betalt 1 000,- kroner for to oppdrag. 

Avtalen om tilskuddet inngås ved at russen signerer en blankett 
de får via lokal- eller fylkeslagene og sender denne inn til sekre-
tariatet. Det går også an å registrere seg via vår Facebook-side, 
men vi anbefaler lokallagene å informere russestyrene i lokal-
miljøet ved oppmøte. På denne måten kan dere prate med unge 
mennesker med ferskt førerkort, sette fokus på trafikksikkerhet 
og informere om forbundets arbeid. Blanketter får laget av 
sekretariatet ved henvendelse. 

1. TIL 17. MAI

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

www.halvorsenco.no 

Trenger du hjelp med  
skadeerstatning?

Få en kostnadsfri  
vurdering. Kontaktpersoner: 

Adv. Bjørn M. Brauti 
e-post: brauti@nidarosda.no 

Adv. Hasse Benberg 
e-post: benberg@nidarosda.no 

Adv. T. Haslestad 
e-post: haslestad@nidarosda.no 
   
  

 
   
  Adv. Ivar Chr. Andersskog 

  Adv. Mads Midelfart 

  Adv. Sigve Seime Stokka 

  Adv.flm. Snorre Kristiansen 

  Adv.flm. Robin Brauti 

Vi har lang og bred erfaring med behandling av 
personskadesaker, forsikringssaker, 

erstatningssaker og trygdesaker. 

Advokatfirmaet Nidaros DA 
Kjøpmannsgt. 19  
7013 Trondheim  
Norway 
       

Telefon: +47 73 87 99 99  
e-post: post@nidarosda.no 
www.nidarosda.no 
       

ANNONSER

Advokatene Leiros & Olsen as
personskadeadvokatene

Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på

• Trafikkskade  • Pasientskade  • Yrkesskade

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

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ERSTATNING – FORSIKRING – TRYGD

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

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

landet, og har kontorer i Tromsø og Oslo.

TICKET TO 
RIDE 2017 
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Felles for alle forbundets 
medlemmer er at vi på 
en eller annen måte er 

rammet av skade. Erfaringene dette gir oss i hverdagen kommer 
oftest med negativt fortegn. Det handler om nedsatt funk-
sjonsevne, kapasitetsutfordringer, smerter og kanskje også en 
sorg over hvordan livet ble. 

Vi som deler disse erfaringene deler også en annen kunnskap 
- nemlig at vi kan velge mellom å bli sittende passive i sofaen 
eller å gjøre det beste ut av situasjonen vi befinner oss i.  

I denne utgaven av LEVE MED kan du lese om hvordan Linn- 
Jeanett har gjort grep etter at livet hennes ble snudd opp ned 
etter en bilulykke for syv år siden. I stedet for å la smertene styre 
hverdagen har hun funnet aktiviteter som gjør dagene gode. 
For eksempel er hun og hundene hennes faste besøksvenner på 
Trøgstad sykehjem. Et godt boktips er Lev godt med sykdom. 

De to erfarne psykologene og forfatterne bak boken, mener at 
alle har et potensiale og oppfordrer til å trene mentale muskler. 

Både som pårørende og som skadet med nedsatt funksjonsevne 
vet jeg at det er krevende å gripe fatt i livet. Likevel opplever 
jeg å ha valg. For eksempel var det få eller ingen som trodde 
at jeg noen gang kunne sykle Birken, og det har jeg nå gjort! 

Vi presenterer to nye forskningsfunn i denne utgaven av med-
lemsmagasinet; den ene om kognitiv svikt og bilkjøring, den 
andre om familien etter at et medlem er skadet. Les og lær. 
Forskning gjør oss ikke bare klokere, men er også en viktig kilde 
for til å få til et samfunn som er godt for oss alle. 

Som fungerende styreleder ønsker jeg dere alle en fin vår og 
håper at dere finner noe av interesse også i denne utgaven av 
LEVE MED.

FUNGERENDE STYRELEDER Trond Mikalsen

Trond Mikalsen

Vi som deler disse erfaringene deler også en 
annen kunnskap - nemlig at vi kan velge mellom 
å bli sittende passive i sofaen eller å gjøre det 
beste ut av situasjonen vi befinner oss i.
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Jeg har valgt et aktivt liv 

Da Linn-Jeanett Krogstad (32) for 
syv år siden krasjet bilen på vei til 
jobb, mente legene at hun ville bli 
hundre prosent frisk etter 14 dager. 
Slik gikk det ikke. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Det tar ikke lang tid etter at jeg trykket 
på sendknappen før Linn-Jeanett svarer. 
Selvfølgelig vil hun stille til intervju. Når 
og hvor? 

Effektiv dame, tenker jeg. Tre e-poster 
senere hadde hun gjort avtale med syke-
hjemmet i Trøgstad om at vi kunne kom-

me på besøk med hundene, og adresse 
og tid var notert i min kalender.

Å SKAPE SEG GODE DAGER  
To uker senere møter jeg den energiske 
unge damen utenfor Trøgstad sykehjem. 
Linn-Jeanette kjører en sort, høy kassebil, 
og når bakdørene åpnes åpenbares to 
vakre, hvite hunder. Selv er hun kledd 
i Personskadeforbundet LTN-jakke og 
trange jeans. Håret er klippet i en kul, 
kort sveis, og hun ser forbausende kvikk 
ut på en regntung tirsdag. 

- Jeg tar på dem besøksskjerfene, sier 
Linn-Jeanette og smiler. Så tar hun frem 

to Røde Kors-skjerf som hun varsom 
knyter rundt halsen på hundene. Der-
etter fester hun bånd, lar dem hoppe ut 
på asfalten og vi spaserer inn døren til  
sykehjemmet. Hundene logrer med halen, 
viser vei og snur seg flere ganger for å se 
om matmoren henger med. 

I andre etasje møter vi Kjersti Sofsrud. 
Hun smiler og hilser, før hun setter seg 
på huk for å hilse på hundene, som heter 
Ice og Zarissa. 

- Det er fint også for oss som jobber 
her med hundebesøk. Det skaper liv og 
røre. Og for beboerne, som svært ofte har 

HUNDENE GJØR AT Linn-Jeanett kommer seg ut av sengen, hver morgen.



–  4  – –  5  –

bodd på gårder og er vant til dyr, er det 
et lyspunkt i hverdagen, sier hun. 

Hun triller frem en beboer som sitter 
i rullestol mens hun forklarer ham at 
det er hundebesøk i dag. Den gamle 
mannen med langt fremskredet demens 
smiler svakt og nikker. Hundene lar seg 
ikke be to ganger, de flokker seg rundt 
stolen – balanserer på to ben og hilser 
fornøyd.

-Vil du ha en i fanget, kanskje?, spør 
Sofsrud. 

Mannen nikker, hunden løftes opp og leg-
ger seg til rette over knærne til mannen, 
som innvilges fem minutter med varm 
pels, en fuktig snute og ubetinget kjær-
lighet. 

BESØKSTJENESTE MED HUNDER 
Linn-Jeanett og hundene besøker Trøg-
stad sykehjem klokken 11 annenhver uke. 
Ideen om besøkshundetjeneste fikk hun 
da hun noen år tidligere besøkte beste-
moren jevning. Hun bodde også på dette 
sykehjemmet, og da som nå var hundene 
med.

- Jeg så hvilken glede hundene var også 
for de andre beboerne og bestemte meg 
for å lage en fast avtale. Nå er bestemor 
død, men jeg fortsetter å komme. For 
å få formell godkjenning har jeg tatt 
besøkskurs gjennom Røde Kors, og nå 
er både jeg og hundene sertifiserte og 
godkjente, forteller hun. 

Hun ler forsiktig og forteller at hun har 

blitt så ivrig at hun også har takket ja til 
å være kontaktperson for Indre Østfold. 
Det betyr at hun koordinerer flere andre 
som har besøkshunder i fylket.

- Litt typisk meg, sier hun. Blir engasjert, 
tar ansvar og klarer ikke å si nei. 
Mens vi snakker kommer stadig flere 
beboere og ansatte bort for å hilse på 
de firbente. Trette og tomme ansikter, 
svært mange med demensdiagnoser, 
sprekker opp, og smil lokkes frem. 

En rullator er litt skummel, så Ice forsøker 
seg på et kort bjeff. Erfarent avverger 
matmor ytterligere lyder - dette kan hun 
- og kosen kan fortsette. Etter en drøy 
halvtime er det nok både for hunder og 
beboere, og vi drar på en kafé i nærheten 
for å snakke mer om Linn-Jeanett og 
hvordan hun organiserer livet sitt. 

NÅR MAN IKKE BLIR FRISK 
Det er ca. 2500 dager siden den fatale 

ulykken som endret Linn-Jeanetts liv. 
Hun forteller hvordan hun på vei til job-
ben møter to biler som kappkjører, at 
hun prøver å svinge ut og unngår front 
mot front-kollisjon, men for sent til å av-
verge en ulykke. De to sjåførene stikker. 
Linn-Jeanett overlevde, men kommer 
aldri tilbake til jobben i Fetsund. Smertene 
i nakken og ryggen er like sterke nå som 
rett etter ulykken. 

- Alle trodde det hadde gått fint. Jeg 
hadde en skramme i ansiktet, altså 
nesten ikke blod, og bilen var forbausende 
lite skadet. Smertene mente legene var 
forbigående. Svimmelheten ble ganske 
fort bedre. De første 14 dagene klarte jeg 
knapt å gå på grunn av at jeg sjanglet. 
Nå går jeg, selv om jeg faller langt oftere 
enn andre. Jeg vil for eksempel aldri å 
gå tur i skog og mark alene. Nakken og 
ryggen er derimot kranglete, forklarer hun. 

Hun tenker seg litt om og sier at hun på 

BÅDE PERSONAL OG BEBOERE synes det er hyggelig med hundebesøk.
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et eller annet tidspunkt bestemte seg 
for at smertene ikke skulle få styre livet 
hennes, at hun ville ha et så normalt liv 
som mulig. Kampen hun har ført med 
NAV vil hun helst ikke snakke om. 

- Det har vært et sant NAV-kaos. Det 
første året ble jeg sendt rundt som en 
strikkball mellom Rikshospitalet, Moss 
sykehus og Fredrikstad sykehus. Deretter 
ble seks psykologer satt til å vurdere om 
smertene mine satt i hodet. Hadde det 
ikke vært for min fantastiske fastlege 
og min fine familie hadde jeg gitt opp 
for lenge siden, forklarer hun.  

Først i september i fjor - seks år etter 
ulykken - ble Linn-Jeanett innvilget full 
uføretrygd. Hun forteller at det å ikke 
bli trodd nesten har vært like ille som 
smertene hun lever med hver dag. 

- Min fordel og bakdel er at jeg ser så 
forbannet frisk ut. Det gjør at både 
hjelpeapparatet og folk jeg treffer stil-
ler spørsmål ved om det egentlig feiler 
meg noe. Etter september 2016 har jeg 

et mindre problem, iallfall, sier hun og 
trekker oppgitt på skuldrene. 

HUNDENE ÅPNER DØRER 
Linn-Jeanett har alltid vært hundejente 
og har hatt pelsdyr siden hun var barn. 
Da hun etter hvert forstod at et vanlig 
arbeidsliv ikke kom til å fungere med  
det første, kastet hun seg ut i aktiviteter. 
Hundeaktiviteter. 

- Jeg er aktiv i Rakkestad hundeklubb, 
så deltar jeg på utstillinger og driver med 
dressur, og så har jeg besøkstjenesten. 
Altså mye hund, sier hun og ler. 

For Linn-Jeanett betyr hundene mye. 
De får henne opp av sengene også på 
de dårlige dagene. Aktivitetene kommer 
ikke av seg selv, og gjennom hundene 
har hun fått et nytt nettverk. 

- Da jeg fikk meg kjæreste nylig, var ett 
av de viktigste kriteriene at han måtte 
elske hundene mine. Heldigvis gjør han 
det. I tillegg godtar han meg og den jeg 
er, inkludert smertene mine, sier hun 
fornøyd.  

- Jeg vet at flere som blir skadet og uføre- 
trygdet ofte ender opp ensomme i sofa-
en med fjernkontrollen. Det trenger ikke 
å være slik! For enkelte, som meg, kan 
dyr være en vei ut. For andre kan andre 
aktiviteter gi mer fysiske eller sosiale liv. 
For eksempel frivillighetsprosjekter, eller 
gå-grupper? Selv tåler jeg ikke trening, 
men kan gå turer, og det gjør jeg, sier hun.

Stort sett klarer Linn-Jeanett sine daglige 

gjøremål. Innimellom smeller det imid-
lertid i nakken og da må også hun ta inn 
årene og legge seg på sofaen. 

- Jeg kjenner kroppen min godt nok til 
å vite hva jeg tåler, men av og til strek-
ker jeg meg for mye. Innimellom gjør jeg 
også ting jeg vet får følger, men da veier 
jeg det faktisk opp ved at jeg tenker at 
det er verdt det. Jeg tar heller de dagene 
etterpå, sier hun. 

AKTIV I PERSONSKADEFORBUNDET 
LTN 
Linn-Jeanetts ansikt dukket for første 
gang opp på Personskadeforbundet LTNs  
arrangementer i 2012. I dag vet mange 
hvem hun er, og hun sitter blant annet 
som nestleder i fylkeslaget og er aktivt 
i ungdomslaget. 

- Jeg hørte om forbundet et par år et-
ter ulykken, men tenkte først at jeg var 
for frisk. Likevel meldt jeg meg inn. Det 
har jeg aldri angret på! Nettverket og 
samlingene forbundet har bidratt inn i 
livet mitt med er gull verdt, sier hun, og 
legger til at det har vært svært positivt 
for henne. 

- Personlig har jeg også fått god hjelp av 
både Per Oretorp og Birte Sand Rismyhr 
i sekretariatet. Særlig Birte holdt meg 
oppe når NAV holdt på å kvele meg. Det 
at jeg selv fikk så god hjelp har motivert 
meg til å være aktiv også lokalt og til å 
gi noe igjen. Jeg blir også stolt av å følge 
arbeidet som skjer politisk. Fremdeles 
står mye igjen, men gjennom historien 
har vi fått til mye, sier hun. 

LINN-JEANETT med kjæresten.
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Ny nasjonal traumeplan i ferd 
med å bli vedtatt 
Nasjonal traumeplan – Traume-
system i Norge 2016 ble levert til 
fagdirektørene i de regionale helse- 
foretakene i september 2015. Nå blir 
det endelig fortgang i implemen-
teringen.

Som vi tidligere har skrevet leverte en 
arbeidsgruppe ledet av Nasjonal kompe-
tansetjeneste for traumatologi inn en ny 
og gjennomrevidert nasjonal traumeplan 
i september 2015.

Av mange grunner ble behandlingen ved 
de regionale helseforetakene (RHFene) 
forsinket, men nå er det endelig be- 
vegelse. Fagdirektørene i de regiona-
le helseforetakene har laget en felles 
styresak som nå skal styrebehandles 
i alle RHF.

Saken har vært drøftet i flere møter med 
RHFenes administrerende direktører.  
Helse Vest RHF vedtok i februar å innføre  

traumeplanen, og den er nå til behandling 
i de øvrige RHF.

Fagfolkene bak planen var tydelige på 
de alvorlig skadde pasienters spesiel-
le behov for personell og senger, men 
måtte justere noe på planen for å få den 
gjennom.

- Vi mener utkastet som foreligger er så 
tydelig og godt begrunnet med dagens 
tilgjengelige viten at det vil bli en klar 
kvalitetsforbedring når den blir satt ut i 
livet, sier leder for NKT-Traume, professor 
Torben Wisborg. 

HELSE VEST RFH 
Lederen for NKT-Traume gratulerer  
Helse Vest RHF med å være først ute, og 
håper at de tre andre RHFene snarest 
følger tropp. 

- Vi leverte tross alt planen i september 
2015, så både pasienter og helsepersonell 
har en forventning om at det skjer noe, 
fastslår Wisborg.

NKT-Traume er tilbudt å være vertskap 
for planen på nettstedet www.trau-
meplan.no og å holde den oppdatert  
ved løpende revisjoner, fremfor å måtte 
vente mange år på en omfattende re-
visjon slik det var denne gangen. Den 
første planen ble levert i 2006, og er altså 
revidert først nå.

- Det er allerede nå behov for revisjoner i 
en ny plan. Blant annet har det kommet 
effektive antidoter mot noen av de nye 
koagulasjonshemmende medikamentene 
som mange eldre står på. 

Helse Vest RHF ble altså først, nå venter 
Nasjonal kompetansetjeneste for trau-
matologi spent på å se hvilket RHF som 
blir det neste til å vedta planen. 

Per Oretorp fra Personskadeforbundet 
LTN har sittet i brukerutvalget i utarbei-
delsen av traumeplanen.  

Kilde: NKT-Traume.

NASJONAL TRAUMEPLANLEDER FOR NKT-TRAUME, professor Torben Wisborg



<<Lev godt med sykdom>> er en ny 
selvhjelpsbok som gir mentale verk-
tøy ved sykdom. Boken er spesielt 
rettet mot de som lever med kronisk 
sykdom, pårørende og helsepersonell, 
men er også en fagbok for folk flest. 

TEKST: Gunn Kvalsvik  

– Når vi blir syke trenger vi sterke mentale 
muskler. Vi kan ikke tenke oss friske, men 
vi kan tenke oss sterke og verdige. Da 
er vi bedre rustet til å tåle plagene og 
problemene som følger med sykdom, 
sier psykolog Elin Fjerstad.

MENTAL TRENING
Fjerstad har sammen med psykolog- 
kollega Torkil Berge skrevet boken «Lev 
godt med sykdom». Boken inneholder 
psykologiske hjelpemidler man trenger 
som kronisk syk.  Forfatterne jobber 
begge på «Enhet for psykiske helse- 

tjenester i somatikken» ved Diakonhjem-
met sykehus. 

– Ved å ha en konstruktiv indre dialog med 
deg selv kan du trene deg på å bli en god 
støttespiller for deg selv. Akkurat som 
toppidrettsutøvere bruker mental trening 
for å prestere på topp, kan kronisk syke 
trene opp mental styrke og utholdenhet. 
Man trenger både fysisk og psykisk styrke 
for å leve med sykdom og samtidig ha et 
godt liv, sier psykolog Torkil Berge.

Boken er ment som en hjelp til å være 
en konstruktiv støttespiller for den syke. 
Et hjelpemiddel for å gi sykdom akkurat 
den nødvendige oppmerksomheten den 
fortjener; ikke mer, ikke mindre. Boken er 
rettet såvel mot den syke selv, som mot 
pårørende og helsepersonell.

GODE OG PRAKTISKE EKSEMPLER 
«Lev godt med sykdom» presenterer 

mentale verktøy ved kronisk sykdom, 
hvor spesielt den indre dialogen gis 
oppmerksomhet. Gjennom boken får 
vi innblikk i pasienthistorier fra forfat-
ternes terapeutiske praksis. Selv om 
intervjuobjektene har ulike diagnoser, 
er utfordringene, hverdagskampen,  
begrensningene og tankene deres veldig 
gjenkjennbare. Sykdom i mage/tarm har 
fått et eget kapittel, hvor psykologene 
tar opp temaer som «usynlig sykdom» 
(du ser jo så godt ut!) og skambelagte 
temaer rundt en fordøyelse som ikke 
fungerer som den skal.

Forfatterne jobber utfra den rådende bio-
psykososiale forståelsen av helse. Den-
ne modellen tar utgangspunkt i at selv 
om sykdom sitter i kroppen, blir vi også 
påvirket av hva vi tenker, føler og gjør, 
og ikke minst av menneskene rundt oss. 

Vi har begrensede påvirkningsmulighe-

–  8  –

NY BOK OM Å LEVE SOM KRONIKER: 

Tren dine mentale muskler 

ELIN FJERSTAD HAR sammen med psykologkollega Torkil Berge skrevet boken «Lev godt med sykdom».
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ter når det gjelder fysiske utfordringer, 
men når det gjelder tanker, følelser og 
handlinger har vi langt større valgfrihet, 
skriver forfatterne. Det handler ikke om å 
tenke positivt, men om å se at det finnes 
forskjellige måter å tenke på. Noen tan-
kemønstre gjør sykdom lettere å bære, 
og motsatt. 

Sykdom kan være en stor belastning. 
For eksempel er det en stor påkjenning 
å leve med smerter og utmattelse. Da er 
det viktig å unngå tanke- og handlings-
mønstre som forsterker plagene og gjør 
sykdommen enda tyngre å bære.

BEVISSTGJØRINGSPROSESS
Bevisstgjøring av følelser, sortering av 
tanker, nyttige øvelser og handlingsstra-
tegier er bare noe av det boken byr på. 
Berge og Fjerstad har stor kompetanse 
innenfor forskning og terapeutisk praksis 
- men kanskje viktigst av alt: De er begge 
kronisk syke. De deler sine erfaringer og 
råd på en ydmyk, sterk og verdig måte. 

For å si det slik: Det er en lavmælt, om-
sorgsfull og berikende bok. Det er ingen 
pekefingre mot de destruktive følelsene 
og tankene som dukker opp når man er 
langvarig syk. Det er ingen selvfølge at 
man kan tenke seg friskere og sterkere. 
Det er lov å kjenne på sorg og nederlags-

følelse. Og de understreker at også men-
talmuskulaturen trenger restitusjon. Man 
kan ikke være sterk hele tiden.

Boken framstår som både realistisk og 
praktisk. Den gir ingen quick fix, og den 
tillater å kjenne på fortvilelse uten at 
man skal skamme seg. Den nyanserer 
forskjellen på mestring og vellykkethet, 
gir nye tanker, og flytter fokus mot det 
man har heller enn det man ikke har.  
Aksept og verdighet er dekkende stikkord. 

Forlag: Gyldendal 
Forfattere: Torkil Berge, Elin Fjerstad
Utgivelsesår: 2016

Det handler ikke om å tenke positivt, men om å se 
at det finnes forskjellige måter å tenke på. Noen 
tankemønstre gjør sykdom lettere å bære, og motsatt.

SYKDOM KAN VÆRE en stor belastning. For eksempel er det en stor påkjenning å leve med smerter og utmattelse. Illustrasjonsfoto.
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Det er ikke bare hjernen som styrer 
psyken. Nå fatter forskere stadig 
mer interesse for tarmen.

TEKST: Gunn Kvalsvik

Tarm og hjerne jobber sammen allere-
de på et svært tidlig tidspunkt i livet, 
påpeker medisiner og forsker Giulia  
Enders, i bestselgerboken «Sjarmen med 
tarmen». 

I boken beskriver hun hvordan tarmen 
er involverte i vårt aller første følelsesre-
gister: Babyer elsker følelsen av å være 
mette, blir fortvilet når de er sultne og 

sutrer når de har luftsmerter. Trygge 
personer gir mat, skifter babyenes bleie 
og hjelper dem med å rape. Ettersom vi 
blir eldre, blir også andre sanser viktige, 
men forbindelsen mellom tarm og hjerne 
vedvarer. 

Enders er ikke alene om å peke nedover 
på kroppen vår, mot tarmen. Vi snakker 
om et paradigmeskifte som har skjedd de 
siste årene. Mens man tidligere trodde at 
psykologiske faktorer var årsaken, mener 
forskere at vi må se på tarmen. 

MANGE TARMNERVER
Enders beskriver blant annet hvordan 

tarmen inneholder ufattelig mange – og 
annerledes – nerver. Mange flere enn de 
andre organene i kroppen. I tarmen finnes 
signalstoffer, materialer til isolering av 
nerver og koblingsmåter. 

Gjett hvilket organ som er det eneste 
med like stort mangfold? Nemlig, det 
er hjernen. 

- Hvis tarmen bare var ansvarlig for å 
transportere næring og få oss til å rape 
fra tid til annen, ville et så godt utbygget 
nervesystem være en underlig sløsing 
med energi, skriver Giulia Enders, og be-
skriver tarmen som en kjempestor vev. 

Tarmen fornemmer vårt indre liv og arbei-
der i det underbevisste. Via den sentrale 
vagusnerven formidles signaler mellom 
tarmen og hjernen, og beskjedene går 
begge veier.

15 PROSENT SLITER MED 
IRRITABEL TARM
Omtrent 15 prosent av den norske be-
folkningen lider av såkalt irritabel tarm- 
syndrom (IBS). De sliter med luftplager, 
vekslende løs og hard avføring, ofte slim, 
og varierende magesmerter, ofte rett før 
avføring. Det er også vanlig at mange av 
de samme personene melder om angst 
og depresjon, og de har ofte blitt av- 
skrevet med nettopp det.

Doktorgraden til Ragna Lind, førstea-
manuensis ved Universitetet i Bergen, 
fra 2010 støtter opp under at IBS ikke 
kan tilskrives psykiske plager.

Tarmen og hjernen

15 PROSENT AV den norske befolkningen lider av irritabel tarm.
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I følge hennes studier kunne verken angst 
eller depresjon forklare mage-tarmpro-
blemene blant personene i deres under-
søkelse.

Flere forskere går til og med lenger. De 
mener at mikrobene i tarmen ikke bare 
påvirker psyken, men de er trolig også en 
hovedårsak til allergier og autoimmune 
tilstander.

GODE BAKTERIER 
Selv om bakterier som er resistente mot 
antibiotika, sammen med en del andre 
«slemme» bakterier, utgjør en reell trussel 
mot helsa vår, minner Enders oss om at 
bakterier flest ikke er noe å frykte.

- Det er nesten bare skadelige bakterier 
som får oppmerksomhet i mediene, gjer-
ne fordi de har tatt livet av noen. Men 
om vi ser på alle bakterier vi kjenner til, 
så er 95 prosent av dem ikke skadelige 
for oss, skriver hun.

Forfatteren advarer også mot rengjø-
ringshysteri, og peker på at ingen normale 
hjem med friske mennesker trenger å 
være sterile.

Når man gjør rent, bør det dreie seg om 
å fjerne noen bakterier – ikke om å ut-
rydde alle. Også de «slemme» bakteri-
ene kan være nyttige for oss så lenge 
kroppen kan bruke dem som trenings- 
objekter. Et par tusen salmonellabakte-
rier i kjøkkenvasken er ren sightseeing 
for immunforsvaret vårt. Det er først når 
det blir for mange salmonellabakterier 
at det blir farlig.

Giulla Enders vedgår at hun selv ser ren-
het på en ny måte etter å ha forsket på 
tarmen. 

- Det handler ikke først og fremst om å 
fjerne alle bakterier som er skadelige for 
oss. Vi kan gjerne begrense mengden av 
dem, men vel så viktig er det at det er en 
balanse mellom de gode og de potensielt 
skadelige bakteriene, fastslår hun.

HVA KAN VI BRUKE VÅR NYERVERVE-
DE KUNNSKAPEN OM TARMEN TIL?
For å styrke de gode bakteriene som 
allerede finnes i tarmen, kan man spise 
såkalt prebiotika.

Prebiotika er matvarer med slaggstoffer 
som tynntarmen ikke kan ta opp, men 
som er snadder for de snille bakteriene 
i tykktarmen.

Artisjokk, asparges, jordskokker, løk, hvit-
løk, purreløk, pastinakk, skorsonnerrot, 
samt fullkorn av hvete, rug og havre, er 
alle eksempler på prebiotika.

Den tyske forskeren advarer imidlertid 
folk som hovedsakelig lever av mat som 
er fattig på slaggstoffer, som spagetti, 
hvitt brød eller pizza, mot å kaste seg 
rundt og legge om kostholdet på et blunk.
 
Et slikt kosthold vil bare virke overvel-
dende på det utpinte bakteriesamfunnet, 
og forbrenningen kan gå helt over styr. 
Resultatet er luft i magen. Derfor bør man 
langsomt øke andelen av slaggstoffer 
og aldri overdrive den totale mengde. 

Visste du at…
...nest etter hjernen har tarmen vår det 
største nervesystemet i kroppen. Tarmens 
nettverk av nerver blir derfor også kalt 
tarmhjernen.
...fordøyelseskanalen er kroppens største 
hormonprodusent.
...de fleste immuncellene våre befinner 
seg i tarmveggen.
...immuncellene trenes opp i tarmen.
...det er ti ganger så mange bakterier i tykk-
tarmen som det er celler i hele kroppen.
...95 prosent av bakteriene vi kjenner til 
er ufarlige for oss.
...vi alle har en unik sammensetning av 
bakterier i kroppen, så man kunne tatt et 
bakterielt «fingeravtrykk» som var unikt 
for hver person.
...blodtypen din dannes i tarmen.

Kilde: «Sjarmen med tarmen» av Giulia 
Enders

BOKEN ER ENKELT skrevet og gir oss god innsikt i 
tarmens språk
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Smått & Viktig

De fire C-er for god formidling av vonde beskjeder gjelder særlig i helsevesenet, men også i livet ellers. 

Curiosity: Nysgjerrighet. Du starter  
på null hver gang du møter en pasient, 
selv om du kjenner ham fra før. Du må 
korrigere antakelsene dine og spørre deg 
selv: Hvor er pasienten nå, hva tenker 
han og hva vet han?

Compassion: Innlevelse. Du må kjenne 
at du har kontakt med et menneske og 
at det betyr noe.

Courage: Du må våge og snakke om  
alvorlige ting og stille vanskelige spørs-
mål. For eksempel: Disse symptomene 
som du knytter til arbeidslivet – er du 

sikker på at det er der problemet ditt 
ligger?

Clarity: Leger tror ofte at det er lik-
hetstegn mellom god informasjon og 
mye informasjon. Vi bør i stedet gi godt 
redigert informasjon. Du må snakke i 
korte setninger som gir rom for at  
pasienten kan respondere på hver enkelt 
setning. Du må utforske hvor pasienten 
står i starten av samtalen, men også på 
slutten, for eksempel ved å si: Nå har jeg 
gitt deg mye informasjon. Hva sitter du 
igjen med?

Hvordan gi dårlige beskjeder?

Lurer du på hvilke medisiner du bør 
styre unna som gravid eller når du 
ammer? Trygg Mammamedisin er 
en offentlig tjeneste som tilbyr indi-
viduelle råd om nettopp medisiner 
til gravide og ammende.
 
I tillegg til generell informasjon om ulike 
tilstander og medisinbruk på tryggmam-
mamedisin.no, kan du også ringe eller 
sende spørsmål via en link. Det er viktig 
å merke seg at dersom du skal sende 

spørsmål via nettet må du fyller ut alle 
opplysningene (feltene) som kreves. Der-
etter tar du vare på referansenummeret, 
da dette må brukes når du skal hente 
svaret ditt. 

KONFIDENSIELT 
Trygg Mammamedisin behandler dine 
spørsmål konfidensielt og fortrolig i tråd med 
taushetsplikt og Datatilsynets regelverk. 

Nettsted: www.tryggmammamedisin.no
Telefonnummer: 22 92 11 00
Åpningstid: Hverdager kl. 9.00-11.30
Telefonen er stengt på helligdager og i 
enkelte ferier.

Medisinbruk med baby i magen



I 2017 er Hjerneskadekonferansen 
og Nevrokongressen slått sammen 
til én konferanse.

Hovedtema for årets konferanse er 
Posttraumatisk amnesi/forvirring 
og milde og moderate traumatiske  
hodeskader.

Andre tema vil være bl.a. søvnhelse, 
livskvalitet, hodepine og velferds- tek-
nologi/rehabiliteringstenkologi.

 Påmeldingsfrist: 1. april

Konferanseavgift: kr. 3950,-.
For brukerorganisasjoner og deres 
medlemmer: kr. 1700,-.

For mer informasjon og påmelding: 
www.stolav.no/nevro-hjernekonf-2017

3. TIL 4. MAI

HJERNESKADEKONFERANSEN OG NEVROKONGRESSEN 2017

TRONDHEIM
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Klar Tale er en lettlest ukeavis, som inneholder nyheter og aktuelle saker. Alt er skrevet med enkelt språk og 
stor skrift. Den kan være et hjelpemiddel i undervisningen, spesielt for dem som har lese- og skrivevansker.

OFFENTLIG OG KVALITETSSIKRET
Klar Tale er Norges eneste lettleste ny-
hetsavis. Avisen gjør nyhetene forståelige 
for alle. Språket er enkelt, og bokstavene 
er større enn i de andre avisene. På www.
klartale.no finner du alltid de enkleste og 
viktigste nyhetene.

LYDFILER OG PODCAST
Klar Tale kommer ut både på internett 
og som papiravis. Den kommer ut hver 
uke som papirutgave, som lydavis på CD 

og podcast, og som punktskriftutgave.

Hør avisen lest opp som på hjemmesiden 
til Klar Tale eller som egen podcast.

Du kan abonnere på avisen alene eller 
sammen med en CD der hele avisen er 
lest inn. 

Det enkle språket egner seg også i 
norskopplæringen for ungdom og voksne 
med minoritetsbakgrunn. Bestill eller les på www.klartale.no

Klar Tale - en lettlest ukeavis
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Et hjerneslag og traumatisk hjerne-
skade kan påvirke bilkjøringsevnen 
på ulike måter, avhengig av sykdom-
mens alvorlighetsgrad. Mellom 40 
og 80 prosent gjenopptar bilkjøring 
etter slik sykdom eller skade. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Nevropsykolog Per-Ola Rike ved Sun-
naas sykehus HF har i sitt PhD-prosjekt, 
finansiert av Extrastiftelsen i samarbeid 

med Personskadeforbudet LTN, studert 
hvordan personer som fylte helsekravene 
for førerkort etter en slik sykdom/skade 
klarte seg i trafikken. 

SENSORISKE, MOTORISKE OG 
KOGNITIVE VANSKER 
Personer som har gjennomgått et hjer-
neslag eller traumatisk hjerneskade kan 
få sensoriske, motoriske og kognitive 
vansker som kan påvirke bilkjørings-
evnen, bl.a. lammelser og nedsatt  

reaksjonsevne og oppmerksomhets-
kapasitet. 

- Mange kan også ha vansker med å be-
dømme hvordan sykdomsrelaterte van-
sker kan påvirke bilkjøringsevnen. Etter 
hjerneslag og traumatiske hjerneskader 
skal det alltid vurderes om helsekravene 
for førerkort er oppfylt, og om bilkjøring 
fortsatt er tilrådelig. Helsekravene er be-
skrevet i Førerkortforskriftens Vedlegg 1, 
sier Rike. 

Kritiske faktorer for sikker 
bilkjøring etter hjerneskade

Å VURDERE HVORVIDT en person med hjerneskade fortsatt kan kjøre bil, kan i mange tilfeller være vanskelig å bedømme, sier nevropsykolog Per-Ola Rike. Illustrasjonsfoto.
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Å vurdere hvorvidt en person med 
hjerneskade fortsatt kan kjøre bil kan 
i mange tilfeller være vanskelig, og 
fastlegene har en viktig rolle i dette  
arbeidet. På Sunnaas sykehus HF har 
man derfor en tverrfaglig vurdering av 
førerkorthelsekravene som inkluderer 
lege, psykolog, ergoterapeut, fysiotera-
peut og trafikklærer. 

Det er pasienter som har gjennomgått 
en slik vurdering som har blitt forsket på 
i PhD-avhandlingen til nevropsykolog 
Per-Ola Rike, som har tittelen  Kritiske 
faktorer for sikker bilkjøring etter hjer-
neskade. 

I studien har Rike og medarbeidere un-
dersøkt i hvilken grad kognitiv funksjon, 
personlighetstrekk og hvordan man selv 
opplever sin kognitive funksjon og kjøre-
ferdighet, kan påvirke ulike aspekter ved 
bilkjøring hos personer med hjerneslag 
og traumatiske hjerneskader. 

- Resultatene fra studien viser at denne 
gruppen Sunnaas-pasienter som gjen-
opptok bilkjøring etter en tverrfaglig vur-
dering, samlet sett fremstår som trygge 
sjåfører. De hadde ikke vært involvert i 
flere ulykker enn normalbefolkningen, 
og de fleste tilpasset bilkjøringen til sine 
eventuelle sykdomsrelaterte vansker. Det 
ble observert at egenopplevde kognitive 
vansker i hverdagen var relatert til noe 
økt uoppmerksomhet og feilhandlinger 
i trafikken, men ikke så alvorlig at det 
nødvendigvis førte til økt forekomst av 
kollisjoner, forklarer han. 

STYRKER OG SVAKHETER  
Å kjenne egne styrker og svakheter som 
bilist etter hjerneskade så i følge studi-
et til Rike ut til å påvirke kjøreatferden 
i stor grad. 

- Hvis man har kognitiv svikt, men fort-
setter å kjøre som om man var frisk, kan 
dette øke risikoen for feilhandlinger og 
feilvurderinger som til slutt kan føre til 
ulykker. Å vurdere sykdomsinnsikt er der-
for viktig i alle førerkortvurderinger etter 
en hjerneskade. Grad av innsikt kan også 
påvirke grad av kompensering i trafikken, 
f.eks. at man kjører kun på dagtid når 
man er opplagt og unngår rushtrafikk, 
forklarer Per-Ola Rike. 

Budskapet fra PhD-studien er at det er 
særlig viktig å vurdere hvordan en person 
fungerer rent kognitivt etter en hjerne- 
skade, med for eksempel nevropsyko-
logiske tester, opp imot helsekravene 
for bilkjøring. Fysiske utfordringer som 
lammelser er relativt enkelt å tilpasse i 
en bil, men for å bli en trygg sjåfør må 
også hjernen fungere godt. 

Det er også viktig å vurdere hvordan en 
pasient selv oppfatter sin egen funksjon 
(sykdomsinnsikt), da dette er utslagsgi-
vende for hvilke trafikale valg man tar. 
God innsikt i egne styrker og svakheter er 
viktig for trafikksikkerheten, avslutter han.  

PHD-AVHANDLINGEN TIL nevropsykolog Per-Ola Rike er 
finansiert gjennom Extrastiftelsen og Personskadeforbun-
det LTN. Tittelen er  Kritiske faktorer for sikker bilkjøring 
etter hjerneskade. Foto: privat.
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En skadet person betyr i praksis at 
en hel familie rammes. Studier viser 
at ”de skadde familiene” faktisk kla-
rer seg overraskende bra. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Ved en skade er fokuset på den som blir 
rammet. Det er selvsagt naturlig. De siste 
årene har imidlertid familien, og de som 
er tett på, fått en større plass i rehabilite-
ringen. Dette er positivt. Alle som selv har 
blitt utsatt for en skade eller er pårørende 
vet hvor viktig det er at de pårørende 
blir ivaretatt. 

- Jeg har jobbet ved Sunnaas sykehus 
siden 1983. Tidligere erfarte vi at mange 
pårørende ble usikre ved overgangen til 
rehabilitering og erfarte at personalet ikke 
var stasjonære ved senger. For mange 
som kom fra akuttmedisinsk behand-
ling, der pårørende gjerne sitter på en 
stol ved senga døgnet rundt, oppleves 
overgangen til en rehabiliteringsenhet 
stor, forteller Anne Geard. Hun er utdan-
net sykepleier og jobber for tiden med 
et doktorgradsprosjekt om hvordan 
den som har fått en skade og  familien 
i felleskap  møter utfordringene dette 
medfører over tid.

Anne Geard forteller at hvordan de iva-
retar de pårørende har endret seg mye 
gjennom de årene hun har jobbet med 
pårørende. Hennes doktorgrad er  en del 
av et større prosjekt som heter Fokus på 
familien. Gjennom avhandlingen skal 
hun kartlegge strategier og se på fami-
liers tilpassingsdyktighet der et medlem 
er rammet av kognitiv svikt eller rygg-
margsskade. I avhandlingen vil hun også 
se på hvordan helsetjenesten og andre 
støttefunksjoner oppleves av familiene. 

SÅRBARE FAMILIER 
Ideen om prosjektet Fokus på familien 
ble unnfanget i 2010, i etterkant av et 
seminar ved Lærings- og mestrings-
senteret ved nettopp Sunnaas. Det ble 
etablert et samarbeid med familievernet 
og sykehuset, og sammen med Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-
dir) og Follo og Moss/Askim familievern-
kontor ble det søkt prosjektmidler fra 
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 
Landsforeningen for ryggmargsskader 
(LARS) og Personskadeforbundet LTN stil-
te velvillig opp som søkerorganisasjoner.

Allerede i 2011 var prosjektet oppe å gå. 
Det har siden fulgt en trinnvis plan, og i 
løpet av 2017 skal det ferdigstilles. Det 
som gjenstår er blant annet Geards dok-
torgradsprosjekt. 

- Prosjektet «Fokus på familien» var spen-
nende og interessant, og jeg er glad for at 
jeg har kunnet vært med fra starten av 
og nå senere fått muligheten til å fordype 
meg i deler av materialet i et doktorgrads 

doktorgradsstudie. Gjennom et langt  
yrkesliv har jeg både erfaringer og tanker 
om hvordan familier har det etter en ulyk-
ke, men vi i rehabfeltet mangler kunnskap 
om hva familiene gjør for å klare seg etter 
en skade. Det er også interessant å se 
hvordan de erfarer personalets bidrag 
under rehabilitering; ikke minst hva de 
hadde hatt behov for at vi bidro med.

Familien i fokus

ANNE GEARD ER utdannet sykepleier og jobber for tiden 
med et doktorgradsprosjekt ved Sunnaas sykehus. 
Foto: privat.
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Hun forklarer at de gjennom doktor-
gradsstudiet gjennomgår eksisterende 
litteratur rundt temaet, og intervjuene blir 
analyserte ved bruk av kvalitativ metode. 
Man er  interessert i både personen som 
har fått en skade og nære familiemed-
lemmers erfaringer i tiden etter skaden.

- Vi har et stort materiale. Hele 54 perso-

ner, 24 skadde og 30 familiemedlemmer 
i alderen 38 til 76 år, har stilt opp og delt 
sine erfaringer. 

- Hva spurte dere om i intervjuene? 

- Alle ble spurt om deres opplevelse av 
akuttfasen, rehabiliteringsperioden og 
situasjonen etter at de har kommet hjem.

RESILIENS SOM RAMMEVERK 
Målet i Ann Geards doktorgradsprosjekt 
er å se på det som i fagtermer omtales 
som familienes resiliens. 

- Begrepet resiliens refererer til hvordan 
vi tilpasser oss situasjoner, altså en form 
for menneskelig oppdrift. Kanskje det 
lettest kan forstås ved å se på ordets 
opprinnelse. Resilens har sitt opphav i 
fransk og refererer til det som skjer når 
en trestamme fraktes gjennom elvene; 
først utvider seg på grunn av vannet, og 
så trekker det seg tilbake når de kom-
mer på land og tørker. Når begrepet blir 
brukt i rehabiliteringsverden handler det 
om menneskers tilpassing til en ny si-
tuasjon etter en dramatisk livsendring. 
Min avhandling handler altså om den 
psykologiske, psykososiale og kontek-
stuelle tilstanden en familie befinner seg 
i minimum 2 år etter at et medlem er 
skadet, sier hun. 

Anne Geards avhandling skal altså av-
dekke hvordan folk tilpasser seg en ny 
situasjon som består av et brudd med 
det bestandige og møte med en realitet 
med mange nye begrensninger og valg. 

- Kan du si noe generelt om hvordan 
det går med familier som opplever at et 
medlem blir skadet?  Det er oppsummert 
i rapporten del 2, som du sikkert kan bru-
ke her. Jeg har ikke noen oppsummering 
av mine funn enda. 

- Jeg er ikke ferdig med alle analysene 
av materialet, men så langt synes jeg at 

Begrepet resiliens referer til hvordan vi tilpasser 
oss situasjoner, altså en form for menneskelig 
oppdrift.

Anne Geard

IDEEN OM PROSJEKTET Fokus på familien ble unnfanget i 2010, i etterkant av et seminar ved 
Lærings- og mestringssenteret ved Sunnaas.
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det ser ut som mange klarer seg godt. 

Helt ærlig er jeg innimellom overrasket 
over hvor stor evne til omstilling familier 
og enkeltpersoner viser seg å ha. Hvor-
dan man håndterer situasjonen  etter 
en ulykke varierer. Selvsagt. Selv de som 
kjører på fra dag én har mange tunge 
stunder. Reaksjonene varierer og noen 
bruker lengre tid på å finne sin vei. Som 
et av intervjuobjektene understreket: Jeg 
har ikke noe valg, så jeg gjør det beste 
ut av det, sier hun. 

NÅR LIVET BLIR ANNERLEDES 
Et gjennomgående tema folk som ble 
intervjuet i forbindelse med prosjektet 
Fokus på familien vektla, var viktigheten 
av å gi hverandre pusterom. Den ”friske” 
kan ikke leve livet til den ”skadde” og vice 
versa. Altså må man prøve å leve videre 
innenfor de nye rammene. Mens noen 
løste dette ved å reise på fjellet alene 
eller sammen med andre enn partneren, 
hadde andre tatt verv i foreninger eller 
var sosiale på andre hold. 

- Det var mange former for egentid. En 
familie hadde funnet ut at det beste 
var at mannen, som var skadet, bodde 
på en institusjon i nabolaget. Da kunne 
kona fortsette jobben sin, og avstanden 
mellom institusjonen og hjemmet var så 
liten at hun kunne besøke han hver dag 
og han kunne komme hjem. Ordningen 
fungerte også for resten av familien – 
både barn og barnebarn var på besøk 
eller deltok på andre måter, forteller 
Geard. Hun understreker at dette var et 
opplegg som passet for akkurat denne 

familien, men som ville være helt feil 
for andre. 

Et annet sentralt tema i samtalene med 
familiene var erfaringer de hadde med 
helsepersonells og andre instansers bi-
drag i å fremme positive prosesser som 
var til hjelp for familien. Det er et tema 
som vil bli en del av avhandlingen og 
som Geard gleder seg til å gripe fatt i.  

- Dette er sentral kunnskap som jeg 
håper kan spilles tilbake til helseperso-
nell. Håpet mitt er at jeg selv kan bidra 
med ny kunnskap som kan være nyttig 
å implementere  i min egen arbeidsplass 
ved Sunnaas, sier hun. 

- Hva opplevde du som felles for fami-
liene? 

- De aller fleste uttrykte tydelig at deres 
viktigste fokus var å leve et så normalt 
liv som mulig og gjerne et liv som ligner 
mest mulig på slik livet var før ulykken, 
forklarer Geard.  

- Blir avhandlingen din en oppskrift på 
hvordan man lager seg et liv etter en 
ulykke?

- Dessverre! Hadde det bare vært så lett. 
Nei, det jeg kan bistå med er å belyse  
hva personer med erfaring med å leve 
med skader benytter av resurser og ulike 
strategier for å komme seg videre etter 
en ulykke. Jeg leter rett og slett etter er-
faringer som gjør at folk klarer å bygge 
seg en ny og stabil plattform, sier hun. 

LIVET GÅR VIDERE
I vår kultur, som i verden for øvrig, fryk-
ter mennesker store skader og ulykker. 
Frykten baserer seg på en forståelse av 
at vi som mennesker er sårbare, og  vi 
forbinder store skader og ulykker med 
at man mister kontrollen. 

- Vi liker å tenke at det er først i alder-
dommen at vi må foreta kursendringer 
som følge av nedsatt yteevne. Når folk 
blir utsatt for en skade, må de justere 
kurs og finne nye strategier i livet. Det 
har vært spennende og givende å se hvor 
mye styrke og tilpasningsdyktighet som 
ligger i oss mennesker, avslutter Geard, 
og legger til:  

- En ting til; mye av litteraturen så langt 
har studert alt som blir vanskelig og 
annerledes etter en ulykke. Jeg tror at 
fokuset på alt som fungerer også må 
inn. Det er mer konstruktivt for de det 
gjelder siden de positive erfaringene kan 
være nyttige for andre . Som en mann sa: 
"Men altså, hun er kona mi og jeg elsker 
henne. Det gjør jeg fortsatt. Derfor skal 
vi få dette til".
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Landet rundt

Eventyret om Spåtind!
TEKST: Espen Andreassen

Mestringskurs og idémyldring om 
fremtiden for medlemmene i Opp-
land.

Vi kom frem til naturskjønne Synnfjeldet 
i et fantastisk flott vær, blå himmel og 
utsyn fra 1414 meter over havet. Oppland 
fylkeslag hadde planlagt helgen i lang 
tid og alle så frem til å møtes! Planen for 
helgen var å møte de ulike fylkeslagene, 
mestringskurs i regi av Jan Kolbjørshus 
og å diskutere fine muligheter for med-
lemmene i Oppland fremover.

De som kom tidlig på fredag, fikk mu-
ligheter for å oppleve den fantastiske 

naturen rund Spåtind sportshotell. De 
andre ble vi kjent med under middagen. 
Lørdag morgen startet vi klokken 10 med 
kurs i regi av Jan Kolbjørnsen, som tid-
ligere var medlem av forbundet. I dag 
arbeider han en del for Landåsen reha-
bilitering der han blant annet fokuserer 
på tinitus og muligheter for å oppdage 
naturen på flere måter. Jan er utrolig flink 
til å se muligheter og å ikke fokusere på 
hindringer. Mange av oss tenkte over vår 
egen situasjon, og flere av oss tok med 
seg nye måter å tenke på! Dette var noe 
for medlemmene og styrene, for det er 
ikke til å stikke under en stol at mange av 
styrene i Oppland sliter med å rekurttere, 

noe vi ønsket å finne en løsning på i løpet 
av helgen.
Etter lunsj skulle vi ut å leke oss. Vi ble 
delt opp i fire grupper, hvor det både var 
praktiske oppgaver og spørsmål. Dette 
var gøy for alle og enhver, og latter runget 
over hele plassen. De andre gjestene lurte 
nok på hvilken gæren gjeng det var!

På søndag var vi samlet for å snakke om 
fremtiden og mulighetene for styrene i 
Oppland, og vi fant mange muligheter! 
Vi skulle starte prosessen med å samles i 
de ulike lagene for å diskutere ulike vink- 
linger, for deretter å møtes etter påske 
for å diskutere fremtiden. 
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Foreldre med handikappede 
barn opplever hjelpen veldig ulikt
Mangelfull informasjon om hjelpetil-
budet til familier med handikappede 
barn øker risikoen for forskjellsbe-
handling. 

TEKST: Halvard Dyp, Høgskolen i Oslo og 
Akershus

Foreldre til barn med funksjonsnedset-
telser opplever ofte at informasjonen om 
hjelpesystemet og tjenestene er mangel-
full og tilfeldig. De må selv finne ut av 
hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som 
ofte fører til at hjelpen blir skjevfordelt.

Familier med barn som har en funksjons-
nedsettelse, har ofte en veldig krevende 
livssituasjon som innebærer at de har 
behov for mer hjelp fra det offentlige 
enn andre familier.

I en ny rapport fra Velferdsforsknings- 
instituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus har forskerne Aisha S. Demiri og 
Tonje Gundersen sett på hvordan disse 
foreldrene opplever de offentlige 
hjelpetjenestene.

Rapporten bygger på en 
gjennomgang av stu-
dier fra en rekke land, 
i tillegg til at de har 
gjort egne intervju-
er med ti foreldre 
til barn med funk-
sjonsnedsettelser 
i Oslo og omegn.

BLANDEDE TILBAKEMELDINGER
Funnene fra gjennomgangen viser at 
foreldrene opplever hjelpen som veldig 
varierende. Foreldre med barn hvor funk-
sjonsnedsettelsen ble oppdaget i forbin-
delse med fødselen, synes å ha en mer 
positiv opplevelse av hjelpeapparatet 
enn andre.

– Dette kan ha sammenheng med at 
ansatte ved sykehuset i disse tilfellene 
har hjulpet til med å komme i kontakt 
med det øvrige hjelpeapparatet, forteller 
Gundersen.

– FARE FOR SKJEVFORDELING
Mange foreldre opplever imidlertid at 
informasjonen om tjenestene og hjelpe- 
systemet er mangelfull, tilfeldig og per-
sonavhengig. Ansvaret for å skaffe seg 
og koordinere hjelpetiltak faller da 

på dem. Det kan ofte være krevende å 
finne fram i et komplisert system som 
styres av ulike lovverk.

– Ikke alle foreldre har de samme res-
sursene eller mulighetene til å klare det-
te. Her kan det ligge en kime til mulig 
skjevfordeling av den offentlige hjelpen, 
advarer Gundersen.

MINORITETSFORELDRE ER SPESIELT 
UTSATT
De som i størst grad har problemer med 
å forholde seg til hjelpesystemet og å  
skaffe til veie hjelp, er minoritetsforeldre. 

MANGE FORELDRE SOM har barn med nedsatt funksjonsevne opplever at informasjonen om tjenestene 
og hjelpesystemet er mangelfull, tilfeldig og personavhengig.
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Prosjektet er gjennomført på opp-
drag for Barne-, ungdoms- og fa-
miliedirektoratet (Bufdir).

Rapporten bygger på to kilder. Den 
ene en litteraturgjennomgang av 
studier gjennomført i perioden 2009 
– 2016 i Norge, Danmark, Sverige, 
Finland, England og Australia.

Litteraturstudien omfatter alle ty-
per funksjonsnedsettelser.

I tillegg gjennomførte forskerne vå-
ren 2016 en kvalitativ intervjuunder-
søkelse blant ti foreldre med barn 
med funksjonsnedsettelser i Oslo 
og omegn.

FAKTAFor disse vil informasjonsutfordringene 
forsterkes og terskelen for å få hjelp bli 
enda høyere.

– Vedvarende utilstrekkelig og tilfeldig 
informasjon, tilfeldig støtte og hjelp vil 
over tid føre til at foreldrene blir slitne, 
stressede og utbrente, sier Demiri.

VIL PROFESJONALISERE 
KOORDINATORROLLEN
Ifølge forskerne viser studien at det er 
behov for tiltak som sikrer at foreldrene får 
informasjon og riktige tjenester til rett tid.

De trekker også fram nødvendigheten 
av at foreldrene får avlastning, som for 
eksempel hjelp til å utforme søknader 
og til å ha oversikt over hvilke krav som 
stilles til dokumentasjon og tjenester de 
har krav på.

Funnene fra studien samsvarer med  
resultatene fra forskernes egne inter-
vjuer. Samtlige av foreldrene som var 
intervjuet ga uttrykk for at de ønsket seg 
en person å forholde seg til som hadde 
oversikt over hjelpesystemet, informerte 
om tjenestene, hjalp dem å søke og holdt 
orden på vedtak, dokumentasjonskrav 
og søknadsfrister.

– En profesjonalisering av koordinator-
rollen vil kunne være et viktig tiltak for 
en mer rettferdig tildeling av offentlig 
hjelp – uavhengig av foreldrenes ressurser, 
påpeker Gundersen

Referanse:
Demiri, A.S. & Gundersen T. Tjeneste-
tilbudet til familier som har barn med 
funksjonsnedsettelser. NOVA:Rapport 
7:16, HiOA, Oslo

Koordinatorrollen bør styrkes 
Personskadeforbundet LTN mener 
at det er svært uheldig, men er ikke 
overrasket over forskningsresultat- 
ene som viser at foreldre med skadde 
barn opplever hjelpen ulikt.  

- Ved en skade må man forholde seg til 
en rekke instanser. I tillegg til ulykken, 
er man brått avhengig av andre og må 
sette seg inn i et helt nytt kunnskapsfelt. 
Ressursene dette krever er en viktig grunn 
til at hjelpen oppleves som ulik, sier Birte 
Sand Rismyhr. 

- Hva med individuell plan og koordi- 
natorrollen i kommunene?

- Vår erfaringer, gjennom en rekke sam-
tale med medlemmer, er at koordina-
torene som er satt til å forvalte dette 
verken har tid eller ressurser til å følge 
opp slik man kunne ønske seg. Derfor 
blir familien i stor grad overlatt til seg 
selv, sier hun.  

Rismyhr mener at en styrking av dette 
leddet i helsetjenesten, altså koordinator-

rollen, vil hjelpe familiene som er rammet 
både på kort og lengre sikt. 

- Det handler om trygghet og å redusere 
byrden, men det bidrar også til at fami-
liene får den hjelpen som styrker dem 
best mulig. En slik avlastning vil lette 
hverdagen og forebygge slitasjen som 
gjør at mange foreldre i en slik situasjon 
dessverre selv blir syke, sier Birte Sand 
Rismyhr. 
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Årets første medlemsaktivitet
TEKST: Leif Gunnar  FOTO: Kristin

Da startet Follo året med et med-
lemsmøte hvor vi gikk gjennom de 
planlagte aktivitetene for 2017.

Masse gode innspill fra de fremmøtte, 
og det mest overraskende var at en-
kelte lurte på om vi planla for mange 
aktiviteter!  Dette må vel være et luk-
susproblem? Selvsagt endte vi opp med 
noen endringer i planene pga. innspill fra 
medlemmene, noe som er svært positivt.  
Vi kom også litt inn på planer for neste år, 
men dette får vi komme tilbake til senere. 

Selvsagt pratet vi om mange forskjel-
lige ting mens vi hev innpå med pizza.  
SMS-varsling ble svært godt mottatt 

og var faktisk en av årsakene til at flere 
kom på møtet.  Bl.a. ble parkurs og tur til 
varmere strøk etterlyst av medlemmene. 
Flott at det hele tiden dukker opp nye fjes, 

det viser at vi er på rett vei.  Et langsiktig 
og målrettet arbeide begynner nå å gi 
gode resultater.

Årsmøte i Ofoten i februar
Laget melder om et godt årsmøte med 
god deltakelse. Møtet avsluttet med en 
velfortjent matbit. De fremmøtte kon-
kluderte med at det var en god start på 
et nytt og innholdsrikt år. 

Nå ser laget frem til en nidagers kafedrift 
i VU som skal gå av stabelen den 18.-26. 
mars.
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Årsmøte i Lofoten
TEKST: Leif Helge Hansen

Personskadeforbundet LTN Lofoten 
avholdt årsmøte 2. mars på klubb-
huset vårt på Gravdal. 

Vi var 26 medlemmer til stede og hadde 
et godt årsmøte. Vi delte ut hederstegn 
og diplom til Aud Nilsen som har vært 
med i lokallagets styre i 14 år. Hun har 
gjort en flott jobb for forbundet. 
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Sett sammen bokstavene i de far-
gede rutene (i rekkefølge fra toppen 
og ned). Dette blir løsningen som du 
kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere som får 
en overraskelse 
i posten.

Svarfrist:
15. april 2017

Løsning på forrige kryss var:
KARNEVAL

Randi Fredriksen, 
Gravdal

Odd-Egil Gundersen, 
Oslo

Bjørg T. Isaksen, 
Tromsø

OPPGAVE

VINNERE

Kryss meg 
på krykka

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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Andre  Berg

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

HAR HELSE - 
DIREKTORATET   

LAGET
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no
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Har du eller noen du kjenner en hel-
setilstand som gjør at du i perioder 
er lenge borte fra skolen og vennene 
dine? En robot kan gjøre at du er 
til stede, selv om du ikke fysisk kan 
være der.   

AV1 er en personlig robot som styres fra 
en app. Gjennom appen kan den unge 
langtidssyke delta på skolen: selv om 

hun/han er på sykehuset eller hjemme. 
Eleven kan være med på alt – til tross 
for sykdommen.

HELT TRYGT FOR ALLE
AV1 er utviklet med personvern i fokus. 
Verken lærere eller medelever skal være 
redde for overvåkning. Ingen data lagres 
og det er kun barnet – som uansett skulle 
vært der – som kan bruke AV1.

En robot som holder deg 
oppdatert 
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Selius & kidza

ROBOT-EMIL PÅ MOPEDTUR  ANDRÉ, BESTEKAMERATEN TIL EMIL (15), fikk mopedlappen i forrige uke. I går tok han med seg Robot-Emil på 
mopedtur.



© MCT/Bulls

Du trenger

Gjør dette Hva skjedde?
Nå har du en flaske som lager skyer

Når du klemmer på flasken, dannes 
tynne skyer av vanndamp

Slipper du taket i flasken, 
forsvinner skyene

Røyken fra 
fyrstikken 
består av små 
partikler som er 
enda mindre 
enn støvfnugg

Små vanndråper 
danner seg på 
støvpartiklene, og 
så ser du en liten sky

Når du 
klemmer 
sammen 
flasken, øker 
du trykket i 
den

Lag 
skyer
Skyene som glir over 
himmelen er laget av 
ørsmå dråper vann. 
Støv dannes av bitte 
små partikler som 
svever i luften. Nå 
skal vi se hvordan 
støv kan være med 
på å skape skyer.

Stor vann- eller 
brusflaske av plast
Varmt vann
Voksen 
hjelper

Fyrstikk

Klem flasken 
sammen 
mens det 
ennå ryker 
av fyrstikken
og hold så 
tuten nær 
fyrstikken. Så 
løsner du taket 
rundt flasken 
slik at røyken 
blir sugd inn

Sett 
korken 

på 
flasken

Hell ut 
vannet

       Sett på 
korken og rist på 
flasken så hele 
innsiden blir våt

Tapp 2-3 cm 
vann i flasken

Sørg for at flasken er 
ren inni

Få en voksen til å 
tenne fyrstikken, 
og blås den
ut

4

3

2

1

5

6

7

–  27  ––  27  –

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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

–  27  –

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

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

se hvem det er.

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

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

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

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

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

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

Hva skjedde?

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

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

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

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

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

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

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

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

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

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

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



–  28  –

LEVE MED 3-2017.pmd 14.03.2017, 11:541



–  28  – –  29  –

Trygt på skoleveiene

Fet
kommune

fet.kommune.no

Hvaler
kommune

hvaler.kommune.no

frana.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
vinje.kommune.no

Aure
kommune

aure.kommune.no

Fjaler
kommune

fjaler.kommune.no

Sel
kommune

sel.kommune.no

Steinkjer
kommune

steinkjer.kommune.no

stryn.kommune.no

hamar.kommune.no

Høylandet
kommune

hoylandet.kommune.no

Bertel O. Steen Vestfold
avd. Tønsberg

Slagenveien 67, 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 69 00

www.bos.no

lunner.kommune.notysver.kommune.no

sykkylven.kommune.no

vagsoy.kommune.no

Larvik
kommune

larvik.kommune.no

Eidskog
kommune

Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

stange.kommune.no

Gjerstad
kommune

gjerstad.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

lillesand.kommune.no

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

Tlf. 38 34 50 90

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

Bilia Personbil as - Risløkka
Økernveien 115, 0579 OSLOTlf. 08 555

www.bilia.no

Holmeg. 14, 6150 ØRSTA - Tlf. 70 04 74 00

Trygg Takst AS
Kanalgata 3, 3263 LARVIK - Tlf. 478 09 060

Din lokale takstann. Vi hjelper deg med alt fra
verditakst til skadetaksering.

Ta kontakt i dag:  post@trykktakst.no

Volmax AS
Buskerud

Industriveien 11, 3610 KONGSBERG
Tlf. 32 77 24 00 - www.volmax.no

Todenskjoldsg 65, 4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 45 00 - www.vaf.no

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

EIDSVOLLS trafikkskole
Eidsvolls eldste trafikkskole

     Tlf. 63 96 47 20
Kontortid: man-fre 0900-1500
E-mail: post@eidsvoll-trafikkskole.no
www.eidsvoll-trafikkskole.no

HEDMARK

Glommengata 63, 2211 KONGSVINGER..........................Tlf. 400 05 784
E-post: post@evotrafikkskole.no
www.evotrafikkskole.no

MØRE OG ROMSDAL
ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND......................................Tlf. 70 15 85 60
E-post: post@rogne.no
www.rognetrafikkskule.no

NORDLAND

Stormyrveien 39, 8008 BODØ.........................................Tlf. 75 50 91 30
E-post: post@kjoreskolesenteret.no
www.kjoreskolesenteret.no

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES.............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

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

SØRENGEN Kjøreskole AS
Kongsv 84, 2920 LEIRA I VALDRES............................Tlf. 61 36 13 36
E-post: post@sorengen.no
www.sorengen.no

ROGALAND

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

TROMS

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

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00
www.orkdalbil.no

Basbergveien 169
3114 TØNSBERG

Tlf. 905 23 232
Industrirengjøring,
Soppsanering osv.

ved bruk av
Tørris blåserensing

Bogøy Dagligvare
- Bunnpris
8288 BOGØY

Tlf. 75 77 72 07

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

Leangenveien 7
7044 TRONDHEIM

Tlf. 901 11 170

7038 TRONDHEIM
Tlf. 400 06 991

Industriveien 7
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 76 18 80

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Enebakk
Maskinstasjon

Brevigveien 224
1912 ENEBAKK
Tlf. 905 72 015

Pec Elektro AS
Halfdan Wilhelmsens alle 48

 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 37 70 00

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Ola Flateland
Transport
Ytre Lauvrak

4830 HYNNEKLEIV
Tlf. 957 32 118

Storfjord Auto AS
Sommersetlia 1
9143 SKIBOTN
Tlf. 77 71 51 20

Morten Juliussen
Krantransport AS

Brekkerødv 1
1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Car Craft
Bilverksted AS

Østre Rosten 4 A
7075 TILLER

Tlf. 72 88 00 80

Berganmoen
Verksted AS

Lågendalsveien 2637
3277 STEINSHOLT

Tlf. 33 12 94 48

Autopartner
Kolltjernv. 10
2316 HAMAR

Tlf. 62 52 00 70

Gamle Kragerøv. 24
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 59 59

Østre Aker vei 255
0976 OSLO

Tlf. 22 90 75 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Murmester
Frank Formo

Nausthagen
7870 GRONG
Tlf. 901 15 159
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Nyland
Maskin AS

 6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1

1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40

Toten
Dekksenter
Industrivegen 30

2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Vallset
Skallervegen 2
2330 VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

ANONYM
STØTTE

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

AutoXL as
Grønlikroken 3
3735 SKIEN

Tlf. 35 69 00 00
www.autoxl.no

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Ingolf Viken AS
6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

Bilskadesenteret
Namsos AS
Navarvegen 3
7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 67 33

Levanger
videregående skole

Kirkegata 1
7600 LEVANGER
Tlf. 74 11 40 00

Autohuset
Fagernes AS

Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

Reinholdtsen
Maskin AS

8430  MYRE
Tlf. 76 13 46 33

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Østli
Servicesenter AS

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Valldal
Bilsenter A/S

 6210 VALLDAL
Tlf. 70 25 77 06

Brustad
Busstrafikk A/S

Njårds veg 3
7600 LEVANGER
Tlf. 74 08 87 00

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780

Harry B. Skistad
transport AS
5282 LONEVÅG
Tlf. 911 72 066

Flismyrvegen 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Mekonomen
Solgårds Auto

Idrettsveien 4
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

Vadsø
videregående skole

Karl Rasmussens Plass 1
9800 VADSØ

Tlf. 78 96 36 00

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007  BODØ
Tlf. 75 50 31 50

MX Sport
Kremmertorvet

Hønengata 85
3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 73 40

Midtsida 56
2133 GARDVIK
Tlf. 414 27 789

Paul Messa AS
Engeveien 1

1890 RAKKESTAD
Tlf. 901 63 217

T. Høyland
Bilverksted AS

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

OL Senteret AS
Industriveien 6

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 05 60

Ringvålvegen 17
7080 HEIMDAL
Tlf. 901 57 988

Ramsøy
 Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
Storgata 52

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Turbopower AS
Trollveien 3

3614 KONGSBERG
Tlf. 32 72 27 00

Vik
Transport AS

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN

Tlf. 977 04 999

Dale Bil AS
Nordalen

5722 DALEKVAM
Tlf. 56 59 60 89

Jora
Malerservice AS
Almenningsvegen 70

2660 DOMBÅS
Tlf. 917 08 352

Poco Loco AS
Strandgata 23
2821 GJØVIK

Tlf. 966 66 830

Kleiven’s Service
& Vedlikehold

Skonhovdvegen 151
2822 BYBRUA
Tlf. 412 02 946

Tømrer
Kjell Arne Olsby

Billitsvegen 32
2848 SKREIA

Tlf. 414 00 490

Gausdalvegen 1140
2656 FOLLEBU
Tlf. 453 94 735

Eiksmarka
tannlegesenter AS
Niels Leuchs vei 99
1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 14 10 82

funksjonell utebekledning
Strandgata  36

 6905 Florø
www.oytex.no

MAFO AS
Øverbygdsvegen 926

2656 FOLLEBU
Tlf. 404 02 119

Techno Classic
Gjellebekkstubben

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 32 85 34 00

Dykker
CE Pontoppidan

Symreveien 19 H
3770 KRAGERØ
Tlf. 908 53 119

Mohagalia 2
2770 JAREN

Tlf. 24 03 37 50

Vr Maskin AS
Grovfjordveien 2003
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Wiik
Fjellsprenging

Kjerran 15
8050 TVERLANDET

Tlf. 916 37 536

Bygger’n
Lofot Entreprenør

Sjøveien 101
8370 LEKNES

Tlf. 76 05 41 00

Førerkortsenteret
Søren R. Thornæs veg 6

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 44 30

Rongved
Mekaniske AS

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Service, reparasjoner
og EU-kontroll

5960 DALSØYRA
Tlf. 970 94 716

Jensen
Industrisøm AS

Lensegata 8
8656 MOSJØEN
Tlf. 75 17 65 60

Thor Hugo Broks
Gabbrovegen 69

9022 KROKELVDALEN
Tlf. 908 94 201

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Tore Buer
Transport

Bjørkedalvegen 590
3948 PORSGRUNN

Tlf. 900 58 989

Kristiansen
Mek Ltd
Grønnlund

8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 19 95

El Service
Strandgt 1

3960 STATHELLE
Tlf. 915 59 475

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Tvemo
Transport DA

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Rue
Transport AS
 3690 HJARTDAL

Tlf. 913 82 288

Gudbrandsdal
Frakt AS

Dahlemoen 39
2670 OTTA

Tlf. 61 23 10 29

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

Flyinstruktør
Svein-Jonny
Tømmervåg

Giskegata 28
6005 ÅLESUND
Tlf. 928 79 740

Ronny Skålien Transport
Øverbyveien

3355 SOLUMSMOEN
Tlf. 905 18 843

Toyota Bilia
Levanger

Høgskolevegen 1
7604 LEVANGER
Tlf. 982 94 980

Joker Torpo
Torpov. 50

3579 TORPO
Tlf. 32 08 31 07

Bodø Bilpleie AS
Stormyrveien 33

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44
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Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

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!

Spesialområder:

•	 Hodeskader	

•	 Ryggmargskader	

•	 Nakkeskader	

•	 Forsørgertap	

•	 Skadelidtes	medvirkning	
	 (f.eks	promillekjøring,	høy	hastighet)

•	 Erstatning	til	næringsdrivende	

•	 Pasientskader	

HOVEDKONTOR OSLO
Postadresse for alle kontorer:
Lakkegata	3,	0187	Oslo
Tlf.:	23	29	90	00,	Faks:	23	29	90	01
firmapost@nesslundin.no
www.nesslundin.no

Trondheim:
Fjordgata	43
7010	Trondheim
Tlf.:	73	87	02	50

Lillestrøm:
Voldgata	1
2000	Lillestrøm
Tlf.:	52	72	30	80

Haugesund:
Haraldsgata	140
5527	Haugesund
Tlf.:	52	72	30	80

Tromsø:
Seminarbakken	4
9008	Tromsø
Tlf.:	77	66	73	30

Besøksadresse avdelingskontor:

NESS LUNDIN	er	et	av	landets	ledende	
firmaer	innen	erstatnings-	og	
forsikringsrett.

Firmaet	består	av	5	partnere:	
Jan	Gunnar	Ness,	Erik	Johnsrud,	Christian	
Lundin,	Tom	Sørum	og	Anders	Hauge.

Vi	har	prosedert	en	rekke	prinsipielle	sak-
er	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	strafferett,	herunder	oppdrag	
som	bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en 
uforpliktende samtale

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

Personskade

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

Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker:

▪  Trafikkskader
▪  Yrkesskader
▪  Pasientskader
▪  Andre ulykker

▪  Voldsoffererstatning
▪  Oppdrag som bistands-

advokat

Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon:
Tor Kielland (H)
Marte Randen von Hirsch
Mari Grefslie

Øyvind Vidhammer (H)
Faruk Resulovic
Cecilie Sethil Stuberg

www.svw.no/personskade 


